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1. Förenklad förvaltningsberättelse 

1.1 Inledning av förvaltningsberättelsen 
Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en 

övergripande och tydlig bild av Kinda kommuns 

verksamhet under perioden januari – augusti 2020, 

vilken är delårsperioden för kommunen. 

Huvudsakligt fokus är kommunen som ger en bild av 

den samlade kommunala verksamheten och i 

förvaltningsberättelsen kommer det lämnas den 

information som krävs av lagar och 

rekommendationer.  

Det är upp till varje kommun att avgöra om de 

kommunala koncernföretagen ska omfattas av 

delårsrapporten och Kinda kommun har valt att inte 

omfatta den kommunala koncernen. Kommunen 

har beaktat att sammanställda räkenskaper inte 

krävs för att möjliggöra en relevant och tillräcklig 

grund för utvärdering av god ekonomisk 

hushållning.  

Kinda kommuns organisation är följande: 

 

Kommunfullmäktige i Kinda kommun har 35 ledamöter. Kommunen styrs av en koalition bestående av 

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna 

 

1.2 Händelser av väsentlig betydelse 
Under tidig vår drabbade Covid-19 Sverige och även 

Kinda. Sedan mars månad har pandemin påverkat 

kommunens verksamheter undantagslöst. 

Verksamheter stängdes för att underlätta 

smittskyddsarbetet och inom vuxenutbildning fick vi 

ställa om till distansutbildning på kort varsel. Inom 

Vård- och omsorgsnämnden fick en ny enhet 

öppnas, kohort-vårdenhet, vilken vårdade de 

brukare med Covid-19 smitta.  

Sedan terminsstarten har kommunen satt in extra 

skolbussar mellan Rimforsa och Värgårdsskolan för 

att eleverna inte skulle riskera att inte få åka med 

ordinarie busslinje då det är upp till varje 

busschaufför att bedöma hur många som får 

rymmas i bussen. Idag är det enbart en extrabuss på 

morgonen och det bedöms behövas även 

resterande av terminen.  

Det har på grund av pandemin varit hög 

personalfrånvaro under våren inom framförallt 

Vård- och omsorgsnämnden på grund av sjukdom 

och vård av barn. 

Kinda kommun har inte haft några nya smittutbrott 

sedan i maj, dock finns fortsatt en beredskap för att 

snabbt ställa om och öppna upp kohortavdelningen 

vid behov.  

Hanteringen av pandemin har inneburit och innebär 

fortsatt en påtaglig ansträngning på delar av 

kommunens verksamheter. Samtliga 

kommungemensamma funktioner har fått mycket 

större belastning under en längre period med 

omfattande extrainsatser och aktiviteter inom 

krisledning, samordning både internt och externt. 

Fokusering på den omedelbara krishanteringen har 

en stor påverkan på utvecklingsarbete såväl som 
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ordinarie drift, medan ekonomiska konsekvenser är 

mindre märkbara i sammanhanget.  

Kostnader till följd av hög sjukfrånvaro 

kompetenserades inledningsvis av staten, det 

återstår att se hur sjukfrånvaron kommer att 

påverka det ekonomiska utfallet under hösten. 

Sammanfattningsvis har såväl medarbetare som 

brukare påverkats av pandemin, om än i olika grad. 

Det osäkra kunskapsläget och ständiga förändringar 

av direktiv och rekommendationer har varit 

utmanande och krävs enorma insatser av chefer och 

medarbetare för att säkerställa följsamhet.  

I den del av pandemin vi befinner oss nu har en stark 

dämpning skett av smittspridning, dock kvarstår 

starka restriktioner och social distansering är 

fortsatt aktuell. Därmed har Coronaviruset fortsatt 

stor påverkan på samhället och nämndens 

verksamheter. Effekter av isolering blir märkbara 

och arbete sker för att skapa förutsättningar för 

säkra besöksmiljöer. 

Nämnderna har beräknat att Covid-19 ger en 

prognostiserad budgetavvikelse om 7,9 mnkr. Kinda 

kommun har återsökt 5,1 mnkr med 90% 

uppbokning enligt försiktighetsprincipen fram till 

och med augusti månad.   

 

1.3 Förväntad utveckling 
Prognosen för 2020 års resultat ser bra ut, året har 
räddats av att staten har betalat ut stora 
engångsbelopp för år 2020. Det vi ska ha med oss är 
att driften fortsatt går med stort underskott, även 
om vi exkluderar Corona-relaterade kostnader. 
Kinda kommun har även tidigare haft problem med 
att driften inte går ihop sig och har med ett 
underskott från 2019 att återställa senast 2023.  
 
