
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

2020-04-06 

Justerandes signatur 

§ 73 Dnr 2020-00055 

Årsredovisning för Kinda kommun 2019 med revisionsberättelse 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna 2019 års resultat samt att godkänna 
upprättad årsredovisning för år 2019. 

Kommunstyrelsen beslutar vidare att överlämna årsredovisningen till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta en plan för att inom tre år återställa det 
negativa balanskravsresultatet avseende år 2019 genom ett årligt överskottsmål. 

Sammanfattning 

Inför kommunstyrelsens sammanträde 2020-04-06 föreligger av 
ekonomiavdelningen upprättad årsredovisning för år 2019. 

Årsredovisningen ska enligt kommunallagen överlämnas till fullmäktige och 
revisorer senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. 

Eftersom årets resultat är negativt ska kommunfullmäktige enligt 11 kap. 12 § 
Kommunallagen anta en åtgärdsplan för hur det negativa resultatet ska regleras. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde föredras årsredovisningen av ekonomichef 
Jennie Blomberg och ekonom Emma Grantun. 

I anslutning till ärendet föredrar även de av kommunfullmäktige valda revisorerna 
Björn Hoflund (M) och Jörgen Nord (L) revisorernas ställningstagande om att 
föreslå kommunfullmäktige att rikta en anmärkning mot kommunstyrelsen för 
brister i styrning och intern kontroll.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-16 
Årsredovisning för Kinda kommun 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
Akten 



 

 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomi- och kvalitetsavdelningen 
Jennie Blomberg 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-03-16 
Diarienummer 

KINKS 2020-00055 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Årsredovisning för Kinda kommun 2019 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna 2019 års resultat samt att godkänna 
upprättad årsredovisning för år 2019. 

Kommunstyrelsen beslutar vidare att överlämna årsredovisningen till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta en plan för att inom tre år 
återställa det negativa balanskravsresultatet avseende år 2019 genom ett årligt 
överskottsmål.   

Ärendebeskrivning 

Inför kommunstyrelsens sammanträde 2020-04-06 föreligger av 
ekonomiavdelningen upprättad årsredovisning för år 2019. 

Årsredovisningen ska enligt kommunallagen överlämnas till fullmäktige och 
revisorer senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. 

Eftersom årets resultat är negativt ska kommunfullmäktige enligt 11 kap. 12 § 
Kommunallagen anta en åtgärdsplan för hur det negativa resultatet ska regleras.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-16 
Årsredovisning för Kinda kommun 2019  

 

 

Sergei Sorokin 
Kommunchef 

Jennie Blomberg 
Ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
Akten 



 

 

 

 
 

Årsredovisning 2019 
 

 
 
 
 

 

 

  
Antagen:   
Revideras: Årligen 
Förvaltning: Kommunstyrelsen 
Dokumentansvarig: Ekonomi- och kvalitetschef  

 



Innehåll 

1. Kommunstyrelsens ordförande har ordet 1 

2. Förvaltningsberättelse 2 

Organisation och politik 2 

Översikt av verksamhetens utveckling - Kinda kommun 3 

Översikt av verksamhetens utveckling – Kommunkoncernen 3 

Den kommunala koncernen 4 

2.4.1 Kommunal koncern – Stiftelsen Kindahus 4 

2.4.2 Borgensåtagande 4 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 5 

2.5.1 Framtiden 5 

2.5.2 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 5 

2.5.3 Finansiella risker 6 

2.5.4 Pensionsförpliktelse 6 

Händelser av väsentlig betydelse 8 

2.6.1 Väsentlig händelse efter balansdagens slut 8 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 9 

2.7.1 Utveckling Kinda 9 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 10 

2.8.1 Kommunfullmäktiges mål 10 

2.8.2 Finansiella mål 14 

2.8.3 Avstämning mål och god ekonomisk hushållning 15 

2.8.1 Intern kontroll 15 

Ekonomisk översikt och analys 16 

2.9.1 Total budgetavvikelse 16 

2.9.2 Finansförvaltning 16 

2.9.3 Anslagsmedel 17 

2.9.4 Låneskuld 18 

Balanskravsresultat 19 

2.10.1 Balanskravsutredning 19 

2.10.2 Negativt balanskravsresultat 19 

Förväntad utveckling 20 

Väsentliga personalförhållanden 21 

Miljö och hållbar utveckling 26 

3. Ekonomisk redovisning 27 

Redovisningsprinciper 27 

3.1.1 Ändrade redovisningsprinciper och rättelse av fel från tidigare år 27 

3.1.2 Avvikelse mot rekommendationer 27 



3.1.3 Övriga upplysningar 27 

 Resultaträkning 29 

 Balansräkning 29 

 Kassaflödesanalys 30 

 Notförteckning 31 

 Driftredovisning 36 

3.4.1 Jämförelse mellan åren 2018-2019 38 

 Investeringsredovisning 39 

4. Verksamhetsberättelser 40 

 Kommunfullmäktige 40 

 Kommunstyrelsen 41 

 Bildningsnämnd 42 

 Vård- och omsorgsnämnd 44 

 Samhällsbyggnadsnämnd 46 

 Renhållning 47 

 Vatten och avlopp 48 

 Kommunrevision 49 

 Valnämnd 50 

 Jävsnämnd 51 

 Överförmyndare i samverkan 52 

 Stiftelsen Kindahus 53 

5. Bilagor 1 

 Nettokostnadskurvor per månad (tkr) 1 

 Detaljerad investeringsredovisning (tkr) 3 

 Nämndernas åtaganden och indikatorer 5 

5.3.1 Kommunstyrelsen åtaganden och indikatorer 5 

5.3.2 Bildningsnämndens åtaganden och indikatorer 7 

5.3.3 Vård- och omsorgsnämndens åtaganden och indikatorer 10 

5.3.4 Samhällsbyggnadsnämndens åtaganden och indikatorer 12 

 Begreppsförklaring 14 

 

 



1 
 

1. Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Verksamhetsåret 2019 är det första för den nya koalitionen som från början utgjordes av Socialdemokraterna, 
Centerpartiet, Liberalerna och Landsbygdspartiet Oberoende. Den sprack under årets gång och består i dagsläget av 
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna. Större delen av året har därmed styrts av en politisk minoritet. 
Trots detta kan vi se tillbaka på ett år där flera saker har uträttats och påbörjats.  

Året har till stor del präglats av den tunga ekonomiska situation de flesta av landets kommuner levt med under 2019. 
Kinda har trots allt haft en förhållandevis god grundekonomi men ökade kostnader och minskade intäkter har satt 
stort fokus på åtgärdspaket för att komma i ram. En grundlig genomlysning av ekonomin har gjorts och under årets 
gång har förändringar gjorts för att få en bättre ekonomiuppföljning. Det har tagits en del svåra men nödvändiga 
beslut. Bland annat sattes samtliga nämnder och styrelsen inför uppgiften att ta fram konkreta åtgärder för att 
komma till rätta med de negativa ekonomiska avvikelser som identifierats. Här har verksamheterna gjort ett gediget 
arbete med att hitta och arbeta med det som kan göras för att räta upp ekonomin. Våra medarbetare har varit 
engagerade och haft en stor förståelse för situationen. Det gäller alla, från chef till utförare. 

En större del av det underskott som uppstått under 2019 kan kopplas till ökade kostnader för placeringar, högre 
kostnader för gymnasieutbildningar samt minskade intäkter i form av uteblivna statsbidrag. På den positiva sidan har 
Kinda kommun även detta år haft ett ökande antal invånare vilket ger tillskott i form av skatteintäkter.  

Men det är viktigt att komma ihåg att det finns många positiva saker som hänt i Kinda under 2019. Nedan ett litet 
axplock. 

• En utökad och fokuserad dialog med vårt näringsliv 
• Planerad nystart för medborgarträffar 
• Fokus på medborgardialog, nysatsning på Kindaförslag och förtydligande av synpunktshantering 
• Amerikaveckan 
• Invigning av Hackelhallen 
• Nytt utegym i Horn 
• Ny lekplats i Hycklinge 
• LSS-bostaden i Kisa invigdes 
• Ny arrendator av Café Columbia 
• Fördjupad översiktsplan för Rimforsa antagen 
• Tillbyggnad av vattenverket i Rimforsa påbörjad 
• Ombyggnaden av Bäckskolans gymnastiksal klar 
• Avtal har skrivits för ny placering av nya skolan i Rimforsa 

 
Det är inte bara den politiska ledningen som är ny 2019, vi har sett flera förändringar under året som även påverkar in 
på 2020. Ida Björkman tillträdde som förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen. Förvaltningschef för 
samhällsbyggnadsförvaltningen avslutade sin tjänst för nya utmaningar precis som dåvarande kommunchef. Efter 
sommaren påbörjades sökandet efter ny kommunchef. Processen ledde till att Sergei Sorokin precis efter årsskiftet 
2019/2020 påbörjade sin nya tjänst som kommunchef här hos oss i Kinda. Sent på året påbörjades även 
rekryteringsprocess för ny samhällsbyggnadschef.  

Vi har gjort en medveten prioritering att under året ha kontakt med näringslivet, civilsamhället och föreningar. Vi har 
bland annat genomfört regelbundna och mycket positiva företagsbesök. Vi träffar också Växtkraft Kinda med jämna 
mellanrum. Vi ser fram emot att få vidareutveckla kontakten med näringsliv, civilsamhälle och föreningar. När vi nu 
avslutar år 2019 tar vi med oss framåtandan, ansvarskänslan och dialogen in i 2020 och fortsätter att tillsammans 
utveckla Kinda! 

Conny Forsberg 
Kommunstyrelsen ordförande 
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2. Förvaltningsberättelse  

 Organisation och politik 
 

 

 

 

 

Kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här avgörs ärenden av principiell beskaffenhet och de 
av större vikt, till exempel ärenden om budget, skatt samt nämndernas organisation och uppgifter. Fullmäktige väljer 
även ledamöter till nämnderna. Kommunfullmäktige i Kinda kommun har 35 ledamöter och under mandatperioden 
2019-2022 är mandatfördelningen följande:  

 

Vid årets inledning styrdes kommunen av en koalition bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna 
och Landsbygdspartiet Oberoende. Landsbygdspartiet Oberoende ingår numera inte längre i den styrande 
koalitionen. Kommunfullmäktiges ordförande är för mandatperioden Anders Ljung (C). 
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 Översikt av verksamhetens utveckling - Kinda kommun 

 Översikt av verksamhetens utveckling – Kommunkoncernen 

Kommun mnkr 2019 2018 2017 2016 2015
Allmänt
Invånare 31 december 9 940 9 915 9 882 9 874 9 795
Kommunal utdebitering, kr/skattekrona 20,95 20,95 20,95 20,95 20,95

Resultat
Nettokostn andel av skatteintäkter
(inkl skatteutjämningsbidrag) 102% 99% 97% 96% 97%
Resultat efter skatteintäkter och
finansnetto, mnkr -11,1 6,9 13,4 24,3 19,7

Driftredovisning
Nettokostnad, mnkr 593,6 561,5 543,5 509,2 489,5

Investeringar
Nettoinvesteringar, mnkr 38,7 68,9 53,1 47,2 55,3
Självfinansieringsgrad 30% 41% 63% 90% 66%

Tillgångar och skulder
Til lgångar, mnkr 578,2 550,7 531,6 500,1 447,0
Per invånare, kr 58 170 55 542 53 799 50 647 45 634
Balanslikviditet 67% 54% 65% 75% 75%

Skulder (inkl avsättningar), mnkr 283,0 244,4 230,5 212,4 187,1
Per invånare, kr 28 474 24 650 23 328 21 507 19 099

Eget kapital, mnkr* 295,2 306,3 304,7 291,3 259,9
Eget kapital/invånare kr 29 696 30 892 30 837 29 506 26 536

Soliditet, % 51,0% 55,6% 57,3% 58,3% 58,1%
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse, % 23,6% 26,0% 25,8% 22,4% 16,3%
*Jämförelsetal för 2018 har korrigerats pga ny värderingsprincip samt förtydliganden i RKRs
rekommendation för intäkter (RKR R2). Detta påverkar även nyckeltalet för soliditet. För mer
information, se avsnitt Redovisningsprinciper .

Kommunkoncern mnkr 2019 2018 2017 2016 2015
Allmänt
Invånare 31 december 9 940 9 915 9 882 9 874 9 795
Kommunal utdebitering, kr/skattekrona 20,95 20,95 20,95 20,95 20,95

Resultat 
Nettokostn andel av skatteintäkter
(inkl skatteutjämningsbidrag) 101% 98% 95% 92% 92%
Resultat efter skatteintäkter och
finansnetto, mnkr -10,3 9,1 24,3 38,1 31,2

Driftredovisning
Nettokostnad, mnkr 590,6 557,1 527,3 492,4 470,5

Investeringar
Nettoinvesteringar, mnkr 186,8 203,4 60,1 65,9 65,6
Självfinansieringsgrad 11% 19% 88% 98% 85%

Tillgångar och skulder
Til lgångar, mnkr 862,3 849,8 820,0 791,6 730,6
Per invånare, kr 86 746 85 708 82 979 80 173 74 592
Balanslikviditet 49% 55% 67% 76% 74%

Skulder (inkl avsättningar), mnkr 483,1 460,3 427,2 423,4 400,4
Per invånare, kr 48 605 46 428 43 232 42 876 40 883

Eget kapital, mnkr* 379,1 389,5 382,4 368,8 330,2
Eget kapital/invånare kr 38 140 39 279 38 699 37 351 33 709

Soliditet, % 44,0% 45,8% 46,6% 46,6% 45,2%
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse, % 25,5% 26,6% 26,2% 23,9% 19,6%
*Jämförelsetal för 2018 har korrigerats pga ny värderingsprincip samt förtydliganden i RKRs
rekommendation för intäkter (RKR R2). Detta påverkar även nyckeltalet för soliditet. För mer
information, se avsnitt Redovisningsprinciper .
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 Den kommunala koncernen  
 
Inom Kinda kommun har verksamhet hittills bedrivits i förvaltnings-, kommunalförbunds- och stiftelseform. 
Kommunalförbund och stiftelseform kan i vissa lägen vara mera fördelaktig att använda än förvaltningsformen, men 
kan också ha nackdelar i form av begränsad insyn för kommunfullmäktiges ledamöter och allmänheten. Enligt praxis 
förutsätts ett väsentligt inflytande vid röstandel av minst 20%. Detta innebär att föreliggande redovisning förutom 
Kinda kommun enbart omfattar Stiftelsen Kindahus. 
 

2.4.1 Kommunal koncern – Stiftelsen Kindahus 
Kinda kommun ingår i en kommunal koncern tillsammans med Stiftelsen Kindahus. Grundfonden i Stiftelsen Kindahus 
är till 100% tecknad av Kinda kommun. Grundfondskapitalet uppgår till 2,1 mnkr. 

Ändamålet med stiftelsens verksamhet är att inom kommunen uppföra, förvalta och att försälja bostadshus med 
tillhörande affärslokaler och kollektiva anordningar. Verksamheten kan också omfatta uppförande av småhus för 
försäljning. Stiftelsen äger och förvaltar cirka 1000 lägenheter och 70 lokaler. Utbudet av bostäder är varierat, från 
marklägenheter till flerbostadshus. 

Årets omsättning för Stiftelsen Kindahus uppgår till 83 mnkr, för år 2018 var omsättningen 78 mnkr. Resultatet efter 
finansiella poster uppgår till 52 tkr, vilket kan jämföras med 2018 års resultat om 2 181 tkr. 

För mer information om Stiftelsen Kindahus finns att läsa under avsnitt Verksamhetsberättelser. 
 

2.4.2 Borgensåtagande 
Borgensförbindelser är alltid förknippade med ett risktagande och ska ingås med stor försiktighet.  

Kinda kommun ingick i december 2001 en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB. Idag 
är 290 av landets kommuner och regioner medlemmar i Kommuninvest. Mellan samtliga dessa har ingåtts ett avtal 
om hur ansvaret ska fördelas på varje medlemskommun vid ett eventuellt infriande av borgensansvaret. Vid 2019 års 
utgång var Kindas andel 0,10 %. 

Under 2012 ingicks en generell borgen för Kommunalförbundet ITSAM med ett tak på 30 mnkr där alla 
medlemskommuner är solidariskt ansvariga. ITSAMs långsiktiga upplåning var vid årsskiftet 2019 3,7 mnkr vilket är en 
ökning med 2,2 mnkr sedan föregående år. 

För Stiftelsen Kindahus finns ett kommunfullmäktigebeslut på ett tak för borgen på 275 mnkr. Vid årsskiftet 2019 hade 
Stiftelsen Kindahus en belåning motsvarande 179 mnkr jämfört med 187 mnkr föregående år.  

Kinda kommun anser för tillfället att dessa borgensåtaganden inte är av stor risk. Något som dock behöver tas i 
beaktning är att om både kommunen och Stiftelsen Kindahus kommer ha behov av ökad upplåning med anledning av 
kommande investeringar så kan det möjliga lånetaket i Kommuninvest nås. Det påverkar bland annat planering av 
tidplanen för investeringarna hos kommunen och Stiftelsen Kindahus samt därmed även vilket lånetaket för totala 
investeringar behöver bli. Enligt kommunens finanspolicy ska kommunen sträva efter att den totala låneramen, 
exklusive checkkredit, ska understiga 500 mnkr. Per 31 december 2019 var det totala låneskulden för 
borgensåtaganden hos Kommuninvest 313 mnkr. 
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 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
 
Många kommuner och regioner räknar med underskott för år 2019. Signalerna blir nu även allt tydligare på att en 
lågkonjunktur är på ingång. Kommunerna har nu gått in i ett allt svårare ekonomiskt läge och arbetar med 
effektiviserings- och besparingsplaner för att få ihop budget och plan för kommande perioder. Uppskattningsvis ett 
drygt tjugotal kommuner och några regioner ser dock redan att de inte kommer att lyckas och planerar därför även 
för att höja skatten. Skälet är att det demografiska trycket nu är högt. Barn, unga och äldre ökar snabbare än gruppen 
som är i arbetsför ålder. Sammantaget ökar behovet av de resurser som krävs för att upprätthålla välfärden på 
dagens nivå snabbare än skatteintäkterna. Detta skriver Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i sin ekonomirapport 
för oktober 2019.  
 
SKR skriver fortsatt att förutom trycket från demografin måste kommunerna hantera konsekvenserna av att staten 
drar ned på sina resurser på ett sätt som lämnar ansvaret till kommunerna. 
Statens neddragning av Arbetsförmedlingen, innan det utarbetats något annat alternativ, gör att kommunerna får ta 
ett allt större ansvar för arbetsmarknadsfrågor. Ytterligare en fråga som försämrar kommunernas ekonomi är 
Försäkringskassans striktare tolkningar av personlig assistans och den låga uppräkningen av ersättningen för den 
statliga personliga assistansen, som bland annat kommunerna utför. Detta har gjort att många kommuner får ta över 
ett allt större kostnadsansvar för personer med olika funktionsnedsättningar. 
 
Den globala tillväxten förväntas växla ner till den lägsta på tio år. Därtill förväntas tillväxten mattas av mer i länder 
som är viktiga för den svenska utrikeshandeln.  
 
I Kinda kommun visar december 2019 arbetslöshetssiffror i åldersgruppen 18-24 år 6,3 % jämfört med 4,8 % per 
december 2018. För riket i åldersspannet 18-24 visar arbetslöshetssiffrorna 4,6 % jämfört med 3,8 % 2018. I 
åldersspannet 16-64 år är sifforna för Kinda 3,0 % per december 2019 jämförda med 2,4 % per december 2018 enligt 
Arbetsförmedlingens månadsstatistik. För riket är motsvarande 4,0 % jämfört med 3,8 % för år 2018. 
 
Antalet invånare i Kinda var vid årsskiftet 9 940. (2018; 9 915, 2017; 9 882)  
 

2.5.1 Framtiden 
För att klara framtidens utmaningar krävs en i grunden stabil ekonomi, att fler personer kommer i arbete samt att nya 
arbetsmetoder utvecklas. Förändringar i demografin, genom fler unga och gamla, kommer påverka vårt sätt att arbeta 
och organisera oss. Kinda har även en fortsatt ambitiös investeringsplan som i flera fall leder till nya och ökade 
driftskostnader. Precis som många andra kommuner har Kinda även behov av reinvesteringar i befintliga lokaler.  
 
