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Kommunfullmäktige 
Ordförande: Anders Ljung 
Förvaltningschef: Sergei Sorokin 
 

Verksamhetsuppdrag och organisation 
 Bildning 

 Vård och omsorg 

 Samhällsbyggnad 

 Internt stöd och uppföljning 

Årets verksamhet 
Arbetet med att säkerställa en ekonomi i balans har 
fortsatt ett stort fokus. Arbetet avser både ekonomin 
för 2020 och 2021.  

Vi arbetar aktivt med att behålla den höga kompetens 
vi har bland våra medarbetare och den goda 
personalförsörjningen i de flesta yrkes-grupper. Detta 
sker närmast genom arbetet med vårt 
arbetsgivarvarumärke. 

Viktiga händelser  
 Intensivt krisledningsarbete för hantering av 

Covid19-pandemin med massiva 
samordnings- och informationsinsatser 
internt och externt (på lokala, regionala och 
nationell nivåer)  

 Hög personalfrånvaro inom framförallt VOF 
och BF pga. sjukdom och VAB utifrån 
gällande nationella direktiv 

 Tillfällig stängning och sammanslagning av 
verksamheter, distans-undervisning inom 
vuxenutbildning, uppstart av en ny kohort-
vårdenhet inom äldreomsorg, överföring av 
medarbetare mellan kommunens enheter, 
begränsning av fysiska möten, närvaro och 
resor, inställda events och arrangemang, etc. 

 Boksluts-, revisions- och årsredovisnings-
arbete samt budgetarbete 2021 

 Vidareutveckling av ekonomisk uppföljning 
genom förfinad avvikelse- och 
åtgärdsrapportering 

 Rekryteringsarbete Förvaltningschef SBF 
samt IT-Strateg 

 Regional samverkan i bl.a. RUS-dialogen, LA-
samarbetet, Strategisk ledningsgrupp, 
Länsstyrelsens Totalförsvarsövningar, etc. 

 Hantering av ITSAM-avtalsfrågor mm 

 Genomförande av årets lönerevision, 
uppdatering av Arbetsmiljöpolicy, nytt 
upplägg för Avslutningsintervju, fortsatt 
arbete med Arbetsgivarvarumärket 

 Fortsatt planarbete inom aktuella områden 
och kring specifika projekt (bl.a. 
Stationsområde, Rimforsa, Vårdcentral) 

 Utveckling av Öppenvårdsverksamhet samt 
översyn av riktlinjer för insatser inom VOF 
fortsätter med viss fördröjning 

 Proaktiv samverkan mellan VOF och BF kring 
gemensamma ärenden planeras 

 Nya bemanningslösningar prövas i VOF/BF 

Framtiden 
Som många kommuner i Sverige har Kinda ett 
ansträngt ekonomiskt läge. Utmaningen blir att 
samtidigt stärka och bygga upp kommunens system 
för långsiktigt och hållbart arbete med 
tillväxtfrämjande åtgärder.  

Covid19-pandemins långsiktiga effekter på 
verksamheten är i dagsläget svåra att överblicka 
beroende på fortsatt händelseutveckling lokalt, 
regionalt, nationellt och globalt. 

Ekonomi  
Benämning (tkr) Prognos Budget Avvikelse 

Intäkter -177 968 -176 669 1 299 

Personalkostnad 431 593 426 083 -5 510 

Övriga kostnader 318 382 303 591 -14 791 

Kapitalkostnad 30 960 31 004 43 

Summa drift 602 968 584 009 -18 959 

    

Finansförvaltning 594 152 596 025 -1 873 

    

Resultat Kinda -8 816 12 016 -20 832 

Drift  
Helårsprognosen visar ett underskott på drygt 8,8 
mnkr. Budgeterat helårsresultat är 12 mnkr, en 
differens på cirka 20,8 mnkr. Försämring av prognosen 
gentemot förra månadens beror till största del på 
effekter av pågående Corona-pandemin. 

Prognostiserat avvikelse gentemot budget fördelas 
mellan förvaltningar enligt följande: 

 BF  -6,1mkr 

 VOF -12,8 mkr 

 SBF -0,3 mkr 

 FF -1,9 mkr 

Mer detaljerad beskrivning av dessa avvikelser samt 
åtgärder återfinns i respektive förvaltnings 
månadsrapport. 

Investeringar 
Starttillståndsärenden avseende tankbil samt 
bredbandsutbyggnad föreligger för beslut. 
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Sammanställning nämnder och finansförvaltning (tkr) 

 

Nettokostnad Kinda kommun (tkr) 

Nettokostnad per månad jan-mars 2020 med jämförelse 2019 & 2018. Fluktuationer enskilda månader kan ha 
många olika förklaringar och inga enskilda slutsatser dras. Skillnader mellan åren kan även bero på 

utökad/minskad verksamhet, information hämtas hur respektive verksamhetsberättelse.  