Det är oerhört viktigt att vi har kontroll på våra 
intäkter och kostnader och att nämnderna kommer 
i ram. Det kommer krävas fortsatta och omfattande 
effektiviseringar i verksamheterna för att klara av 
framtida utmaningar, både vad gäller demografi och 
kommande investeringar. Detta räcker dock inte. 
För att klara den verksamhet som vi har idag 
behöver vi öka våra intäkter och minska våra 
kostnader för att skapa en god och långsiktigt 
hållbar ekonomisk hushållning. Detta gör att Kinda 
har ett stort behov av att se över och arbeta med 
olika verktyg för att skapa en långsiktigt hållbar 
kommun; samverkan inom och utom kommunen, 
systematiskt effektiviseringsarbete, upphandlings- 
och inköpsarbete, översyn av investeringar, 
lokalförsörjning och digitalisering för att nämna 
några. 
 
Både Covid 19-pandemin och de åtgärder som 
aviserats och beslutats i syfte att mildra de  
 
 

ekonomiska effekterna av pandemin haft stor 
påverkan på samhällsekonomin i Sverige och 
internationellt enligt Sveriges kommuner och 
regioner (cirkulär 20:32). Åtgärderna har betydelse 
för skatteunderlaget och bidrar till att prognosen är 
behäftad med större osäkerhet än normalt. Förra 
året var skatteunderlagets ökning nästan en 
procentenhet mindre än 2018. Två av förklaringarna 
av detta är möjligheten för enskilda näringsidkare 
att sätta av 100% av vinsten (upp till en miljon 
kronor) till en periodiseringsfond samt en 
omsvängning på arbetsmarknaden från kraftig 
ökning av arbetade timmar 2018 till minskning 
2019. 
 
2020 räknar SKR med en ytterligare inbromsning, till 

följd av fortsatt kraftig minskning av arbetade 

timmar. Skatteunderlagstillväxten stannar en bit 

över 2 procent. Krisåtgärderna för att milda de 

ekonomiska effekterna av Covid 19-pandemin 

bidrar till att hålla uppe skatteunderlagstillväxten 

genom en rad beskattningsbara sociala 

ersättningar, framförallt 

arbetsmarknadsersättningar och sjukförsäkringar.  

SKR räknar med att konjunkturåterhämtningen 
börjar i höst och att antalet arbetade timmar börjar 
återhämtas. Men trots detta prognostiseras 
skatteunderlagstillväxten till att bli lika låg som 
under finanskrisens värsta år, 2009. 
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1.4 Helårsprognos mot budget 
 

 

 

Budgeterat helårsresultat för Kinda kommun är 12,0 

mnkr och det prognostiserade helårsresultatet är 

16,9 mnkr. I tabellen ovan syns att nämnderna visar 

ett prognostiserat underskott om -19,4 mnkr, vilket 

räddas av Finansförvaltningen som prognostiserar 

ett överskott om 24,2 mnkr.  

De stora budgetavvikelserna för Kinda kommun 

finnes i Bildningsnämnden, Vård- och 

omsorgsnämnden och på Finansförvaltningen.  

Bildningsnämndens prognostiserade underskott 

beror till största del på interkommunala kostnader. 

De interkommunala kostnaderna är både 

svårbudgeterade och underbudgeterade. 

Kostnaderna är inte påverkbara då elevernas val är 

rättighetslagstiftade. Samverkansavtalet som 

reglerar programpriset tas i december året innan 

det börjar gälla. Kostnadsnivån i region är lägre än 

riksprislistan vilket är gynnsamt för Kinda. 

Programpriset är varje kommuns självkostnadspris. 

Vård- och omsorgsnämndens prognostiserade 

underskott beror till största del av Covid 19-

situationen, vilken medför framförallt ökade 

kostnader på grund av sjukfrånvaro samt behov av 

extra bemanning och drift av särskilt 

korttidsavdelning, viss ökning av sjuklöner, 

timlöner, mertid och övertid. Dessutom ökade 

förbrukningskostnader på grund av inköp av 

skyddsutrustning samt stora prishöjningar på vissa 

varor. 

Finansförvaltningens prognostiserade överskott 

beror till största del på att Riksdagen tog beslut om 

en extra ändringsbudget för 2020 gällande förstärkt 

extra stöd till välfärden som engångsstöd, 1,7 mnkr 

+ 16,4 mnkr. De extra generella bidragen kom till för 

att kompensera de prognostiserade minskade 

skatteintäkterna. Dock har även 

Skatteunderlagsprognosen förbättrats avsevärt och 

därför blir det en stor positiv avvikelse på de 

generella bidragen. Det har även aviserats medel 

från en periodiseringsfond om 1,7 mnkr. Tidigare 

var dessa medel aviserade om 5,1 mnkr. Kinda 

kommun har valt att enligt försiktighetsprincipen 

inte boka något av de medlen. De är behäftade med 

stor osäkerhet då de korrigerats ner från 5,1 mnkr 

till 1,7 mnkr (efter delårsperiod har prognosen 

minskat till 0,6 mnkr). Samt då de tidigare beslutade 

medel om extra stöd till välfärden betalades ut för 

att täcka ett minskat skatteunderlag, men då 

prognosen på skatteunderlaget korrigerades åt det 

positiva hållet så blir vi osäkra på om staten kommer 

att betala ut mer av dessa medel till kommunerna, 

då vi egentligen får dubbel täckning nu.  