Detta gör att Kinda har ett stort behov av att se över och arbeta med olika verktyg för att skapa en långsiktigt hållbar 
kommun; samverkan inom och utom kommunen, systematiskt effektiviseringsarbete, upphandlings- och inköpsarbete, 
översyn av investeringar, kompetensförsörjning och digitalisering för att nämna några. 
 
Digitalisering innebär både möjligheter och utmaningar för kommunen. Kinda behöver effektivisera sina arbetssätt där 
bland annat e-blanketter, e-tjänster och automatiserade processer kan vara en del i digitaliseringen.  
 
Kompetensförsörjning och personalförsörjning är särskilt viktigt framåt då Kinda ser att det kommer råda stor 
konkurrens även framåt inom olika yrken. Även behov av kompetensväxling finns i vissa delar av kommunen för att 
kunna nå upp till dagens och framtidens lagstiftning och krav på service till kommunmedborgare och näringsliv.  
 
I Kinda kommuns budget för år 2020 med plan 2021-2022 krävs att fortsatta och omfattande effektiviseringar görs i 
verksamheterna. Dels för att komma i ram men även för att klara av framtida utmaningar, både vad gäller demografi 
och kommande investeringar. För år 2020 ligger budgeterat resultat på 2,0 % av skatter och bidrag men Kinda har även 
med sig ett underskott på drygt 11 mnkr från 2019 som följer med in i 2020. 
 

2.5.2 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Det råder obalans när intäkterna för välfärden inte matchar kostnaderna. Det är stor osäkerhet för vilka intäkter 
kommunen får från staten. Med kort varsel både tillkommer det bidrag liksom dras ifrån bidrag, vilket gör det svårt 
för verksamheterna att planera. Riktade statsbidrag har byggt upp verksamhet för att sedan dras in och då kvarstår 
kostnaderna. Här gör de minskade intäkterna att effektiviseringskraven blir ännu högre. Det utökade ansvaret som 
läggs på kommunen har också byggt upp kostnadsmassan. Här kan bland annat nämnas omorganisationen av 
Arbetsförmedlingen och återinförandet av ett totalförsvar. Den ökade konkurrensen kring vissa yrken, såsom lärare, 
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trissar bland annat upp lönerna vilket medför högre kostnader men gör det även svårare att klara 
kompetensförsörjningen.  

Kinda ser även en ändrad demografi där grupperna inom barnomsorgen blir större och de äldre allt fler. Samtidigt 
kommer Kindaborna i arbetsför ålder att ligga på en relativt oförändrad nivå vilket innebär att färre ska försörja fler. 

Det är också en osäkerhet kring skatteintäkter då en lågkonjunktur kommer allt närmare. 

Detta gör att hårdare prioriteringar på både kort och lång sikt kommer att behövas.  

2.5.3 Finansiella risker 
Den av Kommunfullmäktige beslutade finanspolicyn anger hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas. 
Kommunen är exponerad för finansiella risker såsom bland annat ränterisk, likviditetsrisk och finansieringsrisk. 
Finansiella risken ökar när låneskulden hos kommunen ökar, soliditeten minskar och självfinansieringsgraden för 
investeringar minskar.  

Kommunens räntebärande skulder uppgick till 130 (90) mnkr per den 31 december 2019, medan kommunens 
räntebärande finansiella tillgångar per samma tidpunkt uppgick till 28 (7) mnkr. Det betyder att nettoskulden var 102 
(83) mnkr. Låneskulden har ökat, med 40 mnkr, under året för att hantera årets investeringar.

Kommunens maximala låneutrymme sätts i praktiken av Kommuninvest ekonomiska förening. Kinda kommun kan 
låna upp till 80 tkr per kommuninvånare, det vill säga upp till cirka 800 mnkr (antal invånare 2019: 9 940). Utrymmet 
delas av kommunen och Stiftelsen Kindahus. Enligt finanspolicyn ska kommunen sträva efter att totala låneramen, 
exklusive checkkredit, understiger 500 mnkr. Per 31 december 2019 var den aktuella låneskulden för 
kommunkoncernen 313 mnkr. 

I dagsläget är räntorna låga vilket innebär att ränteläget inte ses som en större risk just nu. Kommunen har dock en 
ambitiös investeringsplan framöver, vilket gör att Kinda har ett behov av att öka lånen ytterligare. De nya 
investeringarna kommer inte bara ta upp plats i låneutrymmet utan också ta utrymme från befintliga driftramar, både 
vad gäller utökade kapitalkostnader och tillkommande driftskostnader. Stora utbetalningar för bland annat 
investeringar påverkar likviditeten och Kinda måste även hantera denna risk och arbeta med både kortsiktig och 
långsiktig likviditetsplanering.  

Den negativa utvecklingen av självfinansieringsgraden de senaste åren (2019 30%; 2018 41%: 2017 63%) beror på en 
kombination av ökade investeringsnivåer och avtagande resultat. Den sjunkande självfinansieringsgraden ger 
indikationer på att kommunen får svårare att upprätthålla de resultatnivåer som erfordras för att klara den ökande 
investeringstakten. Enligt Kommuninvests bedömning bör kommunsektor klara av en period med lägre 
självfinansieringsgrad och ökad låneskuld, så länge intäkterna är tillräckliga för att täcka driftskostnaderna. Med tanke 
på de senaste årets kostnadsökningar som kommunen har haft, är detta ett område som Kinda behöver ta i 
beaktning.  

För mer information kring vilka finansiella risker som kommunen kan komma att exponeras för samt hur kommunen 
hanterar dessa finns att läsa i Kinda kommuns finanspolicy.  

2.5.4 Pensionsförpliktelse 
Kommunens pensionsåtagande redovisas enligt blandmodellen. Den innebär att pensionsförmåner som intjänats före 
1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. Förpliktelsen som redovisas som en ansvarsförbindelse inklusive löneskatt 
uppgår till 158 (163) mnkr. Pensionsförmåner som intjänats från och med 1998 ingår i verksamhetens kostnader och 
redovisas som avsättning. Förpliktelsen som redovisas som en avsättning inklusive löneskatt uppgår till 7,4 (8,9) mnkr. 
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring uppgår till 58 (55) mnkr. Kommunen har inga placeringar i 
stiftelser eller egna finansiella placeringar av pensionsmedel. 

Pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS 17 (riktlinjer för beräkning av pensionsskuld) 
och redovisas i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning. Stiftelsen Kindahus har inga 
pensionsförpliktelser i balansräkningen. 

Pensionsförvaltaren, Skandia, har under 2019 tagit fram ett mer förfinat mått än det tidigare måttet 
aktualiseringsgrad. Bland annat omfattar det nya måttet även anställningar from 1998. Måttet har fått benämningen 
Utredningsgrad. Utredningsgraden för 2019 ligger på 99%, aktualiseringsgraden för 2018 var på 99%.  
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Under 2018 bytte kommunen pensionsförvaltare, från KPA till Skandia. Kommunen har tidigare tryggat 
pensionsförsäkring hos KPA om 52,7 mnkr, varav 5,3 mnkr för avsättning och 47,4 mnkr för ansvarsförbindelse. Via 
Skandia har Kinda kommun pensionsförsäkringar avseende avsättningar om 5,7 mnkr. 

Inom totalt pensionsförsäkringskapital finns överskottsmedel om 3,9 mnkr hos KPA och 14 tkr hos Skandia.  

 

 

  

Pensionsförpliktelser Kommunen (tkr)
Total pensionsförpliktelse i  balansräkningen 166 276
a. Avsättning inkl. särskild löneskatt 7 414
b. Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt 158 862
Pensionsförpliktelse som tryggats i  pensionsförsäkring 58 398
Pensionsförpliktelse som tryggats i  pensionsstiftelse
Summa pensionsförpliktelse (Inkl försäkring och stiftelse) 224 674

Förvaltade pensionsmedel - Marknadsvärde
Totalt pensionsförsäkringskapital 74 288
a. varav överskottsmedel 3 941
Totalt kapital pensionsstiftelse 
Finansiella placeringar (egna förvaltade pensionsmedel) 
Summa förvaltade pensionsmedel 74 288

Finansiering
Återlånade medel 150 385
Konsolideringsgrad 33%
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 Händelser av väsentlig betydelse 
Under året har ett stort fokus varit att försöka säkerställa en ekonomi i balans inom kommunens samtliga 
verksamheter. Åtgärdsplaner är framtagna inom varje nämnd. Utöver detta arbete har även följande större händelser 
noterats: 

• Ny politisk koalition bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Landsbygdspartiet 
oberoende. Nytt kommunalråd – Conny Forsberg 

• Utveckling Kinda är framtagen och beslutad 
• Rekrytering och beslut av ny kommunchef 
• Ny förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen 
• Stärka och bygga upp kommunens arbete med tillväxtfrämjande åtgärder 
• Ett år med oförutsägbara statsbidrag som försvårat planeringen i verksamheterna 
• Totalförsvarsövning har genomförts  
• Framtagande av arbetsgivarvarumärke pågår  
• Beslut om förändringar inom AMI och Kinda lärcentrum  
• Ett samarbete mellan vård- och omsorgsförvaltningen och bildningsförvaltningen genomfördes som 

resulterade i en certifiering av Lärcentrums vård- och omsorgsutbildning. Kinda är nu en del av Vård- och 
omsorgscollege Linköping/Kinda 

• En omfattande kartläggning av verksamheten för myndighetsutövning samt individ- och familjeomsorg (IFO) 
genomfördes under hösten 

• Uppstart av ny LSS-gruppbostad på Sjögatan i Kisa 
• Samarbete med länets räddningstjänster och RTÖG om bakre ledning och ledningscentral 
• Fördjupad översiktsplan för Rimforsa antagen 
• Resursskolan Lilla Värgårn startas  
• Ny idrottshall i Rimforsa byggd  
• Bäckskolans gymnastiksal färdigrenoverad 
• Ny lekplats i Hycklinge 
• Utegym i Horn invigt 
• Emigrantmuseet ombyggt 

 

2.6.1 Väsentlig händelse efter balansdagens slut 
Med anledning av utbrottet av Covid19 och spridningen av Coronaviruset står vi inför en mycket oviss tid med stor 
osäkerhet. Att bromsa smittspridningen är det viktigaste och detta påverkar nästan allt i vår omgivning.  

Detta gör att en markant svagare konjunktur väntar, både i Sverige och i omvärlden. SKR bedömer, på grund av 
Coronaviruset, att det kommunala skatteunderlaget försvagas för år 2020. Prognososäkerheten är naturligt mycket 
hög i nuläget men allt talar för att produktion och sysselsättning i Sverige, åtminstone tillfälligtvis, kommer att 
drabbas hårt av pandemin. 

Detta kommer att påverka kommunens verksamheter och ekonomi. När det gäller ekonomin är det stor osäkerhet 
bland annat kring förväntade skatteintäkter, kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd, material- och 
personalkostnader. 
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 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
 
Kinda kommuns styrning har sin utgångspunkt i den statliga styrningen utifrån lagar och regler och den kommunala 
styrningen, Kindas mål- och resultatstyrning. Delarna är: 
 

- Verksamhet utifrån lag och regler 
- Styrdokument 
- Mål- och resultatstyrning 
- Värdegrund 
- Ansvar och roller 
- Medborgarfokus 
- Uppföljning, analys, ständiga förbättringar och intern kontroll 

 
Kinda kommuns styr- och kvalitetsmodell utgår från mål- och resultatstyrning. Styrning innebär att leda en 
verksamhet mot uppsatta mål utan att i detalj fastställa hur vägen dit ska se ut. 
Medborgarnas behov ska vara utgångspunkt i kommunens arbete. För att uppnå detta arbetar Kinda med 
medborgardialog och inhämtar medborgarnas upplevelser av kommunens service och tjänster. Kinda arbetar 
systematiskt med synpunktshantering. I genomförande och utveckling av service och tjänster så ska medborgarfokus  
vara utgångspunkt. 

Arbetet med styrning och ledning utgår från planerings-och uppföljningsprocessen.  

 

2.7.1 Utveckling Kinda  
Utveckling Kinda är grunden i Kindas kommuns mål- och resultatstyrning. Utveckling Kinda beskriver Vision Kinda, 
utvecklingsområden med tillhörande strategier och kommunfullmäktiges mål. Här fastställs den politiska viljan för 
mandatperioden. Utifrån Utveckling Kinda arbetar nämnderna fram sina åtaganden och förvaltningen sina aktiviteter. 
Kinda kommun använder indikatorer för att följa upp att önskat resultat uppnås. Måluppfyllelsen baseras på den 
kvantitativa mätningen genom indikatorer men också på kvalitativ uppföljning. Åtagandena följs upp i 
månadsuppföljningen per april, augusti och december.  

Tillsammans utvecklar vi Kinda - en hållbar kommun fylld av framtidstro, engagemang och närhet! 

Under 2019 uppdaterades Utveckling Kinda med strategier och nya kommunfullmäktigemål som gäller från och med 
2020.  
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Soliditeten exklusive ansvarsförbindelse har försvagats under 2019 med cirka 5 procentenheter. Detta beror på årets 
negativa resultat samt den ökade låneskulden.  
 

2.8.3 Avstämning mål och god ekonomisk hushållning 
Kinda kommun kan inte anses uppfylla kraven enligt God ekonomisk hushållning, då varken merparten av de 
finansiella målen eller de övergripande kommunfullmäktige målen är uppfyllda. Verksamheten har högre kostnader 
än tillgängliga intäkter. Det är av största vikt att fokusera på att återfå en ekonomi i balans genom att anpassa 
kostnadsnivån alternativt genom att höja intäkterna. 
 
Inga mål för kommunkoncern eller riktlinjer för god ekonomisk hushållning har formulerats för den kommunala 
koncernen. 
 

2.8.1 Internkontroll 
Internkontroll är till för att Kinda ska bedriva en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet med medborgarnas 
bästa för ögonen. Kinda ska ha en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt efterleva 
tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.   

Internkontrollarbetet är en del av det systematiska uppföljningsarbetet. Respektive nämnd ska säkerställa att risker i 
verksamheten identifieras, värderas och hanteras. Med risker avses sådant som kan påverka eller hindra 
verksamheten att nå sina mål. Genom en systematisk värdering och hantering av riskerna kan verksamheten styras i 
önskad riktning. Nämnderna tar fram egna kontrollmoment för internkontroll. Nämnderna gör riskbedömningar som 
ligger till grund för internkontrollplan.  

Att arbeta med internkontrollen ingår i allas arbete, det vill säga att arbeta enligt bestämda processer och rutiner, att 
förbättra och utveckla verksamheten, att rapportera avvikelser och risker med mera. Det är integrerat i vardagens 
arbete med att genomföra, förvalta och verkställa och handlar om ett löpande arbete med att förebygga, upptäcka 
och åtgärda risker.  

Kinda kommun har en god internkontroll. Detta genom löpande månadsrapporter, följsamhet till fastställd agenda 
och årshjul där olika utvecklingsområden, ekonomiska rapporter, synpunkter och kundnöjdhet, säkerhet, arbetsmiljö 
med mera följs upp enligt en fastställd struktur. Alla nämnder har även upprättade internkontrollplaner. 
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 Ekonomisk översikt och analys  
 

2.9.1 Total budgetavvikelse 
Som många kommuner i Sverige har Kinda ett ansträngt ekonomiskt läge. Det är viktigt att kommunen över tid har en 
budget i balans. Månatligen följs nu arbetet upp genom att varje nämnd till kommunstyrelsen redovisar fattade 
beslut samt avvikelse, allt för att uppnå en budget i balans. För att klara ekonomin i framtiden kommer det att krävas 
ett nytänk inom organisation och bemanning. Utmaningen blir att samtidigt stärka och bygga upp kommunens system 
för långsiktigt och hållbart arbete med tillväxtfrämjande åtgärder. 

Resultatet för året är ett underskott på drygt -11,1 mnkr. Budgeterat helårsresultat är +14,5 mnkr, vilket innebär en 
budgetavvikelse på totalt -25,6 mnkr. Åtgärdsplaner är framtagna inom varje nämnd och alla arbetar med aktiviteter 
på kort sikt för att vända den negativa trenden men även på lång sikt för att uppnå en budget i balans under 2020 och 
framöver.  

Effekten av uppstartade åtgärder går dock långsammare än förväntat. För att vara rustade inför 2020 samt påverkan 
på 2021 krävs att trenderna visar en positiv utveckling och att åtgärderna ger det resultat som är tänkt.  

 

 

För ytterligare kommentarer gällande budgetavvikelse per nämnd, se avsnittet Driftsredovisning.  

Resultatet för kommunkoncernen är ett underskott på 10,3 mnkr. Konsolideringen med Stiftelsen Kindahus justerar 
kommunkoncernens resultat med 780 tkr.  
 

2.9.2 Finansförvaltning  
Finansförvaltningen hanterar de intäkter och kostnader som inte bokförs direkt på någon av nämnderna. 
Kommunalskatteintäkter och generella statsbidrag utgör de största posterna. Från finansförvaltningen sker 
pensionsutbetalningar och pensionsavsättningar. Även finansiella intäkter och kostnader bokförs under 
finansförvaltningen. 

Nämnd Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse helår

Jävsnämnd + Valnämnd  195  200  5

Kommunstyrelsen 34 525 34 464 - 61

Samhällsbyggnadsnämnd 69 794 73 492 3 698

Bildningsnämnd 255 565 241 677 -13 888

Vård- och omsorgsnämnd 227 028 208 548 -18 479

Kommunrevision 1 068 1 080  12

Överförmyndare  942 1 380  438

Ofördelade medel  0  270  270

Nettokostnad nämnder 589 117 561 111 -28 006

Finansförvaltningen 578 001 575 630 -2 371

Resultat Kinda kommun -11 116 14 519 -25 635
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Finansförvaltningen gör ett budgetöverskott för 2019 på 2,4 mnkr. 

Pensionerna hamnar på ett budgetunderskott på 1,4 mnkr. Budgetavvikelsen förklaras bland annat av högre kostnad 
för försäkringspremier, på grund av nyanställningar och nya uppgifter om äldre anställningar.  

Budgetavvikelse för internräntefinansieringen på 1 mnkr beror på att planerade investeringar flyttas fram och medför 
att den interna intäkten uteblir. Kommunalskatteintäkterna hamnar på ett budgetöverskott på ca 2 mnkr efter 
avräkning av slutlig skatt 2018 och preliminär slutskatt för 2019. Utöver dessa poster finns ett budgetunderskott inom 
generella bidrag. 

Finansiella intäkter ger ett budgetöverskott på 500 tkr, bland annat på grund av en överskottsutdelning från 
Kommuninvest. Finansiella kostnader ligger på ett budgetöverskott på 700 tkr. Semester- och komplöneskulden 
avräknas årsvis. Skulden har minskat sedan den senaste avräkningen, vilket har medfört till en positiv avvikelse på 1 
mnkr. Semesterlöneskulden är dock fortsatt hög med cirka 11 300 dagar och 21 100 tkr i skuld (jämfört med 12 200 
dagar och en skuld på 22 150 tkr 2018). Tillkommer gör också en jämförelsestörande intäkt som avser tidigare års 
åtaganden för ensamkommande flyktingbarn på 1,2 mnkr. 
 

2.9.3 Anslagsmedel  
Kinda kommuns anslagsmedel hamnar för 2019 på ett budgetöverskott på 270 tkr. Anslagsmedlen har under året 
fördelats enligt nedanstående tabell. 

 

På grund av en budgetteknisk felaktighet mellan åren 2018-2019 startades året med en underfinansiering på ca 3,5 
mnkr avseende medel för aktivering av investeringar. Underfinansieringen har dämpats av att aktiveringen av vissa 
investeringar har förskjutits i tid samt att vissa investeringar har fått lägre kapitalkostnad än vad som ursprungligen 
var budgeterat. Den felaktiga registreringen är korrigerad till 2020 års rambudget. 

