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Kinda kommun 
Budgeterat resultat: 23 660 tkr 
Resultat 2017: 14 785 tkr 
Avvikelse 2017: -8 875 tkr 

Verksamhetsuppdrag och organisation 
 Bildning

 Vård och omsorg

 Samhällsbyggnad

 Internt stöd och uppföljning
Kommunfullmäktiges ordf: Lena Käcker Johansson 
Kommunchef: Rosie-Marie Fors 

Viktiga händelser 
 Startbesked för projektering är beslutade

för Rimforsa skola och Räddningsstation.

 Byggnation av nytt LSS-boende, Idrottshall

Rimforsa, vattenverk i Rimforsa,

Skatepark, Värdgårds udde,  och Hovby

hamn är beslutade.

 Ombyggnation av Bäckskolan pågår och

slöjd och tekniksalar på Värgårdsskolan är

klara.

 Självutlåningsdiskar i Horn samt ny

lekplats i Rimforsa är färdigställt.

 Gymnasieintag visar att Kindas elever har

hög behörighet

 Utveckling av förskola och grundskola sker

i samarbete med universitetet

 Utvecklingsarbete tillsammans med alla

medarbetare på Bergdala är uppstartat.

 Efter årsskiftet får alla lägenheter inom

särskilt boende tillgång till Wifi.

Hemtjänsten är nyckelfri och nu startar

mobil dokumentation.

Mål och måluppfyllelse 
Nämnderna har utformat 42 åtaganden kopplat till 
kommunens mål, av dessa är 90 % uppfyllda. 
God livsmiljö – Arbetet mellan socialtjänst och 
arbetsmarknad och integration har utvecklats och 
fler medborgare är ute i arbete. Ledarskap och 
medarbetarutveckling är uppstartat. Tillgänglig 
fritid utvecklas kontinuerligt liksom tryggare 
närmiljöer. Utveckling av Rimforsa pågår och en 
fördjupad översiktsplan bli klar nästa år.  
Hållbar samhällsutveckling – Kommunens 
medvetande kring miljöfrågor och användandet av 

miljövänliga transporter ökar. Arbetet med 
miljövänlig uppvärmning, förorenade områden och 
enskilda avlopp fortgår enligt plan. Upprustning av 
Stångådalsbanan är prioriterat och kommunen är 
aktiva i alla forum. Bredbandsutbyggnaden slutförs 
i Kisa och bredbandsstrategin uppdateras. 
Ett livskraftigt näringsliv – Aktiviteter pågår för att 
utveckla förenings-, närings- och kulturliv med tex 
möten och enkäter. Näringslivsstrategin är klar och 
en handlingsplan utformas. Målet med 
aktiviteterna är att alla upplever ett gott 
bemötande från kommunen. 
Kompetensförsörjning – Genom att arbeta med 
dialog med alla medborgare, företagare och 
ungdomsråd och möjlighet att lyssna på 
kommunfullmäktige samt e-tjänster förbättras 
demokrati och engagemang. En ny 
kommunorganisation har startat från januari 2018. 
Utveckling av Kinda kommun som attraktiv 
arbetsgivare pågår. Våra ungdomar förbättrar sina 
betyg vilket är positivt i den framtida 
kompetensförsörjningen.  

Årets verksamhet 
Verksamheterna har en fortsatt hög kvalitet enligt 
olika mätningar och pågår med samma aktivitet.  

Ekonomi 

Drift  
Nämnderna redovisar en ekonomi i marginell 
negativ balans, där den totala driftavvikelsen för 
samtliga nämnder är -0,7 %. Kostnadsökningar 
avser placeringar och särskilda behov för unga och 
vuxna, hemtjänst samt utökad verksamhet på 
grund av ökat antal barn. Minskade kostnader ser 
vi för skolskjutsar. Ytterligare en utmaning är 
ökade lönekostnader på grund av kompetensbrist. 

Investeringar 
Många stora investeringar pågår, en förskjutning 
kommer ske av vissa investeringar till 
nästkommande år. 

Framtiden 
Kvalitetsarbetet är ett fokusområde för att 
utveckla verksamheten för kund och för en bra 
arbetsmiljö. En ökad komplexitet med minskad 
tillgång på arbetskraft, ökade behov och stora 
investeringar måste hanteras kreativt med nya 
arbetsmetoder och ökad användning av 
välfärdsteknologi. Flera aktiviteter har startat upp 
inom varje nämnd för att möta framtiden. 
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Kommunfullmäktiges mål och nämndernas åtagande 2017 
God livsmiljö 

KF mål Kinda kommun ska främja sysselsättningen främst med fokus på unga 

KS Skapa insatser för individer så att de kommer ut i arbete eller studier. 

SN Rätt kompetens på rätt plats. 

SN Organisera en modell inom SN i samarbete med AMI. 

BUN Matcha utbildning- företag (jobb eller fortsatt studier) 

KF mål 
Kinda kommun ska ha en effektiv kärnverksamhet med hög kvalitet och goda 

resultat 

KS Värdegrunden ska genomsyra alla verksamheter. 

KS Skapa förutsättningar för gott ledarskap – strukturellt och stödjande. 

MBR Tillsynsplanen inom miljö- och hälsoskydd ska vara kopplad till de nationella målen. 

KFN 
Tillgänglig fritid-/natur- och kulturutbud för alla åldrar med barn och ungdomar som 

prioriterad grupp. 

KFN Omvärldsbevakning 

KFN Fortsätta kompetensutveckling för medarbetare 

BUN Goda kunskapsresultat i alla verksamheter 

BUN Alla ska ges förutsättningar att lyckas med sina mål i skolan. 

SN Säkerställa rutiner i SN:s alla verksamheter för att uppnå kvalitet och effektivitet 

KF mål Kinda kommun ska ha attraktiva och trygga närmiljöer 

KS Skapa förutsättningar för att Kinda ska ha attraktiva och trygga närmiljöer 

KS Ta fram en plan för tätortsnära park/skogsmark 

MBR Genomföra ”Rätt fart i staden” 

MBR En investering av trafiksäkerheten längs genomfartsgator i tätorterna genomförs 

KF mål 
Kinda kommun ska erbjuda förutsättningar för varierat och attraktivt boende i 

Rimforsa 

KS 
Under 2017 ska det finnas framtagen plan (FÖP) för att 2018 börja bygga 

flerbostadshus 

KF mål Andel kommunägd mark i Rimforsa ska öka 

KS Ta fram en plan (FÖP) om lämplig mark för industri och bostäder 
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Hållbar samhällsutveckling 

KF mål Kinda kommun ska aktivt arbeta med att minska miljöbelastningen 

KS Arbeta för upprustning av Stångådalsbanan. 

KS 
Skapa förutsättningar för att 90 % av befolkningen ska ha möjlighet till 
bredbandsansluta sig senast år 2020. 

MBR 
90 % av de enskilda avlopp med brister som inventerades 2010-2014 ska vara 
åtgärdade 

MBR Ett förorenat område med prio 1 är undersökt vad gäller föroreningar 

KFN 
Miljövänlig uppvärmning i nya och befintliga anläggningar och energieffektiva 
material vid nyinvesteringar. Aktivt arbete med minska miljöbelastningen. 