Inom finansförvaltningen finns en del intäkter som 

ska komma de övriga nämnderna tillhanda, vilket 

gör att nämndernas prognostiserade underskott om 

19,4 mnkr inte riktigt är så stort. Kommunen har 

sökt 5,1 mnkr i extra bidrag för Covid 19-relaterade 

kostnader, vilka är uppbokade enligt 

försiktighetsprincipen till 90% (4,6 mnkr). För 

närvarande är pengarna uppbokade på 

Helårsprognos mot budget (tkr)

Nämnd Prognos 2020 Budget 2020 Budgetavvikelse

Jävsnämnd + Valnämnd  115  200  85

Kommunstyrelsen 32 528 33 620 1 092

Samhällsbyggnadsnämnd 74 702 75 274  572

Bildningsnämnd 258 987 250 953 -8 034

Vård- och omsorgsnämnd 230 300 217 102 -13 198

Kommunrevision 1 250 1 080 - 170

Överförmyndare 1 086 1 380  294

Ofördelade medel 4 400 4 400  0

Nettokostnad nämnder 603 368 584 009 -19 359

Finansförvaltning 620 261 596 025 24 236

Resultat Kinda kommun 16 893 12 016 4 877
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Finansförvaltningen, men vid beslut kommer 

eventuell ersättning att komma respektive nämnd 

tillhanda. Riksdagen har tagit beslut om 

tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifter 

samt stöd för kostnader kring karensavdrag och 

sjuklön. För Kindas del innebär det ersättning om 

4,1 mnkr. För närvarande finns dessa pengar på 

Finansförvaltningen, men ersättning för höga 

sjuklönekostnader kommer att fördelas ut till 

nämnderna efter delårsbokslutet. Dessa två poster 

kommer i prognosen att minska nämndernas 

underskott med ca 8,7 mnkr, vilket innebär att 

driften ändå har ett underskott om ca -10,7 mnkr, 

vilket fortsatt är ett stort bekymmer.  

Det har i september aviserats att 

pensionskostnaderna avseende 

pensionsförsäkringsavgifter kommer att öka från 

och med oktober månad. Detta för att Skandia inte 

ökat livslängdsantagandet på ca 20 år, vilket gjort 

att de stått risken för försäkringen. Då Skandia inte 

kan svara på hur mycket detta kommer att påverka 

enskilda kommuner har vi valt att ta höjd mot den 

prognos vi fått levererat från Skandias offentliga 

administration. Dock prognostiserar vi att 

kommunens pensionskostnader kommer att hamna 

på budgeterat utfall.  

 

 

1.5 Balanskravsresultat helårsprognos 

 

 

Prognosen på balanskravsresultatet 2020 är 

oförändrad från prognostiserat helårsresultat.  

Det vi kan se är att 2018 hade kommunen ett lågt 

positivt resultat medan det 2019 blev ett kraftigt 

underskott om -11,7 mnkr. Detta underskott ska 

enligt 11 kap. 12 § Kommunallagen (2017:725) 

återställas. Vid denna tidpunkt har 

Kommunfullmäktige ännu inte i budget beslutat hur 

och när 2019 års negativa balanskravsresultat 

regleras. Dock är en åtgärdsplan tagen i 

årsredovisning 2019. Men om prognosen för 2020 

infaller så kommer 2019 års negativa 

balanskravsresultat ha reglerats.  

 

 

 
 

 

  

Balanskravsutredning (tkr)

Prognos 

2020 2019 2018

Årets resultat enl RR. 16 893 -11 116 6 895

Reducering av samtliga realisationsvinster 0 -574 -4 293

Vissa realisationsvinster enligt undantags-

möjligheter 0
Vissa realisationsförluster enligt undantag-

smöjligheter 0

Orealiserade förluster i värdepapper 0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 16 893 -11 690 2 601

Reservering till resultatutjämningsreserv

Disponering från resultatutjämningsreserv

Balanskravsresultat 16 893 -11 690 2 601
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1.6 Väsentliga personalförhållanden 
Personal- och bemanningsstruktur 

Kinda kommun hade den 1:a augusti 2020 757 

tillsvidareanställda vilket kan jämföras med 789 1:a 

augusti 2019. Det innebär en minskning med 32 

tillsvidareanställda sedan föregående år. Under 

perioden har Arbetsmarknads-marknadsenheten 

lagts ner vilket delvis förklarar minskningen på 

Bildningsnämnden. Övriga förvaltningar inte haft 

några nedläggningar. Den totala nedgången kan 

delvis förklaras av att verksamheterna har avvaktar 

med rekrytering under våren och sommaren med 

anledning av pandemin. I vissa fall har avgångar inte 

återbesatts alls. 