Benämning Utfall Budget Avvikelse
Pensioner 13 066 11 709 -1 357
Internränta -5 995 -7 000 -1 005
Skatter -427 613 -425 606 2 007
Generella bidrag -155 319 -156 082 -763
Finansiella intäkter -1 253 -750 503
Finansiella kostnader 1 411 2 099 688
Förändring semesterlöneskuld -1 066 0 1 066
Jämförelsestörande intäkter/kostnader -1 232 0 1 232
SUMMA 578 001-   -575 630 2 371

Beslut  (tkr) Kommentar
Ofördelade medel 3 300       Enligt Budget 2019
Dnr 2017-00186 400 -         Utbildning undersköterskor
KF § 165 300 -         Utökning växtkraft
KF § 165 170 -         Björkfors gymnastiksal
KF § 27 Dnr 2019-00033 350 -         MEX rekrytering
KF § 25 Dnr 2019-00032 200 -         Utredning GC-väg
KF § 26 Dnr 2019-00034 375 -         Fysisk planering
KF § 68 315 -         Hållbarhetsarbete
Delsumma 1 190       

Aktivering investeringar 7 306       Enligt Budget 2019
Ingång 2019 3 508 -      Felregistrerad budget
Aktiverad 2019-01-01 215 -         Renovering Bäckskolan
Utfördelad 3 400 -      LSS Sjögatan
Aktiverad 2019-01-01 250 -         Släckbil
Aktiverad 2019-01-01 1 093 -      Fiber Kisa tätort
Aktiverad 2019-01-01 57 -           Skatepark
Delsumma 1 217 -      

Prioriterad lönepott 1 054       Enligt Budget 2019
Utfall 758 -         Utfördelas enligt underlag
Delsumma 296          

Totalsumma 270          
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2.9.4 Låneskuld 
Låneskulden uppgår till 130 mnkr. Nyupplåning under året har skett med 40 mnkr.  

 

  

Långivare Belopp (tkr) Ränta Förfallodag
Kommuninvest 10 000 STIBOR3M + 0,17% 2020-10-22
Kommuninvest 20 000 STIBOR3M + 0,16% 2021-09-15
Kommuninvest 20 000 0,67% 2023-02-22
Kommuninvest 20 000 2,94% 2024-02-19
Kommuninvest 20 000 STIBOR3M + 0,24% 2025-05-12
Kommuninvest 20 000 1,05% 2026-02-05
Kommuninvest 20 000 1,05% 2027-04-19

130 000
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 Balanskravsresultat 
 

2.10.1 Balanskravsutredning 
Balanskravet innebär att kommunen måste ha balans mellan intäkter och kostnader i resultaträkningen. För att 
kommunen ska kunna uppfylla kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning krävs dock ett resultat som 
väsentligt överstiger balanskravet. Resultaträkningen ska utgöra utgångspunkten för avstämning mot 
kommunallagens krav på ekonomisk balans. Huvudprincipen är att realisationsvinster inte ska räknas med i intäkterna 
då avstämning mot balanskravet görs. Avstämningen visar att kommunens justerade resultat inte uppfyller 
balanskravet. Kommunen har inga tidigare negativa resultat att återställa. Se vidare not 9 i under avsnittet 
Notförteckning. 

 

 

2.10.2 Negativt balanskravsresultat  
Kinda kommun får för året 2019 ett negativt balanskravsresultat på -11 691 tkr. Enligt kommunallagen 11 kap. 12 § 
ska Kommunfullmäktige anta en åtgärdsplan för hur det negativa balanskravsresultatet ska regleras. Beslut om 
reglering ska fattas senast i budgeten det tredje året efter det år då det negativa balanskravsresultatet uppkom. 
Planen är att underskottet ska kompenseras med motsvarade överskott, fördelat på tre år med start från år 2021. 
Fördelningen mellan åren kommer att hanteras i budgetprocessen 2021.  
  

Balanskravsutredning (tkr) 2019 2018 2017 2016
Årets resultat enl RR. -11 116 6 895 13 389 24 334
Reducering av samtliga realisationsvinster -574 -4 293 -1 485 -573
Vissa realisationsvinster enligt undantags-
möjlighet
Vissa realisationsförluster enligt undantag-
smöjlighet
Orealiserade vinster/förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar -11 691 2 601 11 904 23 761
Reservering till resultatutjämningsreserv
Disponering från resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat -11 691 2 601 11 904 23 761
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 Förväntad utveckling  
Den ekonomiska utvecklingen för Kinda kommun är i ett skede där kostnaderna ökar snabbare än intäkterna. 
Kommunens resultat för året är negativt och nettokostnadsutvecklingen är på en fortsatt hög nivå. Det innebär att 
det kommer ställas fler och ökade krav på prioriteringar och effektiviseringar i verksamheterna, eftersom varje 
generation ska bära sina kostnader. Fokus blir därmed att bromsa kostnadsutvecklingen och att prioritera och fördela 
resurser utifrån grundade underlag. 

Upptagandet av nya lån tillsammans med årets negativt resultat har inneburit en sjunkande soliditet men Kinda har 
dock fortsatt en relativt stark soliditet i jämförelse med många andra kommuner.  

Under året har det även funnits brister i prognossäkerheten, vilket kan ha bidragit till att inte tillräckliga åtgärder har 
vidtagits under 2019. För att klara budget 2020 och framåt, är åtgärdsplaner framtagna inom varje nämnd på kort och 
lång sikt, vilka följs upp månadsvis.  

De närmaste åren har även Kinda ett antal investeringsprojekt av större dignitet. Dessa är bland annat nytt vattenverk 
i Rimforsa, ny räddningsstation i Kisa och ny skola i Rimforsa. Det kommer innebära att det krävs goda 
planeringsunderlag för att kunna göra rätt prioriteringar och för att finansieringen av investeringarna kan ske i 
enlighet med god ekonomisk hushållning. 

Avgörande för att kunna svara upp mot ett ökat demografiskt tryck och allt större utmaningar både ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt är: 

• Fortsatt effektivisering av processer 
• God styrning av investeringar 
• God ekonomistyrning och en god budgetdisciplin för hela organisationen 
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 Väsentliga personalförhållanden  
 

I kommunens personalpolitiska program framgår att kommunen ständigt ska anpassa sig till medborgarnas krav och 
önskemål samt förändringar i omvärlden. Detta ställer krav på kommunens förmåga att utveckla, behålla och 
rekrytera nya medarbetare. För att lyckas med det måste kommunens personalpolitik främja verksamheterna och 
bidra till effektivitet och förnyelse samt utgöra en attraktiv arbetsgivare. 

Välfärdssektorn behöver anställa en halv miljon nya medarbetare de närmaste åren, fram till 2026, för att klara sina 
åtaganden. Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan står bakom de ökande behoven. För att lyckas med 
kompetens- och personalförsörjningen så handlar det bland annat om att använda kompetensen på rätt sätt, låta fler 
medarbetare arbeta mer, skapa möjligheter för att förlänga arbetslivet, skapa engagemang och ökat inflytande samt 
visa på utvecklingsmöjligheter.  

Stiftelsen Kindahus är en mindre organisation, vilket innebär att det saknas uppgifter på en del områden för 
kommunkoncernen. Sjukfrånvaro redovisas inte för Kindahus då organisationen endast har 10 medarbetare. 
 

Arbetsmiljö och Hälsa 
Medarbetarenkät 
Medarbetarenkäten i Kinda kommun genomförs med en intervall om 1,5 år. Under 2019 genomfördes inte någon 
kommunövergripande medarbetarenkät. Nästa enkät kommer genomföras under våren 2020. 

Friskvårdsbidrag 

Kommunen erbjuder friskvårdsbidrag till medarbetarna i kommunen på 1500 kronor per år. Under 2019 så utnyttjades 

det av cirka 460 medarbetare. Av dessa utnyttjade cirka 320 medarbetare hela beloppet på 1500 kronor. 

I jämförelse med 2018 så har friskvårdsbidrag utnyttjas i motsvarande nivå och kostnaden för det är ungefär 
densamma, strax över 600 tkr. Även Kindahus erbjuder sina medarbetare friskvårdsbidrag. 

Arbetsskador  

Under året anmäldes det 16 arbetsskador i Kinda kommun, vilket är ungefär lika många som föregående år. De 
vanligaste orsakerna är fallolycka (halkade, snubblade) och fysisk överbelastning (hastig rörelse, tungt lyft). 
Könsfördelningen på de anmälda arbetsskadorna motsvarar ungefär könsfördelningen bland de anställda. Vård- och 
omsorgsförvaltningen anmälde åtta arbetsskador, bildningsförvaltningen fem och samhällsbyggnadsförvaltningen tre. 
 

Sjukfrånvaro 
Total sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,5 procent sedan föregående personalbokslut 2018. Minskningen beror 
framförallt på att kvinnors sjukfrånvaro minskat medan sjukfrånvaro för män ökat. Männens ökning får dock inte 
nämnvärt genomslag på totalen då andelen kvinnor är betydligt högre, dock kan vi se att männens sjukfrånvaro ökat 
för varje år sett ur än 5-års period. Åldersgruppen 0-29 år har minskat mest och är återigen nere i nivå med 2016. 
Övriga åldersgrupper har också minskat men ligger i ungefär samma nivå som föregående år. 

Hälsotalet 60 dagar + har ökat ca 1 procentenhet. Sett i förhållande till 2018 har således sjukfrånvaron över 60 dagar 
ökat i jämförelse med föregående år.  
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Sjukfrånvaro 

 

Ytterligare information om kostnader för sjuklön finns i stycket om Personalkostnader. 

Sjukfrånvaro per förvaltning 

Vård- och omsorgsförvaltningen är den förvaltning som har högst sjukfrånvaro, 8,0 procent. Förvaltningen har sänkt 
sjukfrånvaron med 0,4 procent i jämförelse med 2018. Även bildningsförvaltningen sänkte sjukfrånvaron 5,9 procent 
2019 i jämförelse med 6,6 procent 2018. Samhällsbyggnadsförvaltningen har ökat med 0,7 procent till 5,8 procent, 
men är, förutom kommunstyrelseförvaltningen, den förvaltning som har lägst sjukfrånvaro. 

Sjukfrånvaro per förvaltning 2019 och 2018 

 
 

Kompetensförsörjning 

Rekrytering 

Det är fortsatt hård konkurrens på arbetsmarknaden, men det råder en förhållandevis balans i flertalet av våra 
yrkesgrupper, dock finns fortsatt problem att rekrytera inom vissa specialistkompetenser där tidigare erfarenhet 
krävs för tjänsten. Vikarietillgången inom vård och omsorg samt barnomsorg är fortsatt områden där det råder brist. 
Inom vård och omsorg handlar det framförallt om semestervikarier.  

Kommunen behöver fortsätta att arbeta med attraktiviteten i våra yrken. Under 2019 så startade ett projekt gällande 
plattform för arbetsgivarvarumärke. Under 2020 påbörjas ett arbete att implementera arbetsgivarvarumärket. Ett 
pågående arbete bedrivs även med frågan kring heltid inom vård- och omsorg. Genom att öka andelen som arbetar 
heltid så bedöms attraktiviteten i de yrken det berör öka. 

I löneöversynen satsades det extra medel på ett flertal grupper med kompetensförsörjningsaspekten i åtanke. Den 
hårda konkurrensen på arbetsmarknaden gör att löneglidningseffekter kan uppstå. 

Trots den relativa balans som idag finns i stort, så finns det yrken som bedöms som mer svåra att rekrytera till såsom 
vissa lärarbehörigheter, specialiserade handläggare, sjuksköterskor samt arbeten inom plan- och byggområdet. 

Personalrörlighet 

Personalrörligheten har varit mindre under 2019, 11,2 procent, vilket kan jämföras med 13,5 året 2018.  

Under året har 18 medarbetare i gått i pension. Cirka sjuttio medarbetare har slutat sin anställning på annat sätt, där 
uppsägning på egen begäran är vanligast.  

Under den kommande femårsperioden kommer cirka 120 medarbetare fylla 65 år och eventuellt avgå med 
ålderspension. Tillsammans med övriga avgångar beräknas cirka 100 medarbetare avgå per år. Detta ställer stora krav 
på ett aktivt arbete med kompetens- och personalförsörjningen. Inom lönebildningsområdet kan 
löneglidningseffekter uppstå när personal inom bristyrken väljer att avbryta anställningen och efterföljande 
anställning har högre lönekrav. 
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Anställningsstatistik 
Vid utgången av 2019 var 778 medarbetare tillsvidareanställda i Kinda kommun. Motsvarande siffra vid utgången av 
2018 var 789. Minskningen kan förklaras av nedläggning av arbetsmarknadsenhet samt att tjänster inte tillsatts vid 
uppsägningar eller pensionsavgångar.  

Antal anställda (per 2019-12-31) 

 
* Visstidsanställda redovisas exklusive timavlönade. 

Stiftelsen Kindahus hade under 2019 10 anställda varav 75 procent män. 

Tillsvidareanställda per förvaltning 

I nedanstående tabell är antalet månadsavlönade tillsvidareanställda presenterade per förvaltning. Antalet är 
beräknat vid 31 dec respektive år. Vakanta tjänster redovisas inte i tabellen utan det är de som innehar 
tillsvidareanställning vid angivet datum som avses. 

Antal tillsvidareanställda per förvaltning (31/12) 

 

Antal årsarbetare 

Antal årsarbetare, det vill säga samtliga medarbetares anställningstid omräknat till heltidstjänster, var för 2019 787. 
Totalt minskade antalet årsarbetare 2019 med cirka två. 

Kindahus mäter inte arbetad tid, därför saknas den uppgiften. 

Årsarbetare per anställningsform 

 
 
I tabellen redovisas Tillsvidareanställda tillsammans med Allmän visstidsanställda (AVA). Vikariat redovisas separat. 
Tillsvidareanställda samt AVA-anställningar kan definieras genom att dessa anställningar utgör verksamhetens behov. 
Ett vikariat är ett tillfälligt innehav av sådan tjänst. Arbetstid utförd av tillsvidareanställd personal har minskat med 7 
årsarbetare och arbetstid för vikarier har ökat med 11 årsarbetare. Totalt är minskningen drygt 2 årsarbetare. 
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Årsarbetare per förvaltning 

 
 
I bildningsförvaltningen ökade den arbetade tiden av tillsvidareanställda med tolv årsarbetare men årsarbetare i 
andra anställningsformer minskade, vilket gör att det totalt blev ca fyra årsarbetare mer 2019 än 2018. I vård- och 
omsorgsförvaltningen minskade årsarbetare utfört av tillsvidareanställda med tretton årsarbetare, dock ökade 
andelen årsarbetare utfört av vikarier med elva årsarbetare. Totalt minskade vård- och omsorgsförvaltningen med två 
årsarbetare. Samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsen minskade med ca två årsarbetare vardera. 

 
Heltidsarbete och genomsnittlig sysselsättnings-grad 

I december 2019 var 65,5 procent av de tillsvidareanställda anställda på heltid, vilket är nästan samma nivå som 
föregående år. Det är endast små förändringar för respektive kön. Totalt sett är män i högre utsträckning än kvinnor 
anställda på heltid. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat sedan föregående år.  

Andel tillsvidareanställningar som är heltid samt genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsavlönade. 

 
Sett över en tidsperiod av 5 år har kvinnor med heltidsanställning ökat från 56 procent till 63 procent. Totalen, 
inräknat både män och kvinnor, har ökat från 60 procent till 65,5 procent. Efter att andelen kvinnor med anställning 
på heltid ökat ganska kraftigt år för år mellan 2015 och 2018, så har det ökningen avstannat och nyckeltalet ligger i 
nivå med föregående års siffror. 

Andel tillsvidareanställningar som är heltid samt genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsavlönade. Fem års period. 

 
 
Personalkostnader 
Kostnader för löner och ersättningar ökade, från 310 mnkr 2018, till 318 mnkr 2019. En ökning som motsvarar 2,6 
procent.  

Personalkostnader 2019 Kinda kommun (mnkr)                              Personalkostnader 2019 Stiftelsen Kindahus (mnkr)  
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Medellön 

Medellönen för månadsavlönade tillsvidareanställda var vid årsskiftet 2018-2019 30 362 kr. Vid årsskiftet 2017-18 var 
medellönen 29 440 kr. Det är en ökning med 2,8 procent. Ökningen är mindre än föregående år. Ökningen beror på 
årlig löneöversyn samt löneglidning.  

Medellönen för kvinnor var 30 362 kr och medellönen för män var 31 990 kr. Under året ökade kvinnors medellön 
med 3,1 procent och männens med 1,4 procent. 

 
Övertid, sjuklön och timlön 

Nedan specificeras kostnader inom områdena övertid, sjuklön samt timlön. Beloppen redovisas exklusive 
arbetsgivaravgifter. Övertids- och mertidskostnaden har gått ner 2019 jämfört med 2018. Det är framförallt 
kvalificerad övertid som minskat. Enkel övertid och fyllnadslön ligger ungefär som tidigare år. 

Sjuklönekostnaderna har minskat i jämförelse med föregående år. Kostnaderna för sjuklön dag 2-14 ligger i samma 
nivå som 2018 5,1 mnkr. Kostnaderna för sjuklön dag 15-90 samt övrig sjuklön har minskat.  

Timlönerna har ökat med 1,1 tkr. Ökningen beror på ett ökat nyttjande av timavlönade samt på ökade löner. En 
minskad övertidsanvändning kan hänga ihop med en högre kostnad för timlöner. 

Kostnader, övertid, timlön, sjuklön, angivet i mnkr (exklusive PO) 
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 Miljö och hållbar utveckling  
 
Samhällsbyggnadsnämnden delar varje år ut ett miljöstipendium. Miljöstipendiet går till ett företag eller en 
privatperson som under året har gjort något alldeles särskilt för natur och miljö. 2019 tilldelades Emma Lundberg, 
Livslotten, stipendiet för hennes engagemang och insatser att utveckla Kinda i en riktning som är mer hållbar.  

Miljökontoret har sedan 2009 inventerat enskilda avlopp. Utifrån denna inventering har ca 450 bristfälliga avlopp 
åtgärdats. Åtgärderna innebär att sjöar, vattendrag och grundvatten får bättre vattenkvalité. 

Från och med 2020 kommer samhällsbyggnadsförvaltningen att arbeta mer strategiskt med hållbarhetsfrågor i och 
med att en resurs som hållbarhetsstrateg frigjorts. 

I Kinda kommun tas en miljöredovisning fram varje år för att jämföra nyckeltal och kopplingen till nationella och 
regionala miljömål. Genom redovisningen av nyckeltal kan förändringar urskiljas över tiden. 

Ett exempel på nyckeltal redovisas nedan. 

Halten fosfor i Åsunden 

 

Nyckeltalet visar halten av fosfor i Åsunden. Höga halter av näringsämnet fosfor orsakar övergödning i våra sjöar, 
vattendrag, kustvatten och hav. Fosforhalten 2019 i Åsunden ligger på 8,4 µg/l vilket är nära målhalten 7,5 µg/l.  

En fullständig miljöredovisning kommer senare under året att finnas på kommunens hemsida www.kinda.se. Där 
belyses miljömålen; begränsad klimatpåverkan, bara naturlig försurning, frisk luft, ingen övergödning, god bebyggd 
miljö, giftfri miljö, levande skogar, myllrande våtmarker, ett rikt växt- och djurliv samt levande sjöar och vattendrag. 
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3. Ekonomisk redovisning 

 Redovisningsprinciper  
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag (2018:597) om kommunal redovisning och bokföring (LKBR) samt 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).  

3.1.1 Ändrade redovisningsprinciper och rättelse av fel från tidigare år  
Från och med räkenskapsår 2019 tillämpas LKBR och nya rekommendationer från RKR vilket har inneburit att 
ändringar har gjorts i förhållande till tidigare redovisningsprinciper. I och med nedanstående korrigeringar har 
jämförelsetal justerats, vilket för Kindas del är finansiella anläggningstillgångar, övriga långfristiga skulder och eget 
kapital. På grund av att jämförelsetalet för eget kapital justeras, har nyckeltalet för soliditet påverkats. Detta för att 
uppnå krav om rättvisande bild och god redovisningssed.  

Följande ändringar har gjorts i förhållande till tidigare redovisningsprinciper:  

Återföring av tidigare uppskrivningar av finansiella anläggningstillgångar  
Uppskrivningsmöjligheten av finansiella anläggningstillgångar har tagits bort som en följd av övergången till värdering 
till verkligt värde för vissa finansiella instrument enligt nya LKBR. Tidigare år har Kinda kommun gjort uppskrivning av 
värdet på andelar i Kommuninvest ekonomisk förening om 3,6 mnkr. Stiftelsen Kindahus har gjort uppskrivning av 
fastigheter om 10,9 mnkr som har hanterats vid konsolidering. Med anledning av att LKBR inte medger uppskrivning 
av finansiella anläggningstillgångar har dessa återförts. Jämförelsetal har justerats som om redovisningsprincipen 
tillämpats föregående år. Justeringen har inte påverkat jämförelsetalen för resultaträkningen 2018. 