BUN Alla våra verksamheter ska vara medvetna om hur man kan bidra till en bättre miljö 

SN Öka användandet av miljövänliga transporter 

Ett Livskraftigt näringsliv 

KF mål Andel företag som upplever ett gott bemötande i kontakt med kommunen ska öka 

KS Öka företagsrankning med utgångspunkt i varumärkesplattformen 

MBR Delta vid minst ett företagsmöte. T.ex. företagarträff eller LRF-möte 

MBR Kundenkät lämnas ut och följs upp vart tredje år samt insiktsenkät följs upp 

KFN Öka delaktighet i evenemang/programutbud för näringsliv och föreningsliv 

KFN Skapa ny modell för föreningsstöd – evenemangstöd 

KFN Utveckla attraktiviteten genom vårt kulturarv, platser, naturer mm. 

SN Upprätta och följa en bemötandestrategi 

Kompetensförsörjning 

KF mål Andel som upplever engagemang, demokrati och inflytande ska öka 

KS Skapa delaktighet genom systematisk dialog med medborgare och företagare 

KS Stödja ungdomsrådet. 

KS Sända kommunfullmäktige 

KS 
Forma en politisk organisation som ger goda förutsättningar för demokrati och 
effektivitet 

MBR Tillgänglighet med e-tjänster ska öka 

KFN Öka dialog med medborgare och föreningslivet –skapa nya strukturer 

BUN 
Andel elever ska uppleva delaktighet och inflytande. Alla barn/elever ska känna 
delaktigheten vid utvecklingssamtal. 

SN Etablera Kinda som en attraktiv arbetsgivare 

SN Öka medvetenheten om vägar för inflytande och demokrati 
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Nettokostnad Kinda Kommun 

2017 2016 2015

Förvaltning
Utfall 

2017

Budget 

2017

Utfall 

2016

Budgetavvikelse 

2017

Budgetavvikelse 

2017 (%)

Kommunstyrelsen 73 765 74 496 69 518 731 1,0%

Miljö-, bygg & räddningsnämnd 17 203 17 385 17 410 182 1,0%

Kultur- & fritidsnämnd 20 930 21 098 19 569 169 0,8%

Barn- & utbildningsnämnd 222 355 222 689 211 666 334 0,2%

Socialnämnd 200 543 195 956 196 488 -4 587 -2,3%

Kommunrevision 1 005 1 080 942 74 6,9%

Överförmyndare 1 876 1 260 853 -616 -48,9%

Total driftavvikelse -3 713 -0,7%

Ofördelade medel 0 1 527 0 1 527

Finansförvaltningen -552 462 -559 151 -540 779 -6 689

Totalt Kinda kommun -14 785 -23 660 -24 334 -8 875 -1,7%
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(tkr)

Årsbudget 

2017

Överförda 

medel

Total budget 

2017

Utfall  tom 

Dec-17 Kortare kommentar

Kommunstyrelsen

1111 Vråken 200 200 KF§10

1122 Ny förskola Rimforsa 13

1123 Reinvest fastighet 10 000 10 000 7 558 KS§35

1125 Värgårdsskolan slöjdsalar 4 629 5 571 10 200 9 215 KS§81 & KS§187

1127 Kommunal ledningsplats 1 200 1 200 707 KS§91

1130 Kindagård 2 000 2 000 1 980 KF§4& KS§6,  aktiverad 170101

1131 Adlers skog våg 1 000 1 000 KS§35

1132 Gruppbostad 440

KS ospec 1 000 1 000 73 Kostnad bokförd på 2027

1207 Resecentrum Kisa 700 700 440 KS§14

1208 Aktivitetscenter Rimforsa 6 000 22 000 28 000 187 KS§109&110 Nytt underlag skall  beslutas

1215 Energieffektivisering 500 500 87 KS§35

1220 Camping Horn 4 000 4 000 2 983 KS§94

1222 Lekplats 1 000 1 000 930

1223 Skatepark 1 000 500 1 500 68 Omfördelas från andra projekt

1224 Hjullastare 1 000 1 000 1 000 Ks ospec, som omfördelats

1300 Industriområde 1 000 1 000 463 KS§54

1400 In/utfart Kalmarvägen 150 131 KS§218

1401 Reinvestering-vägar 1 500 1 500 1 080 KS§35

1404 Förnyelse trafikbelysning 500 500 562 KS§35

1423 Arbetsmiljöåtgärder fastighet 200 200 16 KS§35

1426 Åsundens strand 51

1503 Sanering VA 1 500 1 500 1 059 KS§35

1505 Rimforsavattenverk 9 500 4 500 14 000

1506 Björkfors vattenverk 100 100 KS§35

1509 VA Linnäs-Udda 15

1510 Rfa dagvattenkulvert Hackel 2 500 2 500 2 400 KS§2

1512 Rimforsa reningsverk 314 314 116 KF§10

1751 Skärmtak + utrymme farligt avf. 297

1752 Reinvestering renhållning 100 100 KS§35

1755 Kisa reningsverk 300 300 188 KS§35

1756 Reinvestering VA-verk 500 500 71 KS§35

2027 Övrig internservice 100 KS,ospec

2036 Bredband övrigt 2 000 2 000 1 714 KS§56

2049 Bredband Kisa tätort 12 640 3 329 15 969 9 879 KS§192

2214 Brandstation Kisa 7 280 7 280 2 711 KS§2

58 819 51 394 110 063 46 534

Miljö- bygg & räddning

2200 MBR Ospec 4 500 4 500 1 991 KF§85

Kultur- & fritid

2300 KFN Ospec 1 000 1 000 812 KF§85

Barn- & utbildning

2400 BUN ospec 2 000 2 000 1 774 KF§85

Socialnämnden

2500 SN ospec 3 300 3 300 1 990 KF§85

Finansförvaltning

7997 Ofördel investeringar 2017 3 350 3 350 KF§85

Totalt investering 72 969 51 394 124 213 53 101
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Kommunstyrelsen 
Budget 2017: 74 496 tkr 
Avvikelse 2017:  + 721 tkr, +1% av budget 
 

Verksamhetsuppdrag och organisation 

 HR, Ekonomi, Kvalitet, Upphandling 

 Kost, lokalvård, vatten, renhållning, 
samhällsresor, IT 

 Gator, park och vägar 

 Turism, medborgarkontor, kansli  

 Lokaler, byggnation och underhåll 

 Översiktlig planering och mark & 
exploatering 

 Arbetsmarknad, integration, näringsliv 

 Säkerhet och beredskap 
Kommunstyrelsens ordf: Hans Måhagen 
Kommunchef: Rosie-Marie Fors 
 

Viktiga händelser 

 Nytt intranät genomfört och flera e-
tjänster har startat upp under hösten. 

 Bredband Kisa tätort i slutfasen. 
Framtagande av ny strategi för utbyggnad 
bredband uppstartat. 

 Utbildning i värdegrund, ständiga 
förbättringar och ledarutvecklingsprogram 
pågår. 

 Förbättrat stöd i verksamhetsanalys 
utvecklas tillsammans med alla chefer. 

 Ny idrottshall, skatepark, utveckling 
Värgårds udde och utbyggnad av 
vattenverk i Rimforsa är beslutat. 

 Fördjupad översiktsplan för Rimforsa 
pågår enligt plan. 

 Näringslivsstrategi är beslutad och 
handlingsplan är under framtagande 

 Förändrad organisation för lokalvård är 
genomförd och flera lokalvårdare 
omskolas till undersköterskor 

 Ny organisation från 1 januari är ett 
prioriterat arbete. 

 Starttillstånd för projektering för 
Räddningsstation och Rimforsa skola 

 LSS-boende är under byggnation 
 

Mål och måluppfyllelse 
Ny organisation för samhällsbyggnad är beslutad 
och startar upp 1 januari 2018. 

