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§ 29 Dnr 2019-00020  

Budgetuppföljning Kinda kommun månadsvis 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar emot budgetuppföljningen för Kinda kommun avseende 
december 2019.  

Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen har upprättat rapport avseende budgetuppföljning för Kinda 
kommun per december 2019. 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-27 
Månadsrapport december 2019, preliminärt årsbokslut 
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Budgetuppföljning Kinda kommun månadsvis 2019 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar emot budgetuppföljningen för Kinda kommun avseende 
december 2019.    

Ärendebeskrivning 

Ekonomiavdelningen har upprättat rapport avseende budgetuppföljning för Kinda 
kommun per december 2019. 

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

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-27 
Månadsrapport December 2019, preliminärt årsbokslut  
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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 

varit ett stort fokus. Arbetet avser både ekonomin för 

2019 och 2020. Dessutom har budgetdialogerna för 

2021 startat. 

Kinda kommun 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  
 Uppstart av arbetet med budget 2021 

genom spaningsdag och omvärldsanalys har 
genomförts.  

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

 Arbete med lokaleffektiviseringar pågår. 

 Stärka och bygga upp kommunens arbete 
med tillväxtfrämjande åtgärder. 

 Kartläggning av IFO. 

 Ett år med oförutsägbara statsbidrag som 
försvårat planeringen i verksamheterna 

 Uppstart av ny gruppbostad på Sjögatan. 
 

Framtiden 
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 i 
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. 

 

 

Ekonomi  
Benämning (tkr) Prognos Budget Avvikelse 

Intäkter -195 955 -183 739 12 216 

Personalkostnad 445 733 429 843 -15 891 

Övriga kostnader 310 843 286 318 -24 524 

Kapitalkostnad 28 791 28 689 -102 

Summa drift 589 412 561 111 -28 301 

    

Finansförvaltning -577 974 -575 630 2 344 

    

Resultat Kinda 11 438 -14 519 -25 957 

 

Drift  
Det preliminära resultatet efter december visar ett 
underskott med drygt 11,4 mnkr. Budgeterat 
helårsresultat är 14,5 mnkr, en differens med 26 mnkr. 
Åtgärdsplaner är framtagna inom varje nämnd och alla 
arbetar nu 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.  

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.  

Specifikationen nedan förklarar stora delar av årets 
avvikelser: 

Större negativa avvikelser: 
Placeringar                            13 600 tkr 
Interkommunala ersättningar  4 900 tkr 
Äldreomsorg  3 500 tkr 
Pedagogisk personal förskola 1 800 tkr 
Vikarier BN  1 800 tkr 
Resurspersonal  1 300 tkr 
Ersättning migrationsverket 1 600 tkr 
Minskade intäkter Lärcentrum 1 050 tkr 
Politikerarvode  1 000 tkr 
Behörighetsgivande vuxutbildn    700 tkr 
Försörjningsstöd     700 tkr 
 
Större positiva avvikelser: 
Förändrad intäktsredovisning  4 000 tkr 
Finansförvaltning 2 300 tkr 

 
Investeringar 
Rimforsa idrottshall, Bäckskolans gymnastiksal, 
utegym Horn och emigrantmuseet är klara.  

 



 
   

 

Sammanställning nämnder och finansförvaltning 
OBS, preliminärt resultat 

Nämnd Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse helår 
Avvikelse fg 

månadsprognos 

Jävsnämnd + Valnämnd  195  200  5 5 

Kommunstyrelsen 34 525 34 464 - 61 -61 

Samhällsbyggnadsnämnd 69 764 73 492 3 728 -284 

Bildningsnämnd 255 565 241 677 -13 888 -945 

Vård- och omsorgsnämnd 227 353 208 548 -18 805 -2 946 

Kommunrevision 1 068 1 080  12 12 

Överförmyndare  942 1 380  438 438 

Ofördelade medel  0  270  270 150 

Nettokostnad nämnder 589 412 561 111 -28 301 -3 632 

          

Finansförvaltningen -577 974 -575 630 2 344 -3 581 

          

Resultat Kinda kommun 11 438 -14 519 -25 957 -7 213 

  Underskott    

 

 

Nettokostnad per månad jan-dec 2019 med jämförelse 2018 & 2017. 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.  