Anslutningsavgifter bredband  
RKR har gjort förtydliganden gällande intäktsredovisning i RKR R2 Intäkter vilket har medfört att redovisning av 
tidigare års anslutningsavgifter av bredband har korrigerats. Anslutningsavgifterna har tidigare redovisats som skuld i 
balansräkningen för att sedan skrivas av. Detta betraktas som rättelse av fel i enlighet med RKR R12 då det skett 
misstag vid tillämpning av redovisningsprincip. Rättelse görs genom omräkning av jämförelsetalen för föregående år. 
Detta har påverkat jämförelsetalen för 2018 i den bemärkelsen att verksamhetens intäkter och således resultat är 
justerat. 
 

3.1.2 Avvikelse mot rekommendationer 
Rekommendationen RKR R1 Bokföring och arkivering innehåller bestämmelser om löpande bokföring, 
anläggningsregister, verifikationer, arkivering av räkenskapsinformation samt systemdokumentation och 
behandlingshistorik. Rekommendationen tillämpas förutom vad gäller systemdokumentation och behandlingshistorik. 
Systemdokumentation är under framtagande.  
 
Rekommendationen RKR R4 Materiella anläggningstillgångar reglerar definitionen av en materiell 
anläggningstillgång. Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk, det vill säga längre än 3 år, klassificeras som 
anläggningstillgång om den har ett värde över ett rådande prisbasbelopp. Komponentredovisning samt linjär 
avskrivning tillämpas fullt ut förutom på VA-sidan där enbart de nya investeringarna komponentredovisas. Mark 
skrivs ej av. Internränta beräknas på tillgångarnas bokförda värde, år 2019 med 1,50 % och 2018 med 1,75 %. 
Investeringarnas avskrivningar börjar 1/1 året efter investeringsprojektet avslutas. Detta är ett avsteg från 
rekommendationen, vilket anger att avskrivningen ska påbörjas när tillgången tas i bruk.  
 

3.1.3 Övriga upplysningar  
En omklassificering har gjorts under året för exploateringsmark. Tidigare år har exploateringsmark redovisats som 
anläggningstillgång, men från och med 2019 redovisas exploateringsmark som omsättningstillgång. Justeringen har 
inte påverkat jämförelsetalen för resultaträkning 2018. 

Tidigare delårsbokslut har ingen periodisering för semesterlöneskuld redovisats. Skulden från årsskiftet har använts. 
Från och med 2020 ska periodisering av semesterlöneskuld även ske per delårsbokslut. 

Rekommendationen RKR R16 sammanställda räkenskaper innehåller bestämmelser om den sammanställda 
redovisningen. I Kindas sammanställda redovisning ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har 
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minst 20 % inflytande i. I den kommunala koncernen ingår Kinda kommun och Stiftelsen Kindahus (100 %). Enligt 
rekommendation ska konsolideringen ske i proportion till den andel av stiftelsens kapital som kommunen har bidragit 
med. Rekommendationen tillämpas vid årsbokslut. 

Särredovisning har upprättats enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Särredovisningen finns tillgänglig 
på Kinda kommuns hemsida, kinda.se. 

Kinda kommuns skogsfastigheter har vid senaste mätning ett taxeringsvärde om 67 689 tkr.  

Upplysningar om drift-och investeringsredovisning 
Upplysningar om drift- och investeringsredovisningens uppbyggnad finns att läsa i det kommunfullmäktige beslutade 
dokumentet ”Budget och verksamhetsplan 2019”. Där beskrivs budgetprocessen som genom att kommunfullmäktige 
i budget anvisar resurser till kommunstyrelsen och nämnderna för verksamhet och investeringar. 
Kommunfullmäktiges budget utgör därmed en gräns för omfattningen av verksamheten och investeringarna. 
Budgeten beslutas av Kommunfullmäktige inför varje verksamhetsår. Nämnderna och kommunstyrelsen upprättar 
därefter specificerade budgetar för sina ansvarsområden. Kommunfullmäktige tilldelar nämnderna anslag för att 
bedriva de verksamheter som nämnderna ansvarar för. Det innebär att anslagen ska täcka de kostnader som återstår 
när intäkter i form av taxor, avgifter och bidrag inte täcker verksamhetens kostnader fullt ut. Ekonomin för den 
löpande verksamheten har en treårig planeringshorisont, där det första året utgör budgetåret och de därefter 
följande två åren utgör planeringsår. Investeringarna har en femårig planeringshorisont, där det första året utgör 
budgetåret och de fyra därefter följande åren utgör planeringsår. Den beslutade totalutgiften för investeringsprojekt, 
vars planerade genomförandetid omfattar flera år, fördelas på anslag för budgetåret och respektive planeringsår.  

  



29 
 

 Resultaträkning 

 

 Balansräkning 

  

(tkr) Not 2019 2018 2019 2018
Verksamhetens intäkter 1 194 394 204 119 129 520 142 997
Verksamhetens kostnader 2 -754 594 -733 689 -701 572 -685 374
Avskrivningar 3 -31 641 -29 451 -22 796 -21 103
Jämförelsestörande poster 4 1 232 1 950 1 232 1 950
Verksamhetens nettokostnader -590 609 -557 071 -593 616 -561 531

Skatteintäkter 5 427 639 415 470 427 639 415 470
Generella statsbidrag och utjämning 6 155 292 153 117 155 292 153 117
Verksamhetens resultat -7 678 11 516 -10 685 7 056

Finansiella intäkter 7 737 847 1 377 1 655
Finansiella kostnader 8 -3 400 -3 277 -1 808 -1 816
Resultat efter finansiella poster -10 341 9 086 -11 116 6 895

Årets resultat 9 -10 341 9 086 -11 116 6 895

Resultat i relation till Skatter o Gen bidrag -1,8% 1,6% -1,9% 1,2%
Resultat exkl jämförelsestörande i  relation ti l l  skatter 
och bidrag -2,0% 1,3% -2,1% 0,9%

Kommunkoncernen Kommunen

(tkr) Not 2019 2018 2019 2018
TILLGÅNGAR 862 251 849 791 578 209 550 697
A. Anläggningstillgångar 10,11 784 482 774 264 508 126 492 853
  I. Immateriella anläggningstil lgångar
  II. Materiella anläggningstil lgångar 10 774 679 764 145 496 371 480 736
   1. Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10a 705 710 688 941 433 497 415 743
   2. Maskiner och inventarier 10b 68 969 75 204 62 874 64 993
   3. Övriga materiella anläggningstillgångar
  III. Finansiella anläggningstil lgångar 11 9 803 10 119 11 755 12 117
B. Bidrag till infrastruktur
C. Omsättningstillgång 12 77 769 75 527 70 083 57 844
  I. Förråd m.m. 12a 364 264 45
  II. Fordringar 12b 44 329 56 466 42 276 50 879
  III. Kortfristiga placeringar
  IV. Kassa och bank 12c 33 076 18 797 27 762 6 965

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 862 251 849 791 578 209 550 697
A. Eget kapital 13 379 114 389 454 295 174 306 290
  I. Årets resultat 9 -10 340 9 085 -11 116 6 895
  II. Resultatutjämningsreserv
  III. Övrigt eget kapital 
B. Avsättningar 14 39 061 39 625 32 241 32 650
  I. Avsättningar för pensioner och l iknande förpliktelser 14a 7 414 8 893 7 414 8 893
  II. Andra avsättningar 14b 31 647 30 732 24 827 23 757
C. Skulder 15 444 077 420 712 250 794 211 756
  I. Långfristiga skulder 15a 283 740 284 458 146 935 105 314
  II. Kortfristiga skulder 15b 160 337 136 254 103 859 106 442

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
1. Ansvarsförbindelser 16 158 869 163 054 344 992 351 563
a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 
skulderna eller avsättningarna 16a 158 862 163 053 158 862 163 053
b) Övriga ansvarsförbindelser 16b 7 1 186 130 188 510

Kommunkoncernen Kommunen
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 Kassaflödesanalys 

 

  

Indirekt metod
(tkr) Not 2019 2018 2019 2018
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 9 -10 341 9 086        -11 116 6 895
Justering för ej l ikvidpåverkande poster 18 31 246 33 126 22 545 24 164
Poster som redovisas i  annan sektion 19 -580 -4 273 -574 -4 116
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 20 325 37 939 10 854 26 943

Ökning/minskning av periodiserade anslutningsavgifter 15a 1 290 -331 1 290 -331
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 12b 12 137 -14 024 8 603 -7 018
Ökning/minskning av förråd och varulager 12a -100 28 -45
Ökning/minskning av kortfristiga skulder 15b -9 665 -6 873 -2 253 -18 198
Kassaflöde från den löpande verksamheten 23 987 16 739 18 450 1 396

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i  materiella anläggningstil lgångar 10 -42 455 -100 011 -38 905 -69 739
Erhållna investeringsbidrag 10a 200 200
Försäljning av materiella anläggningstil lgångar 10 690 6 734 690 6 734
Förvärv av finansiella ti l lgångar 11 -21 -20 -21 -5
Avyttring av finansiella ti l lgångar 11 336 382
Kassaflöde från investeringsverksamheten -41 250 -93 297 -37 653 -63 009

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 15a 78 000 77 365 40 000 36 115
Amortering av långfristiga skulder 15a -46 457 -35 806 -4 536
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 31 543 41 559 40 000 31 579

Årets kassaflöde 14 279 -34 999 20 797 -30 034

Likvida medel vid årets början 12 18 797 53 796 6 965 36 999

Likvida medel vid årets slut 12 33 076 18 797 27 762 6 965

Kommunkoncernen Kommunen
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 Notförteckning  

 

 

  

Noter till resultaträkning
(tkr) 2019 2018 2019 2018
Not 1. Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter 8 137 8 595 8 137 8 595
Taxor och avgifter 49 911 44 548 49 911 44 548
Hyror och arrenden 69 328 67 901 9 558 9 328
Bidrag från staten 54 770 68 458 54 770 68 458
varav EU-bidrag 296 80 296 80
varav övriga bidrag 1 613 622 1 613 622
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 11 674 10 324 6 569 7 775
Försäljning av anläggningstil lgångar 574 4 293 574 4 293
Summa verksamhetens intäkter 194 394 204 119 129 520 142 997

Not 2. Verksamhetens kostnader
Inköp av anläggningstil lgångar och finansiella omsättningstil lgångar -636 -813 -636 -813
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -296 -467 -296 -467
Lämnade bidrag -19 284 -18 841 -19 284 -18 841
Köp av huvudverksamhet -145 042 -133 676 -101 092 -94 670
Kostnader för arbetskraft -466 364 -456 032 -456 996 -447 141
Lokal- och fastighetskostnader, förbrukning, tele, IT -68 830 -66 673 -68 830 -66 673
Transporter, administrativa tjänster, försäkringar, konsulter -52 980 -54 429 -52 980 -54 429
Realisationsförluster -113 -187 -113 -187
Avsättning deponi -1 345 -2 152 -1 345 -2 152
Uppskjuten skatt för kommunkoncern 296 -419
Summa verksamhetens kostnader *) -754 594 -733 689 -701 572 -685 374
*) Sammanlagd kostnad för de kommunala revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport och
årsredovisning uppgick till 199 tkr (195 tkr).
Sammanlagd kostnad för revisionuppdrag hos Stiftelsen Kindahus uppgick till 235 tkr (150 tkr).

Not 3. Avskrivningar
Avskrivning på byggnader, tekniska anläggningar -22 753 -21 630 -15 220 -14 718
Avskrivning på maskiner och inventarier -8 888 -7 821 -7 577 -6 385
Summa Avskrivningar -31 641 -29 451 -22 796 -21 103

Not 4. Jämförelsestörande poster
Intäkt från Migrationsverket avseende tidigare år 1 232 1 950 1 232 1 950
Summa jämförelsestörande poster 1 232 1 950 1 232 1 950

Not 5. Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt 431 666 417 521 431 666 417 521
Preliminär slutavräkning innevarande år -4 256 -602 -4 256 -602
Slutavräkningsdifferens föregående år 229 -1 148 229 -1 448
Summa skatteintäkter 427 639 415 771 427 639 415 470

Not 6. Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag 106 977 103 894 106 977 103 894
Kommunal fastighetsavgift 26 443 26 454 26 443 26 454
Bidrag för LSS-utjämning 1 776 1 776
Avgift ti l l  LSS-utjämning -2 610 -2 610
Kostnadsutjämningsbidrag 14 361 11 949 14 361 11 948
Regleringsbidrag 6 950 1 553 6 950 1 553
Övriga bidrag 3 171 7 491 3 171 7 491
Summa generella statsbidrag och utjämning 155 292 153 117 155 292 153 117

Not 7. Finansiella intäkter
Ränteintäkter 92 124 91 120
Övriga finansiella intäkter 645 723 1 286 1 534
Summa finansiella intäkter 737 847 1 377 1 655
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Not 8. Finansiella kostnader
Räntor på lån -2 196 -2 112 -1 249 -1 236
Räntor på pensionsavsättning -309 -309
Övriga finansiella kostnader -895 -1 165 -251 -581
Summa finansiella kostnader -3 400 -3 277 -1 808 -1 816

Not 9. Årets resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen -10 340 9 086 -11 116 6 895
Justerat resultat enligt balanskrav -11 691 2 601
Varav VA-verksamheten 0 3

Noter till balansräkning
(tkr) 2019 2018 2019 2018
TILLGÅNGAR
Not 10. Materiella anläggningstillgångar
  10a. Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärde 1 089 726 1 029 388 644 299 606 522
Inköp 40 337 81 033 33 763 55 645
Varav investeringsbidrag -200 -200
Försäljningar -96 -5 961 -96 -3 134
Utrangeringar -31 -1 016 -31 -1 016
Överföringar -697 -13 717 -697 -13 717
Utgående anskaffningsvärde 1 129 239 1 089 727 677 238 644 299

Ingående ack. Avskrivningar -400 593 -384 259 -228 556 -216 498
Försäljningar 2 198 2 198
Utrangeringar 463 463
Överföringar 35 2 308 35
Årets avskrivningar -22 971 -21 496 -15 220 -14 718
Utgående ack. Avskrivningar -423 529 -400 786 -243 741 -228 556

Summa 10a. Mark, byggnader och tekniska anläggningar 705 710 688 941 433 497 415 743
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod mark, byggnader och tekniska anläggningar är ca 33 år. 
Avskrivningstid: 5-99 år. Tillämpad avskrivningsmetod är planmässig avskrivning på de avskrivningsbara anläggningarna.
För mer information, se avsnitt Redovisningsprinciper. 

  10b. Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde 146 469 122 359 129 935 105 599
Inköp 6 853 14 135 4 941 14 094
Försäljningar -457 -2 108 -457 -2 108
Utrangeringar -137 -1 634 -137 -1 367
Överföringar 697 13 717 697 13 717
Utgående anskaffningsvärde 153 425 146 469 134 980 129 935

Ingående ack. Avskrivningar -76 385 -71 421 -64 942 -60 902
Försäljningar 437 1 424 437 1 157
Utrangeringar 11 1 188 11 1 188
Överföringar -35 -35
Årets avskrivningar -8 668 -7 576 -7 577 -6 385
Utgående ack. Avskrivningar -84 640 -76 385 -72 106 -64 942

Summa 10b. Maskiner och inventarier 68 785 70 084 62 874 64 993

Pågående nyanläggningar och förskott avseende 184 5 120
materiella anläggningstillgångar (Stiftelsen Kindahus)

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod för maskiner och inventarier är ca 10 år. Avskrivningstider: 3-20 år
Tillämpad avskrivningsmetod är planmässig avskrivning.
För mer information, se avsnitt Redovisningsprinciper. 
Summa Not 10. Materiella anläggningstillgångar 68 969 75 204 496 371 480 736
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Not 11. Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar 5 340 5 340 5 300 5 300
Varav Kommuninvest ekonomisk förening* 5 203 5 203 5 203 5 203
Varav övriga aktier och andelar 136 136 96 96
Obligationer, förlagsbevis 2 000 2 000 2 000 2 000
Varav Kommuninvest förlagslån 2 000 2 000 2 000 2 000
Långfristiga fordringar 2 262 2 598 2 147 2 529
Varav långfristig momsfordran 859 1 030 859 1 030
Varav lån till föreningar 966 1 176 966 1 176
Varav övriga fordringar 115 69
Varav Förvaltade medels tillgångar 323 323 323 323
Grundfondskapital 202 181 2 308 2 288
Varav grundfond Stiftelsen Kindahus 2 107 2 107
Varav insatskapital Södra skogsägarna 202 181 202 181
Summa Not 11. Finansiella anläggningstillgångar 9 803 10 119 11 755 12 117
* Uppskrivningsmöjligheten av finansiella anläggningstillgångar har tagits bort som en följd av övergången till 
värdering till verkligt värde förvissa finansiella instrument enligt ny lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). 
Tidigare år har uppskrivning gjorts av värdet på andelar i Kommuninvest ekonomisk förening om 3,6 mnkr. På grund av 
att LKBR inte medger uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar har dessa nu återförts. Jämförelsetal har justerats
som om redovisningsprincipen tillämpats föregående år.

Not 12. Omsättningstillgångar
  12a. Förråd m.m
Förråd och lager 319 264
Exploateringsfastigheter 45 45
Summa 12a. Förråd m.m 364 264 45

  12b. Fordringar
Kundfordringar 10 807 7 832 10 055 7 313
Diverse kortfristiga fordringar 25 668 36 706 25 550 34 613
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 854 11 928 6 671 8 953
Summa 12b. Fordringar 44 329 56 466 42 276 50 879

  12c. Kassa och bank*
Bank 33 076 18 797 27 762 6 965
Summa 12c. Kassa och bank 33 076 18 797 27 762 6 965
* Ej utnyttjad limit på checkkredit för kommunen 30 000 tkr 
Summa Not 12. Omsättningstillgångar 77 405 75 263 70 083 57 844

Noter till balansräkning
(tkr) 2019 2018 2019 2018
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Not 13. Eget kapital
Eget kapital, ingående värde * ** 389 454 382 621 306 290 301 648
Varav justering tidigare års uppskrivning Kommuninvest ekonomisk förening* -3 612 -3 612
Varav justering tidigare års uppskrivning av fastighet, Stiftelsen Kindahus* -10 883
Varav justering tidigare års anslutningsavgifter bredband** 1 889 1 889
Årets resultat -10 340 9 085 -11 116 6 895
Eget kapital, utgående värde 379 114 389 454 295 174 306 290
Summa Not 13. Eget kapital 379 114 389 454 295 174 306 290
* Återföring av tidigare års uppskrivning justeras på grund av anpassning till ny lagstiftning (LKBR) vilket påverkar 
jämförelsetalet för 2018 för både kommunen och kommunkoncernen. Mer information se avsnitt Redovisningsprinciper.
** Under 2019 kom förtydliganden kring intäktsredovisning i RKRs rekommendation R2. Redovisning av anslutningavgifter 
bredband hanteras som rättelse av fel enligt RKR R12 och påverkar jämförelsetalet för 2018. För mer information
se avsnitt Redovisningsprinciper.

Not 14. Avsättningar
  14a. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Avsättningar för pensioner och l iknande förpliktelser 5 447         6 008         5 447 6 008
Avsättning för särskild avtalspension, visstidspension och l iknande 520             1 149         520 1 149
Avsättning för särskild löneskatt på pensioner 1 447         1 736         1 447 1 736
Summa 14a. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 7 414 8 893 7 414 8 893
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  14b. Andra avsättningar
Avsatt för återställande av deponi*
Redovisat värde vid årets början 22 968      20 816      22 968 20 816
Nya avsättningar 1 345         2 152         1 345 2 152
Ianspråktagna avsättningar
Outnyttjade belopp som återförts
Förändring av nuvärdet
Utgående avsättning 24 313      22 968      24 313 22 968

Övriga avsättningar**
Redovisat värde vid årets början 789             789
Avsättning för godsmagasin enligt beslut KF § 65 350             350             350 350
Avsättning IVO ev vite för LSS gruppbostad 164             439             164 439
Ianspräktagna avsättningar
Outnyttjat belopp som återförts -274 -274
Utgående avsättning 514            789            514 789

Övriga avsättningar Stiftelsen Kindahus
Uppskjuten skatt 6 820         6 975         
Utgående avsättning 6 820         6 975         
Summa 14b. Andra avsättningar 31 647      30 732      24 827 23 757

* Avsättning avser återställande av deponin för Adlerskog-tippen. Återställning påbörjas 2040 och beräknas pågå 
t.o.m. 2042.