Nämnd

Prognos            

2020

Budget        

2020

Budget-

avvikelse 

helår

Förändring 

prognos fg 

månad

Jävsnämnd + Valnämnd  115  200  85 0

Kommunstyrelsen 33 561 33 620  59 450

Samhällsbyggnadsnämnd 75 574 75 274 - 300 -300

Bildningsnämnd 257 006 250 953 -6 053 -695

Vård- och omsorgsnämnd 229 852 217 102 -12 750 -4 902

Kommunrevision 1 080 1 080  0 0

Överförmyndare 1 380 1 380  0 0

Ofördelade medel 4 400 4 400  0 0

Nettokostnad nämnder 602 968 584 009 -18 959 -5 447

Finansförvaltning* 594 152* 596 025 -1 873 -1 873

Resultat Kinda kommun -8 816 12 016 -20 832 -7 320

* Simulering av finansförvaltningens prognos. Prognos om riksdagen tar ytterligare beslut om aviserade 

medel i juni  på grund av rådande situation.

Kindas andel: 3 375 tkr (aviserat 20 januari 2020) + 10 126 tkr (aviserat 2 april 2020)

Finansförvaltning* 607 653* 596 025 11 628 11 628

Resultat Kinda kommun 4 685 12 016 -7 331 6 181

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

2020 49 440 48 525 47 638

2019 54 414 48 833 41 579 49 357 53 973 43 330 52 377 53 062 45 548 47 742 49 983 48 920

2018 41 267 49 270 39 980 45 762 46 405 48 651 45 546 44 584 46 811 49 594 52 884 45 852
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Finansförvaltning 
Verksamhet 

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. 
Finansiella intäkter och kostnader bokförs även här. 

 
Ekonomi 

 
 
Riksdagen ska fatta beslut i juni om ytterligare stöd 
för kommuner och regioner. För Kindas del har det 
aviserats om 3,4 mnkr + 10,1 mnkr. Om dessa 
beslutas, kommer det för Kinda innebära 13,5 mnkr 
i ökade generella statsbidrag. Observera att de 
aviserade, men ej beslutade, bidragen ej finns med 
i prognos. I slutet av april presenteras även en ny 
skatteunderlagsprognos som kommer att påverka 
Kindas prognos. 

Drift 

Prognososäkerheten är mycket hög i nuläget men 
allt talar för att produktion och sysselsättning i 
Sverige, åtminstone tillfälligtvis, kommer att 
drabbas hårt av pandemin. Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) bedömer att skatteunderlaget för 
2020 kommer vara svagare än tidigare beräknat. 
SKR har gjort en extra prognosindikation av 
utvecklingen av skatteunderlaget under mars. Den 
innebär för Kindas del en minskning på cirka -5,4 
mnkr sedan senaste skatteunderlagsprognosen. 
Under april kommer SKR presentera en ny 
skatteunderlagsprognos.  

Kinda kommun har fått ta del av ett extra stöd för 
välfärden om 1,6 mnkr. Ytterligare stöd har 
aviserats men kommer inte beslutas förens juni 
2020. Det skulle innebära en ökning av generella 
bidrag på ytterligare 13,8 mnkr för Kindas del. 
Finansförvaltningen och därmed kommunens 

prognos skulle således förbättras med 
motsvarande.  

Riksdagen har tagit beslut om tidsbegränsad 
nedsättning av arbetsgivaravgifter samt stöd för 
kostnader kring karensavdrag och sjuklön. För Kinda 
innebär detta minskade kostnader om 
uppskattningsvis 1,5 mnkr. För närvarande hanteras 
denna prognosavvikelse inom finansförvaltningen. 
Senare kommer de minskade kostnaderna fördelas 
på Kinda kommuns verksamheter. 

 
Framtiden 
Det råder stor osäkerhet kring framtiden på grund 
av den rådande pandemin. Det innebär även en stor 
osäkerhet kring prognosarbetet.  

SKR publicerar preliminära beskattningsutfall under 
året som prognoserna uppdateras mot. Det slutliga 
beskattningsutfallet presenteras i december. SKR 
presenterar en ny skatteunderlagsprognos i slutet 
av april. 

SKR bedömer det som tveksamt att de tänkta 
utökade miljarderna i generella bidrag, kommer 
täcka upp för de minskade skatteintäkterna.   

Pensionsprognoserna uppdateras per tertial och 
bokslut.  

Semester- och komplöneskulden avräknas per 
tertial och bokslut. 

