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Kommunstyrelses ordförande 
har ordet 

 
Den politiska majoriteten i kommunen som be-
står av socialdemokrater, moderater samt krist-
demokrater har under 2017 fortsatt att intensivt 
arbeta med att skapa tillväxt och utveckling av 
hela kommunen. Arbetet präglas av politisk stabi-
litet och med fokus på en stark ekonomi. 
 
Den positiva utvecklingen medför att Kinda blir 
ännu bättre att leva och verka i för våra medbor-
gare och företagare. 
 
Med glädje kan vi notera att antalet boende i 
kommunen fortsätter att öka och vid årets slut 
fanns 9 882 innevånare i kommunen. När trygg-
heten mäts i våra 290 kommuner så hamnar 
Kinda som den tionde tryggaste kommunen i Sve-
rige, vilket är mycket glädjande. Arbetslösheten 
fortsätter att sjunka särskilt bland våra ungdomar 
och är nu lägst i Östergötland. 
 
De kommunala verksamheterna präglas genom-
gående av en hög kvalitet. En ny politisk- och 
tjänstemannaorganisation beslutades med start 
den 1 januari 2018. Den nya organisationen möj-
liggör en ytterligare ökad service till våra med-
borgare och näringslivet. En kommunal närings-
livsstrategi med följande handlingsplaner har ta-
gits fram i nära samarbete med företrädare för 
näringslivet. Regelbundna företagsbesök har fort-
satt under året liksom möten med företrädare 
för civilsamhället i form av bland annat Leva och 
Bo i Rimforsa och Attraktionskraft Kisa. Den för-
djupande översiktsplanen för Rimforsa är i sitt 
slutskede, den kommer att ge goda förutsätt-
ningar för bostadsbyggande och företagande i 
Rimforsa. Antalet bygglov fortsätter att ligga på 
en hög nivå vilket tyder på framtidstro bland våra 
medborgare och företag. 
 
Här följer ett antal slutförda och pågående pro-
jekt samt nya beslut som tillsammans kommer 
att påverka kommunen på ett positivt sätt! 
Renovering av Hornåbergs camping, nya slöjdsa-
lar på Värgårdsskolan, ökade öppettider på 
biblioteket i Horn, flera platser inom barnomsor-
gen i Horn, tillgång på Wifi på våra särskilda bo-
enden, lekplats i Rimforsa, upprustning av stat-
ionsområdet i Kisa, renovering av Bäckskolan, 
dragning av fiber i Kisa.  
 
Nya projekt: LSS-boende i Kisa, idrottshall på 
Hackel i Rimforsa, utbyggnad av vattenverket i 

Rimforsa, skatepark i Kisa, bad vid Värgårdsudde i 
Kisa, renovering av Hovby hamn, lekplatser i 
Hycklinge, Horn och Kisa. Startbesked för projek-
tering av ny Räddningsstation i Kisa samt för om-
byggnad av Rimforsa skola har beviljats.  
 
Det är en styrka för Kinda kommun att många av 
besluten har kunnat ske i en bred politisk enighet 
med delar av partierna i den politiska opposit-
ionen. 
 
Vid mandatperiodens början enades den politiska 
majoriteten om en politisk plattform som be-
skrev vad vi ville åstadkomma. Redan nu har vi 
uppnått många av dessa löften! 
 
Utmaningar inför framtiden finns självklart! En av 
dessa är som tidigare säkerställa den långsiktiga 
kompetensförsörjningen för både den egna verk-
samheten och för näringslivet. Vidare hur 
fibrering av landsbygden ska finansieras. 
Osäkerhet råder kring framtiden för Stångådals-
banan samt startpunkt för projektet Förbifart 
Kisa. 
 
Jag vill till sist rikta ett stort tack till alla medarbe-
tare för väl genomfört arbete både gentemot 
våra medborgare och företagare! 
 
Tillsammans utvecklar vi Kinda! 
 
Hans Måhagen 
 
 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Förvaltningsberättelse 
Politik och organisation 
Kommunfullmäktiges ordf: Lena Käcker Johansson 
(kd) 
Kommunchef: Rosie-Marie Fors 
 

 
Stiftelsen Kindahus 100 % tecknad av kommunen 
Kommunalförbundet ITSAM; 1 av 6 medlemskom-
muner 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige har 35 ledamöter. Under man-
datperioden 2015-2018 är mandatfördelningen föl-
jande:  
Socialdemokraterna 11 
Moderaterna 6 
Centerpartiet 5 
Sverigedemokraterna 5 
Kristdemokraterna 2 
Miljöpartiet 2 
Liberalerna 2 
Vänsterpartiet 1 
Landsbygdspartiet Oberoende 1 
 
Den politiska majoriteten består av Socialdemokra-
terna, Moderaterna och Kristdemokraterna. 
 

Kommunens styr- och kvalitetsmodell 
Arbetet med att utveckla kommunens styr-och kva-
litetsmodell pågår. Det är en övergripande modell 
för alla verksamheter och där medborgaren sätt i 
centrum. Syftet med modellen är att säkerställa att 
tillgängliga resurser används till bästa nytta för 
medborgarna. Detta genom: 
 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
verksamhet 

 Eftersträva att uppfylla medborgarnas 
behov 

 Uppföljning av kvalitet, resultat i för-
hållande till insatta resurser 

 

En viktig del i arbetet är vår värdegrund. Framå-
tanda, ansvarskänsla och dialog är vår ryggrad i 
kommunen och grunden för vår styr- och kvalitets-
modell. 
 

 

Vision Kinda 
Kommunens styr- och kvalitetsmodell utgår från 
mål- och resultatstyrning. Målen vi arbetar med har 
utgångspunkt i Vision Kinda:  
 

Tillsammans utvecklar vi Kinda 
– en kommun fylld av framtidstro, engagemang 

och närhet. 
 
Utifrån visionen är fyra utvecklingsområden fram-
tagna.  
 
De fyra utvecklingsområdena är: 

 God livsmiljö 
 Hållbar samhällsutveckling 
 Livskraftigt näringsliv 
 Kompetensförsörjning. 

 
I dokumentet Utveckling Kinda, som togs av kom-
munfullmäktige i november 2015, beskrivs Vision 
Kinda och de politiska utvecklingsområdena med 
tillhörande kommunfullmäktige mål för mandatpe-
rioden. 
 

Mål och måluppfyllelse  
Kommunen har utformat 42 åtaganden. Nämn-
derna uppfyllda 62 % av sina åtaganden. 28 % be-
döms delvis uppfyllda. 
 
God livsmiljö – Arbetet mellan socialtjänst och ar-
betsmarknad och integration har utvecklats och fler 
medborgare är ute i arbete. Arbetet med ledarskap 
och medarbetarutveckling är uppstartat och work-
shops sker under hösten. Tillgänglig fritid utvecklas 
kontinuerligt liksom tryggare närmiljöer. Trafiksä-
kerhet och rätt fart i staden är under utveckling. Ut-
veckling av Rimforsa pågår och en fördjupad över-
siktsplan blir klar nästa år.  
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Hållbar samhällsutveckling – Kommunens med-
vetande kring miljöfrågor och användandet av mil-
jövänliga transporter ökar. Användning av elbilar 
har inte kommit till stånd ännu men beaktas i kom-
mande leasingbilsupphandling. Arbetet med miljö-
vänlig uppvärmning, förorenade områden och en-
skilda avlopp fortgår enligt plan. Upprustning av 
Stångådalsbanan är prioriterat och kommunen är 
aktiva i alla forum. Bredbandsutbyggnaden pågår i 
Kisa.  
 
Ett livskraftigt näringsliv – Aktiviteter pågår för att 
utveckla förenings-, närings- och kulturliv med t.ex. 
möten och enkäter. Bemötandestrategin är snart 
klar. Målet med aktiviteterna är att alla upplever ett 
gott bemötande från kommunen. 
 
Kompetensförsörjning – Genom att arbeta med di-
alog med alla medborgare, företagare och ung-
domsråd och möjlighet att lyssna på kommunfull-
mäktige samt e-tjänster förbättras demokrati och 
engagemang. En ny organisation för kommunen är 
klar till årsskiftet. Utveckling av Kinda kommun som 
attraktiv arbetsgivare pågår och är prioriterad. 
 

Kommunernas kvalitet i korthet 
För att mäta av vårt arbete, att vi gör våra medbor-
gare och brukare nöjda, gör vi regelbundna utvärde-
ringar av vårt arbete. Ett verktyg från SKL som an-
vänds är Kommunernas Kvalitet i Korthet (KKiK). I 
KKiK redovisas resultat inom flera områden som är 
intressanta för medborgarna. Resultaten har ambit-
ionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kva-
litet och effektivitet i jämförelse med andra kommu-
ner. KKiK använder cirka 40 mått för att mäta kom-
munens prestationer inom fem områden. Utöver de 
40 måtten finns det också så kallade komplette-
rande mått som ger en fördjupad bild av kommu-
nens resultat. 260 kommuner deltar för närvarande. 
Se vidare kolada.se för redovisningen av olika nyck-
eltal.  

Miljöredovisning 
Kommunens Miljö-, bygg- och räddningsnämnd de-
lar varje år ut ett miljöstipendium. Miljöstipendiet 
går till ett företag eller en privatperson som under 
året har gjort något alldeles särskilt för natur och 
miljö. 2017 tilldelades Sofidel AB stipendiet för an-
läggandet av ett omlöp av Kisaån förbi anlägg-
ningen.  
 
Miljökontoret har sedan 2009 inventerat enskilda 
avlopp. Utifrån denna inventering har ca 350 brist-
fälliga avlopp åtgärdats. Åtgärderna innebär att 

sjöar, vattendrag och grundvatten får bättre vat-
tenkvalité. 
 
 I Kinda kommun tas en miljöredovisning fram varje 
år för att jämföra nyckeltal och kopplingen till nat-
ionella och regionala miljömål. Genom redovis-
ningen av nyckeltal kan förändringar urskiljas över 
tiden. 
 
Ett exempel på nyckeltal redovisas nedan. 
 
Halten fosfor i Åsunden 
 

 
 
Nyckeltalet visar halten av fosfor i Åsunden. Höga 
halter av näringsämnet fosfor orsakar övergödning 
i våra sjöar, vattendrag, kustvatten och hav. Fosfor-
halten 2017 i Åsunden ligger på 6,8 µg/l vilket är 
under målhalten 7,5 µg/l.  
 
En fullständig miljöredovisning kommer senare un-
der året att finnas på kommunens hemsida 
www.kinda.se. Där belyses miljömålen; begränsad 
klimatpåverkan, bara naturlig försurning, frisk luft, 
ingen övergödning, god bebyggd miljö, giftfri miljö, 
levande skogar, myllrande våtmarker, ett rikt växt- 
och djurliv samt levande sjöar och vattendrag. 
 

Internkontroll 
Samtliga nämnder har inkommit med uppföljning av 
sina internkontrollplaner för 2017. 
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Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 2015-2018 
I november 2015 antog kommunfullmäktige mål för 
mandatperioden. Målen är adresserade till en eller 
flera nämnder.  

Till varje mål fastställs indikatorer med målnivå. 
Detta för att kunna följa upp och analysera resulta-
ten. 
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Andel företag som upplever ett gott bemötande i kontakt med kommunen ska öka

Indikator Tidigare 
utfall, Kinda

Senaste utfall, 
Kinda

NKI, nöjd kund index, myndighetsutövande gentemot företag - -

Svensk näringslivsranking av företagskl imat 110 161

Kinda kommun ska aktivt arbeta för att minska miljöbelastningen

Indikator Tidigare 
utfall, Kinda

Senaste utfall, 
Kinda

Senast utfall, 
alla 
kommuner

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser 9,81 9,67 7,38

Antal  påstigande i kol lektivtrafiken     234 703    229 126 -

Andel som upplever engagemang, demokrati och inflytande ska öka

Indikator Tidigare 
utfall, Kinda

Senaste utfall, 
Kinda

Senast utfall, 
alla 
kommuner

Nöjd inflytande -index, helhet 43 39 40

Nöjd inflytande-index, påverkan 44 37 40

Antal  inkomna synpunkter 50 72 -

Nöjd medarbetarundersökning - - -

Sjukfrånvaro 6 6,6 6,9

Kommentar: Det finns flera förbättringsområden att samlas kring gällande Kinda kommuns senaste 
företagsranking. Ett område är offentlig upphandling, där flera utbildningsinsatser samt ett antal 
leverantörsdialoger genomförts under året, vilket även planeras inför 2018. Ytterligare ett prioriterat område är 
kompetensförsörjning av näringslivet, där en arbetsgrupp nu tittar på förslag på åtgärder. Vi behöver bli tydligare 
avseende förväntningar, förutsättningar och roller i dialogen mellan näringsliv och samhälle. En näringslivsstrategi 
beslutades av Kommunstyrelsen i december. En handlingsplan, som ska vara vägledande för arbetet framöver, finns 
framtagen.

Kommentar: Det senaste utfallet visar på en minskning av utsläppen jämfört med tidigare utfall. Dock ligger Kinda fortfarande 
högre än medelvärdet, vilket beror på att vi har stora industrier som påverkar i förhållande till folkmängd. Vidare får 
genomfartstrafiken stort genomslag. 

Internt finns en tydlig inriktning att styra kommunanställda att välja kollektivtrafik för tjänsteresor. 

Kommentar: Kinda kommun jobbar vidare med vilka former och rutiner som ska användas för medborgardialog.

Sjukfrånvaron har ökat jämfört med tidigare utfall, men ligger fortfarande lägre än övriga kommuner vilket är positivt. 
Sjukfrånvaron i Kinda kommun har ökat både hos kvinnor och män och något som sticker ut är att sjukfrånvaron hos kommunens 
yngre medarbetare (0-29 år) steg. Samtliga av kommunes förvaltningar redoivade en ökad sjukfrånvaro 
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Färgskala måluppfyllelse Grönt= uppfyllt     Gult= delvis  Rött=ej uppfyllt  

 För att målet ska var helt uppfyllt krävs att alla indikatorer är lika eller högre än riket eller där jämförelse med riket inte finns att 
det är en positiv trend i alla indikatorer. 

 Läs gärna vidare om vår Vision, utvecklingsområden och kommunfullmäktiges mål för mandatperioden i dokumentet Utveckling 
Kinda. 

 För redovisning av nämndernas mål och måluppfyllelse se respektive nämnds verksamhetsberättelse.  

Kinda kommun ska ha attraktiva och trygga närmiljöer

Indikator Tidigare 
utfall, Kinda

Senaste utfall, 
Kinda

Senast utfall, 
alla 
kommuner

Nöjd medborgar-index, Gator och vägar 57 55 55

Nöjd medborgar-index, Gång- och cykelvägar 55 53 55

Nöjd region-index, Trygghet 68 68 57

Kinda kommun ska erbjuda förutsättningar för varierat och attraktivt boende i Rimforsa

Indikator Tidigare 
utfall, Kinda

Senaste utfall, 
Kinda

Det ska finnas detal jplan som möjliggör olika upplåtelseformer i Rimforsa -

Antal invånare i Rimforsa 2304 Finns ej ännu

Andel kommunägd tätortsnära mark i Rimforsa ska öka

Indikator Senaste utfall, 
Kinda

Andel tätortsnära mark för boende och industri i  Rimforsa som kommunen äger

Kommentar: I nuläget finns ett flertal positiva planbesked i Rimforsa vilka ger förutsättningar till nya detaljplaner 
med blandad bostadsbebyggelse i Rimforsa.

Kommentar: Under se senaste åren har ingen ökning av tätortsnära mark i Rimforsa genomförts.
Inledande dialoger har under 2016/2017 genomförts av tjänstemän och lokala fastighetsägare i Rimforsa.
Dessa dialoger har i nuläget inte öppnat upp för fortsatta förhandlingar i frågan. 
En förutsättning att komma vidare är att Kinda kommun tydligt visar på effektivt nyttjande av kommunens 
nuvarande markinnehav.
Detta har också påbörjats – Hackel, Åsundavallen, Rimforsa 9:62 etc.

Kommentar: Vi arbetar ständigt för att våra miljöer ska bli ännu tryggare och mer attraktiva bland annat genom 
trygghetsvandringar. I vårt ANDT- och brottsförbyggande råd samverkar kommunen med polisen och andra 
viktiga aktörer
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Kommunfullmäktiges mål och nämndernas åtagande 
Se vidare i nämndernas redogörelser i bilaga 2. 
 
 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 resul-
tat  

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 Rim-
forsa  

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

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 bredbands-
ansluta sig senast år 2020. 

 

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

 

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 ef-
fektivitet 

 

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 del-
aktigheten vid utvecklingssamtal. 

 

SN Etablera Kinda som en attraktiv arbetsgivare 
 

SN Öka medvetenheten om vägar för inflytande och demokrati 
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Omvärldsanalys 
Kvalitetsarbetet är ett fokusområde för att utveckla 
verksamheten för kunden och för en bra arbets-
miljö. En ökad komplexitet med minskad tillgång på 
arbetskraft, ökade behov och stora investeringar 
måste hanteras kreativt med nya arbetsmetoder 
och ökad användning av välfärdsteknologi.  

Svensk BNP har inte vuxit så snabbt under 2017 som 
tidiga utfall och prognoser indikerat. Men konjunk-
turen har ändå förstärkts markant och även 2018 
kommer att präglas av högkonjunktur. Den något 
svagare utvecklingen gäller dock inte antalet arbe-
tade timmar eller lönesumman. Det innebär tvär-
tom en något starkare utveckling, enligt Sverige 
kommuner och Landstings, SKLs bedömningar i cir-
kulär 18:5.. Detta medför en fortsatt hygglig ökning 
av det reala skatteunderlaget 2017 och 2018. Under 
loppet av 2018 blir den ekonomiska utvecklingen 
dock svagare och högkonjunkturen når då sin kul-
men. 

Framförallt var det nettoexporten som drog ned till-
växttakten under 2017. Även den höga investerings-
takten har dämpats något, vilket drog ned den to-
tala tillväxttakten jämfört med förväntningarna. Det 
beror på att bostadsbyggandet nu är på en så hög 
nivå att det är svårt att höja den ytterligare. 

Utvecklingen efter 2018 är svår att prognosticera 
enligt SKL. Deras skatteunderlagsprognos för 2019 
bygger på ett antagande om en relativt snar åter-
gång till ett neutralt konjunkturläge. Det innebär en 
markant uppbromsning av skatteunderlagets ök-
ningstakt 2019 och 2020. Ett mer utdraget förlopp 
skulle betyda att uppbromsningen fördelas på fler 
år. Oavsett hur snabbt det går så står kommuner 
och landsting inom kort inför en mycket besvärlig 
obalans mellan snabbt växande demografiskt be-
tingade behov och ett långsamt växande skatteun-
derlag.  

Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge be-
räknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. Tolv-
månaderstalen för KPI har tillfälligt nått över 2 pro-
cent, men en starkare krona gör att inflationen 
pressas tillbaka under nästa år. Den fortsatt svaga 
prisökningstakten gör att Riksbanken dröjer med att 
höja styrräntan till nästa höst, spår SKL. 

Normaliseringen av konjunkturläget under 2019 
och 2020 innebär att BNP, sysselsättning och skat-
teunderlag utvecklas svagare än normalt. BNP-ök-
ningen begränsas till 1,4 procent 2019 samtidigt 

som antalet arbetade timmar i den svenska ekono-
min minskar något antar SKL. 
 
Regeringen tilldelade 10 miljarder till kommuner 
och landsting från år 2017 som mer resurser i välfär-
den. Pengarna har dels fördelats med fördelnings-
nyckel i kronor per invånare och dels med en fördel-
ningsnyckel där hänsyn flyktingvariabler. Kinda 
kommun har tilldelats 7,7 miljoner kronor.  
 
I Kinda kommun visar december2017 arbetslös-
hetssiffror i åldersgruppen 18-24 år 5,6 % jfr med 
6,4 % per december 2016. Riket 6,2 % (6,9 % 2016)I 
åldersspannet 16-64 år är sifforna 3,6 % per decem-
ber 2017 och 4,1 % per december 2016 enligt Ar-
betsförmedlingens månadsstatistik. För riket är 
motsvarande 5,9 % och 6,1 % 2016. 
 
Antalet invånare i Kinda var vid årsskiftet 9 882 
(9 874 2016, 9 795, 2015)  
 

Framtiden 
För att säkerställa den framtida välfärden måste vi 
skapa möjligheter till en hållbar utveckling av våra 
kärnverksamheter. Att skapa en drift i balans är av 
yttersta vikt då vi under ett antal år haft underskott 
i driften. Detta ställer krav på oss framöver, då vi ser 
en fortsatt ambitiös investeringsplan som i flera fall 
leder till nya och ökade driftskostnader. Vi ser 
också, som många andra kommuner, behov av rein-
vesteringar i befintliga lokaler då detta är ett efter-
satt område.      
 
Vi måste ha en hållbar ekonomisk utveckling med 
effektivt resursutnyttjande. Effektiva inköp och ra-
mavtalstrohet resulterar i mer värde för varje satsad 
krona. För att klara av det kommunala uppdraget ef-
fektivt krävs samverkan, både inom organisationen 
och med andra aktörer.  
 