 

Även de tidsbegränsade månadsavlönade har 

minskat sedan 1 augusti 2019, från 69 stycken till 

45 stycken i augusti 2020. 

Könsfördelningen är ungefär på samma nivå som 

de senaste två åren. 

 
 

Andelen som innehar heltidsanställning har ökat 

något från 65,5 procent till 66,4 procent. Andelen 

kvinnor som har en heltidsanställning har ökat med 

cirka 1 procent till 64,3 procent. Andelen män som 

innehar heltidsanställning har minskat med cirka 2 

procent. Totalt så innehar en större andel av de 

tillsvidare-anställda männen en heltidstjänst än 

kvinnorna, 75,8 procent i jämförelse med kvinnorna 

64,3 procent. 

 
 

Antal årsarbetare, det vill säga samtliga 

medarbetares arbetstid exklusive frånvaro, 

omräknat till heltidstjänster, var för perioden 

januari-juli (observera att augusti ej är medräknad 

på grund av ofullständig data för månaden)  410 

stycken. Av dessa var 35 årsarbetare 

månadsavlönade visstids-anställningar och 50 

årsarbetare timavlönade. Totalt har antalet 

årsarbetare minskat med 39 i jämförelse med 

samma period 2019. En orsak till minskningen är 

nedläggningen av Arbetsmarknadsenheten. Nu 

pågående pandemi spelar in då det varit svårt att få 

tag i vikarier och där arbetet istället har utförts med 

mindre antal personal. Vissa verksamheter ha styrts 

om och lagts vilande och där den personalen stöttat 

upp i andra delar av verksamheten. 

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron mäts genom hälsotal där 

den totala arbetstiden jämförs mot tid med 

sjukfrånvaron, där obetald frånvaro, som 

exempelvis studieledighet och tjänstledighet utan 

lön är borttaget från den totala arbetstiden.  

Sjukfrånvaron mäts genom att den totala 

arbetstiden ställs mot tid med sjukfrånvaron. 

Sjukfrånvaron mäts exklusive timavlönades. 

Sjukfrånvaron gäller för perioden januari-juli då 

augusti månads totala sjukfrånvaro ännu inte 

rapporterats klart. 

Sjukfrånvaron har påverkats stort av rådande 

pandemi. Under våren ökade sjukfrånvaron kraftigt. 

Under mar-april var sjukfrånvaron nästan dubbelt 

så hög i jämförelse med föregående år. Även under 

maj var sjukfrånvaron väldigt hög. Under sommaren 

har sjukfrånvaron återgått till liknande nivåer som 

de senaste två åren. 
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Hälsotal månad för månad senaste tre åren

Den höga sjukfrånvaron i mars-april ses även i den 

totala sjukfrånvaron mätt i januari-juli. I jämförelse 

med tidigare år så är det 1,8 procent högre. Det kan 

tyckas lite utifrån den ansträngda situation som var 

under våren, men i och med att perioderna januari-

februari samt juni-juli har varit på liknanden nivå 

eller lägre, så blir ökningen inte mer utslaget på hela 

perioden. Beroende på hur hösten ser ut så kommer 

den höga sjukfrånvaron under våren följa med 

genom hela året och sjukfrånvaron sett över hela 

året torde hamna på en högre nivå än tidigare år. 

Männens sjukfrånvaro är i princip oförändrad i 

jämförelse med de två senaste åren. Männens 

arbetstid är klart mindre än kvinnornas vilket gör att 

det måttet är med känsligt än kvinnornas och där 

enstaka långvariga sjukskrivningar ger stor 

påverkan på mätetalet. Även männens 

korttidsfrånvaro är högre än tidigare år och därför 

kan det sägas att det oförändrade mätetalet beror 

på minskade långtidssjukskrivningar bland männen. 

Även i åldersgruppen 0-29 år är det på ett liknande 

sätt. 

Hälsotalet 60 dagar + är ett mätetal som anger 

fördelningen sjukfrånvaro under 60 dagar och 

sjukfrånvaro över 60 dagar. Mätetalet är kraftigt 

minskat och det är en följd av den höga 

korttidsfrånvaron som följer av pandemin men 

också att långtidssjukfrånvaron har sjunkit något. 

När dessa samspelar så blir det kraftiga svängningar 

i mätetalet. 

 

I de två stora förvaltningarna Bildningsförvaltningen 

och Vård- och omsorgsförvaltningen har den totala 

sjukfrånvaron ökat med 2-2,5 procent, i jämförelse 

med samma period föregående år. Samma ökning 

finns inte i Samhällsbyggnads-förvaltningen och 

Kommunstyrelsen. En anledning kan vara att 

Bildningsförvaltningen och Vård- och 

omsorgsförvaltningen arbetar nära elever och 

brukare och där hemarbete inte varit möjligt i 

många verksamheter.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en mindre 

ökning, men där finns det enskilda enheter som har 

haft en hög sjukfrånvaro under våren. 