 

Anslagsmedel till KFs förfogande 

 

 
 
Prognos för helår avseende ofördelade medel utgår 
ifrån att alla medel kommer att förbrukas.   

 

 

 

Benämning Prognos Budget Avvikelse

Pensioner 11 527 11 527 0

Internränta -7 039 -7 039 0

Skatter -428 832 -434 233 -5 401

Generella bidrag -169 558 -167 880 1 678

Minskade arbetsgivav. -600 0 600

Ers sjuklönekostn. -900 0 900

Förändring avsättning -350 0 350

Finansiella intäkter -750 -750 0

Finansiella kostnader 2 350 2 350 0

SUMMA -594 152 -596 025 -1 873

Beslut  (tkr) Kommentar

Ofördelade medel 3 750     Enligt Budget 2020

KF §22, Dnr 2020-00019 350 -       Rivning godsmagasin

Delsumma 3 400     

Prioriterad lönepott 1 000     Enligt Budget 2020

Utfördelas enligt underlag

Delsumma 1 000     

Ofördelade medel - kvarvarande 4 400     

Prognos 4 400 -    

Avvikelse -          
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Kommunstyrelsen 
Ordförande: Conny Forsberg 
Förvaltningschef: Sergei Sorokin  
 

Verksamhetsuppdrag och organisation 
 Ekonomi och målarbete 

 HR och lön 

 Kommunikation, marknadsföring och 
information 

 Näringsliv 

 Politisk administration 

 Strategiskt och regionalt 
utvecklingsarbete 

 Säkerhet och civilberedskap 

 Upphandling 

 Övergripande kvalitet och digitalisering 

Årets verksamhet 
Förvaltningen arbetar med verksamhetens 
åtaganden för året, där fokus ligger på hållbarhet, 
tillväxt och kompetensförsörjning. 

För att nå en bra kvalitet i kommunen är det viktigt 
att kommunstyrelsens förvaltning är en kvalificerad 
stödfunktion till övriga förvaltningar såväl som till 
politiska instanser i mängd olika frågor. Här är 
resursallokering tillsammans med rätt kompetens 
kritiska punkter för förvaltningen och således för 
kommunen som helhet. Vidare sätter förvaltningen 
fokus på att vidareutveckla de gemensamma 
processerna så som budget och prognos, 
ärendehantering och inköp.  

För att möta framtidens utmaningar krävs det aktiv 
samverkan med olika aktörer. Kommunen deltar i 
olika forum nationellt, regionalt, kommunalt och 
inom det lokala näringslivet i Kinda. 

Covid19-pandemins kortsiktiga och långsiktiga 
effekter på verksamheten är påtagliga och i 
dagsläget svåra att överblicka beroende på fortsatt 
händelseutveckling lokalt, regionalt, nationellt och 
globalt. 

Viktiga händelser  
 Intensivt arbete kring hantering av 

Coronaviruset covid-19: Krisledningsstab 
med stödfunktioner för Samordning, 
Bemanning, HR-frågor 

 Massiva informationsinsatser internt och 
externt samt omfattande samordning 
lokalt, regionalt och nationellt 

 Revisions- och årsredovisningsarbete samt 
budgetarbete 2021 

 Fortsatt förfining av förvaltningarnas 
avvikelse- och åtgärdsrapportering 

 Rekryteringsarbete Förvaltningschef SBF 
samt IT-Strateg 

 Genomförande av årets lönerevision, 
uppdatering av Arbetsmiljöpolicy, nytt 
upplägg för Avslutningsintervju, fortsatt 
arbete med Arbetsgivarvarumärket 

 Möten med Växtkraft Kindas presidiet 
samt NUM-möte 

 Fortsatt implementering av nytt 
ärendehanteringssystem  

 Hantering av ITSAM-avtalsfrågor mm. 

 Koordinering av arbete kring ICA/ 
stationsområdet, Vårdcentral/centrum, 
samlokalisering BF/VOF (Kindagården/ 
Regenten) 

 Regional samverkan i bl.a. LA-samarbetet, 
Strategisk ledningsgrupp, Länsstyrelsens 
Totalförsvarsövning, etc.  

 Fortsatt introduktion av ny kommunchef 

Ekonomi  
Benämning (tkr) Prognos Budget Avvikelse 

Intäkter -1 712 -1 618 94 

Personalkostnad 19 453 19 902 449 

Övriga kostnader 15 820 15 336 -484 

Kapitalkostnad 0 0 0 

Summa 33 561 33 620 59 

 

Drift  
Åtgärder för ekonomi i balans 2020 motsvarande 
2,2 mnkr genomförs enligt plan och ger förväntade 
effekter. Nytillkomna avvikelser i form av 
obudgeterade avgifter åtgärdas genom 
senarelagda rekryteringar för aktuella vakanser (IT-
Strateg samt Utvecklingschef). 