Ett annat viktigt område är användning av ny teknik, 
inte minst när möjligheten att hitta rätt kompetens 
eller arbetskraft över huvud taget minskar. Digitali-
sering i olika former är ett fokusområde i budget 
2018 och framåt. 
 
Det är också en stor utmaning framöver att hitta rätt 
kompetens då det råder stor konkurrens om arbets-
kraften, särskilt inom yrken såsom socionomer, 
sjuksköterskor m.fl. Kinda har anammat SKLs sats-
ning ”Sveriges viktigaste jobb” för att öka kun-
skapen om och nyansera bilden av välfärdsjobben 
med kommuner och landsting som arbetsgivare. 
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Det är även angeläget att tillhandahålla och främja 
livslångt lärande och utveckling i samverkan med 
näringslivet och andra aktörer. Dels för att minska 
arbetslösheten och utanförskapet, men även för att 
matcha framtida arbetskraft med behov och efter-
frågan. 

Frågor kring kommunikation och infrastruktur är 
fortsatt centrala. Vi har som mål att 90 % av befolk-
ningen ska ha möjlighet att bredbandsansluta sig 
senast år 2020. Även mark och bostäder är viktiga 
områden. Vi har behov av en mer differentierad bo-
stadsmarknad i Kinda med exempelvis fler lägen-
heter i Rimforsa.   
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Ekonomisk översikt och analys 
Finansförvaltning 
Budget 2017: 559 151 tkr 
Utfall 2017: 552 462 tkr 
Avvikelse 2017: -6 689 tkr, 1,2 % av budget 
 
Finansförvaltningen hanterar de intäkter och kost-
nader som inte bokförs direkt på någon av nämn-
derna. Kommunalskatteintäkter och generella stats-
bidrag utgör de största posterna. Härifrån sker 
pensionsutbetalningar och pensionsavsättningar 
och finansiella intäkter och kostnader bokförs här. 
 
Enligt SKL cirkulär 17:68 är slutavräkningen för skat-
terna 2016 521 tkr bättre medan prognosen för 
2017 är 2 016 tkr sämre. Totalt landar skatterna 
ändå på en positiv avvikelse med 2 779 tkr 
De generella statsbidragen blir bättre än budgeterat 
med 2 798 tkr. Pensionskostnaderna ökar – Bud-
getavvikelsen blev negativ 2 550 tkr. 
Räntenettot jfr budget är positivt 595 tkr. Någon ny-
upplåning har inte behövt göras 2017 
 
Realisationsvinst eller förlust vid fastighetsförsälj-
ning redovisas under Finans. Reavinsten för året 
uppgår till 1 604 tkr.  
 
Avsättningar har gjorts för avveckling av verksam-
heter. Dels för avvecklingen av den egna verksam-
heten för ensamkommande barn (lokal- och perso-
nalkostnader) 2 785 tkr samt för avveckling lokaler 
för Kinda Lärcentrum 4 289 tkr. 
Dessa poster redovisas som jämförelsestörande 
kostnad i resultaträkningen. 
Resultatredovisas som jämförelsestörande intäkt 
har skett med överskottet på medlen från Migrat-
ionsverket 2015 och 2016 som inte tidigare har kun-
nat bokföras som fordran på grund av för stor osä-
kerhet.  
 
Statsbidraget för att ensammande unga i asylpro-
cessen som fyller 18 år, 280 tkr, har betalats ut och 
resultatredovisats i december. Kommunfullmäktige 
har beslutat att stödja familjer som under 2018 låter 
barnen bo kvar i kommunen för att fullgöra sina 
gymnasiestudier. 
 

Anslagsmedel till KFs förfogande 
Budget 2017: 1 000 tkr lönepott prioriterade grup-
per. 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. 
 
Lönepott fördelas efter förhandlingsdelegationens 
beslut. Ofördelade anslagsmedel till Kommunfull-
mäktiges förfogande fördelas efter särskilt beslut. 
Under 2017 har två beslut fattats:  
KF § 78, KS § 121 (2017-00158) 900 tkr till Kvalitet-
Kinda (budget utlagd till verksamhet under kom-
munchef 1010 92066) 
KF § 77, KS § 139 (2017-00186) 400 tkr till Utbildning 
av undersköterskor. Budget utlagd till verksamhet 
under kommunchef 1010 92067). Löner priorite-
rade grupper; 839 tkr utfördelat till nämnderna 
(ökad budgettilldelning). 

Avstämning av balanskravet 
Balanskravet innebär att kommunen måste ha ba-
lans mellan intäkter och kostnader i resultaträk-
ningen. För att kommunen skall kunna uppfylla 
kommunallagens krav på god ekonomisk hushåll-
ning krävs dock ett resultat som väsentligt översti-
ger balanskravet. Resultaträkningen ska utgöra ut-
gångspunkten för avstämning mot kommunallagens 
krav på ekonomisk balans. Huvudprincipen är att 
realisationsvinster inte ska räknas med i intäkterna 
då avstämning mot balanskravet görs. Avstäm-
ningen visar att kommunens justerade resultat upp-
fyller balanskravet. Kommunen har inga negativa 
resultat att återställa. Se vidare not 8 i under Räken-
skaper. 
 

 

Finansiella mål  
För att möta de växande behoven av kommunal 
verksamhet måste kommunen se till att både verk-
samhet och ekonomi genomsyras av god ekonomisk 
hushållning i både kort‐ och långsiktigt perspektiv. 
Men det räcker inte med ett positivt resultat över 
tid utan i lagen har fastslagits att kommunerna skall 
ange finansiella mål för ekonomin och mål och rikt-
linjer för verksamheten. De finansiella målen ska 
ange de finansiella förutsättningarna eller ramarna 
för den verksamhet kommunen bedriver. Den all-
männa utgångspunkten för det finansiella perspek-
tivet är att varje generation själv måste bära kostna-
derna för den service som den konsumerar. Kom-
munfullmäktige fastställer i samband med beslut 
om årsbudget och flerårsplan de finansiella målen. 
Ett finansiellt mål är årets resultat. Enligt ”normen” 
för god ekonomisk hushållning bör resultatet uppgå 

Avstämning av balanskrav (mkr) 2017 2016 2015
Årets resultat 13 389 24 334 19 653
Avdrag för realisationsvinster 1 485 573 64
Justerat resultat enl balanskrav 11 904 23 761 19 589
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till 2 % av skatter och bidrag för att möjliggöra en 
långsiktig sund ekonomi. Målet måste dock anpas-
sas till den enskilda kommunens förutsättningar på 
kort och på lång sikt. Kinda har för år 2017 antagit 
ett mål om mer än 2,5  % av skatter och bidrag, vil-
ket är i enlighet med god ekonomisk hushållning. 
Budgeten antogs med ett ännu bättre resultat 4,3 
%. Årets resultat blev 2,4 % dvs målet uppfylldes 
inte. Exkluderar vi jämförelsestörande poster så blir 
utfallet 2,8 % av skatter och bidrag. 
 

 
 
Soliditeten visar kommunens långsiktiga finansiella 
styrka, det egna kapitalet i förhållande till tillgång-
arna. När man studerar soliditeten är det framförallt 
nyckeltalets utvecklingstrend som är intressant att 
följa. De faktorer som påverkar soliditeten är resul-
tatutveckling samt tillgångarnas och låneskuldens 
förändring. Speciellt för kommuner och landsting är 
också att det finns en ”gammal” pensionsskuld som 
redovisas som en ansvarsförbindelse. Den gäller de 
anställda som tjänade in pensionen före 1998. 
Denna post finns utöver den skuldsättning som 
finns i balansräkningen och den kostnadsförs först 
då den betalas ut. Målet är uppfyllt 
 

 

Pensioner 
Kommunens pensionsåtagande redovisas enligt 
blandmodellen som föreskrivs i redovisningslagen. 
Den innebär att pensionsförmåner som intjänats 
före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. 
Pensionsförmåner som intjänats från och med 1998 
ingår i verksamhetens kostnader och redovisas som 
avsättning.  
Kostnaderna för de befintliga pensionsåtagandena 
kommer att ta ett allt större utrymme i kommunens 
budget framöver.  
 
Pensionsåtagandena uppgår totalt till 176,4 mkr 
varav ansvarsförbindelsen uppgår till 167,6 mkr och 
pensionsskulden till 7,4 mkr.  
 

 
 

Låneskuld 
Låneskulden uppgår till 64,7 mkr. Ingen nyupplåning 
har skett under 2017. 

 
 

Borgensåtagande 
Borgensförbindelser är alltid förknippade med ett 
risktagande och skall alltid ingås med största försik-
tighet.  
 
Under 2012 ingicks en generell borgen för Kom-
munalförbundet ITSAM med ett tak på 30 mkr där 
alla medlemskommuner är solidariskt ansvariga. IT-
SAMs långsiktiga upplåning var vid årsskiftet 2017 
9,2 mkr, vilket är 5,4 mkr lägre än föregående år 
 
Vad gäller Stiftelsen Kindahus så finns ett Kommun-
fullmäktigebeslut på ett tak för borgen på 275 mkr. 
Vid årsskiftet 2017 hade Stiftelsen Kindahus en be-
låning motsvarande 177 mkr jämfört med 192 mkr 
året innan. 
 
Kinda kommun har i december 2001 ingått en soli-
darisk borgen såsom för egen skuld för Kommunin-
vest i Sverige AB. Idag är 288 av landets kommuner 
och landsting medlemmar i Kommuninvest. Mellan 
samtliga dessa har ingåtts ett avtal om hur ansvaret 
ska fördelas på varje medlemskommun vid ett ev. 
infriande av borgensansvaret. Vid 2017 års utgång 
var Kindas andel 0,10 %. 
 
Kommunen ser i dagsläget ingen större risk kring 
dessa borgensåtaganden. Om kommunen och Stif-
telsen Kindahus båda kommer ha behov av ökad 
upplåning med anledning av kommande investe-
ringar så kan det möjliga lånetaket i Kommuninvest 
nås, vilket uppmärksammats under pågående bud-
getdiskussioner som en viktig faktor. Det påverkar 
bland annat planering av tidplanen för investering-
arna hos kommunen och Stiftelsen och även vilket 
”taket” för våra totala investeringar behöver bli. 
 

Kommunens finansiella mål 2017 Mål Utfall Uppfyllelse
Årets resultat mer än 2,5 % av skatter och bidrag 2,4% Ej uppfyllt
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse Positiv 25,1% Uppfyllt

Exkl jämförelsestörande poster: 2,8%

Bokslut Bokslut Bokslut
2017 2016 2015

Avsättning pensioner enl underlag KPA
Avsättning pensioner 5 980 5 845 3 969
Avsättning löneskatt pensioner 1 470 1 418 963
Summa avsättning pensioner 7 450 7 263 4 931

Ansvarsförbindelse pensioner
Pensionsåtaganden 134 923 144 500 150 593
Löneskatt på pensionsåtaganden 32 732 35 056 36 534
Summa ansvarförbindelse 167 655 179 556 187 127

Summa pensioner (inkl. förtroendevalda) 175 105 186 819 192 058

Långivare Belopp (mkr) Ränta Förfallodag
Kommuninvest 20,0 2,55% 2019-03-12 amorteringsfri tt
Kommuninvest 20,0 2,94% 2024-02-19 amorteringsfri tt
Kommuninvest 20,0 3 mån STIBOR + 0,44% 2018-06-20 amorteringsfri tt
Swedbank Hypotek AB 4,7 3,26% 2018-11-23
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Kinda kommuns bolag 
En koncern består av en grupp juridiska enheter, 
med en överordnad och dominerande enhet och en 
eller flera underordnade och beroende enheter (bo-
lag, stiftelser mm). För att koncernförhållande ska 
anses föreligga, ska den överordnade enheten (här 
kommunen) ha ett varaktigt bestämmande eller vä-
sentligt inflytande över underordnad enhet. Under-
ordnad enhet kan vara helägd eller samägd. En 
samägd enhet anses bara ingå i koncernen motsva-
rande ägd andel. Enligt praxis förutsätts ett väsent-
ligt inflytande vid röstandel av minst 20 %. Detta in-
nebär att en sammanställd redovisning enbart om-
fattar Kinda kommun och Stiftelsen Kindahus.  

Stiftelsen Kindahus 
Grundfonden i Stiftelsen Kindahus är till 100 % teck-
nad av Kinda kommun. Grundfondskapitalet uppgår 
till 2,1 mkr. Ändamålet med stiftelsens verksamhet 
är att inom kommunen uppföra, förvalta och att för-
sälja bostadshus med tillhörande affärslokaler och 
kollektiva anordningar. Verksamheten kan också 
omfatta uppförande av småhus för försäljning. 
 
Årets omsättning för Stiftelsen Kindahus uppgår till 
77 185 tkr att jämföra med 78 280 tkr för 2016. Re-
sultatet efter finansiella poster uppgår till 14 156 
tkr.  
 

Jämförelser mellan åren 2017-2016 
Det budgeterade resultatet i relation till skatter och 
bidrag för 2017 är 4,3 % och utfallet blev 2,4 %. Vi 
har valt att besluta om en budget som är starkare 
än det finansiella målet för att skapa förutsättningar 
för ökade driftkostnader med anledning av stora in-
vesteringar. Resultatet belastas dock av jämförelse-
störande intäkter (4,6 mkr av medel från Migrat-
ionsverket avseende 2016 och tidigare) respektive 
kostnader (7,1 mkr) för engångseffekter vid avveckl-
ing av verksamheter. Justerar resultatet med dessa 
poster är målet uppfyllt (2,8 %). 
De taxefinansierade verksamheterna visar nollre-
sultat. Fortsatt avsättning för återställning deponi 
har gjorts och va-verksamheter har fonderat över-

skott förutbetalda konsumtionsavgifter för att fi-
nansiera utbyggnaden av Rimforsa vattenverk. Rea-
lisationsvinst vid försäljning av fastigheter och in-
ventarier uppgår till 1,5 mkr. 
 
På intäktssidan har de riktade statsbidragen inom 
skolans verksamhetsområde ökat kraftigt mellan 
åren (+4 500 tkr). Medlen från Migrationsverket har 
däremot minskat kraftigt mellan åren i och med att 
avtalet med Migrationsverket förändrats. Samtidigt 
minskar kostnaderna såsom för EKB-verksamheten 
(köp av plats) med motsvarande belopp.  
 
På intäktssidan syns avvikelser mellan åren även för 
Ersättnings försäkringskassa (personlig assistans 1 
ärende mindre) samt att vi sålt verksamhet till an-
nan kommun för 3 LSS-ärenden. 
 
På kostnadssidan påverkar färre ärenden ekono-
misk bistånd ekonomin positivt med 1 600 tkr. Be-
hovet av att köpa platser från exempelvis Statens in-
stitutionsstyrelse har ökat med 2 640 tkr. 
 
Ett IVO-ärende om försenad gruppbostad för LSS-in-
sats har resulterat i bokfört vite om 213 tkr för 2017.  
 
Kostnader för arbetskraft som innefattar arvoden, 
löner och pensionskostnader är 20 000 tkr högre än 
samma period 2016 vilket är ca 5 %. Se vidare under 
avsnittet Personalekonomisk redogörelse.  
 
För ”övriga verksamhetskostnader” ser vi inga 
större avvikelser mellan åren. 
 
Vi ser att året kostnadsmässigt vara lite ”baktungt”. 
Det är främst utredningar, förändringsarbete inför 
ny organisation från 2018 och extra avsättningar 
som skruvat ner utfallet jämfört med prognosen vid 
tertial 2. 
 
 
 
 
 
. 
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Driftredovisning (anslagstilldelning) 
Se vidare kommentarer i nämndernas verksamhetsberättelser 

Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen redovisar ett 
underskott med 665 tkr. Taxefinansierad verksam-
het VA visar ett överskott på 1 396 tkr som har satts 
av till investeringsfond för Rimforsa vattenverk.  Av-
sättning till återställande deponi har skett inom ren-
hållningsverksamheten, varvid resultatet blir noll. 
Kostnader som påverkat resultatet är projekt inom 
arbetsmarknad och integration, sanering av tidigare 
campingplats i Rimforsa, underlag till översiktsplan 
och omställningskostnader men anledning av ny 
kommunikationsoperatör. Överskott redovisas för 
skolskjutsverksamheten och utbildning av under-
sköterskor som startar under 2018. I övrigt är det 
mindre avvikelser.  

Miljö-, bygg och räddningsnämnd För att klara tidi-
gare brist på byggkontoret har extraresurs satts in. 
Det har dock varit betydligt mer ärenden och betyd-
ligt större bygglovsintäkter än normalt vilket inne-
bär att bygglovssidan har gått med överskott. Miljö-
kontoret har överskott som baseras på vakant tjänst 

under början på året. Räddningstjänsten har haft 
stora kostnader i form av kommunala sjukvårdsupp-
drag, nytt brandmannaavtal samt utökning av en 
operativ tjänst som finns budgeterad 2018. Detta 
balanseras delvis upp av att fordon sålts med rea-
vinst.  

Kultur- och fritidsnämnd: Resultatet för året ligger 
nära noll. Ny teknik möjliggör mera flexibla öppetti-
der på biblioteket i Horn. Amerikaveckan har ge-
nomförts med många populära inslag. Kulturskolan 
har påbörjat samverkan med andra kulturskolor. Ett 
försök att starta föreningsråd har diskuterats med 
intresset från föreningarna var lågt. Arbetet med 
skatepark Kisa och hall på Hackel fortskrider. 

Barn- och utbildningsnämnd: Nämnden lämnar ett 
mindre överskott. En ny rektor har rekryterats till 
Horn. Arbetet med nya skola/förskola Rimforsa fort-
skrider. Lokalanpassning kommer behöva ske då All-
hamraskolans verksamhet avslutas. Samverkan för 

Nämnd Budget Utfall Budget-
2017 2017 avvikelse

(tkr) 2017

Kommunstyrelsen 74 496 75 162 -665

Kommunrevisionen 1 080 1 005 74

Överförmyndaren 1 260 1 876 -616

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 17 385 17 203 182

Kultur- och fritidsnämnden 21 098 20 930 169

Barn- och utbildningsnämnden 222 689 222 355 334

Socialnämnden 195 956 200 543 -4 587

Anslagsmedel till KFs förfogande
budgeterat 3 666
utfördelat -2 139
ofördelade 1 527

Nettokostnader (ram) 535 491 539 074 -3 583

Finansförvaltningen -559 151 -552 462 -6 689

Netto 23 660 13 389 -10 271
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att identifiera psykisk ohälsa och utanförskap sker 
tillsammans med Socialförvaltningen med finansie-
ring från Samordningsförbundet. Ny organisation 
från 2018 tillför kompetenser inom fritidsgård, kul-
turskola och arbetsmarknad/integration. 
 
Socialnämnd: Resultatet för år 2017 blev -4 587 tkr. 
Bakgrunden till underskottet bedöms främst vara 
institutionsplaceringar 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. Antalet placeringar inom IFO har ökat men 
kompenserats av minskat försörjningsstöd. Arbetet 
fortsätter kring ständiga förbättringar och Bergdala 
äldreboende är utsett som pilot. Nyckelfri hem-
tjänst är i huvudsak genomfört. En stor utmaning är 
den framtida kompetensförsörjningen, främst inom 
hemsjukvård och äldreomsorg. Användningen av ny 
teknik och nya arbetsformer är en viktig del i det 

framtida arbetet. WiFi på äldeboenden är en fråga 
som är på väg att lösas.  
 
Kommunrevision: Uppdraget från Kommunfullmäk-
tige är att självständigt och oberoende granska alla 
delar av den kommunala verksamheten. Reviso-
rerna är 7 stycken och som sakkunnigt biträde an-
vänds revisionsbyrån PWC. 
 
Överförmyndare: Verksamheten är lagreglerad 
myndighetsutövning och samverkan sker mellan 
Kinda, Åtvidaberg, Ydre och Vimmerby. Antalet en-
samkommande barn har minskat stadigt under 
årets första åtta månader och antalet ärenden har 
halverats jämfört med 2015. Det sker ändring i ar-
vodesreglerna för ensamkommande barn vilket 
kommer märkas främst 2018. Verksamheten visar 
underskott vilket är en eftersläpningseffekt från 
2016. 
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Investeringar per nämnd 

 
 
Kommunen har de senaste åren ökat investerings-
takten och även kommande år väntas investering-
arna ligga på en fortsatt hög nivå. Kommunfullmäk-
tige beslutade investeringsmedel för 2017 till 64 
969 tkr, därutöver togs beslut att utöka investe-
ringsramen för 2017 med 6 000 tkr för att finansiera 
uppförandet av Idrottshallen i Rimforsa samt för åt-
gärder i Kindagård Kisa 2 000 tkr. därmed är investe-
ringsmedlen för 2017 72 969 kr. Utöver detta till-
kommer 51 394 tkr i överförda medel för investe-
ringar som inte kunnat färdigställas under 2016 vil-
ket ger en total på 124 363 tkr. Utfall helår 53 101 
tkr. 
 