Summa Not 14. Avsättningar 39 061       39 625       32 241 32 650

Not 15. Skulder
  15a. Långfristiga skulder
Lån i  banker och kreditinstitut 266 805 269 144 130 000 90 000
Skuld för avgifter samt offentliga bidrag (investeringar)* 4 100 4 407 4 100 4 407
Övriga långfristiga skulder ** 12 835 10 907 12 835 10 907
Summa 15a. Långfristiga skulder 283 740 284 458 146 935 105 314

* Förutbetalda intäkter som regleras över fler år
Förutbetalda investeringsbidrag, ingående värde 4 407         4 407
Nya investeringsbidrag under året 4 407         4 407
Resultatförda investeringsbidrag -307 -307
Summa förutbetalda investeringsbidrag 4 100         4 407         4 100 4 407
Återstående antal år (vägt snitt) 14,3 år 14,3 år

** Förutbetalda intäkter som regleras över fler år
Förutbetalda anslutningsavgifter VA, ingående värde 8 783 7 480 8 783 7 480
Nya anslutningsavgifter under året 1 048 1 304 1 048 1 304
Summa förutbetalda anslutningsavgifter 9 831 8 783 9 831 8 783
Återstående antal år (vägt snitt) 50 år 50 år

som finansierats med hjälp av investeringsbidraget respektive anslutningsavgiften skrivs av. 

  15b. Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder ti l l  kreditinstitut och kunder 42 221 8 154 121 134
Leverantörsskulder 31 372 40 066 27 469 29 748
Moms och särskilda punktskatter 70 70
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 6 579 6 580 6 579 6 580
Skulder ti l l  staten 1 657 2 686 1 657 2 686
Övriga kortfristiga skulder 326 222
Interimsskulder 78 182 78 476 68 032 67 224
Summa 15b. Kortfristiga skulder 160 337 136 254 103 859 106 442
Summa Not 15. Skulder 444 077 420 712 250 794 211 756

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras och intäktsförs linjärt under den period över vilken de tillgångar 

Avser även en avsättning för ett eventuellt vite från IVO för LSS-gruppbostad. Beslut från IVO väntas inkomma under 

** Avser två avsättningar. En avsättning för godsmagasin enligt beslut från Kommunfullmäktige 350 tkr (se KF § 65), 
beräknas hanteras under 2020. 
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Not 16. Ansvarsförbindelser 166 183 164 496 344 992 319 729
  16a. Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsätt 158 862 163 053 158 862 163 053
Pensionsåtaganden (pension intjänade 1997 och tidigare) 127 846 131 219 127 846 131 219
Löneskatt på pensionåtaganden 31 015 31 824 31 015 31 834
Ansvarsförbindelserna är beräknade av Skandia

  16b. Övriga ansvarsförbindelser 7 321 1 443 186 130 188 510
Borgensåtaganden 7 225 1 345 186 130 188 510
Varav Stiftelsen Kindahus 178 905 187 165
Varav Kommunalförbundet Itsam 3 648 255 3 648 255
Varav Kommuninvest Sverige AB* 3 577 1 090 3 577 1 090
Övriga förpliktelser 96 98
Varav ansvarsförbindelse FASTIGO 96 98

* 2001 ingick Kinda kommun i en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner och regioner som per 2019-12-31 var medlemmar i 
Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen
av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt 
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av 
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest 
ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Kinda kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan
noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 tkr och totala 
tillgångar till 460 364 563 tkr. Kinda kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 385 757 tkr (0,084%) och 
andelen av de totala tillgångarna uppgick till 382 180 tkr (0,083%).

Not 17. Leasing
Operationella leasingavtal (Kommunen)
Betalda leasingavgifter innevarande år (inkl moms) 13 687 17 630
Framtida leasingavgifter:
inom 1 år 13 385 17 812
inom 2-5 år 58 193 75 163
inom 6-10 år 49 786 129 474
Summa framtida leasingavgifter 121 365 222 449

Stiftelsen Kindahus är leasinggivare för bostad och lokalhyresavtal
Framtida leasingintäkter:
inom 1 år 0 4 172
inom 2-5 år 27 148 8 683
inom 6-10 år 37 892 41 954
Summa framtida leasingintäkter 65 040 54 809

Noter till kassaflödesanalys
(tkr) 2019 2018 2019 2018

Not 18. Justering för ej likvidpåverkande poster 31 246 33 126 22 545 24 164
Avskrivningar 31 641 29 451 22 796 21 103
Utrangeringar 158 158
Förändring avsättningar -564 3 061 -409 3 061
Övriga ej l ikviditetspåverkande poster 11 614

Not 19. Poster som redovisas i annan sektion -580 -4 273 -574 -4 116
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstil lgångar -580 -4 273 -574 -4 116

Not 20. Förändring av rörelsekapital
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 20 325 37 939 10 854 26 943
Kassaflöde från investeringsverksamhet -41 250 -93 297 -37 653 -63 009
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 31 543 41 559 40 000 31 579
Summa förändring av rörelsekapital 10 618 -13 799 13 201 -4 487

KommunenKommunkoncernen
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Nämnd Budget Bokslut Bokslut
(tkr) 2019 2019 2018
Övriga nämnder (Valnämnd och Jävsnämnd) 200

Intäkter -247 -215
kostnader 442 515

Netto 195 300
Budgetavvikelse 2019 5

Kommunstyrelsen 34 464
Intäkter -2 702 -2 102

kostnader 37 228 35 163
Netto 34 525 33 061

Budgetavvikelse 2019 -61
Samhällsbyggnadsnämnd 73 492

Intäkter -110 839 -106 839
kostnader 180 633 176 045

Netto 69 794 69 205
Budgetavvikelse 2019 3 698

Bildningsnämnd 241 677
Intäkter -43 549 -51 778

kostnader 299 114 289 760
Netto 255 565 237 982

Budgetavvikelse 2019 -13 888
Vård- och omsorgsnämnd 208 548

Intäkter -38 169 -47 018
kostnader 265 197 258 426

Netto 227 028 211 408
Budgetavvikelse 2019 -18 479

Kommunrevision 1 080
Intäkter 0 0

kostnader 1 068 968
Netto 1 068 968

Budgetavvikelse 2019 12
Överförmyndare 1 380

Intäkter -448 -546
kostnader 1 390 1 975

Netto 942 1 430
Budgetavvikelse 2019 438

Anslagsmedel till KFs förfogande
budgeterat 7 753
utfördelat -7 483

ofördelade 270
561 112 589 117 554 354

Finansförvaltning -575 630 -578 001 -561 249

Resultat 14 518 -11 116 6 895
Total budgetavvikelse -25 634
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Kinda kommun 
Resultatet för 2019 ett underskott på -11,1 mnkr. Budgeterat helårsresultat är +14,5 mnkr, en differens om 25,6 
mnkr. 

Övriga nämnder (jävsnämnd och valnämnd) 
Jävsnämnd och valnämnd har en budget i balans och redovisar tillsammans ett överskott på 5 tkr. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen redovisar ett mindre underskott på -60 tkr. För att kompensera de ökade kostnaderna har 
kommunstyrelsen under året minskat på möten, interna sammankomster, utbildningar, utredningar och 
marknadsföring. 

Samhällsbyggnadsnämnd 
Samhällsbyggnadsnämnden har en budget i balans och redovisar ett överskott på 3,7 mnkr. Förvaltningen har under 
året arbetat med vakansprövningar och omfördelning av arbetsuppgifter för att få en budget i balans. Under 2019 har 
ny redovisningslag trätt i kraft och förtydliganden gjorts från normerande organ avseende intäktsredovisning (Rådet 
för kommunal redovisning – rekommendation RKR R2). I och med detta har driftsredovisningen påverkats positivt för 
hur anslutningsavgifter redovisas. 

Bildningsnämnd 
Bildningsnämnden redovisar ett underskott på -13,9 mnkr. Några bidragande faktorer till resultatet är bland annat på 
ökade interkommunala kostnader samt ökade personal- och vikariekostnader. För att minimera underskottet har 
inköpsbegränsning och vikariebegränsning tillämpats under hösten. Åtgärdsplaner är framtagna och är under 
genomförande.  

Vård- och omsorgsnämnd 
Vård- och omsorgsnämnd redovisar ett underskott på -18,5 mnkr. Det beror främst på höga placeringskostnader, 
budgetöverskridande inom äldreomsorg samt högre kostnader för ny gruppbostad än budgeterat. Årets verksamhet 
har varit präglad på det ekonomiska läget och fokus under året har varit att ta fram och genomföra åtgärdsplaner. 

Kommunrevision 
Kommunrevision har en ekonomi i balans med ett budgetöverskott på 12 tkr.  

Överförmyndare 
Överförmyndare i samverkan (Samverkan sker tillsammans med Vimmerby, Åtvidaberg och Ydre) redovisar ett 
budgetöverskott på 440 tkr. Överskottet beror på vakant tjänst samt förseningar i införande av e-tjänster och byte av 
verksamhetssystem. 

Finansförvaltning och anslagsmedel 
Finansförvaltningen redovisar ett överskott på 2,4 mnkr mot budget, se kommentarer under avsnitt 
Finansförvaltning. Anslagsmedel gör ett överskott på 270 tkr. För att se hur medlen har fördelats under året, se 
avsnitt Anslagsmedel. 
 
Ytterligare kommentarer finns under respektive nämnds verksamhetsberättelse.  
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 Investeringsredovisning 
 

 

 
Kommunen har de senaste åren haften hög investeringstakt och även kommande år väntas investeringarna ligga på 
en fortsatt hög nivå. Kommunfullmäktige budgeterade investeringsmedel för 2019 till 81 600 tkr. Utöver dessa 
beslutades även att överföra medel från 2018 för projekt som av olika anledningar inte hunnit förbruka föregående 
års tilldelade budget. Totalt överfördes 43 048 tkr till 2019. Inom dessa medel inkluderas projekt såsom idrottshall, 
vattenverk, ny skola, räddningsstation och gruppbostad LSS. Sammantaget blir den totala budgettilldelningen för 
Kinda kommuns investeringar 2019 till 124 648 tkr. Av dessa upparbetades 38 705 tkr under året. 

De större projekten som upparbetats under 2019 var en gruppbostad inom LSS, en idrottshall i Rimforsa, renovering 
av gymnastiksalen i Bäckskolan, reinvestering av fastigheter samt om/tillbyggnad av kommunförrådet. Som pågående 
projekt ligger bland annat vattenverket i Rimforsa, räddningsstation och kommunal ledningsplats. 

Respektive förvaltning har även tilldelade medel för löpande investeringar som inte krävt djupare strategisk 
inblandning. Dessa innefattar 5 000 tkr för samhällsbyggnadsnämnden, 2 000 tkr för bildningsnämnden, 2 000 tkr för 
vård- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen 500 tkr. Dessa medel ska användas till förvaltningsspecifika 
investeringar som till exempel hjälpmedel inom vård och omsorg, lärohjälpmedel hos bildning eller förnyelse av 
maskin/fordonspark inom samhällsbyggnad. Ca 17 100 tkr är även tilldelade samhällsbyggnadsnämnden för löpande 
återinvesteringar inom exempelvis fastighet, gatuavdelning, energieffektiviseringar och VA + Renhållning. 

Avvikelsen mellan utfall och budget uppstår på grund av att flera projekt har fått tilldelade medel men av olika 
anledningar har projekten försenats. Till exempel kommer medel för räddningsstation, vattenverket i Rimforsa, 
bredband och Rimforsa skola behöva överföras till nästkommande års investeringsbudget.  

Kommunfullmäktige har inte tagit ställning till det kommunala koncernbolagets, Stiftelsen Kindahus, investeringar. 

För mer detaljerad information, se bilaga 5.2 Detaljerad investeringsredovisning. 

 

  

Förvaltning                                        (tkr) Årsbudget 2019
Överförda medel 

från 2018
Total budget 

2019
Utfall 2019

Kommunstyrelse 500 - 500 -
Samhällsbyggnadsnämnd 75 100 43 048 118 148 36 496
Bildningsnämnd 2 000 - 2 000 1 104
Vård- och omsorgsnämnd 2 000 - 2 000 1 105
Ofördelade medel 2 000 - 2 000 -

Totalt kommun 81 600 43 048 124 648 38 705
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 Bildningsnämnd 
 

Ordförande: David Wenhov 
Förvaltningschef: Eva Holm 
 
Verksamhetsuppdrag och organisation 
Bildningsnämnden ansvarar för förskola till 
vuxenutbildning. Alla barn och ungdomar ska 
oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala 
och ekonomiska förhållanden ha lika tillgång till 
utbildning. Verksamheten är organiserad i enheter 
med rektor eller förskolechef som ansvarar för 
enhetens likvärdighet, kvalitet och utveckling. 
Bildningsnämnden ansvarar även för kulturskola, 
fritidsgård samt AMI som vardera leds av en 
verksamhetschef. AMI består av tre huvudsakliga 
delar: arbetsmarknadsinsatser, flyktingmottagning 
och integrationsarbete. 

Årets verksamhet 
Verksamheterna som är lagstyrda inom BN håller hög 
kvalité och genomförs kostnadseffektivt med mindre 
resurser jämfört med andra kommuner. Chefer och 
personal är mycket kompetenta. AMI lyckas med sitt 
uppdrag. Fördelningstal avseende 
flyktingmottagandet ger kommunen 15 personer 
under 2019. Fritidsgården ger våra unga 
kommunmedborgare en god fritid. Alla elever 
kommer genom klassorkestern kommer i kontakt med 
kulturskolan.  

Viktiga händelser  

• Medborgarundersökningen i Kinda 
kommun visar att man är mycket nöjd 
med förskola och grundskola. 

• Projektet med tillgängliga lärmiljöer har 
rönt stor uppmärksamhet runt om i 
landet.  

• Kostnadsdrivande ärenden hos Avonova. 
• Resursförstärkning med kompletterande 

språkkunskaper och kulturbakgrund på 
fritidsgården. 

• Bäckskolans idrottshall färdigrenoverad. 
• AMI avvecklas som egen enhet 191231 
• Lovaktiviteter för fritidsgårdens 

målgrupp har kunnat ske genom bidrag 
och sponsring. 

• Olika modeller prövas för att komma 
tillrätta med vikariebehov 

• Ett år med oförutsägbara statsbidrag 
som försvårat planeringen i 
verksamheterna 

• KLC och AMI utvecklar SiV, Stöd i 
vardagen 
 

Framtiden 
De interkommunala kostnaderna ökar ännu. Läsåret 

2019/20 ökade elevgruppen på gymnasiet med fem 
elever utöver prognos men under november månad 
har ett 10-tal gymnasieelever flyttat från kommunen 
vilket påverkar budgeten även för 2020. Läsåret 
2020/21 står för den enskilt största ökningen på cirkaa 
40 elever. Behoven ökar för elever med särskilda 
behov, kraven utifrån den nya läroplanen och 
skollagen ger alla elever rätt till stöd för att nå sina 
mål. En genomlysning av orsakerna till resurspersonal 
visar på depression, ångest, autism, svår ADHD, 
diabetes, epilepsi, rörelsehinder, språkstörning, 
hemmasittare. Det krävs ett nytänk inom grundskola 
och fritidshemmens organisation för att klara 
utmaningarna inom grundbemanningen och 
vikariebehoven. Små enheter inom förskolan i 
Rimforsa och Horn är kostnadsdrivande och bör på 
sikt upphöra och föras samman till större enheter. 
Beslut är taget om nytt förvärv av mark för ny skola i 
Rimforsa. 

Omorganisationen av Arbetsförmedlingen skapar 
osäkerhet över ansvar och insatser. Kinda kommun 
saknar insatser från Arbetsförmedlingen för flera 
grupper vilket ökar utanförskapet och arbetslösheten. 
Vi är nu på väg in i en lågkonjunktur och samarbetet 
med Arbetsförmedlingen som stängt sitt kontor i Kisa 
försvåras. 
 
En flytt till Kindagård skulle möjliggöra kommunala 
arbetstränings- och integrationsinsatser som idag 
saknas. Kommuninvånare i olika åldrar och från olika 
kulturer skulle kunna mötas. Utbildning, öppen 
förskola och arbetsmarknads- och integrationsinsatser 
under samma tak. Personal kan använda sin tid och 
sin kompetens resurseffektivt.  
 
KLC startar projektet Insteget: Praktiska 
arbetsmarknadsinsatser för personer i 
sjukskrivning/inskrivna hos socialtjänsten med 
sjukdom eller personer med aktivitetsersättning. 
Personer som står längst ifrån arbetsmarknad idag 
och behöver stöd av arbetsterapeut, tillgängliga 
lärmiljöer används som metod.  
 
Vuxenutbildningens reformer är inte 
grundfinansierade från staten. Kinda kommun ger mer 
än dubbelt så många kurser inom behörighetsgivande 
utbildning än vi fått ersättning för. Detta gör att övrig 
vuxenutbildning som inte är lagstadgad står tillbaka 
med den risk för utanförskap och arbetslöshet som 
det ger.  
 
Samma Koll har avslutats men samarbete med vård 
och omsorg kring unga behöver ytterligare stärkas för 
att förebygga framtida utanförskap.  
 





44 
 

 Vård- och omsorgsnämnd 

Ordförande: Lars Karlsson  
Förvaltningschef: Ida Björkman  
 
Verksamhetsuppdrag och organisation 
Vård- och omsorgsnämnden fullgör med stöd av 
Socialtjänstlagen (SoL) kommunens uppgifter inom 
socialtjänsten och vad som i lag och författningar sägs 
om socialnämnd. Stöd, service och behandling utifrån 
specifika individuella behov åligger vård- och 
omsorgsnämnden. 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. vård- och 
omsorgsnämndens förvaltning utgörs av 
Förvaltningsledning och stab samt områdena 
Funktionsstöd, Äldreomsorg, Hemsjukvård och 
Individ- och familjeomsorgen (IFO). 

 
Årets verksamhet 
Årets verksamhet var starkt präglad av det 
ekonomiska läget. Fokus har varit på framtagande och 
genomförande av åtgärdsplaner. När förändringar 
genomförs så påverkas såväl medborgare som 
medarbetare. Strävan har hela tiden varit att möta 
berörda målgrupper för att förklara förändringarnas 
innehåll och konsekvenser. Det finns ett stort 
engagemang för nämndens verksamheter och det blir 
synligt när förutsättningarna förändras och vi behöver 
ställa om. 

Det är viktigt att i tider av stor ekonomisk press inte 
glömma bort all verksamhet som sker, alla möten som 
faktiskt inträffar mellan kommunens medborgare och 
verksamhetens medarbetare varje dag. Möten som i 
de allra flesta fall går som planerat och som önskat. 
Verksamheterna håller god kvalitet, vilket 
kommunens resultat i de nationella 
brukarundersökningarna också visar. De 
utvecklingsområden som identifieras behöver vi 
analysera för att se vilka förflyttningar vi behöver 
åstadkomma för att nå förbättring. 

Ibland inträffar också avvikelser, det kan exempelvis 
vara i form av klagomål eller att något missas i 
genomförandet av en insats. Enligt föreskrifter så är vi 
skyldiga att dokumentera och utreda de avvikelser 
som inträffar. För förvaltningen är rapportering och 
hantering av avvikelser ett värdefullt sätt att arbeta 
med kvalitet, genom att ta redo på varför en avvikelse 
inträffat kan vi jobba för att minska eller eliminera 
risken för framtiden. Ytterligare sammanställning av 
avvikelsestatistik presenteras i samband med den 
årliga patientsäkerhetsberättelsens upprättande. 

 

 

Viktiga händelser  

• Förvaltningen har arbetat för att genomföra av 
nämnd beslutade ekonomiska åtgärder samt 
övriga åtgärder.  

• Behov av spetskompetens inom 
bemanningsekonomi identifierades och en 
bemanningsstrateg anställdes som följd av detta. 
Ett omfattande arbete med 
bemanningskartläggning i verksamheterna 
påbörjades. Syftet är att skapa adekvata 
förutsättningar för ändamålsenlig planering och 
uppföljning av resursnyttjande. 