Investeringar 
Inga investeringar planeras under året. 
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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. 
Fritidsgården ger våra unga kommunmedborgare 
en god fritid. Alla elever kommer genom 
klassorkestern kommer i kontakt med kulturskolan.  

Viktiga händelser  
 Vuxenutbildningen övergick till distans 

och fjärrundervisning.  

 1 000 tkr i statsbidrag för lärarassistenter 
inkluderas från 2020 i det generella 
statsbidraget. Kan leda till ytterligare 
underskott. 

 Mindre förskoleenheter stängs tillfälligt 
pga stor frånvaro bland barnen. 

 Öppen förskola stängs tillfälligt. 

 Chromebooks till mellanstadiet ger 
möjlighet till distansstudier vid långvarig 
sjukdom eller skolstängning. 

 Kulturskolans samtliga konserter inställda 
vt 2020. Repetitioner fortsätter enligt 
plan. 

 Digitala musikvideos spelas in och delas 
med äldreboenden. 

 KLC och VoF påbörjar samarbete för att 
med kort varsel kunna tillgodose att 
nyrekryterad personal har rätt 
kompetens.  

Framtiden 
De interkommunala kostnaderna ökar ännu. Läsåret 
2019/20 ökade elevgruppen på gymnasiet med 5 
elever utöver prognos men under november månad 

har ett 10-tal gymnasieelever flyttat från 
kommunen vilket påverkar budgeten även för 2020. 
Läsåret 2020/21 är ökningen ca 40 elever. Behoven 
ökar för elever med särskilda behov. Nytänk inom 
organisation för grundskola och fritidshem krävs för 
att klara utmaningarna och budget. Små enheter 
inom förskolan i Rimforsa och Horn är 
kostnadsdrivande.  
Omorganisationen av Arbetsförmedlingen skapar 
osäkerhet över ansvar och insatser. Ett beslut om 
lokalfrågan för KLC behöver fattas snarast för att 
kunna påbörja möjligheter för arbetsträning och 
praktik. 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. Samarbete med 
VoN kring unga behöver ytterligare stärkas för att 
förebygga framtida utanförskap. 
Arbetet med samordning och bemanning med 
anledning av Coronaviruset präglar i dagsläget allas 
verksamheter. Det kommer också att påverka 
utvecklings- och effektiviseringsarbetet framåt. 
Skolinspektionen kommer att göra granskningar på 
hur huvudmannen säkerställer att eleverna når sina 
mål och får det stöd de har rätt till och garanterad 
undervisningstid även under distans- och 
sjukskrivning eller skolstängning.  

Ekonomi  
Benämning (tkr) Prognos  Budget Avvikelse 

Intäkter -32 318 -33 428 -1 110 

Personalkostnader 168 768 168 158 -609 

Övriga kostnader 119 386 115 052 -4 334 

Kapitalkostnader 1 171 1 171 0 

Summa 257 006 250 953 -6 053 

Drift  
Interkommunala kostnader -4 300 tkr 
Varav gymnasiet 3 700 tkr, förskola 600 tkr. 

Statsbidrag Lärarassistenter -625 tkr 

Personalkostnader grundskola -623 tkr 

Minskade intäkter KLC -450 tkr 

Investeringar 
Investeringsområde Prognos  Budget Avvikelse 

Ospec 200 2 000 1 800 

Anpassning lokaler 375  -375 

Inventarier 575  -575 

IT-investeringar 350  -350 

    

Summa 1 500 2 000 500 
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Vård- och omsorgsnämnd 
Ordförande: Lars Karlsson 
Förvaltningschef: Ida Björkman 
 

Verksamhetsuppdrag och organisation 
Vård- och omsorgsnämnden fullgör med stöd av 
socialtjänstlagen (SoL) kommunens ålagda 
uppgifter inom den sociala sektorn. Nämnden har 
också ett ansvar att följa lagen om särskilt stöd till 
vissa funktionshindrade (LSS) samt ansvar för de 
hälso- och sjukvårdsuppgifter som åvilar 
kommunen genom lagstiftning och avtal.  

Årets verksamhet 
Sedan den förra månadsrapporten har 
förutsättningarna för verksamheten förändrats 
drastiskt i och med utbrottet av Covid-19. Det är en 
situation som vi räknar med kommer att prägla hela 
verksamhetsåret och mer därtill.  

2020 års verksamhet var redan tidigare  påverkat av 
det ekonomiska läget.  

Fokus behöver vara på kärnverksamheten, 
kartläggningar av befintliga riktlinjer och processer 
kommer att genomföras för att nämndens 
möjligheter att fatta långsiktigt hållbara beslut ska 
förbättras. Detta arbete pågår ännu enligt plan, 
trots stort fokus på Covid-19. 