Den största investeringsutgifterna har under året 
har varit färdigställandet av Horns camping, renove-
ringen av Bäckskolan som fortskrider 2018 och ut-
byggandet av fiber i Kisa tätort vilket på sikt till viss 
del ska självfinansieras via anslutningsavgifter. Ut-
byggnaden skulle varit klar 2017 men viss försening 
har uppstått. Fiber i form av återetableringar, sam-
förläggning mm har kostat 1 714 tkr. 
 
Slöjdsalarna på Värgårdsskolan är färdigställda 
(9 215 tkr). Kindagård har anpassats för kommu-
nens behov 1 980 tkr.  
 

Reinvestering i vägar har skett med 1 080 tkr och 
VA-nätet med 1 059 tkr. I Rimforsa har dagvatten-
kulvert Hackel kostat 2 400 tkr. 
 
Förvaltningarna har egna medel som i första hand 
används till inventarier, fordon och maskiner. 
 
I investeringsbudgeten finns det en post som heter 
”ofördelade investeringar 2017” som är på 3 350 
tkr. Detta är investeringar som inte har fått något 
igångsättningsbeslut utifrån den investeringsplan 
som kommunfullmäktige beslutat.  

Se vidare detaljerad uppföljning investeringar i bi-
laga 3. 

 

  

Nämnd Budget Överförda Total Utfall Budget-
2017 budgetmedel budget 2017 avvikelse

(tkr) fr 2016 2017 2017
 

Kommunstyrelsen 58 819 51 394 110 213 46 534 63 679

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 4 500  4 500 1 991 2 509

Kultur- och fritidsnämnden 1 000  1 000 812 188

Barn- o utbildningsnämnden 2 000  2 000 1 774 226

Socialnämnden 3 300  3 300 1 990 1 310

Ofördelade investeringsmedel 3 350 3 350 0 3 350

Totalt kommunen 72 969 51 394 124 363 53 101 71 262

Til lkomnande beslut j fr beslutad budget 64 969 Budget 2018 KF § 85-87

Förbättringsutgi ft annans fastighet
Kindagård KF § 4 2 000

Hackel utökning alt med 8 omkl rum 6 000
KF § 69

72 969
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Personalekonomisk redovisning 
I kommunens personalpolitiska program framgår 
att kommunen ständigt ska anpassa sig till medbor-
garnas krav och önskemål och förändringar i om-
världen. Detta ställer krav på kommunens förmåga 
att utveckla, behålla och rekrytera nya medarbe-
tare. För att lyckas med det måste kommunens per-
sonalpolitik främja verksamheterna och bidra till ef-
fektivitet och förnyelse samt utgöra en attraktiv ar-
betsgivare. 
Välfärdssektorn behöver anställa en halv miljon nya 
medarbetare de närmaste tio åren för att klara sina 
åtaganden.  Stora pensionsavgångar och ökad efter-
frågan står bakom de ökande behoven. För att 
lyckas med kompetens- och personalförsörjningen 
så handlar det bland annat om att använda kompe-
tensen på rätt sätt, låta fler medarbetare arbeta 
mer, skapa möjligheter för att förlänga arbetslivet, 
skapa engagemang och öka inflytande samt visa på 
utvecklingsmöjligheter.  
Arbetsmiljö och hälsa 
HR-avdelningen har under året fortsatt med den ar-
betsmiljöutbildning som startade under 2016. To-
talt genomgick 20 chefer och 26 skyddsombud som 
genomfördes i fyra omgångar. Utbildningen plane-
ras vara årligen återkommande.  
Kinda kommun erbjuder sina medarbetare frisk-
vårdsbidrag med 1500 kronor per år. Under 2017 så 
utnyttjades det av cirka 480 medarbetare av dessa 

så utnyttjade cirka 80 medarbetare sig av hela be-
loppet på 1500 kronor. Det är fler medarbetare som 
utnyttjat friskvårdsbidraget 2017 än 2016, men de 
som utnyttjat friskvårdsbidraget har utnyttjat en 
lägre summa. Kostnaderna för friskvårdsbidraget 
uppgick till cirka 570 tkr vilket var något högre än 
prognos. 
Anmälda arbetsskador uppgick under året till 19 
stycken. Utav arbetsskadeanmälningarna så var 13 
gjorda av kvinnor och 6 av män. Vilket ungefär över-
ensstämmer med könsfördelningen i kommunen. 
Den främsta orsaken till arbetsskadorna är att man 
skadats av person. De flesta av skadorna skedde i 
Socialförvaltningen 13 stycken. 
Kostnaderna för företagshälsovård uppgick till cirka 
564 tkr. 
Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,3 pro-
cent. I och med det så ligger den på samma nivå som 
2015. Sjukfrånvaron har ökat hos män och minskat 
hos kvinnor. I sjukfrånvaron uppdelad efter ålders-
kategori så syns en uppåtgående kurva i åldersgrup-
pen 0-29 år som har ökat med 0,6 procent Sedan 
2014 har sjukfrånvaron ökat med 2,7 % i gruppen 0-
29 år. Samma tendens finns även för riket i stort. Att 
notera är att hälsotal + 60 dagar, vilket är ett mått 
på långtidssjukskrivning, har minskat. 

Sjukfrånvaro 
År 2017 2016 2015 2014 
Totalt 6,3% 6,6% 6,3% 5,3% 
Man 3,2% 2,8% 2,6% 2,4% 
Kvinna 7,0% 7,5% 7,1% 5,9% 
0-29 år 6,5% 5,9% 5,0% 3,8% 
30-49 år 6,7% 6,9% 6,9% 5,7% 
50-99 år 5,7% 6,5% 6,1% 5,2% 
Hälstotal 60 dagar + 42,8% 45,2% 44,7% 47,3% 

 
I sjukfrånvarostatistiken fördelad per förvaltning 
framgår det att både Barn- och utbildningsförvalt-
ningen och Socialförvaltningen har sänkt sin sjuk-
frånvaro. Kommunstyrelseförvaltningen har däre-
mot ökat. Kultur och fritidsförvaltning och Miljö, 
bygg och räddningsförvaltning är egentligen för små 

för att dra några större slutsatser men visar ända en 
minskning respektive en liknande nivå 2017 som 
2016. Även här syns relativt stora ökningar inom 
gruppen 0-29 år inom Barn- och utbildningsförvalt-
ningen och Socialförvaltningen. 

Sjukfrånvaro per förvaltning  
To-
talt 

Man Kvinna 0-29 30-49 50-99 

BUN 2017 5,5% 4,6% 5,6% 5,3% 6,2% 4,6% 
BUN 2016 5,9% 3,0% 6,5% 3,0% 6,9% 5,6% 
KS 2017 4,7% 2,1% 6,4% 2,4% 4,9% 5,3% 
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KS 2016 4,3% 2,6% 5,2% 3,5% 3,5% 5,4% 
KoF 2017 2,0% 1,6% 2,3% 0,8% 3,2% 0,4% 
KoF 2016 2,4% 1,4% 3,1% 1,8% 2,5% 2,9% 
MBR 
2017 

8,0% 1,0% 16,5% 1,8% 14,9% 4,5% 

MBR 
2016 

8,0% 0,2% 18,8% 4,3% 14,4% 1,0,% 

SN 2017 7,9% 4,0% 8,4% 9,6% 8,2% 7,1% 
SN 2016 8,3% 4,1% 8,8% 8,5% 8,6% 8,0% 

 
Kompetensförsörjning 
Inom de flesta förvaltningar råder svårigheter med 
att rekrytera och tillsätta tjänster. Det är hård kon-
kurrens på arbetsmarknaden med risk för löneglid-
ning som följd.  Grupper som är och som i framtiden 
bedöms vara särskilt svårrekryterade är t.ex. förs-
kollärare, fritidspedagog, lärare inom vissa ämnen 
och årskurser, sjuksköterskor, undersköterskor, 
specialiserade handläggare, socialsekreterare samt 
vissa chefskategorier. I löneöversynen togs kompe-
tensförsörjningsaspekten i beaktning och flera av 
dessa grupper var prioriterade med extra medel vid 
lönerevisionen. 
Under 2017 publicerades cirka 130 annonser ex-
ternt i Kinda kommun. Totalt ansökte cirka 1 600 
personer till dessa tjänster.  

Under 2017 har 15 anställda avgått med pension 
och 68 personer har avslutat sin anställning på egen 
begäran. I jämförelse med 2016 har det skett en ök-
ning vilket kan förklaras av en allt mer ökad rörlighet 
på arbetsmarknaden. Under den kommande 
femårsperioden beräknas ca 98 medarbetare fylla 

65 år och eventuellt avgå med ålderspension. Till-
sammans med övriga avgångar beräknas alltså cirka 
80-90 personer avgå per år. Detta ställer stora krav 
på ett aktivt arbete inom kompetens- och personal-
försörjningen. Inom lönebildningsområdet kan lö-
neglidningseffekter uppstå om det handlar om att 
personal inom bristyrken som väljer att avbryta an-
ställning.  

Personalomsättningen, inklusive pensionsavgång, 
bland tillsvidareanställda uppgick till 12 procent 
2017 vilket sammantaget ungefärligen motsvarar 
2016.  
Personalstatistik 
Vid utgången av 2017 var 795 tillsvidareanställda 
motsvarande siffra i utgången av 2016 var 797 tills-
vidareanställda. Det visar att antal tillsvidarean-
ställda i stort är oförändrad. Andelen tillsvidarean-
ställda var 83 % att jämföra med 84 % vid utgången 
av föregående år. Barn- och utbildningsnämnden 
och Kommunstyrelseförvaltningen har ökat, Kultur 
och fritidsnämnd och Miljö, bygg räddningsnämn-
den i stort oförändrade. Socialnämnden har minskat 
med 12 tillsvidareanställda under året. 

Antal anställda (2017-12-31)  
Kvinnor Andel % Män Andel % Totalt 

Tillsvidareanställda 661 83% 134 17% 795 
Visstidsanställda exkl tim 75 75% 25 25% 100 

 
Antal anställda per förvaltning  

2017-12-31 2016-12-31 
BARN-O UTBILDN.-NÄMND 286 279 
KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 130 127 
KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN 23 24 
MILJÖ-BYGG-OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN 12 12 
SOCIALNÄMNDEN 344 356 

 
Antal årsarbetare, det vill säga samtliga medarbeta-
res anställningstid omräknat till heltidstjänster, var 
för 2017 802. Av dessa var 105 årsarbetare månads-
avlönade visstidsanställningar och 86 årsarbetare 

arbetade som timavlönade. Totalt ökade antalet 
årsarbetare med 12 stycken 2017 i jämförelse med 
2016. 
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Antal årsarbetare 
2017 2016 

BARN-O UTBILDN.-NÄMND 297 281 
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 132 132 
KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN 22 21 
MILJÖ-BYGG-OCH 
RÄDDNINGSNÄMNDEN 

18 17 

SOCIALNÄMNDEN 334 339 
Totalt 802 790 

I december 2017 var 63 procent av de tillsvidarean-
ställda anställda på heltid. Andelen tillsvidarean-
ställningar som är heltid hos kvinnor är 61 procent 
en ökning från föregående år. Det är lägre andel  

tillsvidareanställningar hos kvinnor än hos män. 
Männen har också en något högre genomsnittlig 
sysselsättningsgrad. 

Andel tillsvidareanställningar som är heltid samt genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsavlönade. 
Andel tilsv. Heltid Genomsnittlig ssg 

månadsavlönade 
dec-17 dec-16 dec-17 dec-16 

Kvinnor 61% 58% 90% 89% 
Män 76% 78% 93% 93% 
Totalt 63% 62% 91% 90% 

Personalkostnader 
Lönekostnaden ökade 2017 till 302,4 mkr. Motsva-
rande siffra för 2016 var 286,7 mkr. 

Att pensioner är lägre 2017 än 2016 beror på större 
avsättningar 2016 än 2017. 

2017 2016 
Löner och ersättningar 302,4 286,7 
Premiegrundad årslönesumma 287,2 268,4 
Lönesumma under 1000 kr och pension-
ärer 

7 9,3 

Arvode förtroendevalda 8,2 9 

Arbetsgivaravgift och löneskatt 100 97 
Pensioner 24,9 34,1 
Totalt 427,3 417,9 

Medellönen för månadsavlönade tillsvidarean-
ställda var vid årsskiftet 28 668 kr. Vid årsskiftet 
2016 var medlönen 27 558 kr. Det är en ökning med 
4 procent. Medellönen för kvinnor var 27 021 kr och 
medellönen för män 30 290 kr. 
Nedan specificeras kostnader inom områden som 
kan var intressanta. Kostnader för övertid har mins-
kat något. Kostnaderna för sjuklön har ökat med 

cirka 400 tkr. Kostnaderna för timavlönade är oför-
ändrad sedan 2016. Dessa poster ska ses utifrån att 
lönerna i kommunen ökat mellan 2016 och 2017. 
Notera att grundlönen har ökat genom lönerevision 
vilket inverkar på den totala kostnaden i tabell ne-
dan. 

2017 2016 
Övertid inkl. fyllnadslön 4,7 4,8 
Sjuklön 4,3 3,9 
Timlön (intermittent) 15,2 15,2 
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Räkenskaper 
Fem år i sammandrag 

Resultaträkning 

2017 2016 2015 2014 2013

Allmänt
Invånare 31 december 9 882 9 874 9 795 9 795 9 802
Kommunal utdebitering, kr/skattekrona* 20,95 20,95 20,95 20,98 20,73

Resultat
Nettokostn andel av skatteintäkter
(inkl  skatteutjämningsbidrag) 97% 96% 97% 100% 101%
Resultat efter skatteintäkter och
finansnetto, mkr 13,4 24,3 19,7 2,5 4,9

Driftredovisning
Nettokostnad, mkr 539,1 516,4 493,8 493,4 469,8

Investeringar
Nettoinvesteringar, mkr 53,1 47,2 55,3 57,0 51,3
Självfinansieringsgrad (årets 
resultat+avskrivningar/nettoinvesteringar 63% 90% 66% 32% 38%

Tillgångar och skulder
Tillgångar, mkr 531,6 500,1 447,0 404,6 359,7
Per invånare, kr 53 799 50 647 45 634 41 305 36 695
Balansl ikviditet 65% 75% 75% 69% 62%

Skulder (inkl  avsättningar), mkr 230,5 212,4 187,1 164,3 121,9
Per invånare, kr 23 328 21 507 19 099 16 775 12 436

Eget kapital , mkr 301,1 287,7 259,9 240,3 237,8
Eget kapital/invånare kr 30 471 29 140 26 536 24 529 24 260

Soliditet, % 57% 58% 58% 59% 66%
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse, % 25% 22% 16% 11% 9%

* 2015: sänkt 3 öre, ändrad finansieringsmodell  Region Östergötland.
* 2014 Skatteväxling hemsjukvård : 25 öre

Bokslut Bokslut Bokslut
(tkr) Not 2017 2016 2015

Verksamhetens intäkter 1 150 026 164 808 118 432
Verksamhetens kostnader 2 -671 262 -660 222 -595 531
Avskrivningar/nedskrivningar 3 -19 925 -18 214 -16 656

Jämförelsestörande intäkter 1 4 694 13 852 4 226
Jämförelsestörande kostnader 2 -7 075 -9 437 0

Verksamhetens nettokostnader -543 541 -509 213 -489 528

Skatteintäkter 4 407 184 390 807 374 561
Generel la statsbidrag o utjämn 5 150 451 143 436 135 607
Finansiella intäkter 6 758 821 446
Finansiella kostnader 7 -1 463 -1 516 -1 432

Resultat före extraord. poster 13 389 24 334 19 653

Årets resultat 8 13 389 24 334 19 653
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Kassaflödesanalys 

 

Indi rekt metod Not Bokslut Bokslut Bokslut 
(tkr) 2017 2016 2015

Den löpande verksamheten
Årets resul tat 8 13 389 24 334 19 653
Justering för av- och nedskrivningar 3 19 925 18 214 16 656
Förändring avsättningar 16 1 621 5 597 -827
Justering för övr ej  likvidpåverkande poster 9 975 3 779 1 490
Medel från verksamheten före 35 909 51 924 36 972
förändring av rörelsekapital

Ökn (-) minskn (+) förråd och varulager 222 219 -2
Ökn (-) minskn (+) kortfri stiga fordringar 13 17 182 -29 311 1 422
Ökn (+) minskn (-) kortfri stiga skulder 18 13 334 19 032 2 330
Kassaflöde från den löpande verksamheten 66 647 41 864 40 722

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar -55 672 -54 109 -55 324
Försäljning av materiel la anläggningstil lgångar 0 0 150
Investering i finansiella anläggningstillgångar -46 -1 931 -1 974
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 4 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten -55 718 -56 040 -53 148
 
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 3 311 725 21 310
Amortering av skuld -106 -61 -61
Ökning av långfri stiga fordringar 227 -1 374 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 431 -709 21 249

Årets kassaflöde 14 360 -14 886 8 822

Likvida medel  vid årets början 22 639 37 524 28 703
Likvida medel vid årets slut 36 999 22 639 37 524

Förändring av rörelsekapital 22 -16 377 -4 826 5 071
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Balansräkning 

 
 

Bokslut Bokslut Bokslut
(tkr) Not 2017 2016 2015
Tillgångar

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader mm 10 390 023 358 368 328 304
Maskiner o inventarier 11 44 697 41 580 37 528
Summa materiella tillgångar 434 720 399 948 365 832

Finansiel la til lgångar 12 16 062 16 242 11 460
Summa finansiella tillgångar 16 062 16 242 11 460

Summa anläggningstillgångar 450 782 416 190 377 291

Omsättningstillgångar
Förråd 0 222 441
Fordringar 13 43 861 61 042 31 731
Likvida medel 14 36 999 22 639 37 524
Summa omsättningstillgångar 80 860 83 903 69 696

Summa tillgångar 531 641 500 093 446 988

Eget kapital, avsättningar
och skulder

Eget kapital
Ingående kapital 287 730 263 396 240 265
Årets resultat 13 389 24 334 19 653
Summa eget kapital 15 301 119 287 730 259 918

Avsättningar
Avsättningar, pensioner 21 7 450 9 107 4 932
Övriga avsättningar 16 22 140 18 861 17 440
Summa avsättningar 16 29 590 27 969 22 372

Skulder
Långfristiga skulder 17 75 962 72 758 72 093
Kortfristiga skulder 18 124 971 111 637 92 605
Summa skulder 200 933 184 394 164 698

Summa eget kapital o skulder 531 641 500 093 446 988

Borgensåtaganden 19 186 419 206 555 211 275
Pensionsskuld före 1998 21 167 655 179 556 187 127
Op. leasingavtal , framtida avg. 20 39 398 30 984 32 398
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Notförteckning 

 

Bokslut Bokslut Bokslut
(tkr) 2017 2016 2015
Not 1:
Verksamhetens externa intäkter exkl skatter, generella statsbidrag, utjämningsbidrag och räntor.
Försäljningsmedel 10 187 10 384 10 130
Taxor och avgi fter 40 241 39 476 40 884
Hyror och arrenden 9 292 8 441 8 028
Bidrag (riktade statsbidrag, EU-bidrag mm) 80 640 100 174 53 530
Försäljning verksamhet och konsulttjänster 8 181 5 759 5 796
Försäljning anl.tillg, div periodisering 1 485 573 64
Summa verksamhetens intäkter 150 026 164 808 118 432

Migrationsverket utbetalningar för 2015 o 2016 4 694 13 852 0
Summa jämförelsestörande intäkter 4 694 13 852 4 226

Not 2:
Verksamhetens externa kostnader exkl skatter, räntor och avskrivningar.
Personalkostnader -430 931 -412 884 -366 997
Inköp, bidrag och transfereringar -20 349 -21 901 -21 256
Köp av huvudverksamhet -94 241 -105 796 -90 788
Lokal/fastighetskostnader, förbrukningsmaterial , tele, IT -71 979 -70 576 -68 150
Konsulttjänster, administrativa tjänster, resor, försäkringar -51 126 -46 219 -45 242
Reaförlust försäljn anl -ti llg -327 -1 779 -1 565
Avsättning deponi -2 309 -1 067 -1 532
Summa verksamhetens kostnader -671 262 -660 222 -595 531

Inlösen pension, IPR, inkl löneskatt 0 -9 437 0
Avveckling verksamhet ensamk barn och lokaler -7 075
Summa jämförelsestörande kostnader -7 075 -9 437 0

Not 3:
Avskrivningar o nedsskrivningar av investeringar 
Avskr byggnad och tekniska anläggn. -13 776 -13 205 -12 212
Avskr maskiner och inventarier -6 149 -5 008 -4 443
Summa avskrivningar och nedskrivningar -19 925 -18 214 -16 656

Not 4:
Prel . skatteinbetalningar 408 679 392 420 374 898
Prel . slutavr. innevarande år -2 016 -2 026 421
Slutavräkningsdiff. föregående år 521 413 -758
Summa skatteintäkter 407 184 390 807 374 561

Not 5:
Inkomstutjämning  104 828 101 016 95 403
Kostnadsutjämning 17 333 16 329 19 715
Kommunal fastighetsavgift 21 864 21 212 20 761
LSS utjämningsbidrag/avgift 656 1 759 -1 938
Strukturbidrag 0 0 1 019
Regleringsbidrag/avgift -96 -337 -379
Generellt bidrag från staten 5 866 0 738
Ti llfäl ligt statsbidrag för mottagning av flyktingar 2015-2016. 0 3 456 288
Tot: 3 744 tkr, varav 1/13 periodiserad till år 2015 och 12/13 till år 2016
Summa generella statsbidrag 150 451 143 436 135 607