Kompetensutveckling för ledare är framtaget och 
uppstartat. För medarbetarna är Bergdala först ut 
och utbildningar är genomförda. Ett aktivt arbete 
med kommunens ungdomar både vad gäller 
inflytande i ungdomsråd samt skapa sysselsättning 
innebär att många är i arbete eller studier. 
Resultatet visar sig i en låg arbetslöshet. Mål som 
kommunstyrelsen prognosticerar att inte uppnå är 
fördjupad översiktsplan i Rimforsa. Arbetet pågår 
och kommer vara klart till sommaren 2018.  

Årets verksamhet 
Verksamheterna pågår enligt plan och ekonomin är 
i balans. Kostverksamhetens kost tilldelades 
Hagdahlspriset. Översiktsplanearbetet har 
påbörjats genom att ta fram kulturplan. En 
kartläggning av skog och fastigheter pågår för att 
se om innehavet ska förändras. 
Fastighetsbeståndet har genomlysts vilket 
inneburit förändringar i beståndet samt att 
fastigheter ska säljas under 2018. Finansiering och 
diskussion kring investeringsplan är genomförd 
under hösten.  

Ekonomi 

Drift  

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med 721 
tkr varav 1 400 tkr avser taxefinansierad 
verksamhet. Kostnader som påverkat resultatet är 
projekt inom arbetsmarknad och integration, 
sanering av tidigare campingplats i Rimforsa och 
underlag till översiktsplan. Överskott redovisas för 
skolskjutsverksamheten och försäljning av 
fastigheten Sidensvansen samt utbildning av 
undersköterskor som startar under 2018. I övrigt är 
det mindre avvikelser.  

Investeringar 

På Bäckskolan pågår en omfattande renovering till 
nästa år.  

Framtiden 
Kvalitetsarbetet kommer struktureras under 2018 
liksom det digitala utvecklingsarbetet. 
 
Budget 2018 är beslutad och de aktiviteter som är 
framtagna för att klara budget 2018 är påbörjade 
och många är genomförda till 2018. 
 
Kommunstyrelsens organisation kommer från 2018 

ha som främsta uppgifter att styra, leda och följa 

upp verksamheterna inom Kinda kommun. Den nya 

organisationen startar upp 1 januari 2018.  
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Kommunstyrelsens åtagande och indikatorer 
God livsmiljö

KF mål Kommunstyrelsens åtagande Kommunstyrelsens indikator Målnivå
Utfall per 31/12 

2017
Kinda kommun ska främja 

sysselsättningen främst 

med fokus på unga

Skapa insatser för individer så att de 

kommer ut i  arbete eller studier. 

Andel personer, inskrivna hos AMI, 

som gått till arbete eller studier direkt 

efter kommunala 

arbetsmarknadsinsatser.

Öka

Värdegrunden ska genomsyra alla 

verksamheter.

Plan/strategi ska finnas framtagen och 

införlivad.

Skapa förutsättningar för gott 

ledarskap – strukturellt och 

stödjande.

Plan/strategi ska finnas framtagen och 

införlivad.

Skapa förutsättningar för att Kinda 

ska ha attraktiva och trygga 

närmiljöer

Nöjd-region-index-trygghet Öka

Ta fram en plan för tätortsnära 

park/skogsmark

Plan finns

Kinda kommun ska 

erbjuda förutsättningar 

för varierat och attraktivt 

boende i Rimforsa

Under 2017 ska det finnas framtagen 

plan (FÖP) för att 2018 börja bygga 

flerbostadshus

Plan finns

Andel kommunägd mark i 

Rimforsa ska öka

Ta fram en plan (FÖP) om lämplig 

mark för industri och bostäder

Plan finns

Hållbar samhällsutveckling

KF mål Kommunstyrelsens åtagande Kommunstyrelsens indikator Målnivå
Utfall per 31/12 

2017

Kinda kommun ska aktivt 

arbeta med att minska 

miljöbelastningen

Arbeta för upprustning av 

Stångådalsbanan.

Skapa förutsättningar för att 90 % av 

befolkningen ska ha möjlighet ti l l  

bredbandsansluta sig senast år 2020.

Ett Livskraftigt närinsliv

KF mål Kommunstyrelsens åtagande Kommunstyrelsens indikator Målnivå
Utfall per 31/12 

2017

Andel företag som 

upplever ett gott 

bemötande i kontakt 

med kommunen ska öka

Öka företagsrankning med 

utgångspunkt i  

varumärkesplattformen

Svensk näringsliv-rankning Öka

Kompetensförsörjning

KF mål Kommunstyrelsens åtagande Kommunstyrelsens indikator Målnivå
Utfall per 31/12 

2017

Skapa delaktighet genom systematisk 

dialog med medborgare och 

företagare

Ny medborgardialog igång.

Stödja ungdomsrådet.

Sända kommunfullmäktige Sänt minst ett KF

Forma en politisk organisation som 

ger goda förutsättningar för 

demokrati och effektivitet

Beslut ska finnas.

Kommentar: Arbetet med FÖP pågår och beräknas vara klart 2018.

Kommentar: Kommunen arbetar aktivt i alla forum med Stångådalsbanan. Nuvarande bredbandsstrategi bygger på att bidrag ska erhållas, 

då detta inte längre är aktuellt har arbete påbörjats med att uppdatera strategin och detta beräknas vara klart under våren 2018.

Kommentar: Den totala poängen har sjunkit men det är flera områden som blivit bättre. För att förbättra kommunen ytterligare har aktiviteter 

inom LOU genomförts och förväntas få genomslag nästa år. Näringslivsstrategi har beslutats och handlingsplan har påbörjats.

Andel som upplever 

engagemang, demokrati 

och inflytande ska öka

Kommentar: Medborgardialog har genomförts enligt politiska önskemål. Under året har medborgardialoger genomförts i alla delar av 

kommunen. Ungdomsrådet är igång och en provsändning av kommunfullmäktige har skett. Ny politisk organisation är i drift från 1 januari 

Kommentar: Föp är under framtagande och blir klar under 2018, arbetet pågår enligt plan. Två aktörer har önskat planbesked om byggnation 

av bostäder i Rimforsa och fått positiva beslut av kommunstyrelsen. Det finns därför goda möjligheter att byggnation startar upp under 2018.

Kommentar: Kommentar: Ett aktivt arbete med förbättrade rutiner mellan inblandade aktörer betyder att fler personer är i arbete eller studier.

Kinda kommun ska ha en 

effektiv kärnverksamhet 

med hög kvalitet och 

goda resultat

Kommentar: För värdegrundsarbetet finns en strategi att cheferna arbetar med detta med hjälp av ett framtaget utbildningsmaterial. I 

ledarutvecklingsprogrammet som är uppstartat ligger även värdegrunden som en del i grundutbildningen för ständiga förbättringar.  

Kinda kommun ska ha 

attraktiva och trygga 

närmiljöer

Kommentar: Kommentar: Plan för tätortsnära park och skogsmark är klar. Aktiviteter för trygga närmiljöer har skett under året genom 

trygghetsvandringar och förbättringar till följd av vandringarna. Nöjd regionindex för trygghet ligger långt över medel och i brottsstatistiken 

ligger vi bland de 10 kommuner med minst antal brott .
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Miljö- bygg och räddningsnämnd 
Budget 2017: 17 385 tkr 

Avvikelse 2017: +182 tkr, 1,1 % av budget 

Verksamhetsuppdrag och organisation 
 Nämnden fullgör kommunens uppgifter i 

tillstånds- och tillsynsfrågor inom miljö-, 

bygg- och räddningstjänstområdet. 