• Ett viktigt samarbete mellan vård- och 
omsorgsförvaltningen och bildningsförvaltningen 
genomfördes som resulterade i en certifiering av 
Lärcentrums vård- och omsorgsutbildning. 
Medarbetare i verksamheten har utbildats till 
handledare och samverkan mellan utbildningen 
och verksamheterna är avgörande för den 
kvalitetsstämpel som certifieringen innebär. 
Kinda nu är en del av Vård- och omsorgscollege 
Linköping/Kinda. 

• En omfattande kartläggning av verksamheten för 
myndighetsutövning samt individ- och 
familjeomsorg (IFO) genomfördes under hösten. 
Kartläggningen resulterade i en rad åtgärdsförslag 
som nämnden och förvaltning tagit del av samt 
påbörjad planering för genomförande av 
förändringsarbete under kommande år. 
Förvaltningen har parallellt med kartläggningens 
genomförande justerat vissa befintliga processer 
där risker identifierats. 

• Uppstart av ny gruppbostad på Sjögatan. 
• Förvaltningen har varit involverad i arbetet med 

förslag på lokaleffektiviseringar för kommunens 
verksamheter. 

• Arbetsmiljöverkets tidigare genomförda 
inspektioner har resulterat att viktigt arbete har 
genomförts för att förbättra det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom flera delar av 
förvaltningen.  

• Översyn av förvaltningsledningsgrupp, planering 
och förberedelse för organisationsförändring, där 
äldreomsorg och hemsjukvård organiseras under 
gemensam ledning. 

Framtiden 
Nämndens verksamhetsområden kommer även 
fortsättningsvis att ha stora utmaningar med de 
ekonomiska förutsättningarna.  

- Ytterligare åtgärdsförslag har tagits fram som 
kommer att genomföras till 2020 samt med 
förberedelse för 2021. 

- Intensifierat arbete inom förvaltningen med 
fokus på att skapa alternativ till externa 
placeringarna när det är möjligt samt 
säkerställa kostnadseffektiva och kvalitativa 
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 Detaljerad investeringsredovisning (tkr)  

 

 

Projekt

Pågående strategiska 
projekt Slutdatum Total 

Budget
2016 2017 2018 2019 Summa Prognos

Rimforsa ny skola och förskola 2023-05-01 148 000 0 0 12 98 110 183 000

Kommentar

Räddningsstation Kisa Utreds 53 000 720 2 711 757 83 4 271 53 000

Kommentar

Aktivitetscenter Rimforsa 2019-12-31 36000 8650 187 17 176 9 617 35 630 36 000

Kommentar

Rimforsa vattenverk 2020-12-31 25 000 0 0 3 450 1 598 5 048 25 000

Kommentar

Bredband övrigt 2022-12-31 Flerårig 733 1 714 1 500 965 4 912 0

Kommentar

Gruppbostad Sjögatan Avslutat 18 000 0 440 12 895 3 012 16 347 16 347

Kommentar

Resecentrum Kisa Utreds 14 200 138 440 104 0 682 Utreds

Kommentar

Bredband Kisa tätort Utreds 20 640 4671 9 879 5 268 1 271 21 089 21 462

Kommentar

Lekplats Avslutat 3 000 73 930 1 919 174 3 096 3 096

Kommentar

Om/tillbyggnad Kommunförråd Avslutat 2 500 0 0 202 2 263 2 465 2 550

Kommentar

Exploatering övergripande 3500 3 500 172 463 200 0 836 2 000

Kommentar

Hovby Hamn Avslutat 1 500 0 0 11 1 045 1 056 1 056

Kommentar

Utfall

Arbete med detaljplan gällande fastighet Hackel 9:5 enligt Kinda kommuns 
markförvärv. Upphandling av A projektering genomförs under våren 2020. med 
handlingar för upphandling av funktionsentreprenad. 

Genomgång av rumsfunktionsprogram och kravställning och kontroll mot erfarenhet 
från verksamma inom RTÖG genomfört. Utredning gällande befintlig fastighet ska 

 

Avslutat projekt. Konstnärlig gestaltning ej genomförd.

 Tilldelningsbeslut har fattas av SBN. Nytt beslut om tilläggsanslag  har fattats av KF 
2019-10-14

Projekt försenade, behov av att förflytta resurser till kommande budgetår. 

Avslutat projekt

Avslutat projekt

Återstående frågetecken kring finansiering samt eventuell kampanj

Avslutat projekt

Om- och tillbyggnad av kommunförrådet är färdigt, lite besiktningsåtgärder kvar.   

Beslut om trafikåtgärder i Rimforsa, behov av att budgetresurser förflyttas till 
nästkommande år. 
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Värgårds udde Avslutat 1 500 0 0 290 230 520 520

Kommentar

Kommunal ledningsplats 2019-12-31 1 200 0 707 27 1 118 1 852 1 200

Kommentar

Total

År budget 2016 2017 2018 2019
Summa strategiska investeringar 328 040 15 157 17 472 43 812 21 473

Förvaltningsinvesteringar Slutdatum Budget 
2019

2016 2017 2018 2019

1200 KS Ospec Årlig budget 500 0 0 73 0

Summa Kommunstyrelsen* 500 0 0 73 0

SBN ospecificerat 2 225 0 1 202 582 259
Teknik och drift 2 125 428
Räddningstjänst 340 1 919 1 991 2 824 57
Kultur, fritid och turim 310 1 031 488 368 108
Reinvest-fastigheter Årlig budget 4 000 4 625 7 558 7 995 2 717
Renovering Bäck gymnastiksal 6 000 6 467
Reinvestering-vägar Årlig budget 2 000 944 1 080 2 297 1674
Energieffektivisering Årlig budget 500 503 87 793 0
Arbetsmiljöåtgärder fastighet Årlig budget 200 122 16 0 0
Förnyelse trafikbelysning Årlig budget 500 495 562 255 213

Taxefinansierade investeringar
Sanering VA Årlig budget 1 628 825 1 059 972 1 871
Reinvestering VA-verk Årlig budget 800 73 71 150 1429
Reinvestering renhållning Årlig budget 100 0 0 0 0

Summa Samhällsbyggnad* 20 728 10 538 14 114 16 236 15 224

BN ospecificerat 365 0 131 0
Anpassn verksamhetslokaler 268 587 488 399
Inventarier grundskolan 783 895 772 247
BN IT-investeringar 175 53 212 278
Inventarier barnomsorg 0 239 46 179

Summa Bildning* 2 000 1 591 1 774 1 649 1 104

VON ospecificerat 0 0 0 0
Investeringar ÄO 266 1 823 1 489 506
Investeringar LSS 175 79 43 598
Investeringar IFO 1 467 0 0 0
Investeringar HSV 164 0 0 0
Investeringar VOF stab 0 88 0 0

Summa Vård- och omsorg* 2 000 2 072 1 990 1 533 1 105

* För kommentar se nämndens 
månadsuppföljning

Budget

År 2019 2016 2017 2018 2019
Summa 
förvaltningsinvesteringar

(tkr) 25 228 14 201 17 878 19 490 17 431

Utfall

Utfall

Utfall

Mindre återstående åtgärder inför slutbesiktning och finansiering av MSB. 

Avslutat projekt

Årlig budget 
2000 tkr för 

2019
2 000

2 000
Årlig budget 
2000 tkr för 

2019

Årlig budget 
5000 tkr för 

2019
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 Nämndernas åtaganden och indikatorer  
5.3.1 Kommunstyrelsen åtaganden och indikatorer 
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5.3.2 Bildningsnämndens åtaganden och indikatorer 
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5.3.3 Vård- och omsorgsnämndens åtaganden och indikatorer 
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5.3.4 Samhällsbyggnadsnämndens åtaganden och indikatorer 
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14 

 Begreppsförklaring 
Anläggningstillgångar 
Tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk/innehav. Huvudsakligen fastigheter, maskiner och inventarier. 

Ansvarsförbindelse 
Förpliktelser i form av borgensåtagande, ställda panter, pensioner och dylikt. Om förpliktelsen måste infrias så 
belastar den resultatet. 

Avskrivning 
Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar över dess nyttjandeperiod. 

Avsättningar 
Avsättningar är sådana förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på 
balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp och/eller till den tidpunkt 
då de skall infrias. 

Balansräkning 
Balansräkningen visar vilka tillgångar samt skulder och eget kapital som kommunen har vid en viss tidpunkt 
(balansdagen). Tillgångarna visar hur kommunen har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) 
medan skulder och eget kapital visar hur kapitalet har anskaffats.  

Eget kapital 
Kommunens totala kapital består av anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar o dyl.) samt rörelsekapital 
(fritt kapital för framtida drift- och investeringsändamål). 

Kassaflödesrapport 
Visar hur medel har tillförts och använts för löpande verksamhet, investeringar samt finansiering och därmed 
likviditetsförändringen. 

Kortfristiga skulder 
Skulder som förfaller till betalning inom ett år från balansdagen. 

Likviditet 
Relationsmått som visar betalningsberedskapen på kort sikt, d v s förmåga att betala skulder i rätt tid. 

Långfristiga skulder 
Skulder som förfaller till betalning mer än ett år från balansdagen. 

Nettoinvesteringar 
Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag mm. 

Nettokostnader 
Driftkostnader efter avdrag för bidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel. 

Omsättningstillgångar 
Lös egendom som inte är anläggningstillgång (likvida medel, kortfristiga fordringar, förråd). 

Resultaträkning 
Sammanfattar årets intäkter och kostnader och visar årets resultat (förändring av eget kapital). 

Soliditet 
Hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. 

Soliditet inklusive ansvarsförbindelse 
Se ovan men inklusive pensioner intjänade före 1998. 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens års-
redovisning för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk 
del av revisionsplanen för år 2019. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga bedöm-
ning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisnings-
sed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella bedömningar/ 
lämnar: 

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen? 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om verksamhetens 
utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

Kommunen lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. 

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 
god ekonomisk hushållning?  

Vi bedömer att utfallet av de finansiella målen delvis är förenligt med fullmäktiges mål för 
god ekonomisk hushållning som fastställts för 2019, ett av de två målen har uppfyllts. 
Åtgärder anges ha vidtagits för att nå ett bättre resultat framöver.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är 
förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Vi noterar att det inte redo-
visas några vidtagna åtgärder för det verksamhetsmål som bedöms som ej uppfyllt. Vi 
understryker vikten av att indikatorers målnivåer och ursprungsvärden är tydliga.   

Kommunstyrelsens sammanfattande bedömning är att kommunen inte kan anses uppfylla 
kraven enligt god ekonomisk hushållning, vi delar den bedömningen.  

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets ekonomiska 
ställning.  

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredo-
visning.  

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap 2 § bedöma om resultaten i årsredovis-
ningen är förenliga med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga beskrivning 
ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen. Denna granskning ut-
gör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige.   

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för årsredovisningens upprättande. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 
om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god
ekonomisk hushållning?

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL)

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

● Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 
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Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 
kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl 
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast ”Vägledning 
för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala yrkes-
revisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning och 
granskning av räkenskapsmaterial.  

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag 
till den finansiella rapporteringen. 

Granskningsrapporten baseras på förslag av årsredovisning erhållen 2020-04-01 samt att 
samanställda räkenskaper avser ej reviderad årsredovisning för Stiftelsen Kindahus. 

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2020-04-06 och full-
mäktige behandlar årsredovisningen 2020-04-20. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningsekonom. 
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Iakttagelser och bedömningar 
 
Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen innehåller översikt över utvecklingen av kommunens verksamhet.   

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om viktiga förhållanden för resultat och 
ekonomisk ställning. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för 
kommunen som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysning om kommunens förväntade utveckling men 
saknas för kommunkoncernen.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om väsentliga personalförhållanden samt 
sjukfrånvaron. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om andra förhållanden som är av betyd-
else för styrningen och uppföljningen av den kommunala verksamheten.  

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av om målen och riktlinjerna för god 
ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. Resultatet av god ekonomisk hushållning 
bedöms under avsnittet god ekonomisk hushållning  i denna rapport.  

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av kommunens ekonomiska ställning.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om årets resultat efter balanskravs-
justeringar.  

Driftredovisning 

Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt.  

Investeringsredovisning 

Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt. Investeringsredo-
visningen omfattar en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet. 

Bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Kommunen lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019. 
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Bedömning 

Vi bedömer att utfallet av de finansiella målen delvis är förenligt med fullmäktiges mål för 
god ekonomisk hushållning som fastställts för 2019, ett av de två målen har uppfyllts. 
Åtgärder anges ha vidtagits för att nå ett bättre resultat framöver.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är 
förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Vi noterar att det inte redo-
visas några vidtagna åtgärder för det verksamhetsmål som bedöms som ej uppfyllt. Vi 
understryker vikten av att indikatorers målnivåer och ursprungsvärden är tydliga.   

Kommunstyrelsens sammanfattande bedömning är att kommunen inte kan anses uppfylla 
kraven enligt god ekonomisk hushållning, vi delar den bedömningen.  

Rättvisande räkenskaper 

Iakttagelser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.  

Vid granskningen av resultaträkningen för kommunen har följande väsentliga avvikelse 
noterats: 

Kostnad för löneskatt bedöms vara ca 1,5 mkr för hög. Uppföljning och ev justering 
kommer att påverka resultatet för år 2020 positivt. 

Totalt uppgår avvikelsen ovan till 1,5 mkr. Avvikelsen bedöms som ej materiell och på-
verkar inte periodens resultat i väsentlig omfattning.  

Balansräkning 

Balansräkningen är upprättad enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. 

Vid granskningen av balansräkningen för kommunen har följande väsentliga avvikelse 
noterats: 

Förutbetalda kostnader på totalt 13,3 mkr har nettoredovisats mot upplupna kostnader 
vilket innebär ett klassificeringfel då 13,3 mkr bör redovisas som kortfristig fordran och 
inte minska kortfristiga skulder. 

Justeringar har gjorts av ingående balanser till följd av övergången till Lag om kommunal 
bokföring och redovisning.    
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Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar er-
forderliga noter. Kassaflödesanalysen överensstämmer med övriga delar av årsredovis-
ningen. 

Sammanställda räkenskaper 

De sammanställda räkenskaperna är uppställda jämte kommunens räkenskaper och om-
fattar erforderliga noter. Jämförelse har gjorts med närmast föregående räkenskapsår. 
Uppställningen följer god redovisningssed.  

Konsolideringen innefattar samtliga de företag som enligt kraven i RKR:s R16 Samman-
ställd redovisning ska ingå. Eliminering av koncerninterna poster har i allt väsentligt ut-
förts. 

Redovisningsprinciper 

Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas men dock inte som not i årsredo-
visningen. 

Upplysning lämnas om avvikelser från de grundläggande redovisningsprinciperna. Skälen 
till avvikelserna framgår inte.  

Upplysning lämnas inte i not om genomsnittlig upplåningsränta och räntebindningstid 
samt analys över upplåningens förfallostruktur. 

Från 1 januari år 2019 gäller lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Med 
anledning av detta tog RKR fram en ny rekommendation för intäkter, rekommendation 
R2, som ersatte tidigare rekommendation, RKR 18. I juni år 2019 tog RKR beslut om att 
RKR 18 kan tillämpas om så önskas gällande gatukostnadsersättningar, exploaterings-
bidrag och liknande ersättningar. Kommunen har valt att fortsatt tillämpa RKR 18. Enligt 
uppgift har kommunen 15,5 mkr i skuldförd finansiering per 2019-12-31. 

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
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Bedömningar utifrån 
revisionsfrågor 
 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar årsredovis-
ningen upplysning 
om verksamhetens 
utfall, verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska ställ-
ningen? 

Uppfyllt 

 
 

 

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med 
de mål fullmäktige 
beslutat avseende 
god ekonomisk 
hushållning? 
 
Finansiella mål 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verksamhetsmål 

 

 

 

 

Delvis uppfyllt  
Vi bedömer att utfallet av de 
finansiella målen delvis är förenligt 
med fullmäktiges mål för god 
ekonomisk hushållning som fast-
ställts för 2019, ett av de två målen 
har uppfyllts. Åtgärder anges ha vid-
tagits för att nå ett bättre resultat 
framöver. 

Delvis uppfyllt 
Vi bedömer, utifrån årsredovisning-
ens återrapportering, att verksam-
hetens utfall delvis är förenligt med 
fullmäktiges övergripande mål för 
verksamheten. Vi noterar att det 
inte redovisas några vidtagna 
åtgärder för det verksamhetsmål 
som bedöms som ej upfyllt. 

Kommunstyrelsens samman-
fattande bedömning är att 
kommunen inte kan anses uppfylla 
kraven enligt god ekonomisk hus-
hållning, vi delar den bedömningen. 
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Är räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande? 

Uppfyllt 

2020-04-03 

Lars Högberg 
Uppdragsledare 

Susanne Lindberg 
Projektledare 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av 
Kinda kommun enligt de vil kor och under de förutsättningar som framgår av projektplanen. PwC ansvarar inte utan 
särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  



      

 
Revisorerna 

 

   Kommunfullmäktige 
    

      För kännedom 

Kommunstyrelsen 

   

   
Granskning av arvoden och ersättning till förtroendevalda  

På uppdrag av revisorerna i Kinda kommun har PwC genomfört ovan rubricerad granskning.  

 

I kommunens preliminära utfall för verksamhetsåret 2019 återfanns uppgift om att 

kostnaderna för arvoden och ersättningar till förtroendevalda har överstigit budget med 1 

mnkr. Vi revisorer beslutade mot bakgrund av detta att genomföra en förstudie. I förstudien 

inhämtades bland annat uppgift om utbetalade ersättningar till de ledamöter som ingår i 

kommunstyrelsens och nämndernas presidier. Resultatet av förstudien överlämnades av 

revisorerna till kommunstyrelsekontoret för närmare utredning, i vilken det identifierades 

brister i den administrativa hanteringen vilket medfört att felaktiga ersättningar utbetalats i ett 

fall. En återbetalningsplan är i detta fall upprättad. I anslutning till förstudien och av det som 

framkommit i den kommuninterna utredningen har vi revisorer haft möten med såväl politiska 

företrädare som med företrädare för tjänstemannaledningen. 

 

Det är mot denna granskning som vi beslutade att genomföra en fördjupad granskningsinsats i 

syfte att få ett bredare underlag för att bedöma om de fastställda bestämmelserna, gällande 

arvoden och ersättningar, hanteras på ett korrekt och ändamålsenligt sätt i kommunen. 

Granskningen belyser också på vilket sätt som kommunstyrelsen säkerställer en korrekt 

tolkning och tillämpning av bestämmelserna. 

 

I arvodesbestämmelserna finns generella bestämmelser som anger att: 

 

• Det är de enskilda förtroendevaldas ansvar att tillse att lämnade uppgifter till 

kommunen är korrekta, framför allt gäller det underlagen som ska lämnas in för 

förlorad arbetsförtjänst.  

 

• Kommunalt arvode och lön får inte användas som grund för förlorad arbetsförtjänst.  

 

• Ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska motsvara den inkomstförlust som en 

förtroendevald har vid det aktuella tjänstgöringstillfället. 

 

 

Den genomförda granskningen visar att: 

 

• Arvodesbestämmelserna innehåller ett antal otydligheter vilket ger utrymme för olika 

tolkningsmöjligheter, men innebär också risk för att tillämpningen kan komma i 

konflikt med vad Kommunallagen föreskriver om rätt till lika ersättning. 



      

 
Revisorerna 

 

 

 

 

• Arvodesbestämmelserna anger att kommunstyrelsen avgör frågor om tolkning och 

tillämpning av bestämmelserna. Här har styrelsen varit passiv under året. Framför allt 

gäller det på vilket sätt som styrelsen har följt upp tillämpning och praxisutveckling av 

bestämmelserna.  

• Det inte har påträffats några ytterligare exempel på där felaktiga ersättningar har utgått 

till betydande belopp. 

• Det behöver tydliggöras vad som ska ingå i beräkningen av förlorad arbetsinkomst för 

förtroendevalda. Framför allt gäller det förtroendevalda som uppbär ett fast arvode, 

och som fullgör sitt uppdrag på en betydande del av en heltid. 