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2019 54 414 48 833 41 579 49 357 53 973 43 330 52 377 53 062 45 548 47 742 49 983 49 215

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

2017 41 111 43 786 39 705 47 067 45 244 42 202 47 721 40 926 45 426 47 056 48 089 49 355
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Finansförvaltningen 
 
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 pensions-
avsättningar. Finansiella intäkter och kostnader 
bokförs även här. 

 
Framtiden 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) publicerar 
preliminära beskattningsutfall under året som vi 
uppdaterar prognoserna mot. Det slutliga 
beskattningsutfallet för 2019 presenterades i slutet 
av november.  

Pensionsprognoserna uppdateras per tertial och 
bokslut.  

Ekonomi 

 
 
Drift 
Finansförvaltningen hamnar på ett preliminärt 
budgetöverskott för 2019 på ca 2 300 tkr.  
 
Skillnad mellan föregående månadsprognos och det 
preliminära utfallet är framförallt ny prognos för 
pensioner. Pensionerna hamnar på ett 
budgetunderskott på ca 1 350 tkr. Tidigare prognos 
låg på ett budgetöverskott. Förändringen beror 
främst på ny pensionsprognos från 
pensionsförvaltaren. Förändringen förklaras bland 
annat av högre kostnad för försäkringspremier, på 
grund av nyanställningar och nya uppgifter om äldre 
anställningar. Pensionsprognoserna uppdateras tre 
gånger per år av pensionsförvaltaren, vid tertial och 
bokslut. 

Kommunalskatteintäkterna hamnar på ett 
budgetöverskott på ca 2 000 tkr efter avräkning av 
slutlig skatt 2018 och preliminär slutskatt för 2019. 

Finansiella intäkter ger ett budgetöverskott på ca 
500 tkr, bland annat på grund av en 
överskottsutdelning från Kommuninvest. 

Finansiella kostnader ligger på ett budgetöverskott 
på ca 700 tkr. 

Semester- och komplöneskulden avräknas årsvis. 
Skulden har minskat sedan den senaste 
avräkningen, vilket har medfört till en positiv 
avvikelse på ca 1 000 tkr. 

Tillkommer gör också en jämförelsestörande intäkt 
som avser tidigare års åtaganden för 
ensamkommande flyktingbarn på ca 1 200 tkr. 

Utöver dessa poster ser vi budgetunderskott inom 
generella bidrag och internräntefinansiering. 
Avvikelse för internräntan beror på att planerade 
investeringar flyttas fram och medför att den 
interna intäkten uteblir. 
 

Anslagsmedel till KFs förfogande 

 
 
På grund av en budgetteknisk felaktighet mellan 
åren 2018-2019 startades året med en 
underfinansiering på ca 3 500 tkr 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. 
 
Ofördelade medel hamnar för 2019 på ett 
budgetöverskott på ca 270 tkr.  

Benämning Utfall Budget Avvikelse

Pensioner 13 066 11 709 -1 357

Internränta -5 995 -7 000 -1 005

Skatter -427 617 -425 606 2 011

Generella bidrag -155 319 -156 082 -763

Finansiella intäkter -1 253 -750 503

Finansiella kostnader 1 411 2 099 688

Förändring semesterlöneskuld -1 035 0 1 035

Jämförelsestörande intäkter/kostnader -1 232 0 1 232

SUMMA 577 974-   -575 630 2 344

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 269          



   
 

 

Detaljerad investeringsredovisning 

 

 

 

 

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 1 271 5 218 0

Kommentar

Gruppbostad Sjögatan Avslutat 18 000 0 440 12 895 965 14 299 14 299

Kommentar

Resecentrum Kisa Utreds 14 200 138 440 104 3 012 3 694 Utreds

Kommentar

Bredband Kisa tätort Utreds 20 640 4671 9 879 5 268 0 19 818 20 640

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

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. 

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 

genomföras. 