Viktiga händelser  
 Utbrott av Covid-19 påverkar 

verksamhetens arbete i mycket stor 
utsträckning 

 Tillfällig korttidsavdelning uppstartad för 
konstaterat Covid-19 smittade 

 Organisationsförändring av öppenvården 
pågår enligt plan 

 Riktlinjer, första utkast på remiss i 
förvaltningen 

 Arbetsmiljöverket har godkänt förlängd 
svarstid gällande lokaler på Stångågården, 
svar ska lämnas i mitten av juni. Arbete 
kommer att påbörjas för att presentera en 
plan för möjliga åtgärder och tidplan 

Framtiden 
 Fortsatt fokus på smittskydd samt att 

skydda utsatta grupper i samband med 
Covid-19 

 Stor osäkerhet med anledning av Covid-
19, hur det kommer att påverka kostnader 
och personalförsörjningen. 

 Stor osäkerhet hur situationen kommer 
att påverka pågående utvecklingsarbete 

på kort och lång sikt, främst kopplat till 
samverkan med Regionen Östergötland 

 Stor osäkerhet hur situationen kommer 
att påverka medborgarnas förutsättningar 
till egen försörjning och därmed utfallet 
på ekonomiskt bistånd 

 Arbete med förändring av öppenvården 

 Färdigställa förslag på riktlinjer för 
politiskt beslut innan sommaren 

 

Ekonomi  
Benämning (tkr) Prognos Budget Avvikelse 

Intäkter -33 197 -30 464 2 733 

Personalkostnad 179 046 173 059 -5 987 

Övriga kostnader 82 936 73 455 -9 481 

Kapitalkostnad 1 067 1 052 -15 

Summa 229 852 217 102 -12 750 

 

Drift  
Covid-19: Driftskostnader påverkas av Covid-19, 
situationen; medför framförallt ökade kostnader på 
grund av sjukfrånvaro samt behov av extra 
bemanning och uppstart särskilt korttidsavdelning. 
Förväntad ökning av sjuklöner, timlöner, mertid och 
övertid. Dessutom ökade förbrukningskostnader på 
grund av inköp av skyddsutrustning samt stora 
prishöjningar på vissa varor. Prognos beräknad på 
att situationen påverkar verksamheterna negativt 
under sex månader. Av det totala prognostiserade 
underskottet kan - 5 135 härledas till Covid-19. 

IFO: -6 414  Avvikelser består i placeringskostnader, 
samt ekonomiskt bistånd. Osäkerhet gällande 
intäkter från migrationsverket gör att intäkterna 
prognostiseras lågt. Förändringar sedan förra 
månadsrapporten: Något uppräknade intäkter samt  
vakansprövning som gör att prognos för 
personalkostnader sjunker.  Det finns signaler 
nationellt på att kostnaderna för missbruksvård 
samt våld i nära relationer riskerar att öka på grund 
av samhällsläget. Frågan bevakas. 

ÄO:  - 4 893 Intäkter ej i paritet med budget. Intäkt 
sälj av plats samt prognos omsorgskostnader 
sänkta. Ökade kostnader på grund av tillfällig 
utökning av korttidsplatser samt ökad sjukfrånvaro 
och behov av extra bemanning – samtligt kopplat till 
Covid-19.  

FS: 122  Prognos positiv, då verksamheter tillfälligt 
stängts ner på grund av Covid-19, och sjukfrånvaro 
då kunna lösas utan att generera höga extra 
kostnader. Åtgärd för minskad arbetsledning har ej 
kunnat verkställas i mars på grund av ökad 
administrativ börda planeringsmässigt. 



   
 

 
7 

 

HSV: -1685  Ökade personalkostnader samt ökade 
förbrukningskostnader med anledning av Covid-19. 
Pågående åtgärdsplaner genomförs ej för tillfället 
med anledning av arbetsbelastning av samma 
anledning.  

Åtgärder 

 Ökad tillgänglighet öppenvård – enligt 
plan 

 Nya riktlinjer – enligt plan 

 Bemanningskartläggningar – enligt plan 

 Övriga åtgärder samt förslag på ytterligare 
åtgärder enligt bilaga – delvis enligt plan 

 

Investeringar 
Investeringsområde Prognos  Budget Avvikelse 

VON ospecificerat 1 655 1 655 0 

    

    

    

    

 

I fokus för nämndens investeringar står 
välfärdsteknologi och inventarier för att säkerställa 
tillgång på grundutrustning i verksamheterna.  