Not 6:
Ränteintäkter 104 105 198
Övriga finansiella intäkter 653 716 248
Summa finansiella intäkter 758 821 446

Not 7:
Räntor på lån -1 260 -1 260 -1 256
Räntor på pensionsavsättning 0 -66 -69
Övriga finansiella kostnader -203 -190 -108
Summa finansiella kostnader -1 463 -1 516 -1 432

Not 8:
Årets resultat enl resultaträkningen 13 389 24 334 19 653
Justerat resultat enl balanskrav 11 904 23 761 19 589
varav VA-verksamheten 0 638 2 454

Not 9:
Justering ej likvidpåverkande poster
Utrangering och försäljning av anläggningstil lgångar 975 3 779 1 490
Summa fsg anl.tillgångar 975 3 779 1 490

Not 10:
Markreserv 2 842 2 882 2 922
Verksamhetsfastigheter 277 484 263 158 246 823
Fastigheter för affärsverksamhet 59 454 56 234 50 139
Publika fastigheter 18 817 17 070 12 016
Fastigheter för annan verksamhet samt övriga fastigheter 6 618 9 796 10 276
Exploateringsfastigheter 3 080 2 617 1 359
Pågående nyanläggningar 21 728 6 611 4 770
Summa mark o byggnader 390 023 358 368 328 304

Not 11:
Maskiner och inventarier 22 133 22 091 20 884
Bi lar och andra transportmedel 4 807 3 444 1 894
Konst 55 55 35
Bredbandsnät (inkl stadsnät) 14 592 14 611 13 322
Förbättringsutgift annans fastighet 3 110 1 378 1 392
Summa inventarier/transportmedel 44 697 41 580 37 528
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Bokslut Bokslut
(tkr) 2017 2016
Not 10:
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde: 561 626 518 455
Ack avskrivning: -203 258 -190 151
Ingående värde: 358 368 328 304
Årets avskrivning: -13 776 -13 205
Nyanskaffning: 46 394 44 149
Försäljning/utrangering: -963 -1 779
Flyttning/utfördelning: 0 900
Utgående värde: 390 023 358 368

Linjär avskrivning tillämpas på samtliga byggnader och anläggningar.
Mark skrivs ej av.
Avskrivningstider: 5-99 år

Markreserv Verksamhetsfastigheter Pågående investeringsprojekt
Anskaffningsvärde: 3 818 Anskaffningsvärde: 377 369 Anskaffningsvärde: 6 611
Ack avskrivning: -936 Ack avskrivning: -114 211 Nyanskaffning: 15 117
Årets avskrivning: -40 Årets avskrivning: -10 047 Försäljning/utrangering: 0
Utgående värde: 2 842 Nyanskaffning: 22 636 Utfördelning: 0

Försäl jning/utrangering: -146 Flyttning: 0
Exploatering Utfördelning: 0 21 728
Anskaffningsvärde: 4 814 Flyttning: 1 882 Övriga fastigheter
Ack avskrivning: -2 197 Utgående värde: 277 484 Anskaffningsvärde: 1 463
Nyanskaffning: 463 Ack avskrivning: -561
Utgående värde: 3 080 Fastigheter för affärsverksamhet Årets avskrivning: -50

Anskaffningsvärde: 107 815 Utgående värde: 851
Publika fastigheter Ack avskrivning: -51 581
Anskaffningsvärde: 38 412 Årets avskrivning: -2 348 Fastigheter för annan verksamhet
Ack avskrivning: -21 342 Nyanskaffning: 5 568 Anskaffningsvärde: 21 325
Årets avskrivning: -861 Utgående värde: 59 454 Ack avskrivning: -12 430
Nyanskaffning: 2 609 Årets avskrivning: -429
Utgående värde: 18 817 Försäljning/utrangering: -817

Utfördelning: 0
Flyttning: -1 882

5 766

Bokslut Bokslut
(tkr) 2017 2016
Not 11:
Maskiner, inventarier, fordon mm
Anskaffningsvärde: 98 203 90 088
Ack avskrivning: -56 624 -52 561
Ingående värde: 41 580 37 528
Årets avskrivning: -6 149 -5 008
Nyanskaffning: 11 258 9 960
Försäljning/utrangering: -12 0
Flyttning/utfördelning: 0 -900
Strykning: -1 980 0
Utgående värde: 44 697 41 580

Linjär avskrivning tillämpas på samtliga maskiner, inventarier och fordon.
Avskrivningstider: 3-20 år

Maskiner/inventarier Fordon Förbättringsutgift annans fastighet
Anskaffningsvärde: 53 322 Anskaffningsvärde: 13 201 Anskaffningsvärde: 2 193
Ack avskrivning: -31 231 Ack avskrivning: -9 757 Ack avskrivning: -815
Årets avskrivning: -3 187 Årets avskrivning: -526 Årets avskrivning: -702
Nyanskaffning: 3 229 Nyanskaffning: 1 889 Nyanskaffning: 4 426
Utgående värde: 22 133 Försäl jning/utrangering 0 Försäljning/utrangering -12

Utgående värde: 4 807 Strykningar -1 980
Konst Utgående värde: 3 110
Anskaffningsvärde: 66
Ack avskrivning: -11 Bredbandsnät/Fiber
Årets avskrivning: 0 Anskaffningsvärde: 29 421
Nyanskaffning: 0 Ack avskrivning: -14 810
Utgående värde: 55 Årets avskrivning: -1 733

Nyanskaffning: 1 714
Utfördelningar: 0
Utgående värde: 14 592
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Bokslut Bokslut Bokslut
2017 2016 2015

Not 12:
Aktier och andelar övrigt* 8 952 8 909 3 228
Obligationer m.m 2 000 2 000 2 000
Simhall sfonden 343 354 367
Stiftelsen Kindahus, grundfondskap 2 107 2 107 2 107
Lån föreningar 1 282 1 326 1 370
Revers Folkets Hus 0 0 4 855
Värdereglering långfri stig fordran 0 0 -2 855
Övriga finansiella til lgångar 1 378 1 546 389
Summa finansiella anl tillgångar 16 062 16 242 11 460

* Kinda kanal, Östsvenska yrkeshögskolan, Folkets hus och Kommuninvest 

Not 13:
Fakturafordringar 8 505 6 283 7 014
Fordringar hos staten 25 271 48 185 23 162
Övriga kortfristiga fordringar 46 -21 -495
Förutbetalda kostnader 36 2 274 0
Upplupna intäkter 10 003 4 322 2 050
Summa kortfristiga fordringar 43 861 61 042 31 731

Not 14:
Kassa 0 9 23
Bank 36 999 22 630 37 502
Summa likvida medel 36 999 22 639 37 524

Not 15: Eget kapital
Eget kapital vid årets början 287 730 259 918 240 265
Justering Kommuninvest, tidigare år* 0 3 478 -    
Årets resultat 13 389 24 334 19 653
Summa Eget kapital 301 119 287 730 259 918

Not 16: 
Avsättning pensioner:
Avs pensioner exkl  garantipension o vi sstidspension 3 621 3 437 3 644
Avs garantipens o visstidspens (antal  vi sstid 2 pers) 1 308 1 711 47
Avs pensioner förtroendevalda 1 051 699 278
Avs löneskatt pensioner 1 196 3 091 895
Avs löneskatt pensioner förtroendevalda 274 170 67
Adlerskogstippen (deponi ) 20 816 18 507 17 440
Övriga avsättningar 1 323 354 0
Summa avsättningar 29 590 27 969 22 372

Not 17: 
Lån 64 713 64 728 64 744
Förval tade medels kapi tal 343 354 367
VA Anslutningsavgifter 7 480 7 055 6 604
VA investeringsfond Rimforsa VV 1 396
Anslutningsavgifter bredband 2 030 620 379
Summa långfristiga skulder 75 962 72 758 72 093

Not 18:
Kortfri stig del av långfristig skuld 15 15 15
Övriga kortfristiga skulder/avräkn konton 41 -34 63
Leverantörsskulder 33 225 31 365 22 828
Skuld ti ll staten 2 655 3 653 435
Käl lskatt 6 254 6 419 5 438
Upplupna arbetsgivaravgifter 7 654 7 751 6 632
Upplupna semesterlöner/okomp övertid 17 088 16 692 15 672
Upplupna arb.givaravgifter, semesterlöneskuld 6 550 6 398 6 027
Förutbetalda intäkter 6 642 4 439 2 816
Upplupna kostnader 9 951 4 436 6 478
Statsbidrag flykting, ensamkommande, integration 0 0 3 930
Pensioner, individuell  del 14 215 12 809 12 129
Upplupen särsk löneskatt individuell del och pensionsutbet. 5 274 3 726 2 838
Anslutningsavg VA (expl omr) 15 407 13 968 7 304
Summa kortfristiga skulder 124 971 111 637 92 605
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Bokslut Bokslut Bokslut
2017 2016 2015

Not 19:
Stiftelsen Kindahus, byggn kred. 177 185 191 870 199 980
Förlustansvar egna hem 20 114 200
Kommunalförbundet Itsam (varav Kindas del= 1/6 av belopp) 9 214 14 571 11 095
Summa borgensåtaganden 186 419 206 555 211 275

Kommuninvest i Sverige AB 
Kinda kommun har sedan dec 2001 ingått en sol idarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga 
nuvarande och framtida förpl iktelser. Samtliga 288 medlemmar (171231) i Kommuninvest ekonomiska 
förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mel lan samtl iga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal  som reglerar fördelningen av 
ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuell t ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enl igt regressavtalet 
ska ansvaret fördelas dels i  förhål lande til l storleken på de medel  som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest 
i Sverige AB, dels i förhållande ti l l storleken på medlemskommunens respektive insatskapital  i Kommuninvest ekonomiska förening.

Vid en uppskattning av den finansiel la effekten av Kinda kommuns ansvar enl igt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per
2017-12-31 uppgick Kommuninvest i  Sverige AB:s totala förpliktelse til l  342 483 929 tkr och totala ti llgångar ti ll  349 243 746 tkr.
Kinda kommuns andel  av de totala förpl iktelserna uppgick ti ll  289 075 tkr (0,084 %)och andelen av de totala ti llgångarna uppgick til l  293 579 tkr (0,084%).

Not 20:
Operationel la leasingavtal (hyror), avtal längre än 3 år

Betalda leasingavgifter innevarande år (ink moms) 15 426 10 917 10 577
Framtida leasingavgifter:
inom 1 år 16 096 10 239 8 415
inom 2-5 år 21 665 18 483 21 719
inom 6-10 år 1 636 2 263 2 263
Summa framtida leasingavgifter 39 398 30 984 32 398

Not 21: Sammanfattning pensioner
Pensionsavsättning 
(pensioner intjänade 1998 och senare)
Ingående avsättning 5 148 3 691 5 463
Pensionsutbetalningar -588 -595 -517
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 133 51 80
Ändrad samordning 0 1 711 -1 354
Nya efterlevandepensioner 302
Övrig post -66 289 19
Pensionsavsättning förtroendevalda 1 051 698 278
Avsättning löneskatt pensionsavs förtroendevalda 274 169 67
Ingående löneskatt 1 249 895 1 325
Förändring löneskatt -54 353 -430
Löneskatt med anledning av IPR inlösen 0 1 843 -    
Summa avsättning inkl löneskatt 7 449 9 106 4 931

Aktual iseringsgrad 99 % (2017) 98% (2016), 98% (2015)
KPA Överskottsfondens värde, 3 838 tkr(2017) 1 973 tkr (2016) 957 tkr (2015)

Ansvarsförbindelse (pensioner intjänade 1997 och tidigare)
Pensionsåtaganden 134 719 144 320 150 554
Löneskatt på pensionsåtaganden 32 683 35 012 36 524
Summa ansvarförbindelse 167 402 179 332 187 078

Ansvarsförbindelse förtroendevalda enl igt KPA
Pensionsåtaganden PBF/PRF-KL 204 66 39
Löneskatt på pensionsåtaganden 49 16 9
Summa ansvarförbindelse förtroendevalda 253 82 48

Not 22: Förändring av rörelsekapital
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 35 909 36 972 36 972
Kassaflöde från investeringsverksamhet -55 718 -53 148 -53 148
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 3 431 21 249 21 249
Summa förändring av rörelsekapital -16 377 5 072 5 071

Kommuninvest
Ursprungl igt insatskapital, 445 tkr. Insatsemissioner: 127 tkr 
Årl ig insats 3 485 tkr och särskild insats 4 759 tkr.
Totalt insatskapital 171231;  8 816 tkr.

Övriga upplysningar
Taxeringsvärde kommunens skogsfastigheter, 63 339 tkr.
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Sammanställd redovisning 
Inom Kinda kommun har verksamhet hittills bedri-
vits i förvaltnings-, bolags- och stiftelseform. Bo-
lags- och stiftelseform kan i vissa lägen vara mera 
fördelaktig att använda än förvaltningsformen, 
men kan också ha nackdelar i form av begränsad 
insyn för kommunfullmäktiges ledamöter och all-
mänheten. 

Enligt praxis förutsätts ett väsentligt inflytande vid 
röstandel av minst 20 %. Detta innebär att förelig-
gande redovisning förutom Kinda kommun enbart 
omfattar Stiftelsen Kindahus. 

Ändamålet med stiftelsens verksamhet är att inom 
Kinda kommun uppföra, förvärva fastigheter eller 
tomter, i syfte att där uppföra, förvalta och försälja 
bostadshus med tillhörande affärslokaler och kol-
lektiva anordningar. 
Grundfonden i Stiftelsen Kindahus är till 100 % teck-
nad av Kinda kommun. Grundfondskapitalet uppgår 
till 2 107 tkr. Årets omsättning för Stiftelsen Kinda-
hus uppgår till 77 185 tkr att jämföra med 78 280 tkr 
för 2016. Resultatet efter finansiella poster uppgår 
till 14 156 tkr.  

Den sammanställda redovisningen visar ett positivt 
resultat om 24 311 tkr.  

Resultaträkning sammanställd redovisning 
Bokslut Bokslut

(tkr) Not 2017 2016

Verksamhetens intäkter 209 412 226 692
Verksamhetens kostnader -706 018 -697 085
Avskrivningar/nedskrivningar -28 322 -26 400
Jämförelsestörande intäkter 4 695 13 852
Jämförelsestörande kostnader -7 075 -9 437

Verksamhetens nettokostnader -527 308 -492 378

Skatteintäkter 407 184 390 807
Generel la statsbidrag o utjämn 150 451 143 436
Finansiel la intäkter 702 721
Finansiel la kostnader -3 580 -4 345

Resultat före extraord. poster 27 449 38 241

Aktuel l skatt -1 944 -1 913
Uppskjuten skatt -484 2 565
Uppskjuten skatt obesk reserv -710 -747

Årets resultat 24 311 38 146
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Balansräkning sammanställd redovisning 
Bokslut Bokslut

(tkr) Not 2017 2016
Tillgångar

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader mm 658 538 631 448
Maskiner o inventarier 50 938 47 161
Övriga materiel la anl .til lg. 276 238
Summa materiella tillgångar 709 752 678 847

Värdepapper andelar mm 11 335 11 303
Långfristiga fordringar 2 714 2 957
Summa finansiella tillgångar 14 049 14 260

Summa anläggningstillgångar 723 801 693 107

Omsättningstillgångar
Förråd 292 449
Fordringar 42 111 59 470
Likvida medel 53 796 38 606
Summa omsättningstillgångar 96 199 98 525

Summa tillgångar 820 000 791 632

Eget kapital o skulder

Eget kapital
Ingående kapital* 368 468 330 132
Årets resultat 24 310 38 145
Summa eget kapital 392 778 368 277

Avsättningar
Avsättningar, pensioner 7 451 9 462
Avsättning skatter obeskattad reserv 2 536 1 825
Avsättning skatter 6 843 6 360
Övriga avsättningar 22 139 18 507
Summa avsättningar 38 969 36 154

Skulder
Långfristiga skulder 245 527 257 008
Kortfristiga skulder 142 726 130 193
Summa skulder 388 253 387 201

Summa eget kapital o skulder 820 000 791 632

Stäl lda panter 21 90 99
Borgensåtaganden 9 234 15 020
Pensionsskuld före 1998 167 655 179 556
Op. leasingavtal, framtida avg. 39 398 30 984
*Justerat IB i Stif telsen Kindahus
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Kindahus: Taxeringsvärde byggnader; 215 038 tkr, taxeringsvärde mark 37 562 tkr. Höjning med 

taxeringsvärdet med 52 000 tkr med anledning av nya taxeringsvärden för hyreshus 2016. 

Kassaflödesanalys 

Bokslut Bokslut
2017 2016

Not 21: Ställda panter och övriga förpliktelser
Stiftelsen Kindahus;
fastighetsinteckningar för egna skulder 0 0
fastighetsinteckningar i eget förvar -  0
Ansvarsförbindelse FASTIGO 90 99
Summa ställda panter o övr. förpliktelser 90 99

Kindahus
Redovisningsregelverket K3 har ändrats och därmed synl iggörs inte
fastighetsinteckningar i eget förvar för 2016. 

Bokslut Bokslut
Indirekt metod 2017 2016

Den löpande verksamheten
Årets resultat 24 311 38 146
Justering för av- och nedskrivningar 28 322 26 400
Förändring avsättningar 2 814 3 780
Justering för övr ej l ikvidpåverkande poster 1 663 3 879
Medel från verksamheten före 57 110 72 205
förändring av rörelsekapital

Ökn (-) minskn (+) förråd och varulager 157 163
Ökn (-) minskn (+) kortfristiga fordringar 17 359 -29 988
Ökn (+) minskn (-) kortfristiga skulder 12 068 22 852
Kassaflöde från den löpande verksamheten 86 694 65 232

Investeringsverksamheten
Investering i  materiel la anläggningsti llgångar -60 081 -65 863
Försäl jning av materiella anläggningstil lgångar 73 -51
Investering i  finansiella anläggningstil lgångar -46 -1 931
Försäl jning av finansiel la anläggningsti llgångar 31 45
Kassaflöde från investeringsverksamheten -60 023 -67 800

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 33 311 725
Amortering av skuld -44 792 -8 171
Ökning av långfristiga fordringar 0 -1 374
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -11 481 -8 820

Årets kassaflöde 15 190 -11 388

Likvida medel vid årets början 38 606 49 994
Likvida medel vid årets slut 53 796 38 606
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Resultaträkning taxefinansierad verksamhet vatten och avlopp inkl. noter 
Bokslut Bokslut Bokslut

tusentals kronor Not 2017 2016 2015

Verksamhetens intäkter
brukningsavgifter 14 255 15 374 15 622
anläggningsavgifter 1 596 594 1 160
periodisering årets anläggningsavg 1 -579 -594 -1 160
periodisering tidigare års anläggningavg. 155 143 120
övriga intäkter 2 579 475 427

Summa intäkter 15 006 15 992 16 169
Verksamhetens kostnader

personalkostnader -4 166 -4 207 -3 696
övriga kostnader 2 -7 877 -7 963 -7 088

Avskrivningar 
avskrivning byggn o tekn anl 3 -2 346 -2 270 -2 065
avskrivning maskiner och inventerier 3 -14 -55 -48

Summa kostnader -14 403 -14 494 -12 898

jämförelsestörande kostnad 2 0 0 0

Verksamhetens nettokostnader 602 1 498 3 272

Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 4 -603 -860 -817

Årets resultat 5 0 638 2 454

Not 1:
Årets anläggningsavgifter uppgår ti l l  596 tkr (594 tkr). Dessa har periodiserats
(som skuld i  balansräkningen). Avgifterna kommer återföras i  resultatet i
takt med att anläggningenförbrukas (schablon satt ti ll  50 år).

Not 2:
Övriga intäkter är bl.a ersättning för gemensamma kostnader med 260 tkr (254 tkr).
Motsvarande post belastar va-kollektivet under "övriga kostnader".