Kommunstyrelsen har en mycket lägre sjukfrånvaro. 

Det kan förklaras utifrån att möjligheterna till 

hemarbete har varit större än i andra förvaltningar 

och att hemarbete även minskar risken för andra 

sjukdomar än  Covid-19. Kommunstyrelsen är liten 

förvaltning och avsaknad av långtidssjukfrånvaro 

bidrar också starkt till den minskade sjukfrånvaron. 
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Mertid och sjuklön 

Kostnaden för övertid och fyllnadslön är cirka 850 

tkr lägre 2020 än motsvarande period 2019. 

Övertiden och fyllnadslön är mätt i 

utbetalningsmånaderna januari-juli. Även mertid 

som utgetts i ledighet har räknats med som en 

kostnad då detta är en skuld som arbetsgivaren har 

till medarbetaren. 

 

Kostnaderna för sjuklön har ökat med 2 462 tkr, 

vilket motsvarar en ökning på 55 procent. Orsaken 

till ökning är Corona-pandemin och 

korttidsfrånvaron som följde av den. Staten har 

ersatt hela sjuklönekostnaden för perioden april-

juli. Vilket täcker in de månaderna där sjukfrånvaron 

var som högst. Beroende på hur hösten kommer se 

ut både vad gäller Covid-19 och de statliga stöden 

är det svårt att säga hur kostnaden för sjuklön 

kommer se ut på helåret. Hittills har 

kostnadstäckningen från staten bidraget till att den 

inte är högre än ett normalår. Trots den höga 

korttids-sjukfrånvaron. 

 

Semesterlöneskuld 

Den totala ackumulerade semesterlöneskulden var 

31-augusti 6 897 tkr vilket är cirka 200 tkr lägre än 

den var motsvarande datum föregående år. 
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2. God ekonomisk hushållning 
Principen om god ekonomisk hushållning är fastlagd 

i kommunallagen samt i lagen om kommunal 

redovisning och syftar till att säkerställa att varje 

generation av kommuninnevånare bär sina egna 

kostnader. Kindas mål- och resultatstyrning 

sammanfattas i skriften ”Utveckling Kinda” och 

under maj månad i år antog Kommunfullmäktige i 

Kinda ”Policy för god ekonomisk hushållning”.  

God ekonomisk hushållning innebär att kommunen 

skall se till att kapitalförstöring av tillgångar inte 

uppstår samt att verksamhet bedrivs på ett effektivt 

och ändamålsenligt sätt. Till detta hör också att ha 

en beredskap för att möta framtida utmaningar 

genom att i god tid vidta nödvändiga åtgärder och 

insatser i stället för insatser i efterskott. 

Detta uppnås när såväl de finansiella målen som de 

övergripande och strategiska målen huvudsakligen 

är uppfyllda. Av avgörande betydelse är att 

kommunens finansiella mål är i samklang med mål 

och riktlinjer för verksamheten samt att målen 

verkligen blir styrande i praktiken. 

Vid konflikt mellan ekonomisk ram och 

verksamhetsmål är den ekonomiska ramen 

överordnad.  

Med de extra bidrag som tillkommit kommunen når 

kommunen upp till målgränsen för årets resultat i 

förhållande till skatter och bidrag.  

Kommunfullmäktiges mål löper över 

mandatperioden. Prognosen per sista augusti visar 

att övervägande delen av kommunfullmäktiges mål 

bedöms kunna uppfyllas helt eller delvis. Målet 

kring livskraftigt näringsliv är det målet som i 

dagsläget inte uppfylls alls. Här pågår ett arbete för 

att strukturera, förbättra och utveckla 

näringslivsarbetet.  

Även nämndernas åtaganden bedöms till stor del 

vara helt eller delvis uppfyllda.  

Med övervägande delen av kommunfullmäktiges 

mål och nämndernas åtaganden samt de finansiella 

målen är uppfyllda anses finnas grund för god 

ekonomisk hushållning. 

 

2.1 Finansiella mål 
De finansiella målen för 2020 är uppfyllda och 
prognostiseras att uppfyllas vid årets slut.  
 

 
 
Årets resultat har målet att vara minst 2 % av skatter 
och bidrag och är för perioden 10,50% och 
prognostiseras att hamna på 2,7%. På grund av det 
första prognostiserade vikande skatteunderlaget så 
sattes åtgärder in för att bromsa upp det kraftiga 
intäktsbortfallet för kommuner. Kinda kommun 
erhöll därmed ca 18 mnkr i extra välfärdsmedel. 
Dock uppdaterade Skatteverket sin prognos och 
skatteunderlagsprognosen för slutavräkningen blev  
 
 

 
 
 
istället för -18 mnkr, -6 mnkr. Därför erhöll 
kommunen mer bidrag för välfärd än tidigare 
prognostiserat vilket gjort att Årets resultat har 
räddats upp. Utan dessa extra välfärdsmedel som 
tillskjutits skulle målet för årets resultat inte 
uppfyllas. 
 