  

 

 
  



    
 

 
 

Samhällsbyggnadsnämnd 
Ordförande: Mikael Österling 
Förvaltningschef: Bo Horndahl 
 

Verksamhetsuppdrag och organisation 
Nämndens förvaltning utgörs av förvaltningschef 

samt fem avdelningar bestående av: Kost, Plan och 

bygg, Teknik och drift, Miljö inkl Räddningstjänst 

samt Kultur, fritid och turism.  

Årets verksamhet 
Under året är fokus på några huvudsakliga frågor:  

 Upparbetning av rutiner och processer och 

samordningsbehoven inom förvaltningen i 

syfte att ge service till kommunmedborgare och 

företagare hela vägen, från start till mål, så att 

intressenten blir nöjd med kommunens service 

även de gånger man inte är nöjd med utfallet i 

ärendet.  

 Kompetenshöjande åtgärder. 

 Ekonomi i balans 2020 och budget i balans 2021 

 Stärka och bygga upp kommunens system för 

långsiktigt och hållbart arbete med 

tillväxtfrämjande åtgärder  

Viktiga händelser  
 Påbörja genomförande av fördjupad 

översiktsplan för Rimforsa 

 Införskaffande av fastighetssystem för 
kommunens fastigheter 

 Planering ny skola och förskola i Rimforsa 

 Fortsatt bredbandsutbyggnad 

 Energisparåtgärder fastigheter 

 Nya underhållsplaner för kommunens 
byggnader implementeras med start 
2020.   

 Samordnat förfrågningsunderlag för 
kommande asfaltupphandling sker med 
Åtvidabergs kommun. 

 Arbetsvolymberäkning för Lokalvård, 
Fastighet och Gatu-Park genomförs och 
redovisas under april. 

 Framtagande av en handlingsplan för 
hållbar samhällsutveckling 

 Många livsmedelsupphandlingar ska göras 
det här året och nästa år. Kosten 
samarbetar med Åtvidaberg när det gäller 
livsmedelsupphandlingen 

Framtiden 
Kinda behöver fler kommuninvånare för att klara av 

framtidens ekonomiska utmaningar och kunna 

erbjuda kommuninvånare och företag service med 

hög kvalitet. Nämndens verksamhet, t.ex 

framtagande av detaljplaner, behöver prioriteras 

och riktas kraftfullt och hållbart för att skapa 

förutsättningar för tillväxt. Stort behov att arbeta 

med förorenade områden 

Kommunens arbete med hållbarhetsmål behöver 
starta om Kinda ska kunna uppfylla nationella krav 
och mål och inte halka efter i arbetet ännu mer. För 
att kunna leda hållbarhetsarbetet och bidra till att 
uppfylla Sveriges mål avseende Agenda 2030-målen 
fortsätter arbetet. 
Samordnat förfrågningsunderlag för kommande 
asfaltupphandling sker med Åtvidabergs kommun. 
 

Ekonomi  
Benämning (tkr) Prognos Budget Avvikelse 

Intäkter -77 746 -78 165 -419 

Personalkostnad 53 631 54 269 638 

Övriga kostnader 74 246 73 668 -578 

Kapitalkostnad 25 443 25 503 59 

Summa 75 574 75 274 -300 

 

Drift  
Årets prognos är för närvarande -300 p g a befarad 
utebliven intäkt för KFT (Covid19).  
Osäkerheterna som inte går att budgetera eller ta 
höjd för i prognosen eller i planerade åtgärdsplaner 
är antalet och karaktär av olyckor, bränder och 
liknande oförutsett inom räddningstjänsten, ännu 
högre kostnader för färdtjänst, skolskjuts och 
bostadsanpassning än vad som är beräknad i 
dagsläget samt en ovanlig snörik vinter med ökade 
kostnader för vinterväghållning.  
Den taxefinansierade verksamheten prognostiseras 
mot ett 0-resultat , se Va/avfallsredovisningar. 
 

Investeringar 
Investeringsområde Prognos  Budget Avvikelse 

Förvaltningsinvestering 
ospecificerad 

3 150   3 150  

Reinv, fastigheter 10 000 10 000  

Reinv, vägar 2 650   2 650  

Reinv, fiber 1 000   1 000  

Energieffektivisering 
fastigheter 

2 000 2 000  

Förnyelse 
trafikbelysning 

500 500  

Summa 19 300 19 300 0 

 
Planerade investeringar 2020 är fortsatt 
bredbandsutbyggnad, Rimforsa vattenverk, 
asfalteringar av gator /cykelbanor, Ställplats Horn, 
trafiksäkerhetsåtgärder Bäckskolan ,reinvesteringar 
i reningsverk och fastigheter samt utrustning 
Räddningstjänsten. För översikt, se sidan 
”detaljerad investeringsredovisning” samt 
Va/avfallsredovisningar. 