Not 3:
Avskrivningstider (huvudregel - bedömning görs för varje sep objekt och komponent)
Fordon och maskiner 5 år
Inventarier 10 år
Vatten- och avloppsreningsverk, pumpstationer m.m 20-25 år
Vattentäkt vattentorn m.m. 33 år
Ledningsnät 50 år

Not 4:
Finansiell  kostnad avser internränta med 1,75 %

Not 5:
Årets resultat visar ett överskott på 1 396 tkr. Fondering har skett ti l l  investeringsfond för Rimforsa VV
med motsvarande belopp. Återföring kommer sedan ske i  takt med att anläggningen skrivs av.
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Balansräkning taxefinansierad verksamhet vatten och avlopp inkl. noter 
Bokslut Bokslut Bokslut

tusentals kronor Not 2017 2016 2015
Tillgångar

Anläggningstil lgångar
VA-anläggningar 6 59 595 56 560 50 355
Maskiner och inventerier 6 156 170 152

Summa anläggningsti llgångar 59 751 56 730 50 507

Omsättningstillgångar
Förråd 0 222 441
Kundfordringar 873 614 1 682
Övriga omsättningstillgångar -13 -21 -21

Summa omsättningstillgångar 860 815 2 102

Summa tillgångar 60 611 57 545 52 610

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital
Ingående eget kapital 1 691 1 056 -1 398
Korr 0 -3
Tidigare års underskott
Årets resultat 5 0 638 2 454

Summa eget kapital 1 691 1 691 1 056

Avsättningar
Avsättningar pensioner 8 74 91 49

Summa avsättningar 74 91 49

Skulder
Långfristiga skulder

Skuld anslutningsavgifter 1 7 480 7 055 6 604
Investeringsfond Rimforsa VV 1 396
Lån av kommunen 32 919 33 260 36 126

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 7 772 1 106 792
Övriga kortfristiga skulder 8 872 374 678
Anslutningsavgifter explotering 6 15 407 13 968 7 304

Summa skulder 58 845 55 763 51 504

Summa eget kapital och skulder 60 611 57 545 52 610
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Bokslut Bokslut Bokslut
tusentals kronor 2017 2016 2015

Not 6:
VA-anläggningar
Ingående anskaffningsvärde 104 040 95 954 90 173
Årets investeringar 5 381 8 086 5 781
Årets avyttringar 0 0 0
Utgående anskaffningsvärde 109 421 104 040 95 954

Ingående avskrivningar enl  plan -48 075 -45 816 -43 750
Ack avskrivningar på avyttrade anl 0 0 0
Årets avskrivningar enl  plan -2 335 -2 259 -2 066
Utgående avskrivningar enl plan -50 410 -48 075 -45 816

Restvärde 59 011 55 965 50 138

Asfaltering mm
Ingående anskaffningsvärde 216 216 0
Årets investeringar 0 0 216
Årets avyttringar 0 0 0
Utgående anskaffningsvärde 216 216 216

Ingående avskrivningar enl  plan -11 0 0
Ack avskrivningar på avyttrade anl 0 0 0
Årets avskrivningar enl  plan -11 -11 0
Utgående avskrivningar enl plan -22 -11 0

Restvärde 195 206 216

Pågående nyanläggningar
Ingående anskaffningsvärde 389 0 952
Årets investering 0 389 0
Aktivering va-anläggningar 0 0 -952
Utgående anskaffningsvärde 389 389 0

Inventarier
Ingående anskaffningsvärde 580 507 507
Årets inköp 0 73 0
Årets avyttringar 0 0 0
Utgående anskaffningsvärde 580 580 507

Ingående avskrivningar enl  plan -503 -455 -407
Ack avskrivningar på avyttrade anl 0 0 0
Årets avskrivningar enl  plan -8 -48 -48
Utgående avskrivningar enl plan -511 -503 -455

Restvärde 69 77 52
Fordon och maskiner
Ingående anskaffningsvärde 545 545 746
Årets inköp 0 0 0
Årets avyttringar 0 0 -200
Utgående anskaffningsvärde 545 545 545

Ingående avskrivningar enl  plan -545 -545 -746
Ack avskrivningar på avyttrade anl 0 0 200
Årets avskrivningar enl  plan 0 0 0
Utgående avskrivningar enl plan -545 -545 -545

Restvärde 0 0 0

Fiber 
Ingående anskaffningsvärde 100 100 0
Årets inköp 0 0 100
Årets avyttringar 0 0 0
Utgående anskaffningsvärde 100 100 100

Ingående avskrivningar enl  plan -7 0 0
Ack avskrivningar på avyttrade anl 0 0 0
Årets avskrivningar enl  plan -7 -7 0
Utgående avskrivningar enl plan -13 -7 0

Restvärde 87 93 100

Anslutningavgifter (exploateringsområden) 15 407 13 968 7 304
(motsvarande post ingår i  va-anläggningar ovan)

Not 7:
Schablonberäkning av va-verksamhetens andel av leverantörsskulden.

Not 8:
VA personalens andel  av avsättning pensioner, semesterlöneskuld,
käl lskatt och arbetsgivaravgifter m m är beräknad uti från VA personalens
andel av antalet til lsvidareanstäl lda. 
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Nämndernas verksamhetsberättelser 
Övergripande kommentarer 
Budgeterat resultat: 23 660 tkr 
Utfall 2017: 13 389 tkr 
Avvikelse 2017: -10 271 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, Skate-
park, Värdgårds udde, och Hovby hamn är
beslutade.

 Ombyggnation av Bäckskolan pågår och
slöjd och tekniksalar på Värgårdsskolan är
klara.

 Självutlåningsdiskar i Horn samt ny lek-
plats 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. Hemtjäns-
ten är nyckelfri och nu startar mobil doku-
mentation.

Mål och måluppfyllelse 
Nämnderna har utformat 42 åtaganden kopplat till 
kommunens mål, av dessa är 90 % uppfyllda. 
God livsmiljö – Arbetet mellan socialtjänst och ar-
betsmarknad och integration har utvecklats och 
fler medborgare är ute i arbete. Ledarskap och 
medarbetarutveckling är uppstartat. Tillgänglig fri-
tid utvecklas kontinuerligt liksom tryggare närmil-
jöer. Utveckling av Rimforsa pågår och en fördju-
pad översiktsplan bli klar nästa år.  
Hållbar samhällsutveckling – Kommunens med-
vetande kring miljöfrågor och användandet av mil-
jövänliga transporter ökar. Arbetet med miljövänlig 

uppvärmning, förorenade områden och enskilda 
avlopp fortgår enligt plan. Upprustning av Stångå-
dalsbanan 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 t ex 
möten och enkäter. Näringslivsstrategin är klar och 
en handlingsplan utformas. Målet med aktivite-
terna är att alla upplever ett gott bemötande från 
kommunen. 
Kompetensförsörjning – Genom att arbeta med di-
alog med alla medborgare, företagare och ung-
domsråd och möjlighet att lyssna på kommunfull-
mäktige samt e-tjänster förbättras demokrati och 
engagemang. En ny kommunorganisation har star-
tat från januari 2018. Utveckling av Kinda kommun 
som attraktiv arbetsgivare pågår. Våra ungdomar 
förbättrar sina betyg vilket är positivt i den fram-
tida 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 nega-
tiv balans, där den totala driftavvikelsen för samt-
liga 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 nästkom-
mande år. 

Framtiden 
Kvalitetsarbetet är ett fokusområde för att ut-
veckla verksamheten för kund och för en bra ar-
betsmiljö. En ökad komplexitet med minskad till-
gång på arbetskraft, ökade behov och stora inve-
steringar måste hanteras kreativt med nya arbets-
metoder och ökad användning av välfärdstek-
nologi. Flera aktiviteter har startat upp inom varje 
nämnd för att möta framtiden. 
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Kommunstyrelsen 
Budget 2017: 74 496 tkr 
Utfall 2017: 75 162 tkr 
Avvikelse 2017: - 665 tkr, -0,9 % av budget 

Verksamhetsuppdrag och organisation 
 HR, Ekonomi, Kvalitet, Upphandling
 Kost, lokalvård, vatten, renhållning, sam-

hällsresor, IT 
 Gator, park och vägar
 Turism, medborgarkontor, kansli
 Lokaler, byggnation och underhåll
 Översiktlig planering och mark & exploa-

tering
 Arbetsmarknad, integration, näringsliv 
 Säkerhet och beredskap

Kommunstyrelsens ordf: Hans Måhagen 
Kommunchef: Rosie-Marie Fors 

Viktiga händelser 
 Nytt intranät genomfört och flera e-tjäns-

ter har startat upp under hösten. 
 Bredband Kisa tätort i slutfasen. Framta-

gande av ny strategi för utbyggnad bred-
band uppstartat. 

 Utbildning i värdegrund, ständiga förbätt-
ringar och ledarutvecklingsprogram pågår. 

 Förbättrat stöd i verksamhetsanalys ut-
vecklas tillsammans med alla chefer. 

 Ny idrottshall, skatepark, utveckling Vär-
gårdsudde och utbyggnad av vattenverk i 
Rimforsa är beslutat. 

 Fördjupad översiktsplan för Rimforsa på-
går enligt plan. 

 Näringslivsstrategi är beslutad och hand-
lingsplan är under framtagande 

 Förändrad organisation för lokalvård är
genomförd och flera lokalvårdare omsko-
las till undersköterskor 

 Ny organisation från 1 januari är ett priori-
terat arbete. 

 Starttillstånd för projektering för Rädd-
ningsstation och Rimforsa skola 

 LSS-boende är under byggnation 
Mål och måluppfyllelse 
Ny organisation för samhällsbyggnad är beslutad 
och startar upp 1 januari 2018. Kompetensutveckl-
ing 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 ar-
betslöshet. Mål som kommunstyrelsen prognosti-
cerar 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 påbör-
jats genom att ta fram kulturplan. En kartläggning 
av skog och fastigheter pågår för att se om inneha-
vet ska förändras. Fastighetsbeståndet har genom-
lysts 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 underskott med 
665 tkr. Taxefinansierad verksamhet VA visar ett 
överskott på 1 396 tkr som har satts av till investe-
ringsfond för Rimforsa vattenverk. Avsättning till 
återställande deponi har skett inom renhållnings-
verksamheten, varvid resultatet blir noll. Kostnader 
som påverkat resultatet är projekt inom arbets-
marknad och integration, sanering av tidigare cam-
pingplats i Rimforsa, underlag till översiktsplan och 
omställningskostnader men anledning av ny kom-
munikationsoperatör. Överskott redovisas för skol-
skjutsverksamheten och utbildning av underskö-
terskor som startar under 2018. I övrigt är det 
mindre avvikelser. Antalet påstigande i kollektivtra-
fiken har minskat med anledning av att vissa linjer 
lagts ner. 

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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Miljö- bygg och räddningsnämnd 
Budget 2017: 17 385 tkr  
Utfall 2017: 17 203 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 adressre-

gister
 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 anta-
gen av fullmäktige

 Investering av ny sjukvårds/skogsbil till
Horn har genomförts

 Mer än 90 % av bristfälliga avlopp som in-
venterades 2010-2014 har åtgärdats 

Årets verksamhet 
Året började intensivt för räddningstjänsten men 
sommaren har varit lugnare vilket innebär att anta-
let 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 in-
spektörer vilket innebär att det även där blivit prio-
riteringar till de viktigaste arbetsuppgifterna. Verk-
samhetssystemet 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 brandman-
naavtal samt utökning av en operativ tjänst som 
finns budgeterad 2018. Detta balanseras delvis upp 
av att fordon sålts. Totalt har nämndens verksam-
het gett ett överskott på 182 tkr under 2017. 

Investeringar 
Investeringar 2017: 1 991 tkr 
Investeringar av larmkläder till Rimforsa har ge-
nomförts 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 kvali-
tén kommer samverkan med andra kommuner att 
utvecklas. Det finns ett stort behov av att arbeta 
med förorenade områden. Det saknas för närva-
rande resurser för detta. Bostadsanpassningsbi-
drag fortsätter att vara en hög kostnad och beräk-
nas öka ytterligare i framtiden. Det råder akut be-
hov av en nybyggd räddningsstation. Detaljplan är 
antagen, nu arbetas anbudshandlingar fram! Re-
krytering av deltidsbrandmän är en prioriterad 
fråga. 
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Kultur- och fritidsnämnden 
Budget 2017: 21 087 tkr 
Utfall 2017: 20 930 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 gra-
tis aktiviteter med hjälp av MUCF pengar. Kulturs-
kolan 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 före-
ningsträffar har genomförts där bl a att starta för-
eningsråd har diskuterats men intresset var inte så 
stort från föreningarnas sida, så vi genomför regel-
bundna träffar med föreningslivet med olika te-
man. 
Brukar/kund/elev har genomförts på fritidsgården 
och har redovisats, är också på påbörjad På Biblio-
teken. 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 reg-
ionalt kunskapscentrum. Miljömålet är uppnått 
med flera åtgärder bl a nya miljötoaletter. 

Årets verksamhet 
Verksamheten fortsätter arbeta med samma höga 
intensitet och kvalitet som vanligt. 
Biblioteket arbetar bl a med förbättra barnavdel-
ningen i Kisa och ”mer öppet” installationerna är 
klara i Horn. Barnboks veckor med läslov är genom-
förda. 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 på-

börjad delvis med medel från Länsstyrelsen. Ameri-
kaveckan är genomförd med ett brett utbud och på 
olika platser i kommunen. En natur cykel-bana har 
färdigställts för barn i Rimforsa. Upphandling av id-
rottshall 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 ut-
veckling av Hovbyhamn och Värgårdsudde. Före-
ningsbidrags regler är under omarbetning. Fortfa-
rande högt deltagande på fritidsgårdens verksam-
het 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 utbild-
ning i HLR och brandkunskap och vi har haft en ge-
mensam 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 bl a 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 de-
lats upp mellan Bildningsnämnd och Samhällsbygg-
nadsnämnd. Ett stort arbete under 2018 är att im-
plementera den nya organisationen och fortsätta 
med de mål, åtagande de olika verksamheterna 
har - Att skapa ett rikt och mångfacetterat kultur- 
och fritidsutbud med hög kvalitet. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Budget 2017: 222 689 tkr 
Utfall 2017: 222 355 tkr 
Avvikelse 2017: 334 tkr, 0,014 % av budget 

Verksamhetsuppdrag och organisation 
Barn och utbildningsnämnden ansvarar för utbild-
ning 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. Verk-
samheten är organiserad i nio enheter med rektor 
eller förskolechef som ansvarar för enhetens rätts-
säkerhet, likvärdighet, kvalitet och utveckling. 

Nämnd ordf: Björn Hoflund 
Förvaltningschef: Eva Holm 

Viktiga händelser 
 Fortsatt hög tillströmning till våra försko-

lor vilket ger ytterligare lokalbehov. 
 Kompetensutveckling av egen personal

pågår till specialisttjänster inom förskola 
och skola. 

 Matsalen, slöjd- och tekniksalarna på Vär-
gårdsskolan 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 an-
svar för våra verksamheter som är väl fungerande 
och med hög kvalité. Chefer och personal är 
mycket kompetenta.  Det systematiska kvalitetsar-
betet är digitaliserat med månadsvisa uppfölj-
ningar och analyser för ökad kvalité och förbätt-
ringar. Arbetet med att förbättra rutiner och orga-
nisation 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 för-
skolan på grund av ett ökat antal barn. 

 Ökade kostnader för tilläggsbelopp och in-
terkommunala kostnader inom gymnasie- 
och gymnasiesärskolan. 

 Lönekostnader för behöriga lärare stiger.
 Fortsatt ökande personalkostnad inom

grundskolan till följd av ökat behov av re-
surser för elever med särskilda behov.

 Sökbara statsbidrag som ökar i omfatt-
ning.

Investeringar 
Utfall 2017: 1 774 tkr 
Investeringsbudgeten har följts och reviderats un-
der 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 verksam-
heternas kvalité. Lokaltillgång och lokalutformning 
är en prioriterad fråga. Allhamraskolan kan avytt-
ras under 2018. Personalförsörjningen försvå-
ras/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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Socialnämnden 
Budget 2017: 195 956 tkr 
Utfall 2017: 200 543 tkr 
Avvikelse 2017: -4 587 tkr, - 2,3 % av budget 

Verksamhetsuppdrag och organisation 
Socialnämnden fullgör med stöd av socialtjänstla-
gen (SoL) kommunens uppgifter inom socialtjäns-
ten och vad som i lag och författningar sägs om so-
cialnämnd. Nämnden har också ett ansvar att följa 
lagen om särskilt stöd och service till vissa funkt-
ionshindrade (LSS) och att ge den hälso- och sjuk-
vård (HSL) som åvilar kommunen genom lagstift-
ning eller avtal. Socialnämndens förvaltning utgörs 
av Förvaltningsledning och stab samt områdena 
Funktionsstöd, Äldreomsorg, Hemsjukvård och In-
divid- och familjeomsorgen (IFO). 

Nämndens ordförande: Roger Rydström 
Förvaltningschef: Joachim Samuelsson 

Viktiga händelser 
 Under året har medarbetare inom Äldre-

omsorgen stängts av som en konsekvens 
av kvalitetsbrister. 

 Hemtjänsten är i dag fullt ut nyckelfri, mo-
bil 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 pi-

lotprojekt avseende ständiga förbätt-
ringar.

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 av-
seende 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 fort-
satt med extra fokus på äldreomsorgen.

 Fortsatt fokus på nyckeltal för att säker-
ställa 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 kost-
nader 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 investe-
ringsbudgeten för året uppgick till 3 300 tkr. Förse-
ningar avseende upphandling av nya lås och install-
ation av WiFi gjorde att förvaltningen ej nådde 
budget. Förvaltningen önskar därmed en överflytt 
av resterande av årets budgeterade investerings-
medel 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 rekry-
tering av vissa grupper inom vård & omsorg är det 
av stor vikt att vi aktivt fortsätter arbetet med tek-
nik och alternativa arbetsformer. Arbetsformer 
kopplade till IT-utvecklingen är en viktig nyckel i 
ambitionen att säkra upp såväl service, som kvali-
tet i våra verksamheter. Detta kommer fortsatt att 
prioriteras. 

När det gäller kompetensförsörjningen inom 
främst hemsjukvård och äldreomsorgen är det fort-
satta utmaningar. Den största handlar om att attra-
hera nya medarbetare, men även att behålla be-
fintliga i en allt mer konkurrensutsatt arbetsmark-
nad.  Arbetet med ständiga förbättringar har star-
tats upp och kommer att fortsätta under 2018. 
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Kommunrevisionen 
Budget 2017: 1 080 tkr 
Utfall 2017: 1 005 tkr 
Resultat 2017: +74 tkr: 6,9 % av budget 

Verksamhetsuppdrag och organisation 
Kommunrevisionen har på uppdrag av kommun-
fullmäktige uppdraget att självständigt och obero-
ende granska alla delar av den kommunala verk-
samheten. I huvudsak är uppdraget inriktat på att 
sätta sig in i och bedöma huruvida ledamöterna i 
kommunstyrelse och nämnder tillser att den verk-
samhet som bedrivs sköts på ett ändamålsenligt 
och ekonomiskt tillfredsställande sätt, att räken-
skaperna är rättvisande och att den interna kon-
trollen är tillräcklig. Revisorer för mandatperioden 
2015-2019 är Jörgen Nord, Gustaf Malmström, Jan 
Tidman, Karl Ekholm, Jan Kindesjö och Allan Wes-
terdahl.  

Årets verksamhet 
Arbetet har under perioden fortgått i fråga om dia-
log med samtliga kommunala nämnder och sam-
verkansorgan. Detta vad vi utifrån ”God Revisions-
sed 2014” benämner den löpande granskningen. 
Utifrån en risk- och väsentlighetsanalys som ge-
nomförts under vintern 2016 har kommunrevis-
ionen även initierat fördjupade granskningsinsatser 
i hanteringen av bisysslor inom Kinda kommun, ru-
tiner 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.  Un-
der hösten 2017 påbörjades en upphandling av 
nytt sakkunnigt biträde att bistå de förtroende-
valda revisorerna under en period för två år.  

Kommunrevisionen redovisar en kostnad på 1006 
tkr för helåret 2017 vilket är 74 tkr mindre än bud-
geterat.  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 be-
räknade kostnaden på 620 tkr.
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Överförmyndare i samverkan 
Budget 2017: 1 260 tkr 
Utfall 2017: 1 876 tkr 
Resultat 2017: -616 tkr: -48,9 % av budget 

Verksamhetsuppdrag och organisation 
Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över 
gode män, förvaltare och förmyndare. 

Denna tillsyn skyddar personer som inte kan ta vara 
på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som 
av den anledningen har en god man eller förvaltare 
utsedd för sig. Överförmyndaren utser och förord-
nar själv god man för ensamkommande flykting-
barn. Verksamheten är en lagreglerad myndighets-
utövning.  
Vimmerby, Kinda, Åtvidaberg och Ydre samverkar 
via en gemensam tjänstemannaorganisation med 
säte i Vimmerby. 

Viktiga händelser 
Antalet ensamkommande barn har rejält minskat 
under 2017. Vid ingången av 2017 var det totalt i de 
fyra kommunerna 155 aktiva ärenden och per den 
31 december fanns det 53 ärenden.  

Reglerna för ersättning av arvode till god man för 
ensamkommande barn ändrades från och med 1 juli 
2017. De nya reglerna innebär att kommunerna får 
en schablonersättning som ska täcka kostnader 
inom socialtjänsten och för god man. Schabloner-
sättningen gäller för alla nytillkomna ärenden från 1 
juli. För de äldre ärendena har medel gått att åter-
söka direkt från Migrationsverket fram till 31 de-
cember 2017.  

Vid årets början ändrades inriktningen på en av 
handläggartjänsterna till att omfatta samordning 
och ärendefördelning. 

Verksamheten har påbörjat ett nödvändigt utveckl-
ingsarbete som har fått stå tillbaka på grund av den 
ökade ärendemängden av ensamkommande barn 
hösten 2015 och personalomsättning under 2016. 
Arbetet med ärendehandbok har påbörjats samt 

process- och rutinbeskrivningar. Under hösten 
gjorde överförmyndarna i respektive kommun en 
riskbedömning med tillhörande internkontrollplan. 