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



   
 

 

 

 

 

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

Årlig budget 

2000 tkr för 

2019

2 000

2 000

Årlig budget 

2000 tkr för 

2019

Årlig budget 

5000 tkr för 

2019

Utfall

Utfall

Utfall

Mindre återstående åtgärder inför slutbesiktning och finansiering av MSB. 

Avslutat projekt



    
 

 
 

Kommunstyrelsen 
Ordförande: Conny Forsberg 
Förvaltningschef: Sergei Sorokin/TF Mattias Nilsson 
 

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 
 2019 är första året på en ny mandatperiod 

och då blir det ett naturligt fokus på olika 
utbildningar för politiken.  

 Kommunstyrelsen håller ihop arbetet inom 
kommunen för att få en ekonomi i balans 
för 2020 samt åtgärder för 2019. Dessutom 
så påbörjas även arbetat med 
budgetramarna för 2021. 

 Under hösten genomfördes en 
spaningsdagen där politik och 
medarbetare fick ta del av hur Mjölby 
kommun lyckats bygga nya bostäder och 
bli fler invånare. 

 Under oktober gjordes en omvärlds-
analysdag med särskilt fokus på nära vård, 
lärmiljöer och tillväxtarbete. 

 Nytt ärendehanteringssystem är 
upphandlat och införandet ska vara klart 
under 2020. 

Viktiga händelser  
 Rekrytering och beslut av ny Kommunchef. 

 Utveckling Kinda är framtagen och 
beslutad. 

 Budget och mål för 2020 är framtaget. 

 Finanspolicy framtagen och beslutad. 

 Budget 2021 har startats upp med bland 
annat spanings- och omvärldsanalysdagar. 

 Totalförsvarsövning har genomförts.  

 Framtagande av arbetsgivarvarumärke 
pågår.  

 Förberedelse för ett nytt ärende-
hanteringssystem samt de nya web-
direktiven. 

 Framtagande av kommungemensamt 
ledarutvecklingsprogram. 

 Arbetet med marknadsföring för tillväxt 
med fokus Rimforsa uppstartat genom 
partner.  

 Risk och sårbarhetsanalyser för 2019-2022. 

 Utbildning i intranät för medarbetare i 
kommunens organisation. 

 Daglig styrning och förbättringsmöten 
införda på avdelningarna. 

Framtiden 
För att nå en bra kvalitet i kommunen är det viktigt 
att kommunstyrelsen är en bra stödfunktion till 
förvaltningarna i olika frågor. Här är resursbehovet 
tillsammans med rätt kompetens centrala frågor för 
förvaltningen. Vidare kommer förvaltningen 
behöva sätta fokus på att vidareutveckla de 
gemensamma processerna så som budget, 
ärendehantering och inköp.  

För att utveckla personalförsörjningen har ett 
arbete startats upp för att skapa ett 
arbetsgivarvarumärket. I anslutning till detta ska en 
handlingsplan tas fram. 

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

Ekonomi  
Benämning (tkr) Budget Utfall Avvikelse 

Intäkter -2 018 -2 702 684 

Personalkostnad 19 861 20 583 -722 

Övriga kostnader 16 543 16 567 -24 

Kapitalkostnad 78 78 0 

Summa 34 464 34 525 -61 

Drift  
Kommunstyrelsen har en budget i balans. 
Budgetavvikelser är främst ökade politikerarvoden 
med drygt 1 000 tkr. För att kompensera de ökade 
kostnaderna har organisationen minskat på möten, 
interna sammankomster, utbildningar, utredningar 
och marknadsföring. 

Ett stort arbete krävs för att få en budget i balans 
för 2020. Besparingskravet är 2 200 tkr inklusive en 
satsning på en IT-strateg. Åtgärdsaktiviteter är 
beslutade och kommer vara genomförda till januari 
2020 och innebär att kommunstyrelsen har en 
budget i balans för 2020. 

Investeringar 
Inga investeringar genomförs under året. 



    
 

 
 

  



    
 

 
 

 

  



   
 

 
 

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 kompeterande 
språkkunskaper och kulturbakgrund på 
fritidsgården. 