Soliditeten inklusive pensionsåtagande (tidigare 
benämnd ansvarsförbindelse) är för perioden 36% 
och prognostiseras till 25%. Soliditeten visar 
kommunens långsiktiga finansiella styrka, det egna 
kapitalet i förhållande till tillgångarna. I Kinda 
kommun har vi valt att visa Soliditeten inklusive 
pensionsåtagande. Pensionsåtagandet är en 
”gammal” pensionsskuld som redovisas som en 
ansvarsförbindelse och därmed ligger utanför 
kommunens räkenskaper enligt blandmodellen. 
Den kostnadsförs först då den betalas ut, men vi ska 
klara av att finansiera denna stora framtida kostnad 
och för att visa en rättvisande bild finns denna med 
som mål.  

 

 
 

 

  

Utfall per

 31/8 2020

Årets resultat - minst 2% av 

skatter och bidrag
10,50% 2,70%

Soliditet inklusive 

pensionsåtagande - positiv
36% 25%

Finansiella mål Prognos 2020
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2.2 Utveckling Kinda 
Utveckling Kinda är grunden i vår mål- och 

resultatstyrning. Utveckling Kinda beskriver Vision 

Kinda, utvecklingsområden med tillhörande 

strategier och kommunfullmäktige mål. Här 

fastställs den politiska viljan för mandatperioden. 

Utifrån utveckling Kinda arbetar nämnderna fram 

sina åtaganden och förvaltningen sina aktiviteter. 

Utveckling Kinda bygger bland annat på de tre 

hållbarhetsperspektiven och Agenda 2030. 

 

 

Politikens viljeinriktning utgår ifrån visionen och 

utifrån den har fyra prioriterade 

utvecklingsområden tagits fram, hållbar 

samhällsutveckling, god livsmiljö, livskraftigt 

näringsliv och kompetensförsörjning. 

Kommunfullmäktiges mål har sin utgångspunkt i 

visionen och utvecklingsområdena med tillhörande 

strategier. Målen är samlade i de fyra 

utvecklingsområdena. Det är övergripande mål som 

uttrycker de politiska prioriteringarna för 

mandatperioden. Genom indikatorer följer vi upp 

att vi når önskat resultat. Måluppfyllelsen baseras 

på den kvantitativa mätningen genom indikatorer 

men också på kvalitativ uppföljning. Målen följs upp 

i delårsrapport och årsredovisning. 

Läs gärna vidare om vår Vision, utvecklingsområden 

med tillhörande strategier och 

kommunfullmäktiges mål för mandatperioden i 

dokumentet Utveckling Kinda. 

 

Tillsammans utvecklar vi Kinda 

– en hållbar kommun fylld av framtidstro, engagemang och närhet! 
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2.3 Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 

Hållbar samhällsutveckling 

Kinda kommun ska ha en effektiv kärnverksamhet med hög kvalitet och goda resultat över tid   

Indikator   Utfall 
T2 

Prognos
2020 

Målvärde 2023 
 

Nämndernas sammanlagda resultat av åtaganden till målet   2/4  
2/4  

 

Åtagandena ska 
vara uppfyllda 

Nämndernas åtaganden för att ha en effektiv kärnverksamhet pekar bland annat på att ha en brukarnöjdhet över snittet, 
att vårdnadshavare är nöjda med sitt barns skola, att elever i år är behöriga till yrkesgymnasium mm.  
Det finns även andra nyckeltal som kan visar kommunens effektivitet. Koladas publicerade uppgifter om relativ 
produktivitet och effektivitet visar att kärnverksamhet förskola/skola ligger inom snittet för Sverige. Inom stöd och 
omsorg ligger vi inom snittet eller bättre än snittet förutom inom ekonomiskt bistånd. Sammantaget genom prognos för 
åtaganden och andra nyckeltal bedöms Kinda till stor del ha en effektiv kärnverksamhet med hög kvalitet och goda 
resultat.  

Kinda kommun ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter för en hållbar utveckling  

Indikator 2018 2019 Utfall 
T2 

Prognos 
2020 

Målvärde 
2023 

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel % 62,8% 70,1% 70,1% 

 

95 % 

En gemensam långsiktig plan för digitalisering ska vara 
framtagen  

   

 

Plan ska 
vara 
framtagen 
år 2020 

Automatiserade interna och externa processer     Sätts år 
2020 (efter 
framtagande 
av plan) 

Analys 
Vi arbetar för att Kinda ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Tillgång till 100Mbit/s bredband senaste statistik 
från 2019: https://statistik.pts.se/mobiltaeckning-och-bredband/statistik/, visar ett utfall på 70,1% vilket är en 
förbättring. Rapport för 2020 presenteras i mars 2021.  
Digitaliseringsstrategi påbörjad och beräknas vara klar under oktober. Utifrån den kommer en handlingsplan att 
utarbetas under Q4 2020.  
Mål för processautomation sätt i handlingsplanen som tas fram under Q4. 
Arbetet är påbörjat och vi fortsätter processen med att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för en hållbar 
utveckling.  
 