   
 

9 
 

Renhållning 
Taxefinansierad verksamhet inom 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Ordförande: Mikael Österling 
Förvaltningschef: Bo Horndahl  

Verksamhetsuppdrag och organisation 
Renhållningsverksamheten skall på ett hygieniskt 
och resurssnålt sätt omhänderta avfall så att 
återanvändning och återvinning främjas. 

Driftpersonalen på avfallsanläggningen är anställda 
inom enheten. Insamling av hushållsavfall och 
tömning av slamavskiljare sker på entreprenad.  

Årets verksamhet 

Avfallsplan är ute på remiss. 

Personalen vid återvinningsanläggningen sköter 
delar av insamlingen av återvinningsmaterial i 
kommunala lokaler, vilket innebär intäkter för 
renhållningsverksamheten. 

Viktiga händelser  
 Sophämtningslinjerna har digitaliseras och 

kvalitetskontroll pågår 

 Inmätning av slambrunnar pågår 

 Utredning om digital orderhantering för 
slamtömning har påbörjats  

 Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat 
om att ansöka om dispens från 
insamlingskravet  för matavfall 

Framtiden 
Regeringen har beslutat om ändrade avfallsregler. 

Producentansvaret förtydligas och år 2025 ska alla 
bostäder ha tillgång till fastighetsnära insamling av 
förpackningar och tidningar. Dessutom ska alla 
kommuner senast 2021 erbjuda separat insamling 
av matavfall. 

Överenskommelse om samverkansplattform 
avseende fastighetsnära insamling av förpackningar 
och tidningar finns mellan SKL (numera SKR), Avfall 
Sverige och FTI.  Överenskommelsen innebär 
sannolikt utökat arbete inom avfallsenheten och 
inom miljötillsyn. 

För att understödja lokala samråd i kommunerna 
om den bostadsnära insamlingen av förpackningar 
och tidningar återupptar Avfall Sverige nu 
diskussionerna med producenterna.  

Inför kommande samråd finns ett antal 
frågeställningar att ta ställning till.  

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit ställning till 
att inte agera underentreprenör åt FTI 

Ekonomi  
Ersättningen för kommunskrot har mer än halverats 
under marsmånad. 

Benämning (tkr) Prognos  Budget Avvikelse 

Intäkter -13 140 -13 140 0 

Personalkostnad 2 665 2 665 0 

Övriga kostnader 10 348 10 348 0 

Kapitalkostnad 127 127 0 

Summa 0 0 0 

 

Drift  
Inga störningar i driften. Ny underentreprenör för 
tömning av slambrunnar.  

Under mars månad har antalet besök på 
återvinningscentralen  och mängden in till 
ristipparna ökat 

Vårens insamling av grovavfall i Rimforsa kommer 
att ska på ny plats. 

Investeringar 
Totalram tilldelad från KF 

Investeringsområde Prognos  Budget Avvikelse 

Reinvestering  100 100 0 

Digitalisering 
renhållning 

200 200 0 

    

    

    

Summa 300 300 0 

 

Inga investeringsmedel är använda tom mars 
månad. 
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Vatten och avlopp 
Taxefinansierad verksamhet inom 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Ordförande: Mikael Österling 
Förvaltningschef: Bo Horndahl  
 

Verksamhetsuppdrag och organisation 
 Produktion och distribution av dricksvatten. 

 Uppsamling och rening av avloppsvatten. 

 Avledning av dagvatten 

 Driftpersonal är anställda inom VA enheten. 

 Anläggnings- och reparationspersonal för 
ledningsnätet har från slutet av 2019 sin 
anställning inom Va-enheten.  
  

Årets verksamhet 
Året har börjat med milt väder och regn. Nivåerna i 
grundvattenmagasinen har ökat efter den varma 
och torra sommaren 2019. 

Optimering av slambehandlingsprocessen har 
gjorts. 

Utredning av förutsättningar för VA-anslutning av 
fastigheter belägna nära befintliga 
verksamhetsområden har påbörjats. 

Viktiga händelser  
Utbyggnad av Rimforsa vattenverk pågår. 
Kvalitetsgranskning av digitala VA-kartor pågår. 
 

Framtiden 
Anslutning till Kommunalt VA kan bli aktuellt för 
några fastigheter i närheten av befintliga 
verksamhetsområden för vatten och spillvatten. 

Ekonomi  
Benämning (tkr) Prognos  Budget Avvikelse 

Intäkter -19 272 -19 272 0 

Personalkostnad 5 741 5 741 0 

Övriga kostnader 10 379 10 379 0 

Kapitalkostnad 3 152 3 152 0 

Summa 0 0 0 

  

900 tkr är budgeterat till fondering för att möta 
ökade kapitalkostnader när utbyggnaden av 
Rimforsa vattenverk är färdigställd.  