 Bäckskolans idrottshall färdigrenoverad. 

 AMI avvecklas som egen enhet 191231 

 Lovaktiviteter för fritidsgården 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 ca 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 ny 
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 VoN 
kring unga behöver ytterligare stärkas för att 
förebygga framtida utanförskap.  



   
 

 
 

Ekonomi  
Benämning (tkr) Utfall  Budget Avvikelse 

Intäkter -43 426 -45 260 -1 834 

Personalkostnader 180 828 175 251 -5 577 

Övriga kostnader 117 250 110 805 -6 445 

Kapitalkostnader 913 881 -32 

Summa 255 565 241 677 -13 888 

 

Drift  
Interkommunala kostnader -4 862 tkr 
(varav 789 tkr ”Bidrag på lika villkor” till fristående 
förskolor) 
Vikarier – 1 819 tkr 
Pedagogisk personal förskola -1 819 tkr 
Minskade medel från Migrationsverket -1 600 tkr 
Resurspersonal -1 303 tkr 
Minskade intäkter KLC -1 058 tkr 
Behörighetsgivande vuxenutbildning -732 tkr. 
 
Åtgärdsplaner finns för de egna lagstadgade 
verksamheterna. Full effekt först under 2020 vars 
budget genom ytterligare personalreduceringar bör 
komma i balans. Inköpsbegränsning och 
vikariebegränsning har tillämpats under 2019 vilket 
minskat underskottet. Noll uppräkning för pris- och 
lön under 2018 skapade underskott i 
personalkostnader som på nämndnivå hanterades 
med statsbidrag men som slagit tillbaka i enheterna 
2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvikelser per verksamhet 

Verksamhet Resultat Orsaker Kommentar 

    

AMI - 529 Minskade intäkter 
MV ca 1600 tkr, AF 
100 tkr 

Åtgärdsplan 
finns 

Fritidsgård 29  Mycket 
sponsring 

Kulturskolan 171 Vakanser Åtgärdsplan 

Finns 2019 

Elevhälsan - 580 Resursskolan 
startade under ht 
633 tkr.  

Resurser i ram 
2020 

Horns skola - 1  Bitr rektor på 
plats 

Bäckskolan 148   

Rimforsa 

skola 

- 1 105 Vikarier 479 tkr, 
resurspersonal 
1087 tkr  

Budget i 
balans 2020 

Minskad 
personal 

VG46 - 62 Pedagogisk 
personal 

Budget i 
balans 2020 

VG79 - 825 Läromedel 280 tkr, 
vikarier 153 tkr 

Budget i 
balans 2020. 
Mer 
statsbidrag. 

Minskad 
personal 

Kisa 
förskolor 

- 2 144 Ordinarie personal 
1386 tkr, vikarier 
755 tkr 

Budget i 
balans 2020 
med 
tveksamhet. 
Minskad 
personal 

Rimforsa 
förskolor 

- 1 528 Ordinarie personal 
603 tkr, vikarier 260 
tkr, resurs 272 tkr 

Budget i 
balans 2020. 
Minskad 
personal. Ny 
vikarierutin.  

Horn 
förskola 

- 5  Två förskolor – 
ökad kostnad 

KLC - 2 688 Behörighetsgivande 
utb 732 tkr, vik SFI 
188 tkr, minskade 
intäkter ca 1200 tkr 

Budget i 
balans 2020. 
Osäkert 
ansökningsläge 
 

Stab - 4 603 Bl a interkommunal 
fsk 2132 tkr, gy 
1608 tkr, gysär 590 
tkr. Minskade 
intäkter återsök ca 
480 tkr,  

Budget i 
balans 2020 

 

Investeringar 
Investeringsområde Prognos  Budget Avvikelse 

Ospec 0 2000 2000 

Anpassning lokaler 399 0 -399 

Inventarier 427 0 -427 

IT-investeringar 278 0 -278 

    

Summa 1 104 2000 896 

 



   
 

 
 

 



   
 

 
 

 

  



   
 

 
 

 

  



   
 

 
 

Vård- och Omsorgsnämnd 
Ordförande: Lars Karlsson  
Förvaltningschef: Ida Björkman  
Verksamhetsår: 2019 

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 involverade 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 externa placeringar då 
placering är nödvändig för att tillgodose 
behov.  