 Handläggning av detaljplaner 

 Bostadsanpassning 

 Trafikföreskrifter och parkeringstillstånd 

 Ajourhållning av byggnads- och 

adressregister 

 Naturvård 

 Genom räddningstjänsten förhindra och 

begränsa skador på människor, miljö och 

egendom 

 Energirådgivning 

Nämndens ordf: Gösta Gustavsson 

Förvaltningschef: Yngve Blomberg 

Viktiga händelser 
 Projektering av räddningsstation 

 Uppgraderat ärendehanteringssystem för 

miljö- och byggkontoret 

 Arbete med förorenade områden 

 Ny tillsynsplan och behovsutredning för 

miljö- och hälsoskydd 

Mål och måluppfyllelse 
 Tillsynsplan är framtagen som är kopplad 

till de nationella målen 

 Detaljplan för ny räddningsstation är 

antagen av fullmäktige 

 Investering av ny sjukvårds/skogsbil till 

Horn har genomförts 

 Mer än 90 % av bristfälliga avlopp som 

inventerades 2010-2014 har åtgärdats 

Årets verksamhet 
Året började intensivt för räddningstjänsten men 

sommaren har varit lugnare vilket innebär att 

antalet insatser ligger på en normal nivå. Kinda har 

lyckats lösa avtalsfrågan med deltidsbrandmännen. 

På byggsidan har resursbrist under 2016 inneburit 

att extra resurser måste läggas för att komma 

ikapp. På miljösidan har det varit omsättning på 

inspektörer vilket innebär att det även där blivit 

prioriteringar till de viktigaste arbetsuppgifterna. 

Verksamhetssystemet Miljö/Byggreda har 

graderats upp till ett i stort sett nytt system vilket 

inte varit problemfritt. 

Ekonomi 

Drift  
För att klara tidigare brist på byggkontoret har 

extraresurs satts in. Det har dock varit betydligt 

mer ärenden och betydligt större bygglovsintäkter 

än normalt vilket innebär att bygglovssidan har 

gått med överskott. Miljökontoret har överskott 

som baseras på vakant tjänst under början på året. 

Räddningstjänsten har haft stora kostnader i form 

av kommunala sjukvårdsuppdrag, nytt 

brandmannavtal samt utökning av en operativ 

tjänst som finns budgeterad 2018. Detta 

balanseras delvis upp av att fordon sålts. Totalt har 

nämndens verksamhet gett ett överskott på 182 

tkr under 2017. 

Investeringar 
Investeringar 2017: 1 991 tkr 

Investeringar av larmkläder till Rimforsa har 

genomförts för ca 150 tkr, utbyte av sjukvårdsbil 

har skett till Horn (ca 460 tkr) samt utbyte av båt 

till Rimforsa (136 tkr) har genomförts. 

Investeringen av ny släckbil till Kisa är delvis 

genomförd (1 200 tkr) och slutförs 2018.  

Framtiden 
För att effektivisera verksamheten och höja 

kvalitén kommer samverkan med andra kommuner 

att utvecklas. Det finns ett stort behov av att 

arbeta med förorenade områden. Det saknas för 

närvarande resurser för detta. 

Bostadsanpassningsbidrag fortsätter att vara en 

hög kostnad och beräknas öka ytterligare i 

framtiden. Det råder akut behov av en nybyggd 

räddningsstation. Detaljplan är antagen, nu arbetas 

anbudshandlingar fram! Rekrytering av 

deltidsbrandmän är en prioriterad fråga. 
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Miljö- bygg och räddningsnämndens åtagande och indikatorer 

God livsmiljö

KF mål
Miljö- bygg och räddningsnämndens 

åtagande

Miljö- bygg och räddningsnämndens 

indikator
Målnivå

Utfall per 31/12 

2017

Kinda kommun ska ha en 

effektiv kärnverksamhet 

med hög kvalitet och 

goda resultat

Tillsynsplanen inom miljö- och 

hälsoskydd ska vara kopplad til l  de 

nationella målen.

Tillsynsplanen har rubriker som 

beskriver kopplingar till nationella 

målen.

Se tillsynsplan

Genomföra ”Rätt fart i  staden” Redovisat projekt
Projektet 

genomfört

En investering av trafiksäkerheten 

längs genomfartsgator i  tätorterna 

genomförs

Redovisad inventering

Inventering 

utförd och 

redovisad

Hållbar samhällsutveckling

KF mål
Miljö- bygg och räddningsnämndens 

åtagande

Miljö- bygg och räddningsnämndens 

indikator
Målnivå

Utfall per 31/12 

2017

90 % av de enskilda avlopp med 

brister som inventerades 2010-2014 

ska vara åtgärdade

Andelen åtgärdade i procent

Mer än 90% av 

avlopp med 

brister ska vara 

åtgärdade

Ett förorenat område med prio 1 är 

undersökt vad gäller föroreningar
Antalet undersökta områden

Ett område 

undersökt.

Ett Livskraftigt näringsliv

KF mål
Miljö- bygg och räddningsnämndens 

åtagande

Miljö- bygg och räddningsnämndens 

indikator
Målnivå

Utfall per 31/12 

2017

Delta vid minst ett företagsmöte. T.ex. 

företagarträff eller LRF-möte
Antal besök

Minst ett 

företagsmöte

Kundenkät lämnas ut och följs upp 

vart tredje år samt insiktsenkät följs 

upp

2018 ska en kundenkät lämnas ut som 

följer upp 2017 års beslut.

Resultat av 

kundenkät har 

redovisats för 

nämnden. 

Kompetensförsörjning

KF mål
Miljö- bygg och räddningsnämndens 

åtagande

Miljö- bygg och räddningsnämndens 

indikator
Målnivå

Utfall per 31/12 

2017

Andel som upplever 

engagemang, demokrati 

och inflytande ska öka

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

Kommentar: Räddningstjänsten har haft träffar med näringslivet i flera frågor. Dessutom träff med företagare ang planer och bygglov. 

Energirådgivaren har tillsammans med LRF arrangerat ett välbesökt solcelssseminarium.

Uppföljning kommer att ske av beslut fattade under 2017.

Kommentar: Utökade E-tjänster är under utarbetande när det gäller ansökningsblanketter för bl a bygglov, värmepumpar och livsmedel. 

Kommer att genomföras efter årsskiftet.

Kommentar: Tillsynsplanen är framtagen och beslutad av nämnd. Planen är kopplad till de nationella målen.

Kinda kommun ska ha 

attraktiva och trygga 

närmiljöer

Kommentar: Av resursskäl är inte detta genomfört, däremot är inventering av skolmiljöer färdigställd och remissbehandlad.

Kommentar: Drygt 90 % av bristfälliga avlopp är åtgärdade.

Föreläggande om undersökningar har meddelats men någon undersökning har ännu inte genomförts.