Granskningsarbetet av årsräkningar har dragit ut på 
tiden och de sista granskningarna gjordes i decem-
ber. I augusti hade 70 % av samtliga årsräkningar 
granskats.  

Årets verksamhet 
Den årliga enkäten har tyvärr fått senareläggas på 
grund av arbetsbelastning inom verksamheten. En-
käten är nu under produktion och kommer att 
skickas ut under andra hälften av februari 2018. 
Övriga målområden har fallit väl ut. Det viktiga ar-
betet med att utbilda gode män fortsätter nästa år 
med gemensamma utbildningssatsningar inom Kal-
mar län. Alla gode män inom vår samverkansorgani-
sation bjuds in. 

Ekonomi 
Det finns ett överskott totalt sett för verksamheten 
på drygt 100 tkr jämfört med budget för den gemen-
samma administrationen. Överskottet beror till stor 
del på minskade personalkostnader.  

Framtiden 
Läget bedöms som fortsatt lugnt när det gäller ny-
tillkomna ärenden rörande ensamkommande barn. 
Den ändrade arvodesersättningen för god man en-
samkommande barn beräknas endast ge femtio 
procents kostnadstäckning mot tidigare hundra 
procent. Effekten av den nya arvodesersättningen 
kommer främst märkas under 2018. 

Under 2018 finns behov av att byta verksamhetssy-
stemet då nuvarande system, Wärna, inte längre 
kommer att utvecklas då leverantören lanserar ett 
nytt webbaserat system. För att effektivisera verk-
samheten och för att underlätta hantering för gode 
män vill vi även lansera en e-tjänst för inlämning av 
årsräkning. 
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Taxefinansierad verksamhet – VA/vatten och avlopp 

Verksamhetsuppdrag och organisation 
I Sverige tillgodoses behovet av vatten- och avlopps-
tjänster i tätorter oftast av en allmän anläggning 
som kommunen ansvarar för. VA-verksamheten är 
ett s.k. naturligt monopol och kunderna kan inte 
välja vem som ska leverera vattentjänster utan det 
finns bara en leverantör. VA-verksamheten lyder 
därför under en speciallagstiftning. Denna special-
lagstiftning reglerar bl.a. prissättningen och möjlig-
heten för kunderna att kontrollera avgiftsuttagets 
nivå. 
En allmän förutsättning för VA-verksamheten är 
kommunallagens självkostnadsbegrepp. De avgifter 
som får tas ut av VA-kollektivet (fastighetsägarna 
som är anslutna till den allmänna anläggningen) är 
endast avgifter som täcker nödvändiga kostnader 
för de levererade tjänsterna. Huvudmannen för VA-
anläggningen har också laglig rätt att ta ut alla nöd-
vändiga kostnader genom avgifter och huvudman-
nen tar därmed ingen affärsrisk. Det är fullt tillåtet 
att skjuta till pengar till VA-verksamheten (t ex 
skattemedel) men det är inte tillåtet för VA-verk-
samheten att skjuta till medel till annan verksam-
het. 
Den första januari 2007 trädde ”Lagen om allmänna 
vattentjänster” i kraft (LAV 07). Den är en uppdate-
ring av 1970 års VA-lag. En förändring är att lagen 
nu reglerar att den ekonomiska redovisningen ska 
ske särskilt för VA-verksamheten. Motivet är att till-
godose behovet av den information som krävs för 
att kontrollera, om de avgifter som tas ut, är kor-
rekta. 
VA-verksamheten i Kinda 
VA-verksamheten i Kinda hanteras av VA- och 
gatuenheten som är delar av avdelningen Teknik 
och Drift. 

Viktiga händelser 
Låga grundvattennivåer under våren och somma-
ren. Vattennivåerna återhämtat sig under hösten. 
Vid Horns vattenverk har vattentillgången för-
stärkts genom konstgjord infiltration. Lagerhaveri 
på större pump i Kisa reningsverk. El och styrskåpet 
har bytts i Rimforsa reningsverk utan påverka av 
driftresultatet. Styrutrustningen har bytts ut i Hyck-
linge vattenverk. 

Econova har inte längre möjlighet att ta emot av-
loppsslam, Ny mottagare är Biototal. Tryckledning 
för avlopp från Storgården drabbades i juni av 
stopp.  För undvikande av framtida stopp har 
större pumpar installerats. Periodisk besiktning har 
utförts på reningsverken i Kisa och Rimforsa. 

Mål och måluppfyllelse 
Producera och leverera dricksvatten av god kvalité. 
Omhänderta och behandla avloppsvatten på ett 
hygieniskt sätt samt säkerställa att miljöpåverkan 
minimeras: Uppfyllt. Förnyelsetakt ledningar 0,3 %: 
Ej uppfyllt 

Ekonomi 
Resultat 2017, 0 tkr. Taxehöjning med 3 % gjordes 
för att möta behoven av investeringar i första hand 
Rimforsa vattenverk. Överskottet 2017, 1 396 tkr 
har fonderats för att sedan möta avskrivningen när 
investeringen är färdigställd. 

Investeringar 
Rimforsa reningsverk Pågående från 2016.  Byte av 
el och styrskåp klart. Budget 600 tkr utfall 402 tkr. 

Dagvattenkulvert Hackel. Dagvattenkulverten är 
utbytt återställningsarbeten klara. Budget 2500tkr 
utfall 2400 tkr. 

Sanering VA: Utbyggnad VA Lillvägen Horn. Klart 
Utbyte ledningar Drottninggatan Kisa Klart. 
Budget 1500 tkr utfall 1530 tkr. 

Björkfors vattenverk: Förstudie inför upprustning 
av vattenverket ej påbörjad Budget 100 tkr utfall 0 
tkr. Återbudgeteras 

Kisa reningsverk: Byte slamskrapor i södra mellan-
sedimenteringsbassängen klart. Budget 300 tkr Ut-
fall 188 tkr 

Reinvestering VA verk Löpande reinvesteringspro-
jekt. Utbyte av styr och automatik råvattentäkter 
Kisa vattenverk. Budget 500 tkr Utfall 71 tkr i 

Rimforsa vattenverk kapacitetshöjning. Starttill-
stånd beviljat. Bygglov beviljat, överklagande har 
inte vunnit gehör. Framtagande av förfrågningsun-
derlag för projektör pågår. Projektet är fördröjt. 
Utfall 2017: 0 tkr. Återbudgeteras. 

Framtiden 
Utvecklingen för VA taxan har trots investeringar 
kunnat hållas måttlig. Behovet av taxehöjningar 
har hållits tillbaka av sjunkande räntor. När rän-
torna stiger och reinvesteringar i måste göras i se-
dan länge avskrivna anläggningar kommer behovet 
av större taxehöjningar eller tillskott av skatteme-
del. 
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Bilaga 1. Nettokostnadskurvor 
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Bilaga 2. Mål-åtaganden-indikatorer 
Bilaga 2.1 Kommunstyrelsens åtaganden och indikatorer 
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Bilaga 2.2  Miljö- bygg- och räddningsnämndens åtaganden och indikatorer 
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Bilaga 2.3 Kultur- och fritidsnämndens åtaganden och indikatorer 
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Bilaga 2.4 Barn- och utbildningsnämndens åtaganden 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  al la 
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 ll  
en bättre mi ljö

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 utbi ldning- företag (jobb eller 
fortsatt studier)

Kinda kommun ska främja 
sysselsättningen främst 
med fokus på unga

Alla ska ges förutsättningar att lyckas 
med s ina mål  i skolan.

Kinda kommun ska ha en 
effektiv kärnverksamhet 
med hög kvalitet och 
goda resultat
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Bilaga 2.5 Socialnämndens åtaganden och indikatorer 
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Bilaga 3. Detaljerad investeringsredovisning 

(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

1207 Resecentrum Kisa 700 700 440 KS§14

1208 Aktivitetscenter Rimforsa 6 000 22 000 28 000 187 KS§109&110, KF § 69

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 Arbetsmil jöåtgärder 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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Bilaga 4. Redovisningsprinciper  
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen 
om kommunalredovisning och rekommendationer 
från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Nedan 
följer en kort redovisning av hur Kinda tillämpar 
RKR:s rekommendationer och förklaring till eventu-
ella avvikelser. 

RKR 2:1 Särskild avtalspension och visstidspension 
Rekommendationen behandlar hur överenskom-
melser om pensionsförmånerna särskild avtalspens-
ion och visstidspension skall klassificeras och vilka 
upplysningar som skall lämnas. Rekommendationen 
tillämpas vid årsbokslut förutom den del som avser 
beräkning av pensionsförmåner för nu sittande för-
troendevalda där ingen beräkning sker. 

RKR 3:1 Jämförelsestörande poster 
Särredovisas när dessa förekommer i not till respek-
tive post i resultaträkningen och/eller kassaflö-
desanalysen. Som jämförelsestörande poster be-
traktas poster som är sällan förekommande och 
som överstiger 1 mkr. Rekommendationen tilläm-
pas. 

RKR 4.2 Redovisning av skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäk-
terna baseras på SKL:s decemberprognos vid års-
bokslutet. Vid tertial 2 används augustiprognosen. 
Rekommendationen tillämpas. 

RKR 6.2 Infrastrukturella investeringar 
Rekommendationen reglerar hur lämnade bidrag till 
infrastrukturella investeringar ska redovisas. För 
närvarande inte aktuellt. 

RKR 7:1 Upplysningar om pensionsmedel och pens-
ionsförpliktelser. 
Denna rekommendation anger vilka upplysningar 
som ska lämnas i årsredovisningen i syfte att ge en 
helhetsbild av pensionsförpliktelserna och förval-
tade pensionsmedel. Rekommendationen tillämpas 
vid årsbokslut. 

RKR 8:2 Sammanställd redovisning  
I den sammanställda redovisningen ingår samtliga 
bolag och kommunalförbund där kommunen har 
minst 20 % inflytande i. I den kommunala koncernen 
ingår Kinda kommun och Stiftelsen Kindahus (100 

%). Ingen sammanställd redovisning görs vid delårs-
rapporten. Rekommendationen tillämpas vid års-
bokslut, med avsteg för notförteckningen. 

RKR 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser  
En avsättning är en skuld som är oviss vad gäller för-
fallotidpunkt eller belopp. En ansvarsförbindelse re-
dovisas inte som en avsättning i balansräkningen 
utan som en upplysning så länge utflödet av resur-
ser bedöms som ytterst litet. Rekommendationen 
tillämpas. 

RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar 
Rekommendationen reglerar definitionen av en ma-
teriell anläggningstillgång. Tillgångar avsedda för 
stadigvarande bruk, dvs. längre än 3 år, klassificeras 
som anläggningstillgång om den har ett värde över 
ett prisbasbelopp (ca 45 tkr).  
Komponentredovisning samt linjär avskrivning till-
lämpas fullt ut förutom på VA-sidan där enbart de 
nya investeringarna komponentredovisas. Intern-
ränta beräknas på tillgångarnas bokförda värde, 
år2017 med 1,75 % och 2016 med 2,4 %.Investering-
arnas avskrivningar börjar 1/1 året efter investe-
ringsprojektet avslutas, vilket är ett avsteg från re-
kommendationen, vilken anger att avskrivningen 
ska påbörjas när tillgången tas i bruk. Exploaterings-
verksamhet redovisas som en anläggningstillgång 
inte som en omsättningstillgång som rekommen-
dationen anger. Omprövning och värdering av an-
läggningarnas beskaffenhet och värde görs i sam-
band med årsbokslutet.  

RKR 12.1 Immateriella tillgångar 
Inte aktuellt. 

RKR 13.2 Redovisning av hyres-/ leasingavtal  
Rekommendationen behandlar redovisning av hy-
res- och leasingavtal. Ett leasingavtal klassificeras 
som finansiellt om det innebär att de ekonomiska 
fördelar och risker som förknippas med ägandet av 
objektet överförs från leasegivaren till leasetaga-
ren. Leasingavtal som inte klassificeras som finansi-
ellt är operationellt. Kinda kommun har inga lea-
singavtal som klassificeras som finansiella. Rekom-
mendationen tillämpas vid årsbokslut.  

RKR 14.1 Byte av redovisningsprinciper, ändringar 
i uppskattningar och bedömningar samt rättelser 
av fel  
Om ändringar får väsentliga effekter på redovisat 
resultat ska upplysning lämnas om resultateffekten 
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i enlighet med RKR 3.1 såsom jämförelsestörande 
post. Rekommendationen tillämpas. 

RKR 15.1 Redovisning av lånekostnader  
Huvudmetoden används, vilket innebär att låne-
kostnader skall belasta resultatet för den period de 
hänför sig till. Rekommendationen tillämpas. 

RKR 16.2 Redovisning av kassaflöden 
Redovisar betalningsflödena uppdelat på sek-
torerna löpande verksamhet, investeringsverksam-
het och finansieringsverksamhet. Analysen mynnar 
ut i förändring av likvida medel.  Rekommendat-
ionen tillämpas. 

RKR 17 Värdering och upplysningar om pensions-
förpliktelser 
Denna rekommendation anger hur pensionsförplik-
telser ska värderas och hur upplysningar ska lämnas 
om dessa. Rekommendationen tillämpas vid års-
bokslut. 

RKR 18:1 Intäkter från avgifter, bidrag och försälj-
ningar  
En inkomst ska normalt redovisas som intäkt när 
samtliga villkor är uppfyllda; inkomsten kan beräk-
nas på ett tillförlitligt sätt, att det är sannolikt att de 
ekonomiska fördelar som är förenliga med transakt-
ionen kommer att tillfalla kommunen och eventu-
ella utgifter som uppkommit eller förväntas upp-
komma till följd av transaktionen kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt. Den del av inkomsten som inte 
uppfyller kraven för intäkt periodiseras som skuld 
på balansräkningen. Villkorade bidrag för projekt, 
som sträcker sig över flera redovisningsperioder, in-
täktsredovisas i takt med att villkoren bedöms vara 
uppfyllda och bidraget bedöms som säkert.  Rekom-
mendationen tillämpas. 

RKR 19 Nedskrivningar 
Rekommendationen behandlar nedskrivning av vär-
det på materiella anläggningstillgångar. Inga ned-
skrivningar har hittills gjorts för år 2016. Rekom-
mendationen tillämpas. 

RKR 20 Finansiella tillgångar  
Rekommendationen anger hur finansiella skulder 
och finansiella tillgångar ska redovisas. Kommunens 
värdepapper har klassificerats som anläggningstill-
gång. Finansiella anläggningstillgångar värderas till 
det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och mark-
nadsvärdet. Rekommendationen tillämpas. 

RKR 21 Redovisning av derivat och säkringsredo-
visning  
Inte aktuellt. 

RKR 22 Delårsrapport  
Minimikrav på innehåll i delårsrapport. Riktlinjer 
finns även tagna av Kommunfullmäktige. Rekom-
mendationen tillämpas. 

RKR 23 Bestämmelser om löpande bokföring etc. 
Rekommendationen innehåller bestämmelser om 
löpande bokföring, verifikationer, arkivering av rä-
kenskapsinformation samt systemdokumentation 
och behandlingshistorik. Rekommendationen till-
lämpas förutom vad gäller systemdokumentation 
och behandlingshistorik. 

Övrigt 
-Vid delårsbokslutet görs ingen periodisering för se-
mesterlöneskuld. Skulden från årsskiftet används. 
- Timlöner bokförs normalt i perioden efter utfört 
arbete.  
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Bilaga 5. Begreppsförklaring 
Anläggningstillgångar 
Tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk/inne-
hav. Huvudsakligen fastigheter, maskiner och inven-
tarier. 

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

Avskrivning 
Planmässig värdeminskning av anläggningstill-
gångar över dess nyttjandeperiod. 

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

Balansräkning 
Balansräkningen visar vilka tillgångar samt skulder 
och eget kapital som kommunen har vid en viss tid-
punkt (balansdagen). Tillgångarna visar hur kommu-
nen har använt sitt kapital (i anläggnings- och om-
sättningstillgångar) medan skulder och eget kapital 
visar hur kapitalet har anskaffats.  

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

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

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

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

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

Nettoinvesteringar 
Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbi-
drag mm. 

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

Omsättningstillgångar 
Lös egendom som inte är anläggningstillgång (lik-
vida medel, kortfristiga fordringar, förråd). 

Resultaträkning 
Sammanfattar årets intäkter och kostnader och vi-
sar årets resultat (förändring av eget kapital). 

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

Soliditet inklusive ansvarsförbindelse 
Se ovan men inklusive pensioner intjänade före 
1998. 
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1. Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens års-

redovisning för 2017. Granskningen är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2017.  

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning 

av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed 

samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med utgångspunkt från 

ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömningar: 

 Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens

finansiering och ekonomiska ställning?

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verk-

samhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunen lever upp till kom-

munallagens krav på en ekonomi i balans och inga underskott finns att återställa. Vi  

bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag 

om kommunal redovisning och god redovisningssed. 

 Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende

god ekonomisk hushållning?

Granskningen visar på att resultaten delvis inte är förenliga med de finansiella målen som 

fullmäktige har fastställt. Budgeten 2017 antogs med ett ännu bättre resultat, 4,3 % (en 

negativ avvikelse om 10,3 mnkr jämfört med budgeterat resultat) 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att måluppfyllelsegraden delvis 

är förenlig med de övergripande kommunmål som kommunfullmäktige har fastställt. Vi 

grundar vår bedömning på att inga mål har uppnåtts tillfullo samt att 50 % av kommun-

målen inte har uppnåtts alls.  

Vi bedömer vidare att måluppfyllelsen för nämndernas verksamhetsspecifika mål är delvis 

förenlig med de mål som nämnderna fastställt. 62 % av målen har uppnåtts och 10 % har 

inte uppnåtts alls vid verksamhetsårets slut, resterande mål har delvis uppnåtts. 

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen är upp-

rättad enligt god redovisningssed.  

Smärre periodiseringsfel har uppmärksammats, men inte till den grad att det påverkar vår 

bedömning. 

Följande avsteg från god redovisningssed har noterats. Dessa bedöms inte som så 

väsentliga att det påverkar vår bedömning av rättvisande bild: 
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 Särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet i koncernföretagen lämnas

inte i enlighet med RKR 8.2 vad gäller noter.

 Avskrivningar på investeringar påbörjas året efter investeringsprojektet avslutats

vilket är ett avsteg från RKR 11.4. Vidare redovisas exploateringsverksamhet som

en anläggningstillgång och inte som en omsättningstillgång. Avvikelserna

redovisas öppet i årsredovisningens avsnitt ”Redovisningsprinciper”.
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2. Inledning
I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner och lands-

ting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala 

redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar 

av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.  

Revisionsobjekt är styrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens 

upprättande. 

2.1. Syfte och revisionsfrågor 
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen 

för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kom-

munal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9 a) avge 

en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål 

fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen 

för upprättandet av revisionsberättelsen. 

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande 

revisionsfrågor: 

 Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens

finansiering och ekonomiska ställning?

 Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god

ekonomisk hushållning?

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

 förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)

 resultaträkning

 kassaflödesanalys

 balansräkning

 sammanställd redovisning

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. 

Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av 

balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekono-

misk hushållning som fullmäktige beslutat om. Granskning av resultatsammanställning 

för VA-verksamheten och renhållningsverksamheten omfattas inte av denna granskning. 

Nämndernas rapportering till fullmäktige har granskats såsom den presenteras i års-

redovisningen. 
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Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det inne-

bär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för 

att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande 

bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar 

resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt 

beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den 

information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte 

varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma. 

Vårt uppdrag omfattar inte en granskning och prövning om den interna kontrollen som 

görs inom nämnderna är tillräcklig. 

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med kommunens 

ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i 

SKYREV:s utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting”. Väg-

ledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). Som framgår av vägled-

ningen kan implementeringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt eller delvis har 

följts beroende på om vägledningen har beaktas i årets revisionsplan. Granskningen har 

skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i 

förekommande fall registeranalys. 

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som kom-

mer att behandlas av Kommunstyrelsen 2018-04-23.  

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningsansvarig. 

2.2. Revisionskriterier 
Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: 

 Kommunallagen (KL)

 Lag om kommunal redovisning (KRL)

 Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)

 Fullmäktiges beslutade mål om god ekonomisk hushållning
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3. Granskningsresultat

3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och ekono-
miska ställning

3.1.1. Iakttagelser 

Utveckling av kommunens verksamhet 

I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under och delvis 

efter räkenskapsåret. 

Av årsredovisningen framgår i viss omfattning den förväntade utvecklingen inom olika 

verksamheter.  

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas, det vill säga frånvaron specifi-

ceras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. I övrigt lämnar 

den personalekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter om personalen i form av  

tabeller och verbal information.  

Förvaltningsberättelsen innehåller även information om andra förhållanden som har be-

tydelse för styrning och uppföljning av verksamheten. Ekonomiska nyckeltal redovisas i 

form av soliditet och balanslikviditet. Även andra typer av nyckeltal redovisas. Förvalt-

ningsberättelsen innehåller också uppgifter om pensionsåtaganden och pensionsmedels-

förvaltning. 