• Det behöver klarläggas vad som ingår i det fasta årsarvode på 3% som en 

förtroendevald erhåller utöver det årsarvode som denne erhåller i det deltidsarvoderade 

uppdraget 

• Det därför behöver införas en kontroll- och uppföljningsstruktur som säkerställer 

följsamhet i tillämpningen av arvodesreglerna. 

• Modell och praxis för ersättning för förlorad arbetsförtjänst behöver ses över och 

tydliggöras. 

• Det i ett fall finns ett flertal förrättningar till vilka det saknas beslut i berört politiskt 

organ. 

 

Granskningsrapporten översänds till kommunfullmäktige för kännedom samt till 

kommunstyrelsen för kännedom och beaktande. 

 

Vi revisorer emotser skriftligt svar från kommunstyrelsen över vilka åtgärder som kommer att 

vidtas. Vi önskar svar senast 2020-05-15. 

 

 
Kisa den 17 april 2020 

För kommunens revisorer  

 

Björn Hoflund     Lars Wiström 

Ordförande     Vice ordförande 

   



 

       Revisionsrapport 

 

 

Granskning av  
rutiner för arvoden 
och ersättningar 
till förtroendevalda  

 
Kinda kommuns förtroendevalda revisorer 

2020-04-07 

Projektledare Lars Högberg 

Projektmedarbetare Oscar Arnell och Petra Ribba 
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Sammanfattning 
I kommunens preliminära utfall för verksamhetsåret 2019 återfinns uppgift om att kostnaderna för 

arvoden och ersättningar till förtroendevalda har överstigit budget med 1 mnkr. Revisorerna har 

mot bakgrund av den förstudie som genomfördes haft inledande möten med såväl politiska 

företrädare som med tjänstemannaledningen för att få närmare information om orsaker till denna 

budgetavvikelse. Det har då bland annat framkommit att budgetavvikelsen sammantaget uppgår till 

cirka 1,5 mnkr. 

 

I förstudien inhämtades bland annat uppgift om utbetalade ersättningar till de ledamöter som ingår 

i kommunstyrelsens och nämndernas presidier. En sammanställning och övergripande analys 

gjordes av uppgifterna (se närmare sid 9). Uppgifterna överlämnades av revisorerna till kommun-

kansliet för närmare utredning. I kommunens interna utredning identifierades felaktigheter i den 

administrativa hanteringen vilket medfört att för höga belopp utbetalats för förlorad arbetsinkomst i 

ett fall. En återbetalningsplan har upprättats som innebär att drygt 150 tkr ska återbetalas till kom-

munen. Utöver detta pekade kommunens utredning också på att arvodesbestämmelsernas ut-

formning i vissa delar ger ett visst utrymme för både olika tolkningar och tillämpningar.  

Kommunens revisorer har mot bakgrund av de uppgifter som framkommit beslutat att genomföra 

en fördjupad granskning för att få ett bredare underlag för att bedöma om de bestämmelser, 

gällande arvoden och ersättningar, hanteras på ett korrekt och ändamålsenligt sätt i kommunen 

Syftet med granskningen är att ge svar på om det finns ytterligare exempel på felaktigheter när det 

gäller  

• underlag som inlämnats för rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst 

• de utbetalningar av arvoden och ersättningar till förtroendevalda som genomförts 

Granskningen ska också belysa om kommunen har fungerande rutiner som säkerställer att 

fullmäktiges bestämmelser för arvoden och ersättningar till förtroendevalda följs och tillämpas.  

I arvodesbestämmelserna finns en generell bestämmelse som anger att det är den förtroendeval-

des ansvar att tillse att lämnade uppgifter är korrekta. Det framgår att arvode för förtroendeuppdrag 

som genomförs i kommunen inte ska ingå i beräkningen för förlorad arbetsinkomst. Inte heller har 

förtroendevald som har en anställning i kommunen rätt till förlorad arbetsinkomst genom att det 

inte sker något löneavdrag då denne är i tjänst som förtroendevald. 

Granskningen visar att underlagen som inlämnats för ersättning för förlorad arbetsförtjänst till 

övervägande del är korrekt ifyllda. Utifrån dessa har den ersättning som utbetalats överensstämmt 

med den faktiska förlust av arbetsinkomst som uppkommit i samband med sammanträden 

och/eller förrättningar. Vi har också noterat ett mindre antal större avvikelser.  

I det sistnämnda fallet gäller det i två fall förtroendevalda som är egenföretagare och där 

beräkningen och utbetalningarna från kommunen, i ett fall felaktigt har utgått ifrån anmäld 

årsinkomst till försäkringskassan. I det andra fallet har beräkningen och utbetalningarna utgått ifrån 

försäkringskassans beslut om sjukpenninggrundande inkomst. I båda dessa fall har, det helt 

korrekt i förhållande till försäkringskassan, i uppgiften om beräknad årsinkomst inräknats en 

bedömning av de inkomster som dessa förtroendevalda kommer att erhålla från kommunen under 

år 2019. Dessa ersättningar har inte beaktats när det fastställa vilken inkomstförlust dessa 

förtroendevalda har kommit att göra då de har varit i tjänst i sina olika funktioner. Kommunens 

arvodesbestämmelser anger att arvoden från förtroendeuppdrag inte ska ingå i beräkningen för 

förlorad arbetsinkomst. I begreppet arvode ingår både de fasta arvoden som dessa 

förtroendevalda uppbär, liksom sammanträdesarvoden och ersättningar i samband med 

förrättningar. 
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När det gäller uppföljningen av de beslutade arvodesreglerna framgår det av arvodesbestämmel-

serna att det är kommunstyrelsen som avgör frågor när det gäller tolkning och tillämpning av be-

stämmelserna. I vår granskning och genomgång av kommunstyrelsens protokoll kan vi inte finna 

att frågor gällande arvoden, tolkning och tillämpning av ersättningar till förtroendevalda behandlats 

i kommunstyrelsen. på ett strukturerat sätt har följts upp.  

I vår granskning har det dock muntligt framförts uppgift om att frågor av denna typ vid några till-

fällen har diskuterats. Det har då mera handlat om att enskilda tjänstepersoner har reagerat och 

ställt frågor på de förrättningsblanketter som har lämnats in. Men dessa frågor, och de bedömning-

ar som då har gjorts, har i sin tur inte lyfts till kommunstyrelsen för avgörande eller för fastställande 

av tillämpningsanvisningar. Vi kan inte heller se att kommunstyrelsen för egen del inom sitt an-

svarsområde, eller i förhållande till nämnderna, har vinnlagt sig om att utveckla en uppföljnings-

struktur för att kunna bedöma följsamhet till arvodesbestämmelserna. 

Nedan framgår en revisionell bedömning utifrån fastställda kontrollmål/revisionsfrågor. 

Kontrollmål Kommentar  

Finns det dokumente-
rade rutiner för hur arvo-
den och kostnadsersätt-
ning för förlorad ar-
betsinkomst till förtroen-
devalda ska beräknas 
och kontrolleras? 

 

Uppfylls delvis 

Det finns ingen dokumenterad rutin. 

Däremot finns en upparbetad praxis för hur 

detta ska handläggas. 

 

Finns en tydlig och 

kommunicerad ansvars-

fördelning?  

Uppfylls delvis 

Det finns ingen dokumenterad processkarta 

eller handläggningsrutin som beskriver roll- 

och ansvarsfördelningen mellan inblandade 

parter. Fastställt attestreglemente tydliggör 

vilka funktioner inom förvaltningsorganisation-

en som har rätt att attestera arvoden för 

sammanträden och förrättningar. Attestregle-

mentet anger att det är fullmäktiges ordfö-

rande som ska beslutsattester nämndpresidi-

ernas transaktioner, det vill säga också arvo-

den och ersättningar. 

 

Kontrolleras och uppda-

teras anställningsförhål-

landen som underlag för 

ersättning för förlorad 

arbetsinkomst? 

Ej Uppfyllt 

Det genomförs inte några systematiska kon-

troller. Dock görs vissa rimlighetskontroller av 

uppgifterna som finns i de transaktionslistor 

som tas fram i samband med överföring till lö-

nesystemet.  

Finns det en fastställd 
rutin och en fungerande 
gränsdragningen mellan 
fasta och rörliga ersätt-
ningar som säkerställer 
en korrekt hantering? 

Ej uppfyllt 

Arvodesbestämmelserna ger i vissa delar ut-

rymme för olikheter när det gäller tolkning och 

tillämpning. Rutin saknas. 

Kommunstyrelsen har inte under år 2019 på 

ett aktivt sätt svarat för tillämpning och 

tolkning av bestämmelserna. 
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Finns det ändamåls-
enliga rutiner och kon-
troller som säkerställer 
att rätt belopp och 
ersättning utbetalas 

Delvis uppfyllt 

Det saknas dokumenterad rutin för detta. 

Finns i hanteringen vissa inbyggda rimlighets-

kontroller i samband med genomgång av 

transaktionslistor. 
 

 

 

Rekommendationer 

• Se över och revidera delar av arvodesbestämmelserna. Framför allt de delar som här lyfts 

fram utifrån vår granskning, eller det som på annat sätt har framkommit i anslutning till 

denna gransknings genomförande. 

• Tydliggör för vad som ingår i beräkningen av förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda. 

Detta gäller framför allt förtroendevalda som uppbär ett fast arvode, och som fullgör sitt 

uppdrag på en betydande del av en heltid. Kommunstyrelsen behöver här stärka sina ruti-

ner och kontroller för hantering av arvoden och ersättningar. 

• Säkerställ följsamhet till arvodesbestämmelserna genom att det ska finnas beslut om för-

rättningar i berörda politiska organ.  

• Tillämpa de bestämmelser som framgår av fastställt attestreglemente. Där anges att full-

mäktiges ordförande beslutsattesterar transaktioner avseende nämndernas presidier.  

• Tydliggör vilken representation av förtroendevalda i kommunstyrelsen det är som ska ingå 

och medverka vid kanslimöten. 

• Det behöver klarläggas vad som ingår i det fasta årsarvode på 3% som en förtroendevald 
erhåller utöver det årsarvode som denne erhåller i det deltidsarvoderade uppdraget 

• Inför en kontroll- och uppföljningsstruktur som säkerställer följsamhet i tillämpningen av ar-

vodesreglerna. Här handlar det bland annat om att genom uppföljningen säkerställa rätten 

till lika ersättning för samma uppdrag. 

• Se över modell och praxis för ersättning för förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda. 

• Kommunstyrelsen behöver inta en mera aktiv hållning när det gäller arvodesbestämmel-

serna tolkning och tillämpning. 

• Arbeta fram och fastställ rutiner för hur bland annat ersättning för förlorad arbetsinkomst 

ska beräknas och kontrolleras. 
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Bakgrund 
Syfte och revisionsfråga/-or 

Syftet med granskningen är att ge svar på om det finns ytterligare exempel på felaktigheter när det 

dels gäller de underlag och uppgifter som förtroendevalda årligen ska lämna in för erhållande av 

förlorade arbetsförtjänst, dels gällande de utbetalningar och ersättningar som har genomförts, dels 

om kommunen har en fungerande rutin som säkerställer att fullmäktiges bestämmelser för arvoden 

och ersättningar följs och tillämpas. 

Granskningen ska även belysa  på vilket sätt som kommunstyrelsen säkerställer en korrekt 

tolkning och tillämpning av bestämmelserna. 

Revisionskriterier 

• Kommunallagen 

• Arvoden och ersättningar till förtroendevalda, fastställd av kommunfullmäktige november 

2018. 

• Fastställd delegationsordning för kommunstyrelsen 

Kontrollmål 

Följande kontrollmål är fastställda för granskningen: 

• Finns det dokumenterade rutiner för hur arvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst 

till förtroendevalda ska beräknas och kontrolleras? 

• Finns en tydlig och kommunicerad roll- och ansvarsfördelning? 

• Kontrolleras och uppdateras anställningsförhållanden som underlag för förlorad 

arbetsinkomst? 

• Finns det en fastställd rutin och fungerande gränsdragning mellan fasta och rörliga 

ersättningar som säkerställer en korrekt hantering? 

• Finns det dokumenterade rutiner för hur ersättning för förrättningar ska beräknas och 

kontrolleras? 

• Finns det ändamålsenliga rutiner och kontroller som säkerställer att rätt belopp och 

ersättning utbetalas? 

 

Avgränsning 

Granskningen är avgränsad till verksamhetsåret 2019 och omfattar kommunstyrelsen, bildnings-

nämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. 

Metod 

• Genomgång och analys av sammanställda uppgifter och information från kommunens lö-

nesystem samt det verksamhetssystem som används för att administrera förtroendevalda. 

• Stickprov på inlämnade underlag för begäran om arvode för förlorad arbetsinkomst 

• Stickprov på utbetalade ersättningar 

• Intervjuer 
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Allmänt 
Ersättningsregler för såväl arvoden, förlorad arbetsinkomst och pensionsregler styrs i grunden av 
Kommunallagen (2017:725). Lagstiftningen kompletteras i kommunen med de lokala bestämmel-
ser som kommunfullmäktige fastställde i november år 2018.  
 
Förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner arbetar på medborgarnas uppdrag. Det ligger 
därför ett stort individuellt ansvar på var och en att i sin roll som förtroendevald agera på ett sådant 
sätt så att medborgarnas förtroende för myndigheter, styrelser, nämnder och förvaltningar inte 
rubbas. 
 
I Kinda kommun finns 110 förtroendevalda som under mandatperioden 2019-2022 i olika roller och 
omfattning arvoderas för sina politiska uppdrag. Av dessa är en förtroendevald årsarvoderad heltid, 
samt ytterligare fyra stycken som har ett fast månadsarvode som ligger på cirka 30 000 kronor per 
månad. Totalt har det i Kinda kommun, under år 2019, i kommunstyrelsen och nämnderna utbeta-
lats arvoden och ersättningar, enligt nedan: 
 

Nämnd Budget 2019 Utfall 2019 Avvikelse

Kommunstyrelsen 1 700 000 2 231 673 -531 673

Bildningsnämnden 650 000 805 052 -155 052

Vård- och omsorgsnämnden 705 000 935 915 -230 915

Samhällsbyggnadsnämnden 720 000 838 901 -118 901

Totalt 3 775 000 4 811 541 -1 036 541  
Kommentar: uppgifterna i sammanställningen ovan utgår ifrån de uppgifter som lämnats av kommunen. 

 
Utöver detta har även kommunfullmäktiges budget för politikerarvoden överskridits med cirka 500 
tkr. För kommunen som helhet uppgår budgetavvikelsen till 1,5 mnkr.  

Kommunallagen 

I kommunallagens 4 kap. §§ 12-18 regleras på vilket sätt förtroendevalda har rätt till ersättning 
 
I lagen (§§ 12-13) anges att förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och 
ekonomiska förmåner som de förlorar när de fullgör sina uppdrag. Förtroendevalda med funktions-
nedsättning har rätt till skälig ersättning för resekostnader som uppkommer när de fullgör sina 
uppdrag.  
 
Vidare fastslås (§14) att förtroendevalda med barn som har behov av tillsyn har rätt till skälig er-
sättning för kostnader för barntillsyn som uppkommer när de fullgöra sina uppdrag.  
 
Det anges att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för ersättning enligt paragraferna ovan.  
 
Av §16 framgår att fullmäktige får besluta att förtroendevalda i skälig omfattning ska få: 
 

• ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdraget utöver vad 
som följer av 13 och 14 §§ 

• arvode för det arbete som är förenat med uppdraget  

• pension, och  

• andra ekonomiska förmåner  
 
Om fullmäktige beslutar att arvode ska betalas, ska arvodet bestämmas till lika belopp för lika upp-
drag. För den som fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid, eller betydande del av heltid, gäller att 
denne ska få ekonomiska och andra förmåner som svarar mot de löne- och anställningsvillkor som 
gäller för dem som är anställda i kommunen. Dessa förtroendevalda har inte någon kommunal-
rättslig rätt till ersättning enligt 12-14 §§ samt 16 §, från vilka paragrafer dessa förtroendevalda är 
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undantagna. För dessa förtroendevalda gäller istället endast de regler som kommunen fastställer 
lokalt.  

Lokalt regelverk 

De bestämmelser som fullmäktige fastställde i november 2018 gäller för samtliga förtroendevalda i 
kommunen, det vill säga ledamöter och ersättare i fullmäktige, styrelse/nämnder, fullmäktigebe-
redningar och revisorer. Bestämmelserna gäller även förtroendevalda som utses för övriga upp-
drag av fullmäktige eller kommunens styrelse/nämnder, om inte arvoden och ersättningar betalas 
ut från annat håll. I särskild bilaga till bestämmelserna anges de ersättningsnivåer för de förtroen-
devalda som ingår i presidierna för respektive organ. Nivåerna är procentuellt kopplade till riks-
dagsledamöternas grundarvode.  
 
Förtroendevalda som sammantaget fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40% av en heltid gäller 
särskilda bestämmelser. Dessa erhåller ett fast årsarvode som är kopplade till en angiven tjänstgö-
ringsgrad. I denna grupp återfinns ordföranden i styrelsen och nämnderna samt oppositionsråd. 
 
En förändring i arvodesbestämmelserna infördes i förhållande till de arvodesbestämmelser som 
tidigare gällde. Det handlar då om att rörliga arvoden i vissa fall också kan utgå till förtroendevalda 
som fullgör uppdrag på minst 40% i det fall de också har ett uppdrag för ett annat kommunalt or-
gan under förutsättning av det totala arvodet inte överstiger det arvode som uppbärs av heltidsar-
voderad förtroendevald. 
 

Kommentar 

Som framgår reglerar kommunallagen de grundläggande principerna och rättigheterna avseende 

arvoden och ersättningar.  

Ett undantag från dessa generella regler finns i Kommunallagen 4 kapitel 17 §, som anger att 
dessa ersättningsregler inte gäller förtroendevalda som avses i 4 kapitlet 2 §. Här avses den nya 
regeln om råd (kommunalråd, oppositionsråd med flera) och som avser alla förtroendevalda med 
mer än 40 % arvodering/tjänstgöringsnivå. För dessa gäller inte samma rätt till ersättning eftersom 
de förväntas friställa sig i sådan grad att de i huvudsak endast lägger sin tid på det som arvodet 
avser. För dessa förtroendevalda gäller istället enligt 18 § att dessa kan få ekonomiska och andra 
förmåner som gäller för anställda i kommunen.  
 
Vi har alltså två separata kommunalrättsliga arvodes och ersättningssystem som gäller beroende 
på arvodesnivå/tjänstgöringsgrad för den förtroendevalde. För förtroendevalda som omfattas av  
4 kap. 2 § kommunallagen ska alltså ersättningar och andra förmåner fastställas och som utgår 
från vad som gäller för anställda i kommunen. Det påverkar rätten till ersättningar för sådana in-
komster som faller bort för den enskilde på grund av att den åtar sig ett uppdrag för kommunen, 
precis som för en anställd. Det framgår också av undantagsreglerna att det för dessa förtroende-
valda inte gäller den grundläggande regeln om likabehandling avseende arvoden. 
 
Enligt kommunens beslutade arvodesbestämmelser gäller olika regler om ersättning, beroende på 
om en förtroendevald har årsarvode eller inte. Bestämmelserna är dock inte direkt uppbyggda 
utifrån kommunallagens regler, som utgår ifrån två ersättningsmodeller. Kommunallagen gör skill-
nad i rätten för ersättningar till förtroendevalda och rätten till ersättningar till de förtroendevalda 
som omfattas av definitionen av kommunalråd, enligt 4 kap. 2 § kommunallagen. 
 
Ett exempel på detta är rätten till förlorad arbetsinkomst. För förtroendevald som har en anställning 
gäller rätten till ersättning enligt arvodesbestämmelserna (punkt 3.1.1) inte för den förtroendevalde 
som har årsarvode. Om det med denna regel i arvodesbestämmelserna också avses en förtroen-
devald som omfattas av definitionen av kommunalråd i 4 kap. 2 § kommunallagen framgår det ej. 
 