Kinda kommun ska aktivt 

arbeta med att minska 

miljöbelastningen

Andel företag som 

upplever ett gott 

bemötande i kontakt 

med kommunen ska öka
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Kultur- och fritidsnämnden 
Budget 2017: 21 087  tkr 
Avvikelse 2017: + 168 tkr, 0,8 % av budget 

Verksamhetsuppdrag och organisation 

 Bibliotek

 Fritidsgård

 Kulturskola

 Allmän Kultur och fritid
Nämnd ordf: Conny Forsberg 
Förvaltningschef: Karin Dahmén 

Viktiga händelser  
Mer öppet bibliotek i Horn. 
Miljö toalett i Hycklinge och Bjuggö  
Sommarlovsaktiviteter på fritidsgården deltog ca 
100 ungdomar. Föreningar har genomfört flera 
gratis aktiviteter med hjälp av MUCF pengar. 
Kulturskolan fortsätter med mycket utåtriktad 
verksamhet under året genomfördes ca 30 tal 
konserter. 
Amerikaveckan, Natur & Kultur guidningar och 
olika programpunkter är genomförda med många 
besökare. 

Mål och måluppfyllelse 
Flera mål/ åtagande är påbörjade och vi räknar 
med att kunna slutföra flera innan årets slut. I Horn 
är ”mer öppet”- bibliotek genomfört. Flera 
föreningsträffar har genomförts där bl a att starta 
föreningsråd har diskuterats men intresset var inte 
så stort från föreningarnas sida, så vi genomför 
regelbundna träffar med föreningslivet med olika 
teman. 
Brukar/kund/elev har genomförts på fritidsgården 
och har redovisats, är också på påbörjad På 
Biblioteken. Kulturskolan har påbörjat samverkan 
med andra kulturskolor i regionen med 
regelbundna träffar på både chef och lärarnivå. 
Fritidsgårdarna i Östergötland har på börjat 
samarbete kring ett regionalt kunskapscentrum. 
Miljömålet är uppnått med flera åtgärder bla nya 
miljötoaletter. 

Årets verksamhet 
Verksamheten fortsätter arbeta med samma höga 
intensitet och kvalitet som vanligt. 

Biblioteket arbetar bl a med förbättra 
barnavdelningen i Kisa och ”mer öppet” 
installationerna är klara i Horn. Barnboks veckor 
med läslov är genomförda. Bild projektet – att 
bevara och publicera gamla foton och film ur 
arkivet, fortsätter och vi har haft film visning som 
har varit mkt uppskattad. På biblioteket Medel från 
länsstyrelsen är beviljade för. Upprustning av 
emigrant museet är också påbörjad delvis med 
medel från Länsstyrelsen. Amerikaveckan är 
genomförd med ett brett utbud och på olika 
platser i kommunen. En natur cykel-bana har 
färdigställts för barn i Rimforsa. Upphandling av 
idrottshall på Hackel är klar och projektet 
fortskrider. Skatepark är upphandlad och målet är 
att den ska bli klar till våren 2018. Startbeslut är 
klara för utveckling av Hovbyhamn & 
Värgårdsudde. Föreningsbidrags regler är under 
omarbetning. Fortfarande högt deltagande på 
fritidsgårdens verksamhet både lov aktiveter och 
kvällstid. Kulturskolan har samma höga 
deltagarantal som förra året och har gjort en 
satsning i år på ensemble verksamhet. 
All personal i förvaltningen har genomgått 
utbildning i HLR och brandkunskap och vi har haft 
en gemensam planeringsdag. Förvaltningen har ett 
lågt sjuktal  

Ekonomi 

Drift  
Kultur och fritidsnämnden gick med överskott på 
168 tkr. Det var inget speciellt utmärkande som 
skapade överskottet. Många små poster bla lägre 
lokal hyra på Fritidsgården och ej tillsatta vikarier 
på Kulturskolan, bidrog till ett positivt resultat. 

Investeringar 
Förvaltningen investerade för ca 811 tkr 2017 

Framtiden 
Kultur och fritidsnämnden har avvecklats och 
delats upp mellan Bildningsnämnd och 
Samhällsbyggnadsnämnd. Ett stort arbete  under 
2018 är att implementera den nya organisationen 
och fortsätta med de mål, åtagande de olika 
verksamheterna har - Att skapa ett rikt och 
mångfacetterat kultur och fritids utbud med hög 
kvalitet. 
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Kultur- och fritidsnämndens åtagande och indikatorer 

God livsmiljö

KF mål Kultur- och fritidsnämndens åtagande Kultur- och fritidsnämndens indikator Målnivå
Utfall per 31/12 

2017

Tillgänglig fritid-/natur- och 

kulturutbud för alla åldrar med barn 

och ungdomar som prioriterad grupp.

Mer öppna bibliotek. 

Brukar/kundundersökning. Utveckla 

samverkan med kommunens övriga 

förvaltningar, delar.

90%

Omvärldsbevakning

Använda analyser och forskningsrön 

som stöd för utveckling aktiviteter 

avseende folkhälsa, friluft- och 

kulturliv för målgruppen.

100%

Fortsätta kompetensutveckling för 

medarbetare

Alla ska få en kompetens utvecklings 

aktivitet under 2017.
90%

Hållbar samhällsutveckling

KF mål Kultur- och fritidsnämndens åtagande Kultur- och fritidsnämndens indikator Målnivå
Utfall per 31/12 

2017

Kinda kommun ska aktivt 

arbeta med att minska 

miljöbelastningen

Miljövänlig uppvärmning i nya och 

befintliga anläggningar och 

energieffektiva material vid 

nyinvesteringar. Aktivt arbete med 

minska miljöbelastningen.

Byta till energisnåla lampor i 

anläggningar

Miljötoaletter/ latrintömning vid bad 

och båtbryggor

Källsortering i egna lokaler

100%

Ett Livskraftigt närinsliv

KF mål Kultur- och fritidsnämndens åtagande Kultur- och fritidsnämndens indikator Målnivå
Utfall per 31/12 

2017

Öka delaktighet i  

evenemang/programutbud för 

näringsliv och föreningsliv

Stödja lokala kulturutövare. Engagera 

lokala föreningar och företag.
90%

Skapa ny modell för föreningsstöd – 

evenemangstöd
Införa nytt bidragsystem 50%

Utveckla attraktiviteten genom vårt 

kulturarv, platser, naturer mm.

Samverka med regionen och 

besöksnäring/turism
90%

Kompetensförsörjning

KF mål Kultur- och fritidsnämndens åtagande Kultur- och fritidsnämndens indikator Målnivå
Utfall per 31/12 

2017

Andel som upplever 

engagemang, demokrati 

och inflytande ska öka

Öka dialog med medborgare och 

föreningslivet –skapa nya strukturer

Genom ex elevråd, ungdomsråd, starta 

upp någon form idrotts och/fritidsråd, 

medborgardialog.
90%

Kommentar: När vi genomför olika program aktiviteter såsom natur och kultur guidningarna och Amerika veckan samverkar vi med 

föreningslivet och näringslivet.

Vi arbetar med en ny modell för föreningsbidrag, dialog med nämnd pågår och även föreningslivet kommer vara med i diskussionen under 

hösten. Vi kommer starta upp med evenemangstöd för föreningar men avvaktar med förening stöd för att se hur andra kommuners nya regler 

kommer att se ut och ny nämnd är på plats.

Utveckla attraktiviteten av Kinda gör vi på många olika sätt både genom program utbud , Amerika veckan, natur och kultur guidningarna 

som vi genom för tillsammans med region, länsstyrelsen föreningar och företag. Även arbetet med utveckling av  hamnar, badplatser , MBT 

banor , vandringsleder, ute gym  mm

Andel företag som 

upplever ett gott 

bemötande i kontakt 

med kommunen ska öka

Kommentar: Diskuterat föreningsråd med föreningslivet, men fick inte stort gensvar, de vill mer ha olika tema träffar.