Gemensam förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av den samlade kommunala verk-

samhetens organisation och särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet i  

koncernföretaget Stiftelsen Kindahus.  

Investeringsredovisning 

Årets investeringar redovisas samlat i förvaltningsberättelsen samt i detaljerad bilaga. 

Upplysningar om större investeringar lämnas.  

Driftredovisning 

Utfallet av kommunens driftverksamhet redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Upp-

lysningar om orsaker till nämndernas budgetavvikelser lämnas. Överensstämmelse med 

övriga delar i årsredovisningen finns.  

Balanskravsresultat 

Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning i enlighet med KRL. Årets 

balanskravsresultat uppgår till 11 904 tkr, vilket relativt årets resultat är en differens mot-

svarande 1 485 tkr hänförligt till realisationsvinster. Av utredningen framgår att det inte 

finns tidigare års resultat att återställa. 

Utvärdering av ekonomisk ställning 

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av ekonomisk ställning. 
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3.1.2. Revisionell bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verk-

samhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

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

från tidigare verksamhetsår finns att återställa. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen 

innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god 

redovisningssed. 

3.2. God ekonomisk hushållning 
Fullmäktige i Kinda kommun har fastställt en budget och verksamhetsplan för 2017 med 

plan för 2018-2019. I dokumentet redovisas den kommunövergripande vision, värde-

grund och utvecklingsområden. Visionen är: 

Tillsammans utvecklar vi Kinda 

- en kommun fylld av framtidstro, engagemang och närhet. 

Utifrån visionen finns fyra utvecklingsområden: 

 God livsmiljö

 Hållbar samhällsutveckling

 Livskraftigt näringsliv

 Kompetensförsörjning

Under respektive utvecklingsområde finns fullmäktiges fastställda mål för mandat-

perioden. 

3.2.1. Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god  

ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2017. I tabellen nedan presenteras upp-

ställningen samt utfallet: 

Kommunens finansiella mål 2017 Mål Utfall Uppfyllelse 

Årets resultat 
mer än 2,5 % av skatter och 
bidrag 2,4 % Ej uppfyllt 

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse Positiv 25,1 % Uppfyllt 

Av redovisningen framgår att ett av de två målen har uppfyllts vid verksamhetsårets slut. 

Bortsett från jämförelsestörande poster är utfallet för årets resultat 2,8 %.  

Mål för verksamheten 

Kommunfullmäktige har fastställt budget och verksamhetsplan för 2017 med plan för 

2018 – 2019 innehållande 8 verksamhetsmål. Målen har adresserats till en eller fler 

nämnder. Nämnderna har utvecklat ett eller flera verksamhetsspecifika mål kopplade till 

kommunmålen, vilka ska bidra till måluppfyllelsen av kommunmålen. Kommunmålen 

utvärderas med hjälp av indikatorer, totalt 22 stycken. Ett kommunmål bedöms som upp-
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fyllt om alla indikatorers mätvärden är högre än eller lika med genomsnittligt mätvärde 

för hela riket. I vissa fall saknas relevant jämförelse med riket. I så fall ska det istället vara 

en positiv trend i alla indikatorer för att målet ska bedömas som uppfyllt.  

Vi konstaterar att samtliga kommunmål som fullmäktige fastställt i mål och budget-

dokumentet följs upp i årsredovisningen. I årsredovisningen presenteras också måluppfyl-

lelsen av de verksamhetsspecifika mål som nämnderna har fastställt.  

Utvärdering av måluppfyllelsen för indikatorerna grundas på nyckeltal. Det lämnas också 

kommentarer till måluppfyllnaden. Enligt årsredovisningen har 4 kommunmål delvis 

uppfyllts och 4 kommunmål har ej uppfyllts. Inget kommunmål har uppfyllts tillfullo.  

Vi noterar att det är 4 av 8 kommunmål har minst en indikator som saknar mätvärde. 

Dessa indikatorer kan därmed inte användas för att utvärdera måluppfyllnaden. Se sam-

manställningen i nedanstående tabell.  

Kommun-
mål antal, 
(st.) 

Kommun-
mål, andel 
(%) 

Verksamhets-
specifika mål, 
antal (st.)  

Verksamhets-
specifika mål, 
andel (%) 

Uppfyllt 0 0 26 62 

Delvis uppfyllt 4 50 12 28 

Ej uppfyllt 4 50 4 10 

Totalt 8 100 42 100 

Avseende nämndernas verksamhetsspecifika mål är det 26 av 42 som har bedömts som 

uppfyllda, 12 av 42 som är delvis uppfyllda och 4 av 42 som inte har uppfyllts. Hur  

nämndernas verksamhetsspecifika mål har utvärderats och bedömts framgår inte av re-

dovisningen. 

De bedömningar som görs grundar sig på tillgänglig offentlig statistik och information 

samt interna redogörelser. Om det ej finns aktuell statistik eller information för det inne-

varande året så bedöms målet antingen som inte uppfyllt eller bedöms utifrån senast till-

gängliga statistiken/informationen.  

3.2.2. Revisionell bedömning 

Granskningen visar på att resultaten delvis inte är förenliga med de finansiella målen som 

fullmäktige har fastställt. Budgeten 2017 antogs med ett ännu bättre resultat, 4,3 % (en 

negativ avvikelse om 10,3 mnkr jämfört med budgeterat resultat) 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att måluppfyllelsegraden delvis 

är förenlig med de övergripande kommunmål som kommunfullmäktige har fastställt. Vi 

grundar vår bedömning på att inga mål har uppnåtts tillfullo samt att 50 % av kommun-

målen inte har uppnåtts alls.  
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Vi bedömer vidare att måluppfyllelsen för nämndernas verksamhetsspecifika mål är delvis 

förenlig med de mål som nämnderna fastställt. 62 % av målen har uppnåtts och 10 % har 

inte uppnåtts alls vid verksamhetsårets slut, resterande mål har delvis uppnåtts. 

3.3. Rättvisande räkenskaper 
3.3.1. Iakttagelser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter. 

Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt kommunens intäkter och kostnader för året 

samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse med föregå-

ende år lämnas för varje delpost. 

Årets resultat är positivt och uppgår till 13,4 mnkr. Resultatet medför en negativ avvikelse 

mot budget med 10,3 mnkr. Det medför även en negativ avvikelse mot prognos med 7,2. 

Avvikelsen förklaras bland annat av jämförelsestörande poster relaterade till medel från 

Migrationsverket samt avveckling av verksamheter för ensamkommande barn och kost-

nader för lokaler. 

Av lämnade resultatkommentarer redogörs för budgetavvikelserna. 

I jämförelse med föregående år har verksamhetens intäkter minskat med ca 14,8 mnkr, 

samtidigt som verksamhetens kostnader har ökat med ca 11,0 mnkr.  

Av lämnade upplysningar framgår orsakerna till ökningen. 

Resultaträkning, mnkr 
Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Budget 
2017 

Års-
prognos 
per 31 
aug 

Avvikelse 
mot 
Budget 

Avvikelse 
mot Pro-
gnos 

Verksamhetens intäkter 150,0 164,8 113,3 155,0 36,7 -5,0 

Verksamhetens kostnader -671,3 -660,2 -625,3 -674,3 -46,0 3,0 

Avskrivningar/nedskrivningar -19,9 -18,2 -19,4 -19,9 -0,5 0,0 

Jämförelsestörande intäkter 4,7 13,9 10,0 5,0 -5,3 -0,3 

Jämförelsestörande kostna-
der 

-7,0 -9,4 0,0 0,0 -7,0 -7,0 

Verksamhetens 

 nettokostnader -543,5 -509,2 -521,4 -534,2 -22,1 -9,3 

Skatteintäkter 407,2 390,8 404,4 405,6 2,8 1,6 

Generella statsbidrag 

 och utjämning 150,4 143,4 141,9 149,9 8,5 0,5 

Finansiella intäkter 0,8 0,8 0,4 0,8 0,4 0,0 

Finansiella kostnader -1,5 -1,5 -1,7 -1,5 0,1 0,0 

Årets resultat 13,4 24,3 23,7 20,6 -10,3 -7,2 

Utan att det påverkar vår bedömning ovan har vi i likhet med tidigare år noterat att kom-

munen inte påbörjar avskrivning av investeringar när investeringarna tas i bruk utan vid 

årsbokslutet. För de inköp som aktiveras vid årsskiftet påbörjas avskrivningar efter-
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följande år. Vi rekommenderar att kommunen påbörjar avskrivning när investeringen tas 

i bruk, vilket motsvarar god redovisningssed.  

För att öka informationsbehovet borde resultaträkningen i årsredovisningen även omfatta 

budget och prognos. Informationen finns dock att hämta i de beskrivningar som finns av 

det ekonomiska utfallet. 

Balansräkning 

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. 

Balansräkningen redovisar i allt väsentligt tillgångar, avsättningar och skulder per  

balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, i huvudsak rätt periodi-

serade samt har värderats enligt principerna i KRL.  Vad gäller exploateringstillgångar har 

dessa i likhet med tidigare år felaktigt redovisats som anläggningstillgång, trots att det 

enligt god redovisningssed skall redovisas som en omsättningstillgång. Vi rekommenderar 

att kommunen ser över sina anläggningstillgångar i syfte att säkerställa att samtliga fas-

tigheter enligt fastighetsregistret finns medtagna i anläggningsregistret och att  

exploateringsverksamheten redovisas rätt. 

I samband med periodiseringskontroll har vi noterat att en faktura motsvarande 1 025 tkr 

som avser utfört arbete för en investering under december månad. Investeringen har inte 

periodiserats och effekten blir en lägre balansomslutning om samma belopp.  

Från och med 2014 finns ett specifikt krav på komponentavskrivning av kommunens  

materiella anläggningstillgångar (RKR 11.4). Under 2015 gjordes av kommunen en  

genomgång av tillgångarna varvid komponentuppdelning gjordes. Det har dock noterats 

att inte samtliga tillgångar komponentuppdelats då kommunen gjort bedömningen att 

vissa tillgångar inte ger en allt för stor påverkan mot att fortsätta skriva av utan kom-

ponentuppdelning.  

Utan att det påverkar vår bedömning ovan har vi i likhet med tidigare år noterat att  

aktiveringar av investeringar endast sker en gång per år, vilket inte ger en rättvisande bild, 

då avskrivningar inte påbörjas när investeringen tas i bruk. Vi rekommenderar att kom-

munen påbörjar avskrivning när investeringen tas i bruk, vilket motsvarar god redovis-

ningssed. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd gällande rekommendation. Mellan investering i  

materiella anläggningstillgångar och investeringsredovisningen finns en avvikelse vilket 

förklaras av investering i exploateringsfastighet vilket ej inkluderas i investeringsredovis-

ningen. Vår bedömning är att kassaflödesanalysen i all väsentlighet har en överensstäm-

melse med årsredovisningens övriga delar.  

Sammanställda räkenskaper  
Vi bedömer att den sammanställda redovisningen ger en helhetsbild av kommunens  
ekonomiska ställning och åtaganden. Vi bedömer att konsolideringen av Stiftelsen Kinda-
hus har skett korrekt. 

I likhet med tidigare år saknas dock noter till den sammanställda redovisningen. Upplys-
ning gällande avvikelsen från RKR har lämnats i årsredovisningen och framgår i redo-
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visningsprinciper. Vi kan också konstatera att den sammanställda redovisningen ej redo-
visas jämte kommunens. Den kommunala koncernens räkenskaper ska ställas upp jämte 
kommunens och jämföras med föregående års siffror. 

Vi rekommenderar att årsredovisningen kompletteras till att även omfatta personalförhål-
landen i den konsoliderade enheten. 

Konsolideringen innefattar samtliga de företag som enligt kraven i RKR:s rekommendat-
ion 8.2 Sammanställd redovisning ska ingå. Eliminering av koncerninterna poster har i 
allt väsentligt utförts 

Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper 

Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för tillämpade  

redovisningsprinciper i tillräcklig omfattning. Det framgår ej om principerna är oför-

ändrade jämfört med föregående år, men har framkommit att så är fallet vid intervju i 

samband med granskning. Avsteg från gällande rekommendation förklaras och omfattar 

bland annat:  

 Särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet i koncernföretagen lämnas

inte i enlighet med RKR 8.2 vad gäller noter.

 Avskrivningar på investeringar påbörjas året efter investeringsprojektet avslutats

vilket är ett avsteg från RKR 11.4. Vidare redovisas exploateringsverksamhet som

en anläggningstillgång och inte som en omsättningstillgång. Avvikelserna

redovisas öppet i årsredovisningens avsnitt ”Redovisningsprinciper”.

3.3.2. Revisionell bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upp-

rättade enligt god redovisningssed.  

2018-04-04 

Lars Högberg 
Uppdragsledare 

Mattias Wittbom 
Projektmedarbetare 
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Uppdrag
Bakgrund

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar. 
Revisorerna ska i sin granskning pröva om verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen inom styrelse och övriga nämnder är tillräcklig. Den årliga granskningen består 
enligt god revisionssed av två delar; grundläggande granskning (granskning av delårsrapport, årsredovisning, intern styrning och kontroll samt 
måluppfyllelse) och fördjupad granskning.

Kommunstyrelse, facknämnder och beredningar ska förvalta och genomföra verk-samheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och 
föreskrifter. För att full-göra uppdraget bör respektive organ bygga upp system och rutiner för ledning, styrning, uppföljning, kontroll och 
rapportering samt säkerställa att dessa verktyg tillämpas på avsätt sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verk-samheten inte 
bedrivs och utvecklas på avsett sätt och att målen inte nås. 

Föreliggande granskning utgör den grundläggande granskningen av styrelsens och nämndernas ansvarstagande för intern styrning och kontroll 
samt måluppfyllelse. Revisionsobjekten i denna granskning är kommunstyrelsen och samtliga nämnder.

Revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att översiktligt bedöma om nämnden/styrelsen bedriver en ändamålsenlig och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande verksamhet med tillräcklig intern kontroll. Följande revisionsfrågor utgör kontrollmål för granskningen: 

• Säkerställer nämnden/styrelsen att styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten är tillräcklig?

• Vidtar nämnden/styrelsen tillräckliga åtgärder för att nå fastställda mål avseende verksamhet och ekonomi?

Metod och avgränsning

• Genomgång av strategisk plan/uppdragsplan, budget, verksamhetsplaner, internbudget, ev dokumenterad riskanalys,
internkontrollplan/uppföljningsplan, uppföljningar av ekonomi och verksamhet (ekonomirapporter, chefsrapporter, delårsrapport,
preliminär årsredovisning) samt protokoll.

• Genomgång av ledamöternas närvaro vid nämndens sammanträden samt infomöten.

• Webenkät till samtliga nämnder och ledamöter.

Prövning av ansvarstagandet för intern kontroll och måluppfyllelse sker. Kontrollfrågorna utgör även revisionskriterier, d v s bedömningsgrund 
om ansvarsutövandet är tillräckligt
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Sammanfattande bedömning

Vår sammanfattande bedömning av den grundläggande granskningen/övergripande 
ansvarsutövande av kommunstyrelsen utifrån våra revisionsfrågor är att: 

• Kommunstyrelsen har delvis  säkerställt att styrning, uppföljning och kontroll av
verksamheten är tillräcklig

• Kommunstyrelsen vidtar delvis tillräckliga åtgärder för att nå fastställda mål avseende
verksamhet och ekonomi

Sammanfattning:

• Enkätresultatet pekar på att styrelsens ledamöter  uppfattar att styrelsen utövar en
delvis tillfredsställande styrning, uppföljning och intern kontroll av verksamheten.

• Såväl enkätundersökning som dokumentstudien pekar på  att det finns behov av att
utveckla ekonomistyrningsmodellen för att förbättra uppföljning och styrning av
ekonomin.

• Utifrån vår studie av dokument och protokoll noterar vi att styrelsen successivt har
utvecklat sin styrning och uppföljning av kommunens ekonomi, vilket också avspeglas
enkätsvaren.

Översiktlig granskning av nämndernas ansvarsutövande 2017
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Mål och styrning 2017 Kommentarer/noteringar

Har styrelsen antagit en plan för sin verksamhet i 
enlighet med fullmäktiges uppdrag?

X Styrelsen har fastställt en nämndplan för sin 
verksamhet. Internkontrollplan finns antagen och 
följs upp.

Är planen heltäckande, d v s omfattar den 
styrelsens samtliga verksamheter?

X Planen fokuserar utöver styrelsens åtagande
framförallt på kommande projekt/investeringar i 
verksamheten.

Har styrelsen antagit en internbudget för sin 
verksamhet som motsvarar fullmäktiges ram?

X Internbudget överensstämmer inte med 
fullmäktiges ram. Differens ca 750tkr.

Är budgeten heltäckande, d v s omfattar den 
styrelsens samtliga verksamheter?

X I allt väsentligt.

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för 
styrelsens verksamhet?

X Det finns fastslagna mål för styrelsens verksamhet 
utifrån fullmäktiges mål. Flera av dessa saknar 
dock mått/indikator och målnivå.

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för 
styrelsens ekonomi?

X Fullmäktiges rambudget.

Har styrelsen fångat upp och verkställt eventuella 
särskilda uppdrag från fullmäktige?

X Kommunfullmäktige har fattat beslut att 
kommunstyrelsen får en utökad budget för att 
kunna göra en ny upphandling med en idrottshall 
och åtta omklädningsrum. Begränsad spårbarhet i 
protokollen. 
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Kommentar/sammanfattande bedömning:

• Styrelsen utövar till viss del en tillfredsställande styrning över sin verksamhet.  Framåtriktat behöver styrelsen tillse att
det till nämndplanens verksamhetsmål kopplas uppföljningsbara mått/indikatorer. Utöver styrelsens åtagande fokuserar
nämndplanen framförallt på kommande projekt/investeringar i verksamheten. Internbudgeten motsvarar inte helt och
håller fullmäktiges ram.
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Uppföljning och rapportering 2017 Kommentarer/noteringar

Sker regelbunden och heltäckande rapportering 
vad gäller verksamhet?

X Styrelsen tar löpande emot verksamhetsrapporter från 
olika delar av kommunens verksamhet vid varje 
sammanträde. Vilken del av verksamheten som 
återrapporteras varierar. Ingen tydlig struktur utifrån 
protokoll.

Sker regelbunden och heltäckande rapportering 
vad gäller ekonomi?

X Styrelsen har inte tagit del av heltäckande 
rapportering i mars. Muntlig rapportering av 
ekonomin har skett vid sammanträden fram till och 
med augusti med undantag för tertial 1 rapport. 
Beslut att budgetuppföljning sker februari, mars, 
april, maj, augusti, september, oktober, november och 
december. Efter månaderna januari, juni och juli sker 
en muntlig rapport. Detta påbörjades först i december 
2017.

Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse, 
resultat och effekter?

X Tertialrapporter och årsbokslut.

Används mätetal för ekonomi, prestationer och 
kvalitet vid rapporteringen?

X Tertialrapporter och årsbokslut.

Får nämnden återrapportering av beslut som 
fattats på delegation?

X Stående punkt vid samtliga sammanträden.
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Kommentar/sammanfattande bedömning:

• Kommunstyrelsen utövar i allt väsentligt en tillfredsställande kontroll över sin verksamhet. Strukturen på den löpande
ekonomiska och verksamhetsmässiga rapporteringen behöver uppmärksammas och kan med fördel utvecklas.
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Resultat, aktiva åtgärder och
återrapportering till fullmäktige 2017

Kommentarer/noteringar

Når styrelsen uppsatta mål för verksamheten? X Av 14 mål prognostiseras 9 vara uppfyllda, tre 
delvis uppfyllda och ett som ej uppfyllt. 

Når styrelsen uppsatta mål för ekonomin? X Styrelsen prognostiserar ett mindre överskott 
jämfört med budget för helåret 2017.

Sker en strukturerad värdering av resultat och 
måluppfyllelse (efter lämnad rapportering)?

X Tertialrapporter och årsbokslut och i senare 
återrapportering under 2017.

Preciserar styrelsen vid behov vad som ska göras, 
när det ska göras och av vem?

E/T

7
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Kommentar/sammanfattande bedömning:

• Kommunstyrelsens redovisade resultat är delvis förenligt med fastställda målen i såväl ekonomiskt som
verksamhetsmässigt perspektiv. När det gäller de verksamhetsmässiga målen bedömer vi att styrelsen uppföljning behöver
ses över och förstärkas i syfte för uppnående av en högre måluppfyllelsegrad.

• Kommunstyrelsens har en i allt väsentligt tillfredsställande återrapportering till fullmäktige över sin verksamhet. Dock
noteras viss bristande måluppfyllelse.
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Miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden 
ansvarsutövande 2017 

Översiktlig granskning av nämndernas ansvarsutövande 2017
8

Mars 2018
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Sammanfattande bedömning

Vår sammanfattande bedömning av den grundläggande 
granskningen/övergripande ansvarsutövande av Miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden utifrån våra revisionsfrågor är att: 

• Nämnden i allt väsentligt har säkerställt att styrning, uppföljning och
kontroll av verksamheten är tillräcklig

• Nämnden delvis vidtar tillräckliga åtgärder för att nå fastställda mål
avseende verksamhet och ekonomi

Översiktlig granskning av nämndernas ansvarsutövande 2017
9

Mars 2018



PwC

Mål och styrning 2017 Kommentarer/noteringar

Har styrelsen/nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet i enlighet med fullmäktiges uppdrag?