Kinda kommun ska aktivt arbeta med att minska klimat- och miljöbelastningen  

Indikator 2018 2019 Utfall 
T2 

Prognos 
2020 

Målvärde 
2023 

Nämndernas sammanlagda resultat av åtaganden till målet 
(Nämnderna preciserar de delar av sina verksamheter där 
hållbarhetsarbetet kan ge bäst effekt) 

  8/9  
1/9  

 

Åtagandena 
ska vara 
uppfyllda 

Inom hållbar samhällsutveckling är klimat- och miljö en viktig del. Nämnderna arbetar med att inom sina områden 
minska klimat- och miljöbelastning bland annat genom aktivt miljöarbete med tex grön flagg, att minska tjänsteresor, 
minska energiförbrukning, närproducerad mat och minska matsvinn. Arbetet pågår och det görs steg i rätt riktning 
för att minska klimat- och miljöbelastningen.  

https://statistik.pts.se/mobiltaeckning-och-bredband/statistik/
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God livsmiljö 

Kinda ska vara en attraktiv plats att bo, verka och vistas i  

Indikator 2018 2019 Utfall 
T2 

Prognos 
2020 

Målvärde 
2023 

Antal invånare (per 31/12) 9 915 9 940 9 980 

 

10 150 

Medborgarnas uppfattning om kommun som en plats att bo 
och leva på, medborgarundersökningen, Nöjd-region-index 
(NRI) 

60 60 60 
(2019) 

 

Bättre än 
snittet 
(år 2019 
snitt 59) 

Placering i öppna jämförelser ”Trygghet och säkerhet” 12 28 28 

 

Topp 10 

Analys 
Vi ökar i antalet i invånare och vi hoppas att den positiva trenden håller i sig. Det brukar ske en liten nedgång vid augusti 
då ungdomar och unga vuxna flyttar för att studera på annan ort. Vi siktar mot målet på 10 150 invånare år 2023.  
Nöjd region index från medborgarundersökningen visar bland att medborgarnas uppfattning om fritidsmöjligheter, 
bostäder, utbildning-och arbetsmöjligheter. Här ligger vi som strax över snittet för andra kommuner.  
När det gäller att vara en attraktiv plats är trygghet en viktig faktor. Vi har tappat i placeringar i senaste undersökningen 
”Trygghet och säkerhet”. Skillnader som kan hittas mot föregående år är att samtliga kategorier av våldsbrott har ökat 
från 4,4/1000 invånare till 6,0. Denna bild delar dock inte den lokala polisen därför sker nu djupare granskning av 
statistiken. Vi ligger dock fortfarande bra till jämfört med andra. Samma sak gäller skadegörelse som ökat från 5,2/1000 
invånare till 6,9.   
Kinda ligger fortfarande högt gällande antal IVPA/1000 invånare (median 1,3 och Kinda 10,4) och i övrigt finns en röd 
markering gällande brand i byggnad där en enstaka brand spelar stor roll för värdet. Dessutom så utbildades färre i att 
hantera en brand 2019 jämfört med 2018. I övrigt är kommunens värden lika eller bättre än föregående år. 
Dessa små skillnader kan ge detta utslag placeringsmässigt och tittar man på samtliga mätvärden så ligger kommunen 
ändå bra till i mätningen. Bara Ydre fick bättre placering i E-län. 
Område som antas påverkar placeringen mest är ökning av våldsbrott och skadegörelse. Dels har det givetvis ökat men 
detta påverkas även av att anmälning av skadegörelse har förenklats och fler kommer därmed i statistiken. Kommunens 
lokala Brottsförebyggande råd (KinBrå) har en tät samverkan med polisen för att gemensamt förebygga dessa kategorier. 

 

Kinda ska vara jämlikt och inkluderande  

Indikator 2018 2019 Utfall 
T2 

Prognos 
2020 

Målvärde 
2023 

Kvinnors medianlön som andel av mäns medianlön, 
kommunalt anställda, andel % 

99,8% 103,8% 103,8% 
(2019) 

 

100 % 

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel % av befolkningen 

0,9% 1.1% 1,1%  
(2019)  

Bättre/lägre 
än snittet av 
samtliga 
kommuner  
(år 2019, 
snitt 0,9%) 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera 
(status efter 90 dagar), andel (%) 

36% 23% 23% 
(2019)  

Bättre än 
riket (år 
2019, snitt 
34) 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesutbildning, %  83,8% 81,8% 84% 

 

100% 

Invånare med låg utbildningsnivå, andel av befolkningen % 
(max grundskola) 