- Skapa förutsättningar för högre 
tillgänglighet till öppenvårdsinsatser och 
stöd vid komplexa behov inom ramen för 
verksamhet i egen regi. 

- Nära vård, förflyttningar sker i enlighet 
med den nationella färdplanen för nära 
vård. Detta innebär att utveckling måste 
ske även på regional och lokal nivå för att 
utveckla hälso- och sjukvården. Det 
kommer att innebära förändringar i det 
kommunala hälso- och 
sjukvårdsuppdraget på såväl kort som lång 
sikt. Vi behöver bevaka 
kommunmedborgarnas intressen samt 
hantera närhetsbegreppets olika 
dimensioner så som; tillgänglighet, 
geografisk närhet och kontinuitet. 

- En fortsatt utveckling av samverkan med 
civilsamhället blir nödvändig för att skapa 
en hållbar framtida vård- och omsorg. 
Utvecklingen inom seniorverksamheterna 
är ett exempel, vi behöver skapa 
förutsättningar för att ytterligare närma 
oss och involvera medborgarna på nya 
sätt. 

- Bemanningsstrategier och förutsättning 
för planering och uppföljning av 
verksamheten kommer att vara ett 
centralt arbetsområde under 2020 och 
framåt. Samplanering mellan olika 
verksamheter är en förutsättning för att 
klara såväl budgetramar som 
kompetensförsörjning. För att möjliggöra 
detta måste verksamheten ha: kunskap 
om personalekonomi, adekvat 
administrativt stöd såväl 
kompetensmässigt som systemtekniskt.  

- Översyn av förvaltningsorganisationen har 
genomförts. Förändringen samverkad 
med fackliga företrädare och träder i kraft 
januari 2020. Samhällsläget kommer 
onekligen att kräva ytterligare 
förändringar i hur vi organiserar oss över 
tid. 

- Digitalisering och E-hälsa - antalet digitala 
välfärdstjänster behöver öka.  

- Samverkan med övriga nämnder och 
förvaltningar för att arbeta med tidiga och 
gemensamma insatser. Denna samverkan 
behöver ske inom en rad områden såsom 
exempelvis: familjestöd, unga vuxna med 
psykisk ohälsa, medborgare som står långt 
ifrån arbetsmarknaden, ANDTS, BRÅ. 

Ekonomi 
Benämning (tkr) Utfall Budget Avvikelse 

Intäkter -38 169 -29 695 8 474 

Personalkostnad 180 205 172 464 -7 741 

Övriga kostnader 84 266 64 727 -19 539 

Kapitalkostnad 1 051 1 053 2 

Summa 227 353 208 548 -18 804 

 

Drift  
IFO, resultat: -13 227 tkr Höga placeringskostnader, 
främst barn och unga men även kostnader för vuxna 
i form av LVM. Ekonomiskt bistånd genererat högre 
kostnader än budgeterat. Åtgärd för att avsluta 
externa öppenvårdsinsatser har genomförts och 
stödet erbjuds nu via förvaltningens Familjeteam. 
Intäkter från migrationsverket har minskat markant 
jämfört med föregående år.  

Äldreomsorg, resultat: -3 531 tkr Hemtjänsten har 
med en nyttjandegrad på cirka 64 % över året 
arbetat hårt för att effektivisera sitt arbete. Med en 
budget satt utifrån en nyttjandegrad på 70 % har 
budgetmålet trots detta arbete inte nåtts. 
Omställning av särskilt boendeverksamheten med 
nedstängning av platser på Stångågården har gjort 
att personalkostnaderna kunnat minska enligt 
åtgärdsplan. De två övriga boendeenheterna har 
dock överskridit sin budgetram, vilket gjort att 
kartläggning av bemanningskrav och behov har 
genomförts under hösten 2019.  