X Nämnden har i samband med budget 2017 
beslutat om en verksamhetsplan i linje med 
fullmäktiges uppdrag. Internkontrollplan finns 
antagen och följs upp.

Är planen heltäckande, d v s omfattar den 
styrelsens/nämndens samtliga verksamheter?

X Verksamhetsplanen täcker samtliga nämndens 
ansvarsområden.

Har nämnden antagit en internbudget för sin 
verksamhet som motsvarar fullmäktiges ram?

X Nämnden har antagit detaljbudget inom den ram 
som fullmäktige fastställt. 

Är budgeten heltäckande, d v s omfattar den 
styrelsens/nämndens samtliga verksamheter?

X

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för 
nämndens/styrelsens verksamhet?

X I allt väsentligt. Nämnden har beslutat om 
mätbara mål med indikatorer utifrån fullmäktiges 
övergripande mål.

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för 
nämndens/styrelsens ekonomi?

X Tilldelad budgetram.

Har styrelsen/nämnden fångat upp och verkställt 
eventuella särskilda uppdrag från fullmäktige?

X Ett uppdrag har givits av fullmäktige under 2017. 
Vilket fångades upp av nämnden. 
Förutsättningarna förändrades under året och 
uppdraget behövde inte genomföras. 
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Mars 2018Översiktlig granskning av nämndernas ansvarsutövande 2017

Kommentar/sammanfattande bedömning:

• Miljö-, bygg, och räddningsnämnden utövar en tillfredsställande styrning över sin verksamhet.



PwC

Uppföljning och rapportering 2017 Kommentarer/noteringar

Sker regelbunden och heltäckande rapportering 
vad gäller verksamhet?

X Nämnden har tagit del av återrapportering kring 
verksamheten i samband med tertialboksluten, maj 
och September.

Sker regelbunden och heltäckande rapportering 
vad gäller ekonomi?

X Nämnden har tagit del av återrapportering kring 
ekonomin regelbundet under året. Detta har skett vid 
samtliga sammanträden.

Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse, 
resultat och effekter?

X I allt väsentligt. Prognos över måluppfyllelsen, 
resultat samt effekter sker i samband med 
månadsuppföljningen.

Används mätetal för ekonomi, prestationer och 
kvalitet vid rapporteringen?

X I allt väsentligt

Får nämnden återrapportering av beslut som 
fattats på delegation?

X Återrapportering av delegationsbeslut är en stående 
punkt på nämndens sammanträden
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Kommentar/sammanfattande bedömning:

• Miljö-, bygg, och räddningsnämndens redovisade resultat är  i allt väsentligt tillfredsställande kontroll över sin verksamhet.
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Resultat, aktiva åtgärder och
återrapportering till fullmäktige 2017

Kommentarer/noteringar

Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? X Nämnden uppfyller vid prognos November 2017 4
av 8 mål. Tre uppfylls till viss del och ett uppfylls 
ej.

Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? X I allt väsentligt. Nämnden prognostiserar ett 
mindre överskott jämfört med tilldelad budgetram 
2017.

Sker en strukturerad värdering av resultat och 
måluppfyllelse (efter lämnad rapportering)?

X I allt väsentligt

Preciserar nämnden vid behov vad som ska 
göras, när det ska göras och av vem?

E/T
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Kommentar/sammanfattande bedömning:

• Miljö-, bygg, och räddningsnämndens redovisade resultat delvis är förenligt med fastställda mål. Nämnden uppvisar vissa
avvikelser gällande måluppfyllelse.
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Socialnämnden 
ansvarsutövande 2017

Översiktlig granskning av nämndernas ansvarsutövande 2017
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Sammanfattande bedömning

Vår sammanfattande bedömning av den grundläggande 
granskningen/övergripande ansvarsutövande av Socialnämnden utifrån våra 
revisionsfrågor är att: 

• Nämnden delvis har säkerställt att styrning, uppföljning och kontroll av
verksamheten är tillräcklig

• Nämnden delvis vidtar tillräckliga åtgärder för att nå fastställda mål
avseende verksamhet och ekonomi

Sammanfattning av enkät:

Enligt enkäten uppfattar ledamöterna en i stort tillfredsställande styrning, 
uppföljning och intern kontroll av verksamheten. Svaren påvisar behov av att 
utveckla arbetet med riskanalys.

Översiktlig granskning av nämndernas ansvarsutövande 2017
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Mål och styrning 2017 Kommentarer/noteringar

Har nämnden antagit en plan för sin verksamhet 
i enlighet med fullmäktiges uppdrag?

X Nämnden har i samband med budget 2017 
beslutat om en verksamhetsplan i linje med 
fullmäktiges uppdrag. Internkontrollplan finns 
antagen och följs upp.

Är planen heltäckande, d v s omfattar den 
nämndens samtliga verksamheter?

X Verksamhetsplanen hanterar nämndens 
verksamhet som en helhet. Dock förtydligas 
samtliga av nämndens verksamhetsområden.

Har nämnden antagit en internbudget för sin 
verksamhet som motsvarar fullmäktiges ram?

X Nämndens verksamhetsplan som vi har tagit del 
av saknar en sammanställning av driftsbudget. 
Skriftligt beskrivning av budgetramen motsvarar 
ej tilldelad budget från KF.

Är budgeten heltäckande, d v s omfattar den 
nämndens samtliga verksamheter?

X Budgeten redovisas inte uppdelad över respektive 
verksamhetsområde.

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för 
styrelsens verksamhet?

X Uppfylls i allt väsentligt.

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för 
styrelsens ekonomi?

X Inget specifikt mål utöver rambudget finns för 
nämndens ekonomi.

Har styrelsen/nämnden fångat upp och verkställt 
eventuella särskilda uppdrag från fullmäktige?

E/T
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Kommentar/sammanfattande bedömning:

• Socialnämnden utövar delvis en tillfredsställande styrning över sin verksamhet.  Dock noteras att verksamhetsplan saknar
en sammanställning av driftsbudget. Budget motsvarar ej tilldelad budget från KF.

.
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Uppföljning och rapportering 2017 Kommentarer/noteringar

Sker regelbunden och heltäckande rapportering 
vad gäller verksamhet?

X Nämnden tar del av verksamhetsrapportering vid 
tertialbokslut. 

Sker regelbunden och heltäckande rapportering 
vad gäller ekonomi?

X Nämnden tar del av tydlig ekonomiskt 
verksamhetsuppföljning varje sammanträde utöver 
tertial.

Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse, 
resultat och effekter?

X

Används mätetal för ekonomi, prestationer och 
kvalitet vid rapporteringen?

X

Får nämnden återrapportering av beslut som 
fattats på delegation?

X Återrapportering av beslut fattat på delegation har 
skett vid ett sammanträde under året. 
Återrapportering är ej en stående punkt på nämndens 
sammanträden.
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Kommentar/sammanfattande bedömning:

• Socialnämnden utövat en i allt väsentligt tillfredsställande kontroll över sin verksamhet. Dock noteras att återapportering
av beslut fattade på delegation inte är en stående punkt på nämndens sammanträden.
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Resultat, aktiva åtgärder och
återrapportering till fullmäktige 2017

Kommentarer/noteringar

Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? X Nämnden prognostiserar att uppfylla 5 av sju  
verksamhetsmål, ett prognostiseras bli delvis 
uppfyllt och ett ej uppfyllt.

Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? X Nämnden når ej fastställd budget 2017. Äskande 
till KF om utökad ram har skett.

Sker en strukturerad värdering av resultat och 
måluppfyllelse (efter lämnad rapportering)?

X

Preciserar nämnden vid behov vad som ska 
göras, när det ska göras och av vem?

X Beslut om åtgärdsplaner och extra ekonomisk 
rapportering över sommaren med anledning av 
ekonomisk situation. Äskande om utökad budget 
till FM. Extra ekonomisk rapportering över 
sommaren saknar spårbarhet i protokoll.
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Kommentar/sammanfattande bedömning:

• Socialnämndens redovisade resultat är delvis förenligt med fastställda målen i såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt
termer.

• Socialnämnden vidtar i allt väsentligt tillräckliga åtgärder för nå fastställda mål.  Vi har dock noterat att beslutad extra
ekonomisk rapportering över sommaren saknar spårbarhet i protokoll.

• Socialnämnden har i allt väsentligt en  tillfredsställande återrapportering till fullmäktige över sin verksamhet.



PwC

Barn- och 
utbildningsnämndens  
ansvarsutövande 2017

Översiktlig granskning av nämndernas ansvarsutövande 2017
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Sammanfattande bedömning

Vi bedömer att den grundläggande granskningen/övergripande 
ansvarsutövande av Barn- och utbildningsnämnden är att: 

• Nämnden delvis har säkerställt att styrning, uppföljning och kontroll av
verksamheten är tillräcklig

• Nämnden delvis vidtar tillräckliga åtgärder för att nå fastställda mål
avseende verksamhet och ekonomi

Sammanfattning av enkät:

Enligt enkäten uppfattar ledamöterna en i stort tillfredsställande styrning, 
uppföljning och intern kontroll av verksamheten. Svaren påvisar dock behov av 
att utveckla arbetet med riskanalys.

Översiktlig granskning av nämndernas ansvarsutövande 2017
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Mål och styrning 2017 Kommentarer/noteringar

Har nämnden antagit en plan för sin verksamhet 
i enlighet med fullmäktiges uppdrag?

X Nämnden har antagit en nämndplan och 
nämndåtagande för 2017 samt interkontrollplan. 
Specificerade nämndåtagande följer kommunens 
styrmodell. Dock är planen och åtagandena inte 
helt i linje med kommunfullmäktiges reglemente 
för nämnden. 

Är planen heltäckande, d v s omfattar den 
nämndens samtliga verksamheter?

X Planen och åtagandena berör samtliga 
verksamhetsområden. 

Har nämnden antagit en internbudget för sin 
verksamhet som motsvarar fullmäktiges ram?

X Fastställd internbudget överensstämmer med den 
budget som kommunfullmäktige tilldelat. 

Är internbudgeten heltäckande, d v s omfattar 
den nämndens samtliga verksamheter?

X Internbudgeten redovisar nämndens 
verksamheter post per post till övervägande del. 
Dock har exempelvis kulturskolan och 
integrationssamordning inga egna poster. 

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för 
nämndens verksamhet?

X I nämndplan framgår nämndens åtagande med kopplade 
mått/indikatorer. Målnivåer finns angivna. Det finns fler 
specifika mål för nämnden utöver de mål åtaganden som 
finns kopplade till KF utvecklingsmål. 

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för 
nämndens ekonomi?

X Inget specifikt mål utöver rambudget finns för 
nämndens ekonomi.

Har styrelsen/nämnden fångat upp och verkställt 
eventuella särskilda uppdrag från fullmäktige?

ET
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Kommentar/sammanfattande bedömning:

• Barn- och utbildningsnämnden utövar delvis en tillfredsställande styrning över sin verksamhet. Internbudgeten saknar
budgetposter för exempelvis integrationssamordning och kulturskolan. Nämndens uppdrag från KF går inte helt i linje med
nämndplanen.
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Uppföljning och rapportering 2017 Kommentarer/noteringar

Sker regelbunden och heltäckande rapportering 
vad gäller verksamhet?

X Rapportering sker i samband med tertialbokslut. 

Sker regelbunden och heltäckande rapportering 
vad gäller ekonomi?

X Nämnden tar del av tydlig ekonomiskt 
verksamhetsuppföljning varje sammanträde utöver 
tertial.

Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse, 
resultat och effekter?

X Den följer kommunens styrmodell. 

Används mätetal för ekonomi, prestationer och 
kvalitet vid rapporteringen?

X Mätetal mot budget används. I övrigt inga mätetal 
vad gäller rapportering av verksamheten och dess 
måluppfyllelse. 

Får nämnden återrapportering av beslut som 
fattats på delegation?

X Återrapportering av beslut fattat på delegation har 
skett vid samtliga sammanträden under året. 
Återrapportering är en stående punkt vid 
nämndens sammanträden. 
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Kommentar/sammanfattande bedömning:

• Barn- och utbildningsnämnden utövar i allt väsentligt en tillfredsställande kontroll över sin verksamhet. Mätetal vid
återrapportering av verksamheten bör dock göras.
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Resultat, aktiva åtgärder och
återrapportering till fullmäktige 2017

Kommentarer/noteringar

Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? X Nämnden prognostiserade vid andra tertial att 
uppfylla fem av åtta verksamhetsmål och tre 
prognostiseras bli delvis uppfyllda.

Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? X Helårsprognosen i november pekar i paritet mot 
budget.

Sker en strukturerad värdering av resultat och 
måluppfyllelse (efter lämnad rapportering)?

X Målen utvärderas och stäms av vid tertial och 
delår. 

Preciserar nämnden vid behov vad som ska 
göras, när det ska göras och av vem?

X Det framgår inte i tertial och delår vad nämnden 
ska vidta för åtgärder vid påvisade avvikelser 
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Kommentar/sammanfattande bedömning:

• Barn- och utbildningsnämnden redovisade resultat är delvis förenligt med fastställda mål i såväl ekonomiskt som
verksamhetsmässigt termer.

• Barn- och utbildningsnämnden vidtar delvis tillräckliga åtgärder för nå fastställda mål.

• Barn- och utbildningsnämnden har delvis en tillfredsställande återrapportering till fullmäktige över sin verksamhet.
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Kultur- och 
fritidsnämndens  
ansvarsutövande 2017

Översiktlig granskning av nämndernas ansvarsutövande 2017
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Sammanfattande bedömning

Vi bedömer att den grundläggande granskningen/övergripande 
ansvarsutövande av Kultur- och fritidsnämnden är att: 

• Nämnden delvis har säkerställt att styrning, uppföljning och kontroll av
verksamheten är tillräcklig

• Nämnden delvis vidtar tillräckliga åtgärder för att nå fastställda mål
avseende verksamhet och ekonomi

Översiktlig granskning av nämndernas ansvarsutövande 2017
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Mål och styrning 2017 Kommentarer/noteringar

Har nämnden antagit en plan för sin verksamhet 
i enlighet med fullmäktiges uppdrag?

X Verksamhetens åtagande utifrån 
kommunfullmäktiges mål och internkontrollplan. 
Verksamhetens åtagande följer kommunens 
styrmodell.  Det finns dock ingen antagen 
verksamhetsplan. 

Är planen heltäckande, d v s omfattar den 
nämndens samtliga verksamheter?

X Nej. Internkontrollplan och verksamhetens 
åtagande omfattar inte nämndens samtliga 
verksamheter. 

Har nämnden antagit en internbudget för sin 
verksamhet som motsvarar fullmäktiges ram?

X Det finns ingen internbudget. Nämnden har 
antagit kostnadsförändringar utifrån oförändrad 
verksamhet. 

Är budgeten heltäckande, d v s omfattar den 
nämndens samtliga verksamheter?

X Nej. Budgeten omfattar bara bedömda
kostnadsförändringar vilket gör att samtliga 
verksamheter och dess beräknade kostnader per 
post inte framgår. 

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för 
nämndens verksamhet?

X Inga specificerade mått eller indikatorer på 
uppsatta mål/åtagande. 

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för 
nämndens ekonomi?

X Inget specifikt mål utöver rambudget finns för 
nämndens ekonomi.

Har nämnden fångat upp och verkställt 
eventuella särskilda uppdrag från fullmäktige?

ET
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Kommentar/sammanfattande bedömning:

• Kultur- och fritidsnämnden utövar inte en tillfredsställande styrning över sin verksamhet. Nämnden behöver utveckla och
ta fram en verksamhetsplan som omfattar nämndens samtliga verksamheter. Nämnden behöver också ta fram en
internbudget som också den omfattar nämndens samtliga verksamheter, gärna post för post.  Åtagandena bör vara
mätbara.
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Uppföljning och rapportering 2017 Kommentarer/noteringar

Sker regelbunden och heltäckande rapportering 
vad gäller verksamhet?

X Verksamhetsrapportering vid tertialbokslut. 

Sker regelbunden och heltäckande rapportering 
vad gäller ekonomi?

X Nämnden tar del av tydlig ekonomisk rapportering 
vid varje tertial. 

Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse, 
resultat och effekter?

X Den följer kommunens styrmodell.

Används mätetal för ekonomi, prestationer och 
kvalitet vid rapporteringen?

X Det används mätetal för att presentera det 
ekonomiska utfallet vid tertial och delår. I övrigt inga 
mätetal vad gäller rapportering av verksamheten och 
dess måluppfyllelse. 

Får nämnden återrapportering av beslut som 
fattats på delegation?

X Nej. Återrapportering av fattat beslut på delegation 
har inte skett vid något av nämndsammanträdena. 
Med anledning av omfattningen på nämndens 
delegationsordning bör det har gjorts.  
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Kommentar/sammanfattande bedömning:

• Kultur- och fritidsnämnden utövar en i allt väsentligt tillfredsställande kontroll över sin verksamhet. Dock noteras att
återapportering av beslut fattade på delegation inte skett till nämnden någon gång under året. Nämnden bör använda sig av
mätetal vid prestationer och kvalité.
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Resultat, aktiva åtgärder och
återrapportering till fullmäktige 2017

Kommentarer/noteringar

Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? X Nämnden prognostiserar att uppfylla sex av åtta  
verksamhetsmål och två prognostiseras bli delvis 
uppfyllda.

Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? X Resultatet för nämnden 2017 prognostiserades i 
november till +100 tkr 

Sker en strukturerad värdering av resultat och 
måluppfyllelse (efter lämnad rapportering)?

X Målen utvärderas och stäms av vid tertial och 
delår. 

Preciserar nämnden vid behov vad som ska 
göras, när det ska göras och av vem?

X Beskriver kortfattat hur arbetet fortskrider. Det 
finns dock inte preciserat vad som behöver göras 
vid påvisade avvikelser. 
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Kommentar/sammanfattande bedömning:

• Kultur- och fritidsnämnden har i allt väsentligt en tillfredsställande återrapportering till fullmäktige över sin verksamhet.
Nämnden bör arbeta systematiskt med att vidta åtgärder vid påvisade avvikelser, så som att uppfylla samtliga satta mål.
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Enkätresultat

Översiktlig granskning av nämndernas ansvarsutövande 2017
28

Mars 2018



PwC

Kommunstyrelsen - Fråga 1-6 

Övergripande granskning
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6. I samband med styrelsen/nämndens sammanträden finns tydliga
beslutsunderlag och protokoll.

5. Styrelsen/nämnden har gjort en egen riskanalys.

4. Styrelsen/nämnden har fastställt hur den interna kontrollen av
ekonomi och verksamhet ska säkerställas inom
styrelsens/nämndens ansvarsområde. Vet ej: 1

3. Styrelsen/nämnden har en modell för ekonomistyrning, som
innebär att styrelsen/nämnden har en tillfredsställande styrning och

uppföljning av ekonomin. Vet ej: 3

2. Styrelsen/nämnden har tydliga och uppföljningsbara mål.

1. Styrelsen/nämnden har en modell för verksamhetsstyrning som
innebär att styrelsen/nämnden har en tillfredsställande styrning och

uppföljning av verksamheten.

Delvis Ja Nej



PwC

Socialnämnden – Fråga 1-6 

Övergripande granskning
30

2017
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6. I samband med styrelsen/nämndens sammanträden finns tydliga
beslutsunderlag och protokoll.

5. Styrelsen/nämnden har gjort en egen riskanalys. Vet ej: 2

4. Styrelsen/nämnden har fastställt hur den interna kontrollen av
ekonomi och verksamhet ska säkerställas inom
styrelsens/nämndens ansvarsområde. Vet ej: 1

3. Styrelsen/nämnden har en modell för ekonomistyrning, som
innebär att styrelsen/nämnden har en tillfredsställande styrning och

uppföljning av ekonomin.

2. Styrelsen/nämnden har tydliga och uppföljningsbara mål.

1. Styrelsen/nämnden har en modell för verksamhetsstyrning som
innebär att styrelsen/nämnden har en tillfredsställande styrning och

uppföljning av verksamheten.

Delvis



PwC

Barn- och utbildningsnämnden – Fråga 1-6 

Övergripande granskning
31

2017
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6. I samband med styrelsen/nämndens sammanträden finns tydliga
beslutsunderlag och protokoll.

5. Styrelsen/nämnden har gjort en egen riskanalys. Vet ej: 2

4. Styrelsen/nämnden har fastställt hur den interna kontrollen av
ekonomi och verksamhet ska säkerställas inom
styrelsens/nämndens ansvarsområde. Vet ej: 1

3. Styrelsen/nämnden har en modell för ekonomistyrning, som
innebär att styrelsen/nämnden har en tillfredsställande styrning och

uppföljning av ekonomin.

2. Styrelsen/nämnden har tydliga och uppföljningsbara mål.

1. Styrelsen/nämnden har en modell för verksamhetsstyrning som
innebär att styrelsen/nämnden har en tillfredsställande styrning och

uppföljning av verksamheten.

Delvis Ja Nej
