Det finns också en skillnad i reglerna om den förtroendevalde är anställd eller egenföretagare. 
Detta undantag som finns i arvodesbestämmelserna för anställda finns inte för den som är egenfö-
retagare. Av bestämmelserna har egenföretagare rätt till ersättning enligt punkt 3.1.2 i arvodesbe-
stämmelserna. Det framgår dock genom regeln i arvodesbestämmelserna punkt 2.2 att en förtro-
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endevald med flera olika uppdrag, som medför att den förtroendevalde har arvode som totalt upp-
går till 40% eller mer, inte har rätt till förlorad arbetsinkomst och ekonomiska förmåner. Det framgår 
dock inte vad som gäller för den som har ett uppdrag som överstiger 40%. Inom ramen för denna 
granskning och den tolkning som görs av arvodesbestämmelserna är tolkningen att den som har 
ett förtroendeuppdrag som omfattar mer än 40% inte ska ha rätt till ersättning för förlorad arbetsin-
komst. Som framgår av redovisningen i detta stycke, är det inte tydligt reglerat i alla delar av arvo-
desbestämmelserna. 
 

Det har också i denna granskning uppstått fråga om vad som omfattas av ersättning för förlorad 

arbetsförtjänst, i den mån en förtroendevald är berättigad till den typen av ersättning.  

Av arvodesbestämmelserna framgår att ersättning avser sådan inkomst som motsvarar tjänstle-

dighetsavdrag samt att det inte inkluderar arvode från förtroendeuppdrag. Enligt kommunallagen 

avses ersättning för inkomster och andra förmåner, till exempel pension, semesterersättning med 

mera, som har direkt samband med att förlusten uppstår i och med fullgörande av förtroendeupp-

draget. När det specifikt gäller bedömning av förlorad arbetsinkomst anger arvodesbestämmelser-

na att ”arvoden från förtroendeuppdrag ska inte ingå i beräkningen för förlorad arbetsinkomst”. 

Detta innebär att ersättningar i form av årsarvode, förrättningsersättning samt ersättningar för förlo-

rad arbetsinkomst med mera är arvode. Därmed ska dessa ersättningar räknas bort i samband 

med den årliga beräkningen av den arbetsinkomst en förtroendevald förlorar. Rätt till ersättning för 

förlorad arbetsinkomst har förtroendevald för de inkomstförluster denna har som arbetstagare eller 

som företagare. Det framgår på olika regelavsnitt i arvodesbestämmelserna.  

  



 

9 
 

Iakttagelser och bedömningar 
Förstudien 

Mot bakgrund av de uppgifter som framkom i månadsrapporten för december månad 2019 om att 

budgeten för politikerarvoden överstigit budget med 1 mnkr genomförde revisorerna en förstudie 

som omfattade samtliga förtroendevalda som ingår i kommunstyrelsens och nämndernas presidier.  

Utbetalade ersättningar under år 2019 till de förtroendevalda som ingår i dessa presidier framgår 

nedan.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sammanträdesarvode 2 800 23 100 22 500 28 100 38 300 5 600 32 600 8 700 24 000 14 700 28 956

Förrättningsarvode 3 950 34 550 5 250 6 300 1 850 3 000 200 4 050 3 250 5 500

Årsarvode 722 520 361 260 379 323 21 676 28 055 361 260 21 676 361 260 21 676 21 676

Ers förlorad arb ink 152 239 784 20 139 5 572 33 838 15 960 28 207

Bilers skattepliktig 1 405 4 877 202 2 562 235 1 638 462 1 485 3 168

Bilers 2,90 2 475 8 593 355 4 514 414 2 886 814 2 616 5 581

Parkeringsavg 520 224 53

Totalt 725 472 392 710 689 628 55 582 99 870 374 931 73 962 47 811 421 842 39 626 64 934

Kommentar: sammanställningen ovan grundar sig på de uppgifter som lämnats av kommunen 

Uppgifterna överlämnades av revisorerna till kommunkansliet för närmare utredning. I kommunens 

interna utredning identifierades felaktigheter i den administrativa hanteringen, vilket medfört att för 

höga belopp utbetalats för förlorad arbetsinkomst i ett fall. En återbetalningsplan har upprättats 

som innebär att drygt 150 tkr ska återbetalas till kommunen. Utöver detta pekade kommunens 

utredning också på att arvodesbestämmelsernas utformning i vissa delar ger ett visst utrymme för 

både olika tolkningar och tillämpningar.  

Det är mot denna bakgrund som revisorerna beslutade att genomföra en fördjupad granskningsin-

sats för att klargöra om det finns ytterligare exempel på att felaktiga belopp utbetalats. 

Arvodesbestämmelserna 

Fullmäktiges beslut om gällande arvodesbestämmelser, fastställda i november 2018, hade sam-

manfattat två syften, att:  

• sänka kommunens kostnader för politikerarvoden 

• ge förtroendevalda som erhåller årsarvode för uppdrag inom visst kommunalt organ med 

en omfattnings som understiger 100% av en heltidrätt rätt till ersättning för uppdrag i andra 

kommunala organ.  

 

Bestämmelsen innebär att sammanträdesarvode eller förrättningsarvode utgår för uppdrag 

som ligger utanför den nämnd/styrelse där den förtroendevalda uppbär årsarvode. 

När det gäller ersättning för förlorad arbetsförtjänst, inkomst av anställning eller eget företagande, 

ska förtroendevald som begär sådan ersättning årligen inlämna underlag och uppgifter som när-

mare beskriver vilken inkomstförlust denne har i samband med att uppdraget utförs. Det är med 

andra ord den förtroendevaldes ansvar att tillse att lämnade uppgifter är korrekta. Av arvodesbe-

stämmelserna framgår att arvode för förtroendeuppdrag inte ska ingå i beräkningen för förlorad 

arbetsinkomst. Förtroendevald som har en anställning i kommunen har inte rätt till förlorad ar-

betsinkomst genom att det inte sker något löneavdrag då denne är i tjänst som förtroendevald. 
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När det gäller förtroendevalda som har en anställning, och som inte uppbär ett årsarvode, har rätt 

till ersättning för förlorad arbetsinkomst med maximalt 12 timmar per dag multiplicerat med verifie-

rat belopp per timma. För intyg över 8 timmar ska schema eller intyg från arbetsgivare lämnas. 

Egenföretagare ska antingen lämna intyg från revisor om beräknad inkomst av näringsverksamhet 

för innevarande år eller anmäld inkomst till försäkringskassa och försäkringskassan beslut om 

sjukpenninggrundande inkomst. 

Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förloras, men inte till vilket belopp, har rätt till 

en schablonersättning. Denna beräknas på grundval av den senaste fastställda sjukpenninggrun-

dande inkomsten (SGI) med maximalt 8 timmar per dag multiplicerat med schablonberäknad tiller-

sättning enlig nedanstående beräkningsmodell. 

 

Stickprovsgranskningen 

Stickprovsgranskningen har omfattat 16 förtroendevalda som under år 2019 har varit kopplade till 

nedanstående politiska organ som ordinarie ledamöter eller som ersättare. Det behöver uppmärk-

sammas att en och samma ledamot kan vara vald till uppdrag i flera organ. Exempelvis finns le-

damöter som kan var ordinarie i ett eller två organ, eller vara ordinarie ett och samtidigt vara ersät-

tare i två andra organ. De ledamöter som har valts ut i detta stickprov har samtliga under år 2019 

erhållit arvoden och ersättningar från kommunen som överstiger 20 tkr. Ett ytterligare urval har 

gjorts för att få en bred fördelning och spridning mellan de politiska organen. Flertalet av de leda-

möter som har valts ut och granskat ingår också i fullmäktige, därav uppgiften om antal ordinarie 

ledamöter och ersättare i detta organ. Urvalet omfattar förtroendevalda som både är arbetstagare 

och egna företagare, samt ett antal som är pensionärer. 

Ord Ers Ord Ers Ord Ers Ord Ers Ord Ers

11 3 3 5 3 2 4 4 5 1

KF KS BN VON SBN

 

Kontroll förlorad arbetsinkomst 

Utifrån urvalet har vi gjort stickprovskontroller för att verifiera att ersättning för förlorad arbetsför-

tjänst har skett enligt kommunens arvodesreglemente. Stickproven har gjorts utifrån en samman-

ställning av samtliga utbetalade arvoden och ersättningar för helåret 2019.  

För samtliga 16 förtroendevalda har kontroll gjorts av nedanstående:  

- Har förtroendevald använt kommunens blankett för förlorad arbetsinkomst (arbetstagare 

eller egen företagare)? 

- Har blanketten undertecknats av den förtroendevalda? 

- Har riktighet av uppgift intygats av arbetsgivaren eller på annat sätt av den som är egen fö-

retagare? 

- Kontroll av att arvode för förtroendeuppdrag är inte är medräknad i ansökan eller beräk-

ningen av förlorad arbetsförtjänst 

- Kontroll av att den förlorade arbetsförtjänsten avser år 2019 

- Stickprovsvis kontroll av att utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst överensstämmer 

med beloppet på den inlämnade blanketten 
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Iakttagelser 

Noterade avvikelser i förhållande till fastställda arvodesregler: 

• När det gäller intyg för förlorad arbetsförtjänst anger inlämnade underlag i två fall både in-

komst från eget företagande, anställning samt arvode som förtroendevald. Arvodesersätt-

ning har inte beaktats i bedömning av förlorad arbetsförtjänst. 

• I två fall avser inlämnade underlag för förlorad arbetsförtjänst uppgift om förlorad arbetsför-

tjänst tidigare år. År 2018 respektive 2017. Alltså inte uppgift om vilken arbetsförtjänst de 

gått miste om under år 2019. 

• I fyra andra fall framgår inte vilket år som förlorad arbetsförtjänst avses mer än att blanket-

ten undertecknats 2019, två undertecknades januari 2019, en i mars 2019 och en i oktober 

2019. 

• I fem fall har inte kommunens avsedda blankett använts, utan annat intyg har lämnats in. I 

tre av dessa fall är intygen undertecknade av arbetsgivare.  

• I tre fall har det vid flera tillfällen betalats ersättning för förlorad arbetsförtjänst med tio 

timmar per tillfälle. Vi har inte erhållit intyg för dessa tillfällen. Enligt arvodesbestämmel-

serna ska ersättning över åtta timmar styrkas med schema eller intyg från arbetsgivaren.  

• Det finns flera exempel på att antalet utbetalda timmar för ersättning för förlorad arbetsför-

tjänst inte stämmer överens med den angivna mötestiden (möte under 1,5 timme, halvdag 

eller heldag). I ett fall handlar det om ett möte som pågått under 1,5 timme där ersättning 

för förlorad arbetsförtjänst utgått för fem timmar.  

• Det finns också ett flertal utbetalda ersättningar för åtta timmar där mötet har pågått en 

halvdag 

Kontroll förrättning 

Utifrån ett urval av sex förtroendevalda har vi gjort en stickprovskontroll av arvode för förrättningar 

utifrån arvodesreglementet.  

Kontroll gjorts av nedanstående:  

- Har ansvarigt organ beslutat om deltagande i förrättningen? 

- Finns underlag som styrker utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst? 

- Överensstämmer utbetalt belopp med arvodesbestämmelserna? 

- Attest är utförd av behörig person? 

 

Iakttagelser 

Noterade avvikelser i förhållande till fastställda arvodesbestämmelser: 

• Underlag, och/eller beslut, som styrker förrättning saknas för ett flertal förrättningar i ett 

fall. 

Övrigt som framkommit i stickprovsgranskningen 

Två av de förtroendevalda som ingår i urvalet uppbär fasta arvoden kopplat till en tjänstgöring som 

utförs på en betydande del av en heltid. I de underlag och uppgifter som dessa har lämnat in för 

förlorad arbetsinkomst har de bifogat försäkringskassans beslut om sjukpenninggrundande in-

komst kopplat till den uppgift om årsinkomst som lämnats till försäkringskassan. Bägge har i sina 

anmälda årsinkomster till försäkringskassan räknat in förväntade ersättningar i sina roller som för-

troendevalda. Båda har under år 2019 erhållit fasta arvoden motsvarande 50% av en heltid. Utöver 

detta erhåller en av dem ytterligare ett fast arvode om 3% av en heltid kopplat till ett annat politiskt 
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organ. Denne erhåller sammanlagt ett fast arvode på 53% av det arvode som heltidsengagerad 

uppbär. 

För den sistnämnde har det noterats att för hög ersättning för förlorad arbetsinkomst har utbetalats 

under år 2019. Orsaken till detta är att ersättningen för förlorad arbetsinkomst felaktigt har kommit 

att baseras på den årsarbetsinkomst som anmälts till försäkringskassan, inte den sjukpenning-

grundade inkomsten. En återbetalningsplan avseende den felaktigt utbetalade ersättningen är 

upprättad. 

För båda dessa förtroendevalda har det i handläggningsprocessen och bedömningen av förlust av 

arbetsinkomst inte under år 2019 skett någon reglering på så sätt att de förväntade ersättningarna 

som förtroendevald i kommunen har frånräknats den årsinkomst som lämnats till försäkringskas-

san. I ett fall har inte heller lön som anställd i kommunen beaktats, vilket fastställda arvodesbe-

stämmelser anger att så ska ske. För anställda i kommunen som också fullgör förtroendeuppdrag-

görs inget löneavdrag i samband med sammanträden eller förrättningar. Det innebär att förtroen-

devald som har en anställning i kommunen inte har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

När det gäller anmälda förrättningar där förrättningsarvode och förlorad arbetsinkomst har utbeta-

lats visar granskningen att det också finns brister för en av de två ovan angivna förtroendevalda. 

Det handlar primärt om att det till flertalet av de anmälda förrättningarna, där också förrättningsar-

vode och ersättning för förlorad arbetsinkomst har utbetalats, inte finns något beslut om dessa 

förrättningar i det politiskt organ som belastats av kostnaden för förrättningen. Arvodesbestämmel-

serna anger tydligt att det krävs att ansvarig nämnd/styrelse, alternativt ordförande, har tagit beslut 

om att godkänna deltagande för förtroendevalds medverkan i varje specifikt förrättningsuppdrag. 

Beslut av ordförande ska i så fall anmälas vid efterföljande sammanträde med nämnden/styrelsen. 

Vidare framgår av arvodesbestämmelserna att underlag eller program som styrker förrättningens 

innehåll alltid ska bifogas den anmälningsblankett som förtroendevald ska lämna in och styrka 

förrättningen. I detta avseende kan vi inte finna att det har inlämnats uppgift och underlag som 

styrker dessa förrättningar. 

Det handlar enligt vår bedömning om att ett antal av dessa förrättningar dessutom också kan ifrå-

gasättas, om de är att betrakta som en förrättning och därmed som ersättningsgrundande eller 

inte. Det handlar här om aktiviteter, upptagna som förrättningar, som mera tangerar och/eller kan 

betraktas som mera av partipolitisk karaktär, exempelvis enskilda möten med andra förtroende-

valda. Det finns här alltså viss tveksamhet om hur dessa ska betraktas och bedömas. I det sist-

nämnda fallet handlar det dessutom om dessa mötestyper ingår, eller ska ingå, i det fasta må-

nadsarvode som ingår i det uppdrag och roll som den enskilde har i det organ som denne har utö-

ver funktionen i det 50% arvoderade uppdraget. 

Flera anmälda förrättningar gäller kanslimöten där ersättning sökts och utbetalats. Möten som 

enligt tidigare praxis i kommunen genomfördes primärt av KSO tillsammans med kommunchef. I 

praktiken genomförs dessa möten veckovis. Enligt muntligt framkommen uppgift har kommunchef 

genom sitt kansli till dessa möten under år 2019 också kommit att kalla 1:e vice ordförande i KS. 

Huvudsyftet med kanslimöten är att gå igenom vilka ärenden som senare ska lyftas fram och ingå i 

den presidieberedning som sker inför KS ordinarie sammanträde. I presidieberedningen, som även 

i kommunen kallas kommunstyrelseberedningen, ingår ledamöterna i KS presidium samt fullmäkti-

ges ordförande. När det gäller kanslimöten konstaterar vi att det inte finns några beslut i KS som 

anger att representationen under år 2019 ska utökas till 2 förtroendevalda utöver vad som tidigare 

varit praxis i kommunen. Vi kan inte heller finna stöd för detta i reglementet för KS. Inte heller kan 

vi i gällande delegationsordning se något stöd som ger kommunchef mandat att vidta åtgärd som 

belastar kommunstyrelsens budget för förtroendevalda. Antalet kanslimöten som aktuell förtroen-

devald har ansökt och beviljats ersättning uppgår under år 2019 till 31 stycken. Huvuddelen av 

dessa möten har pågått under 2 timmar.  

Kommentar 
Den huvudsakliga bristen är att det saknas beslut i det politiska organ till flertalet av de förrättning-



 

13 
 

ar som har ersatts. Inte heller finns det underlag som styrker förrättningens syfte, innehåll, tidsom-

fattning. Därför finns inte heller uppgift som säkerställer att den enskilde förtroendevalde faktiskt 

har deltagit i förrättningen. Enligt arvodesbestämmelserna (7.7) framgår att ”frågor om tolkning och 

tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen”. Vi kan inte se att frågor gällande 

arvoden och ersättningar, av den karaktär som vi ovan pekar på, har lyfts fram till kommunstyrel-

sen för avgörande. Inte heller bedömer vi att kommunstyrelsen utifrån sin samordnings- och upp-

siktplikt har vinnlagt sig om att ha tillgång till en ändamålsenlig struktur för uppföljning och kontroll. 

En annan svaghet gäller hur roll- och ansvarsfördelningen är uppbyggd i hanteringen av arvoden 

och ersättningar till förtroendevalda. Samtliga förrättningar som genomförs kopplade till kommun-

styrelsen attesteras av funktion inom kommunkansliet innan registrering i förtroendemannaregister 

och för senare utbetalning i lönesystemet. Som framgår av vår granskning påvisar saknas beslut i 

kommunstyrelsen för flertalet genomförda förrättningar. Det innebär att funktionen inom kommun-

kansliet, den som beslutsattesterar förrättningen, inte heller har nödvändiga utgångspunkter för att 

verifiera korrekthet. Rent principiellt kan här ifrågasättas om nuvarande roll- och ansvarsfördelning 

är ändamålsenligt. Förrättningar kopplade till kommunstyrelsen och som genomförs av förtroende-

vald som ingår som ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen behöver beslutsattesteras av an-

nan. Det är här lämpligt att bestämmelserna enligt gällande attestreglemente, fastställt av fullmäk-

tige år 2015, tillämpas. Där framgår bland annat i § 8 att ”transaktioner avseende nämndernas 

presidier beslutattesteras av kommunfullmäktiges ordförande med kommunchef som ersättare”.  
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Rekommendationer 
• Se över och revidera delar av arvodesbestämmelserna. Framför allt de delar som här lyfts 

fram utifrån vår granskning, eller det som på annat sätt har framkommit i anslutning till 

denna gransknings genomförande. 

• Tydliggör för vad som ingår i beräkningen av förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda. 

Detta gäller framför allt förtroendevalda som uppbär ett fast arvode, och som fullgör sitt 

uppdrag på en betydande del av en heltid. Kommunstyrelsen behöver här stärka sina ruti-

ner och kontroller för hantering av arvoden och ersättningar. 

• Säkerställ följsamhet till arvodesbestämmelserna genom att det ska finnas beslut om för-

rättningar i berörda politiska organ.  

• Tillämpa de bestämmelser som framgår av fastställt attestreglemente. Där anges att full-

mäktiges ordförande beslutsattesterar transaktioner avseende nämndernas presidier.  

• Tydliggör vilken representation av förtroendevalda i kommunstyrelsen det är som ska ingå 

och medverka vid kanslimöten. 

• Det behöver klarläggas vad som ingår i det fasta årsarvode på 3% som en förtroendevald 
erhåller utöver det årsarvode som denne erhåller i det deltidsarvoderade uppdraget 

• Inför en kontroll- och uppföljningsstruktur som säkerställer följsamhet i tillämpningen av ar-

vodesreglerna. Här handlar det bland annat om att genom uppföljningen säkerställa rätten 

till lika ersättning för samma uppdrag. 

• Se över modell och praxis för ersättning för förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda. 

• Kommunstyrelsen behöver inta en mera aktiv hållning när det gäller arvodesbestämmel-

serna tolkning och tillämpning. 

• Arbeta fram och fastställ rutiner för hur bland annat ersättning för förlorad arbetsinkomst 

ska beräknas och kontrolleras. 
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Uppdragsledare och projektledare  

 

Lars Högberg 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av revisorerna i Kinda kommun enligt de villkor och under de förutsättningar 
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som framgår av fastställd projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan 

som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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