Hemsjukvård, resultat: -563 tkr Underskottet beror 
främst på ökade förbrukningskostnader, 
hjälpmedelskostnader samt kostnader för sårvård. 
Områdeschef inom hemsjukvården avslutade sin 
anställning under sommaren och ersattes inte. En 
omorganisation har genomförts där ett av syftena 



   
 

 
 

är att skapa bra förutsättningar för en samordnad 
och effektiv planering.  

Funktionsstöd, resultat: -2 307 tkr Driftsättningen 
av gruppbostaden på Sjögatan där en högre 
personaltäthet krävdes än vad som under 
planeringsstadiet kalkylerats för bidrar till 
underskottet. Tillkommit har individplaceringar 
enligt LSS gjort under året, vilka ej var kända i 
samband med budgetarbete inför 2019. Tack vare 
god samverkan gällande personalplanering mellan 
verksamheter samt att åtgärdsplan gällande 
nedläggning av daglig verksamhet enl. SoL (Hjärta 
till hjärta) verkställdes enligt plan så har 
underskottet kunnat begränsas något. 

Investeringar 
Investeringsområde Utfall  Budget Avvikelse 

VON ospecificerad  2 000  

VON Äldreomsorg 506   

VON Funktionsstöd 598   

VON Hemsjukvård    

VON IFO    

Summa 1 105 2 000 895 

 

Äldreomsorg 

Investeringar i bashjälpmedel, möbler till särskilt 
boende, utemiljö Västerliden, låssystem på 
Bergdala, elcykel till hemtjänsten. 

Funktionsstöd 

Investeringar i möbler till Sjögatan, brandlarm till 
Linnégatan samt Norra Gärdesvägen. 

 
 
  



   
 

 
 

 

  



   
 

 
 

 
  



   
 

 
 

Samhällsbyggnadsnämnd 
 
Ordförande: Mikael Österling 
Förvaltningschef: TF Bo Horndahl 
 

Verksamhetsuppdrag och organisation 
Nämndens förvaltning utgörs av förvaltningschef 

samt sex avdelningar bestående av: Stab, Kost, Plan 

och bygg, Teknik och drift, Miljö samt Kultur, fritid 

och turism.  

Årets verksamhet 
Under året har fokus varit 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. 

 Kompetenshöjande åtgärder. 

 Ekonomi i balans 2019 och budget i balans 2020 

 Stärka och bygga upp kommunens system för 

långsiktigt och hållbart arbete med 

tillväxtfrämjande åtgärder.  

Viktiga händelser  
 Antagen fördjupad översiktsplan för Rimforsa 

 EU- Turismprojekt Lakesperience Östergötland 

 Ny idrottshall i Rimforsa byggd  

 Emigrantmuseet ombyggt  

 Idrottshall i Bäckskolan ombyggd  

 Samarbete med länets räddningstjänster och 
RTÖG om bakre ledning och ledningscentral 

 Viss omstrukturering av organisationen i 
besparingssyfte 

 Arbetsvolymberäkning av vaktmästeri, 
gata/park och lokalvård. 

 Framtagande av underhållsplaner för 
kommunens byggnader 

Framtiden 
Kinda behöver fler kommuninvånare för att klara av 

framtidens ekonomiska utmaningar. Insatser i 

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. 

Kompetensväxling för att kunna växla fokus mellan 
både löpande verksamhetsdrift och strategiskt 
arbete som skapar långsiktigt hållbara lösningar är 

en av förvaltningens viktiga utmaningar närmaste 
åren. 