Samarbete på pågår på olika sätt med ungdomsrådet. Kontinuerliga träffar med olika föreningar utifrån specifika frågeställningar pågår hela 

tiden. Utökning med personal resurser för föreningskontakter.

Kinda kommun ska ha en 

effektiv kärnverksamhet 

med hög kvalitet och 

goda resultat

Kommentar: Vissa mål är inte mätbara, det är aktiviteter / åtagande som fortsätter hela tiden som inom omvärldsbevakning Vi har inom 

konst, kultur, bibliotek , kulturskola, förening och driftbidrag, fritidsgård genomfört aktiviteter som syftar omvärldsbevakning. Mer öppet 

bibliotek är klart i Horn. Brukar undersökning är genomförd på fritidsgården och pågår på biblioteken

Kommentar: I de projekt vi arbetat med så har vi genomfört aktiva åtgärder för att minska miljöpåverkan. Ny miljötoalett i Hycklinge och 

Bjuggö, källsortering på biblioteket , nya energisnåla lampor på Hackelfotbollsplanen som ex.
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Barn- och utbildningsnämnd 
Budget 2017: 222 689 tkr 
Avvikelse 2017: +334 tkr, 0,014 % av budget 

Verksamhetsuppdrag och organisation 
Barn och utbildningsnämnden ansvarar för 
utbildning och lärande från 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 nio 
enheter med rektor eller förskolechef som 
ansvarar för enhetens rättssäkerhet, likvärdighet, 
kvalitet och utveckling. 
Budgetansvar: Eva Holm 

Viktiga händelser 
 Fortsatt hög tillströmning till våra 

förskolor vilket ger ytterligare lokalbehov. 

 Kompetensutveckling av egen personal 
pågår till specialisttjänster inom förskola 
och skola. 

 Matsalen, slöjd- och tekniksalarna på 
Värgårdsskolan är äntligen klara. 

 Starttillstånd för om- och nybyggnad av 
Rimforsa förskola och skola. 

 Renoveringen av Bäckskolans etapp 1 är 
klar och etapp 2 påbörjad. 

 Förberedelseklassen ökar, elever från 
Thailand, Bulgarien, Syrien och Somalia 
har börjat under ht-17. 

 Aktionsforskning pågår inom förskolan 
och Learning studys inom grundskolan, 
under handledning från universitetet. 

 Allhamraskolan upphör från vt 18. 

 Barn- och fritidsprogrammet erbjuds som 
gymnasieutbildning i Kinda. 

Mål och måluppfyllelse 
Verksamheten är läsårsbunden och stäms av vid 
läsårsslut. I bokslutet följs dock flera av KF:s mål 
och nämndens egna mål upp med goda resultat. 

Årets verksamhet 
Verksamheten under året har genomförts med 
goda resultat. Förvaltningens ledningsgrupp tar 
ansvar för våra verksamheter som är väl 
fungerande och med hög kvalité. Chefer och 
personal är mycket kompetenta.  Det systematiska 

kvalitetsarbetet är digitaliserat med månadsvisa 
uppföljningar och analyser för ökad kvalité och 
förbättringar. Arbetet med att förbättra rutiner 
och organisation pågår kontinuerligt. Arbetet med 
ny nämnd- och förvaltningsorganisation är 
genomförd inklusive riskbedömningar. Den risk 
som bedöms som allvarligast är att den totala 
ledningsresursen är för liten.  

Ekonomi 

Drift  
De stora utmaningarna i verksamheterna under 
året har varit: 

 Ökade lokal- och personalkostnader i 
förskolan på grund av ett ökat antal barn.  

 Ökade kostnader för tilläggsbelopp och 
interkommunala kostnader inom 
gymnasie- och gymnasiesärskolan. 

 Lönekostnader för behöriga lärare stiger. 

 Fortsatt ökande personalkostnad inom 
grundskolan till följd av ökat behov av 
resurser för elever med särskilda behov. 

 Sökbara statsbidrag som ökar i 
omfattning. 

Investeringar 
Prognos helår 2017: 2 000 tkr 
Investeringsbudgeten har följts och reviderats 
under året. 

Framtiden 
En oförändrad rambudget för 2018 ställer stora 
krav på anpassningar på omfördelningar inom ram. 
Kostnader för elever i behov av särskilt stöd inom 
grund- och särskolan kan inte tillfullo förutses eller 
rymmas inom budget. Nämndens systematiska 
kvalitetsarbete ger utveckling och ökar 
verksamheternas kvalité. Lokaltillgång och 
lokalutformning är en prioriterad fråga. 
Allhamraskolan kan avyttras under 2018. 
Personalförsörjningen försvåras/fördyras då brist 
på lärare och förskollärare sammanfaller med en 
ökning av barn och elever. Tillfälliga statsbidrag 
påverkar barnomsorg och skola men försvårar 
långsiktig planering. Riktade statsbidrag i det 
generella statsbidraget ökar för att erbjuda 
lagstadgad vuxenutbildning, en del av kommunens 
kompetensförsörjning.  
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Barn och Utbildningsnämndens åtagande och indikatorer 

God livsmiljö

KF mål
Barn- och utbildningsnämndens 

åtagande

Barn- och utbildningsnämndens 

indikator
Målnivå

Utfall per 31/12 

2017

Gymnasieelever som fullföljer sin 

utbildning inom 4 år (andel %)

Öka jmf med 

tidigare år.

Elever med examen efter gymnasiet 

(andel %)
Öka jmf med 

tidigare år.

Goda kunskapsresultat i  alla 

verksamheter

Genomsnittlig meritpoäng år 6 och 9 

ska öka.
Öka jmf med 

tidigare år.

De som går från det kommunala 

aktivitetsansvaret till studier eller 

sysselsättning ska öka. (andel %)

Öka jmf med 

tidigare år.

Gymnasieelever som fullföljer sin 

utbildning inom 4 år (andel %)

Öka jmf med 

tidigare år.

Andelen elever i årskurs 3 som klarar 

nationella proven i svenska, svenska 

som andraspråk och matematik ska 

öka.

Öka jmf med 

tidigare år.

Hållbar samhällsutveckling

KF mål
Barn- och utbildningsnämndens 

åtagande

Barn- och utbildningsnämndens 

indikator
Målnivå

Utfall per 31/12 

2017

Kinda kommun ska aktivt 

arbeta med att minska 

miljöbelastningen

Alla våra verksamheter ska vara 

medvetna om hur man kan bidra ti l l  

en bättre miljö

Samtliga verksamheter ska vara 

vertifierade/återcertifierade med Grönt 

flagg.

100%

Kompetensförsörjning

KF mål
Barn- och utbildningsnämndens 

åtagande

Barn- och utbildningsnämndens 

indikator
Målnivå

Utfall per 31/12 

2017

Andel som upplever 

engagemang, demokrati 

och inflytande ska öka

Andel elever ska uppleva delaktighet 

och inflytande. Alla barn/elever ska 

känna delaktigheten vid 

utvecklingssamtal.

Samtliga verksamheters 

trygghetsenkäter visar förbättrade 

resultat.

Öka jmf med 

tidigare år.

Kommentar: Elever som tar examen inom 4 år ökade från 71% till 79% mellan 2015 och 2016, för 2017 blev andelen 65% (jämförbara 

kommuner 70%). Ett skäl till detta fall i statistiken är att Kinda kommun tagit emot en högre andel nyanlända i gymnasieåldern. Av de som 

går språkintroduktion behöver många först läsa in grundskolans ämnen vilket gör det omöjligt att klara gymnasiet inom 4 år. När man tittar 

på statistik för elever på nationella program ligger Kinda i princip i nivå med jämförbara kommuner och riket. 