Drift  
Brand i avfuktare i tryckstegringen Björkfors. Tagit  
samtliga avfuktare av samma fabrikat ur drift. 

 

Investeringar 
Totalram tilldelad från KF 

Investeringsområde Prognos  Budget Avvikelse 

Kisa reningsverk 1 000 2 300 1 300 

Sanering VA 1 800 1 800 0 

Reinvestering VA 1 000 1 000 0 

Rimforsa VV 19 980 19 980 0 

Digitalisering VA 500 500 0 

Björkfors VV 200 200 0 

Summa 24 480 25 780 1 300 

 

1503 Sanering VA 

Relining 90 m avloppsledning i Eriks väg Rimforsa.   

Utbyggnad av avlopp till tre fastigheter  väster om 
Storgården pågår 

1756 Reinvestering VA verk  

Planering pågår. 

1505 Rimforsa vattenverk Kapacitetshöjning  

Pågående projekt. 
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Investeringsredovisning 
 

 

 

 

 

Investeringsredovisning,

kommunen (tkr)

Pågående strategiska 

projekt (beslutade)

Budget 2020 

exkl överförda 

medel

Utfall 

200331

Prognos 

2020

Beslutad

totalutgift

Utfall 

200331

Prognos 

totalutgift

Rimforsa nya skola 70 000 119 1 000 148 000 210

Räddningsstation Kisa 0 2 50 53 000 4 486 53 000

Aktivitetscenter Rimforsa 0 0 370 36 000 35 630 36 000

Bredband övrigt (årlig) 5 000 426 5 000 5 000 426

Trafiksäkerhet Hackel 0 0 400 2 000 0

Kisa Resecentrum 6 300 0 0 14 200 681

Tankbil Räddningstjänst 3 000 0 0 3 000 0 3 200

Verksamhetsanpassning lokaler 8 140 0 0 8 140 0

Tillväxt exploatering/industri 2 000 0 0 2 000 0 0

Tillväxt bostäder/infrastruktur 3 000 0 0 3 000 0 0

Kommunalledningsplats 0 76 150 1 200 1 728

S:a pågående projekt 97 440 623 6 970 275 540 43 161 92 200

Övriga projekt samt förvalt-

ningsprojekt (beslutade)

Budget 2020 

exkl överförda 

medel

Utfall 

200331

Prognos 

2020

Beslutad

totalutgift

Utfall 

200331

Prognos 

totalutgift

KS ospecificerat 1 000 0 1 000

SBN ospecificerat 3 150 28 3 150

BN ospecifierat 2 000 348 1 500

VON ospecificerat 1 655 0 1 655

SBN Reinvestering fastigheter 10 000 1 914 10 000

SBN Reinvestering fiber 1 000 55 1 000

SBN Reinvestering vägar 2 650 0 2 650

SBN Energieffektivisering 2 000 0 2 000

SBN Förnyelse trafikbelysning 500 0 500

SBN Rimforsa Vattenverk 0 4 193 19 952 25 000 9 213 25 000

SBN Taxefinansierade investeringar 6 100 367 4 800

S:a pågående projekt
S:a investeringsprojekt 127 495 7 528 55 177 300 540 52 374 117 200

Kommentarer

Rimforsa nya skola 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 funktionsentrepenad.

Räddningsstation Kisa Genomgång av rumsfunktionsprogram och kravställning/kontroll mot erfarenhet från verksamma

inom RTÖG genomfört. Utredning gällande befintlig fastighet ska genomföras.

Aktivitetscenter Rimforsa Avslutat projekt, konstnärlig gestaltning återstår att genomföra under 2020.

Rimforsa Vattenverk Tilldelningsbeslut har fattats av SBN. Nytt beslut om tilläggsanslag har fattats av Kf 2019-10-04.

Bredband övrigt Projekt försenade, behov av att flytta resurser till kommande budgetår.

Trafiksäkerhet Hackel Enbart bidrag tkr 400 till Vägverket beslutat

Kisa Resecentrum Rivning av befintliga byggnader tas i driften

Tankbil Räddningstjänst Leverans först 2021

Verksamhetsanpassning lokaler Under utredning, inget planerat för 2020

Tillväxt exploatering/industri Inget planerat för 2020

Tillväxt bostäder/infrastruktur Inget planerat för 2020

Kommunalledningsplats Mindre äterstående åtgärder inför slutbesiktning och finansiering av MSB.

Utgift från projektstartÅrets investeringar

25 000 9 213 25 00030 055 6 905 48 207
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Nettokostnadskurvor per månad (tkr) 
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