Ekonomi  
Benämning (tkr) Utfall Budget Avvikelse 

Intäkter -110 839 -106 024 +4 815 

Personalkostnad 62 644 63 507 +863 

Övriga kostnader 91 333 89 332 -2 001 

Kapitalkostnad 26 626 26 626 +51 

Summa 69 764 73 492 +3 728 

*tabellen inkl. va/renhållning 

Drift  
Årets resultat, all verksamhet, är ett överskott på ca 
3 700 tkr. Under 2019 har ny redovisningslag trätt i 
kraft och förtydliganden gjorts från normerande 
organ avseende intäktsredovisning. SBN:s resultat 
har därför påverkats positivt av hur anslutnings-
avgifter för bredband redovisas, plus 4 000 tkr.  
Tidigt under 2019 identifierade förvaltningen ett 
stort budgetunderskott inom verksamheterna 
skolskjuts och färdtjänst som till slut blev ca 0,6 
mnkr. Ett flertal under året uppkomna ärenden 
avseende bostadsanpassning gav ett underskott på 
ca 1 000 tkr. Räddningstjänsten har ett underskott 
på ca 700 tkr främst på grund av kostnader för 
utryckningar samt lägre intäkter än budgeterat. 
Övriga verksamheter på förvaltningen har 
överskott. Den taxefinansierade verksamheten 
(VA/renhållning) visar ett 0-resultat efter fondering. 
 
För att komma i balans under 2019 har 
förvaltningen jobbat väldigt hårt med 
vakansprövningar och omfördelning av 
arbetsuppgifter. 2019 års resultat balanseras 
framförallt av vakansprövningar, omfördelning av 
arbetsuppgifter och därmed vissa uppsägningar 
samt besparingar på vidareutbildningar. 
 

Investeringar 
Investeringsområde Utfall Budget Avvikelse 

Teknik och drift 428 2 125 1 696 

Räddningstjänst 57 340 283 

Kultur och fritid 108 310 202 

Reinvesteringar 11 070 13 200 2 130 

Oförutsett 259 2 225 1 966 

Summa 11 923 18 200 6 277 

 
Årets investeringar med nämndens ospecificerade 
investeringsmedel består huvudsakligen av 
utrustning och maskiner, utegym i Kisa och Horn, ny 
centrifug i vattenverk, utrustning inom 
Räddningstjänst samt ombyggnad emigrantmuseet. 
Reinvesteringar i fastigheter och vägnät har skett 
enligt budget. 

  



   
 

 
 

 

  



   
 

 
 

 

  



   
 

 
 

Renhållning 
Taxefinansierad verksamhet inom 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Ordförande: Mikael Österling 
Förvaltningschef: TF 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 
Arbetet med ny avfallsplan pågår. 

Förvaltningen har tagit fram förslag på system för 
matavfallsinsamling. 

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

Viktiga händelser  
 Våg för debitering av verksamhetsavfall är 

tagen i drift. Debiteringsuppgifter överförs från 
vågen till faktureringssystemet. 

 E-faktura och SWE-faktura kan erbjudas. 

 Entreprenörsavräkning för tömning av 
slambrunnar har införts. 

 Inmätning av slambrunnar pågår. 

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 Förpacknings- och tidningsinsamlingen 
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 Kinda kommun inte ska ta insamlingsuppdrag åt 
FTI. 

Formellt samråd med FTI är planerat våren 2020. 

Ekonomi  
Benämning (tkr) Utfall  Budget Avvikelse 

Intäkter -13 619 -12 970 649 

Personalkostnad 2 270 2 351 81 

Övriga kostnader 11 220 10 502 -718 

Kapitalkostnad 128 117 -12 

Summa 0 0 0 

Fondering för avslutning av Adlerskogs deponi har 
reglerat överskott på 742 tkr.   

Drift  
Åskväder i början av juni slog sönder flera delar i 
vågen. Kvarstående problem under sommaren. 

Intäkterna för avfall som vägs in blev något lägre än 
tidigare års intäkter som varit volymbaserade. 

Nytt avtal för avsättning av RT-trä ger lägre 
kostnader än tidigare år. Metallpriser har varit lägre 
än tidigare år vilket innebär något lägre intäkter. 

Investeringar 
Totalram tilldelad från KF 

Investeringsområde Prognos  Budget Avvikelse 

Reinvestering  0 100 100 

    

    

    

    

Summa 0 100 100 

Inga investeringsmedel är använda.  



   
 

 
 

Vatten och avlopp 
Taxefinansierad verksamhet inom 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Ordförande: Mikael Österling 
Förvaltningschef: TF 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 är anställda inom gatuenheten.   