Andelen avgångselever med examen låg relativt stilla mellan 2015 och 2016, 94% respektive 93%. Statistik för 2017 visar på en minskning till 

85% (riket 90%). Man bör dock notera att de fem procentenheter som skiljer Kinda från riket motsvarar för Kindas del endast fyra elever vilket 

gör att det är svårt att dra slutsatser utifrån ett år.

Att fullfölja gymnasiestudier är en viktig framgångsfaktor för att få arbete. Det är därför viktigt att de elever som avslutar gymnasieskolan 

utan examen ges goda möjligheter att slutföra inom ramen för komvux.

Kommentar: Meritvärdet har ökat från 229 (2016) till 230 (2017) för elever i årskurs 9. Statistik över meritvärdet i årskurs 6 finns endast 2017 

och är 220. Jämförelse får göras nästa år. Statistik visar dock att en högre andel än tidigare klarar minst E i matematik, svenska och engelska i 

årskurs 6. I det kommunala aktivitetsansvaret har 

- 16 ungdomar av 73, dvs. ca 22% (1/1-11/9 -17) 

- 21 ungdomar av 103 ungdomar, dvs. 20 % (hösten -17) 

gått vidare från KAA till studier på nationellt program eller annan jämförbar utbildning på gymnasienivå.. Jämförelse kan göras nästa år. I 

kommunala aktivitetsansvaret ingår de ungdomar mellan 16 och 20 som inte fått examen från gymnasieskolan och inte heller går ett 

nationellt program på gymnasieskolan eller motsvarande.  

Av de elever, folkbokförda i Kinda kommun, som deltagit i alla nationella delprov i årskurs 3 har andelen som klarat proven ökat från 67% till 

72% vilket är högre än i jämförbara kommuner. Resultaten i Kinda kommun visar på en verksamhet med goda resultat.

Kommentar: Alla verksamheter från förskolan till och med årskurs 6 är certifierade. Årskurs 7-9 ska återcertifieras. Kinda Lärcentrum har inte 

Grön flagg, den är endast relevant för gymnasieskola som utgör en liten del av verksamheten. Utöver detta arbetar förskolan med 

handlingsplan för Giftfri förskola. arbetar med ett aktivt miljöarbete för att minska miljöbelastningen, genom såväl miljögrupper bland 

personalen och engagemang tillsammans med eleverna. 

Kommentar: Under hösten 2017 har Skolinspektionen genomfört elevenkäter på alla kommunens skolor (åk 5 och 9). På frågan: "Jag känner 

mig trygg i skolan"  i har resultaten endast visat på svaga förändringar från 2015 då enkäten genomfördes senast. I åk 5 har index gått ner 

med 0,5 enhet och i åk 9 är resultatet oförändrat. På frågan om inflytande på lektioner har index höjts i åk 5 och inflytandeindex för åk 9 är 

oförändrat. Kinda ligger i nivå med övriga riket. Det genomförs många insatser i skola och förskola gällande värdegrundsarbete och 

inflytandefrågor.

Matcha utbildning- företag (jobb eller 

fortsatt studier)

Kinda kommun ska främja 

sysselsättningen främst 

med fokus på unga

Alla ska ges förutsättningar att lyckas 

med sina mål i  skolan.

Kinda kommun ska ha en 

effektiv kärnverksamhet 

med hög kvalitet och 

goda resultat
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Socialnämnden 
Budget 2017: 195 956 tkr 
Avvikelse 2017: -4 587 tkr, - 2,3 % av budget 

Verksamhetsuppdrag och organisation 
Socialnämnden fullgör med stöd av 
socialtjänstlagen (SoL) kommunens uppgifter inom 
socialtjänsten och vad som i lag och författningar 
sägs om socialnämnd. Nämnden har också ett 
ansvar att följa lagen om särskilt stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) och att ge den 
hälso- och sjukvård (HSL) som åvilar kommunen 
genom lagstiftning eller avtal. Socialnämndens 
förvaltning utgörs av Förvaltningsledning och stab 
samt områdena Funktionsstöd, Äldreomsorg, 
Hemsjukvård och Individ- och familjeomsorgen 
(IFO). 

Nämndens ordförande: Roger Rydström 
Förvaltningschef: Joachim Samuelsson 

Viktiga händelser 
 Under året har medarbetare inom

Äldreomsorgen stängts av som en
konsekvens av kvalitetsbrister.

 Hemtjänsten är i dag fullt ut nyckelfri,
mobil hemtjänst är under införande.

 Vikande försörjningsstöd inom IFO och ett
bättre samarbete med AMI.

 Ökat antal placeringar.

 Tilldelningsbeslut avseende byggnation av
ny gruppbostad.

 IVO-ärende avseende ovan nämnda
gruppbostad vilket resulterade i vite.

 Bergdala äldreboende har genomgått
pilotprojekt avseende ständiga
förbättringar.

Mål och måluppfyllelse 
Nämnden har klarat majoriteten av sina åtaganden 
bortsett från åtagandet avseende införskaffande av 
elbil. Vi kan även notera att svårigheter i att få våra 
brukare att delta i de enkäter som ligger till grund 
för uppföljningen av nöjdhet, gör att åtagandet 
avseende brukarfokus ej nås till 100 %. 

Årets verksamhet 
 Stora utmaningar avseende bemanning

 Antalet Institutionsplaceringar har ökat
under året och dragit ner förvaltningens
resultat.

 Arbetet med att utveckla kvalitén inom
samtliga verksamhetsområden har
fortsatt med extra fokus på
äldreomsorgen.

 Fortsatt fokus på nyckeltal för att
säkerställa att vi gör rätt från början ute i
våra verksamheter.

Ekonomi 

Drift  
Resultatet för år 2017 blev -4 587 tkr. Bakgrunden 
till underskottet bedöms främst vara institutions-
placeringar som översteg budget med -4 381 tkr. 
Utöver detta tillkom ett vite på 214 tkr pga av ej 
byggd gruppbostad, samt en utökning av LSS 
kostnader pga. av ej byggd gruppbostad med 150 
tkr.   

Investeringar 
Investeringarna för 2017 uppgick till 1 990 tkr  
Större posterna utgörs av vårdsängar, låssystem, 
vitvaror och kontorsmöbler. Den totala 
investeringsbudgeten för året uppgick till 3 300 tkr. 
Förseningar avseende upphandling av nya lås och 
installation av WiFi gjorde att förvaltningen ej 
nådde budget. Förvaltningen önskar därmed en 
överflytt av resterande av årets budgeterade 
investeringsmedel till år 2018. 

Framtiden 
Under året har arbetet kring E-hälsa fortsatt inom 
förvaltningen, något som kommer att fortgå under 
året. Då vi nationellt ser problem avseende 
rekrytering av vissa grupper inom vård & omsorg är 
det av stor vikt att vi aktivt fortsätter arbetet med 
teknik och alternativa arbetsformer. Arbetsformer 
kopplade till IT-utvecklingen är en viktig nyckel i 
ambitionen att säkra upp såväl service, som 
kvalitet i våra verksamheter. Detta kommer 
fortsatt att prioriteras. 