Årets verksamhet 
Nederbördsfattig vår och sommar innebar låga 
nivåer i grundvattenmagasinen. Nederbördsrik höst 
har gjort att grundvattennivåerna har ökat.  

Kedjeslamskrapan i en slutsedimenteringsbassäng i 
Kisa reningsverk utbytt efter haveri.  

Centrifug i Kisa reningsverk utbytt efter haveri. 

Samtliga sjöförlagda ledningar har besiktigats. 

Viktiga händelser  
 Avsättning av slam från Kisa reningsverk har 

upphandlats. 

 Avtal tecknat med generalentreprenör för 
utbyggnad av Rimforsa vattenverk. 

 Slamcentrifugen vid Kisa reningsverk har 
havererat. Ny centrifug har direktupphandlats.  

 Digitalisering av VA-kartor pågår. 

 E-faktura och SWE-faktura kan erbjudas. 

Framtiden 
Anslutning till Kommunalt VA kan bli aktuellt för 
några fastigheter i närheten av Storgården. 

Utvecklingen för VA taxan har trots investeringar 
kunnat hållas måttliga. När räntorna stiger och 
reinvesteringar måste göras i sedan länge avskrivna 
anläggningar kommer behovet av större 
taxehöjningar eller tillskott av skattemedel. 

Ekonomi  
Benämning (tkr) Utfall  Budget Avvikelse 

Intäkter -16 995 -17 506 -511 

Personalkostnad 4 612 4 265 -347 

Övriga kostnader 9 364 10 238 874 

Kapitalkostnad 3 019 3 003 -16 

Summa 0 0 0 

 

Kostnaden för digitalisering av VA-kartor har inte 
kunnat tas inom investeringsbudgeten utan har 
belastat driftbudgeten. 

Intäkterna från VA-avgifter blev 326 tkr högre än 
budgeterat på grund av högre vattenförbrukning 
under 2018 än 2017.  

Överskottet på 750 tkr är budgeterat för att möta 
ökade kapitalkostnader för utbyggnaden av 
Rimforsa vattenverk.  Totalt har 880 tkr fonderats i 
bokslut 2019. 

Drift  
Elva vattenläckor på huvudvattenledningar under 
året. 

Vid vattenläcka på huvudledning till 
Tolvmannadalen fick provisorisk matning anordnas. 

Vattenläcka vid Danbomsväg drabbade abonnenter 
på Karlebyområdet, Nödvattenförsörjning med 
vattentankar del av dag. 

Flera vattenläckor på huvudvattenledning i 
Enebygatan, flera abonnenter drabbades av 
störningar i vattenleveranserna. 

Investeringar 
Totalram tilldelad från KF 

Investeringsområde Utfall  Budget Avvikelse 

Sanering VA 1 871 1 628 -243 

Reinvestering VA 1 429 800 -629 

Rimforsa VV 1 598 21 650 20 052 

Björkfors VV 0 100 100 

Summa 4 898 24 178 19 280 

 
Sanering VA 
Relining av ledningar utförda på avloppsledning i 
Horn, avloppsledning Liabacken Björkfors, 
vattenledning Enebygatan, vattenledning Skolvägen 
Hycklinge. Byte vattenledningar Horn centrum klart.  
Två nya servisanslutningar utförda. Akut byte inlopp 
till dagvattenstation Hackel.  
 
Reinvestering VA verk  
Centrifug och Slamskrapa Kisa reningsverk, 
Automatikskåp Horn vattenverk, pumpstation Kisa. 
 
Rimforsa vattenverk Kapacitetshöjning  
Avtal tecknat med generalentreprenör. Byggstart 5 
december. Tilläggsanslag på 11 000 tkr beviljat av 
kommunfullmäktige. Pågående projekt. 
 
Björkfors vattenverk 
Ej påbörjat 

 



   
 

 
 

Nettokostnadskurvor per månad (tkr) 
 

 

Ny organisation from 2018 

 

Ny organisation from 2018 

 

Ny organisation från 2018 
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