När det gäller kompetensförsörjningen inom 
främst hemsjukvård och äldreomsorgen är det 
fortsatta utmaningar. Den största handlar om att 
attrahera nya medarbetare, men även att behålla 
befintliga i en allt mer konkurrensutsatt 
arbetsmarknad.  Arbetet med ständiga 
förbättringar har startats upp och kommer att 
fortsätta under 2018. 
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Socialnämndens åtagande och indikatorer 
 

 

 

God livsmiljö

KF mål Socialnämndens åtagande Socialnämndens indikator Målnivå
Utfall per 31/12 

2017

Rätt kompetens på rätt plats. 
Antal nyanställningar med rätt 

kompetens.
80%

Organisera en modell inom SN i 

samarbete med AMI. 
Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd.

Minska med 

10%

Kinda kommun ska ha en 

effektiv kärnverksamhet 

med hög kvalitet och 

goda resultat

Säkerställa rutiner i  SN:s alla 

verksamheter för att uppnå kvalitet 

och effektivitet

Samtliga enheter ska ha uppdaterade 

rutiner och ingå i förvaltningens 

egenkontroll.

100%

Hållbar samhällsutveckling

KF mål Socialnämndens åtagande Socialnämndens indikator Målnivå
Utfall per 31/12 

2017

Kinda kommun ska aktivt 

arbeta med att minska 

miljöbelastningen

Öka användandet av miljövänliga 

transporter
Öka antalet elbilar i förvaltningen 1 elbil

Ett Livskraftigt närinsliv

KF mål Socialnämndens åtagande Socialnämndens indikator Målnivå
Prognos helår 

2017

Andel företag som 

upplever ett gott 

bemötande i kontakt 

med kommunen ska öka

Upprätta och följa en 

bemötandestrategi

Handläggare ska återkoppla och 

bemöta frågor inom tidsram
100%

Kompetensförsörjning

KF mål Socialnämndens åtagande Socialnämndens indikator Målnivå
Utfall per 31/12 

2017

Etablera Kinda som en attraktiv 

arbetsgivare
Medarbetarundersökning

70% 

svarfrekvens, 

80% nöjdhet

Öka medvetenheten om vägar för 

inflytande och demokrati

Öka brukarfokus inom samtliga 

verksamhetsområden. Redovisas i 

brukarenkät.

70% 

svarfrekvens, 

80% nöjdhet

Kommentar: Bedöms vara uppfyllt utifrån att handläggningstider hållits inom ram, avseende IFO:s verksamhetsområden. 

Kommentar: Förvaltningen har under sista tertialen skickat ut en enklare medarbetarundersökning och totala svarsfrekvensen blev 73 % När 

det gäller nöjdheten kan konstateras att de olika frågeområdena rörande Motivation, ledarskap och styrning resulterade i genomsnittliga svar 

inom spannet 3,56-4,29. Då målet avser nöjdhet har frågan kring kommunen som attraktiv arbetsgivare valts ut som representativ för 

övergripande nöjdhet. Svarsalternativ 3-5 har här räknats som positivt del av skalan. Svarsfrekvensen landar då på 82,7 % 

Avseende indikator för brukarfokus har förvaltningen använt statistiken avseende äldreomsorgen och där kan konstateras att hemtjänst och 

SäBo i snitt haft en låg svarsfrekvens. (56,5 %) men nöjdheten har varit i snitt 87 %. Målet bedöms därmed vara delvis uppnått.

Andel som upplever 

engagemang, demokrati 

och inflytande ska öka

Kommentar: Nyanställningar avser tillsvidareanställningar. Målet avseende sänkning av kostnader för ekonomiskt bistånd är nått och 

överträffats (16,4% sänkning). Detta som en konsekvens av bättre styrning och handläggning, samt gott samarbete med AMI.

Kinda kommun ska främja 

sysselsättningen främst 

med fokus på unga

Kommentar: Verksamhetspärmar med grundläggande rutiner finns ute i verksamheterna och samtliga områden ingår i förvaltningens 

egenkontroll.

Kommentar: Mål ej genomförbart av upphandlingsskäl. Ny upphandling är på gång och i kommande avtal förväntas Elbil kunna införskaffas 

till förvaltningens vagnpark.
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Överförmyndare i Samverkan 
Uppdatering följer. 

Kommunrevisionen 
Budget 2017: 1 080 tkr 

Resultat 2017: +74 tkr: 6,9 % av budget 

Verksamhetsuppdrag och organisation 
Kommunrevisionen har på uppdrag av 

kommunfullmäktige uppdraget att självständigt 

och oberoende granska alla delar av den 

kommunala verksamheten. I huvudsak är 

uppdraget inriktat på att sätta sig in i och bedöma 

huruvida ledamöterna i kommunstyrelse och 

nämnder tillser att den verksamhet som bedrivs 

sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt 

tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är 

rättvisande och att den interna kontrollen är 

tillräcklig. Revisorer för mandatperioden 2015-

2019 är Jörgen Nord, Gustaf Malmström, Jan 

Tidman, Karl Ekholm, Jan Kindesjö och Allan 

Westerdahl.  

Årets verksamhet 

Arbetet har under perioden fortgått i fråga om 

dialog med samtliga kommunala nämnder och 

samverkansorgan. Detta vad vi utifrån ”God 

Revisionssed 2014” benämner den löpande 

granskningen. Utifrån en risk- och 

väsentlighetsanalys som genomförts under 

vintern 2016 har kommunrevisionen även 

initierat fördjupade granskningsinsatser i 

hanteringen av bisysslor inom Kinda kommun, 

rutiner gällande det övergripande 

personalarbetet.   
Kommunrevisionen följer löpande beslutsprotokoll 

i de kommunala nämnderna och kommunstyrelsen 

och har som ambition att alltid hålla det för öppet 

att inleda fördjupade granskningar mot bakgrund 

av vad som kommer fram i den löpande dialog som 

revisionen håller med nämnder och styrelse.  

Under hösten 2017 påbörjades en upphandling av 

nytt sakkunnigt biträde att bistå de 

förtroendevalda revisorerna under en period för 

två år.  

Kommunrevisionen redovisar en kostnad på 1006 

tkr för helåret 2017 vilket är 74 tkr mindre än 

budgeterat.  Generellt gäller att kostnaderna för 

det de förtroendevaldas arbete varit högre än 

beräknat vilket emellertid reglerats av att 

kostnaderna för sakkunniga biträdet (432 tkr) 

hållits under den beräknade kostnaden på 620 tkr. 
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Ofördelade anslagsmedel 
Budget 2017: 1 000 tkr lönepott prioriterade 

grupper. 

Kvar ofördelat 2017: +162 tkr  

Budget 2017: 2 666 tkr övriga anslagsmedel 

Kvar ofördelat 2017: +1 366 tkr, inga flera beslut 

finns 

Totalt ofördelade budgetmedel: 1 527 tkr. 

Verksamhetsuppdrag och organisation 
Lönepott fördelas efter förhandlingsdelegationens 

beslut 

Ofördelade anslagsmedel till Kommunfullmäktiges 

förfogande 

Viktiga händelser 

Årets verksamhet 
KF § 78, KS § 121 (2017-00158) 900 tkr till Kvalite 

Kinda (budget utlagd till verksamhet under 

kommunchef 1010 92066) 

KF § 77, KS § 139 (2017-00186) 400 tkr till 

Utbildning av undersköterskor. Budget utlagd till 

verksamhet under kommunchef 1010 92067).  

Löner prioriterade grupper; 839 tkr utfördelat till 

nämnderna (ökad budgettilldelning). 

Ekonomi 

Drift  
Se årets verksamhet 

1 527 tkr kvar att fördela. 

Finansförvaltningen 
Uppdatering följer. 