13,8% 12,7% 12,7% 
(2019) 

 

Bättre/lägre 
än riket (år 
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2019, snitt 
12,6%) 

Analys 
Analys av medianlön mellan män och kvinnor 2020 är inte möjlig då centrala avtalsförhandlingar skjutits upp till följd 
av pågående pandemi. Centrala parter beräknar att nya avtal finns f r o m 1 november varför fullständig analys inte 
kan lämnas förrän tidigast vid årsbokslut. Vi ser dock att indikatorn för 2019 pekar i riktning mot målvärdet.  
När det gäller vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd så har riket ingen ökning och Kinda 0,2%-
enheter. Indikatorn kan även jämföras med kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv. som minskat med 6,4 % 2019 jämfört 
med 2018. Samtidigt ser vi en ökning av andelen med ekonomiskt bistånd som är långvariga (10-12 månader under ett 
år). 
Trenden är negativ gällande nyanländas etablering. Arbetsförmedlingens omorganisation bedöms ha påverkat 
insatserna mot gruppen negativt. Viktigt att notera är att gruppen som statistiken bygger på är extremt liten vilket 
innebär stor osäkerhet i siffrorna (totalt 26 personer som lämnat etableringen 2019). 
Behörighet till yrkesprogram: Nationell statistik för 2020 finns ej tillgänglig. Den egna statistiken omfattar endast 
Värgårdsskolan (ej de elever som läser grundskola i annan kommun). Preliminärt värde för 2020 är enligt denna 84% så 
trenden är fortsatt positiv för Kinda kommuns del. 
En annan faktor som påverkar inkludering och jämlikhet är utbildningsnivån. Andelen med låg utbildningsnivå ligger på 
12,7% för år 2019 vilket är i nivå med riket.   
 

 

 

Kindas medborgare, föreningar, organisationer och näringsliv ska ha möjlighet att vara delaktiga i att utforma 

samhället  

Indikator 2018 2019 Utfall 
T2 

Prognos 
2020 

Målvärde 
2023 

Nämndernas sammanlagda resultat av åtaganden till målet   2/3  
1/3  

 

Åtagandena 
ska vara 
uppfyllda 

Medborgarnas uppfattning om möjligheter till insyn och 
inflytande, Nöjd-inflytande-index, medborgarundersökningen 

39 35 35 
(2019)  

Bättre än 
snittet av 
samtliga 
kommuner  
(år 2019, 
snitt 39) 

Valdeltagande i senaste kommunvalet % 87,3%   

 

Ligga kvar 
bland de 
25% bästa  

Analys 
Nämnderna arbetar med att delaktighet på många olika sätt bland annat arbetar man med barnens rätt att komma till 
tals och genom Kinda förslag och medborgadialog kan Kindas medborgare vara delaktiga i att utforma samhället.   
Kommunens Nöjd-Inflytandeindex, utgår från frågorna: "Hur nöjd är du med den insyn och det inflytande invånarna 
har över kommunens beslut och verksamheter?", "Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på invånarnas 
möjligheter till insyn och inflytande?" och "Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas insyn och inflytande 
över kommunens verksamheter och beslut. Hur nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas insyn och inflytande 
kommer i din kommun?". Källa SCB:s medborgarundersökningar. Här ser vi en negativ trend mot målvärdet och 
föregående medborgarundersökning.  
Valdeltagandet i Kinda är högt och vi ser inget annat än att trenden håller i sig.  
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Livskraftigt näringsliv 

Kinda ska ha ett positivt näringslivsklimat där kommunen arbetar med att underlätta uppstart, utveckling och 

etablering av företag       

Indikator 2018 2019 Utfall 
T2 

Prognos 
2020 

Målvärde 
2023 

Placering enligt Svenskt näringslivsrankning 
 

182 160 – 
Plats 7 i 
Öster-
götland 

 

 

Topp 3 i 
Östergötland 

Enligt företagsenkät, kommunrankning delområde: 
 

     

Kommunpolitikers attityder 3,43 2,9  

 

4 (utifrån 
resultat 
2012 där vi 
låg plats 
104) 

Kommunens service till företagen 
 

2,94 2,6  

 

3,5 

Dialog med företagen 2,93 2,5  

 

3,5 

Kommunens information till företagen 2,72 2,5  

 

3 

Rankingen är i första hand ett sätt att få en snabb överblick över var i Sverige det är bäst att starta och driva företag. 
Detta eftersom rankingen är en sammanvägning av många olika faktorer, både enkätfrågor och statistik. Kinda har 
klättrat 22 platser från 2018 till 2019 dock har vi endast klättrat 1 plats inom Östergötlands kommuner till plats 7 
jämfört med plats 8 år 2018. Ydre toppar inom Östergötland med placering på 25 i rankningen. Sedan följer Åtvidaberg 
med rankningsplats 58 och Mjölby på 74. För att förbättra oss totalt i rankning bör vi bland annat öka delområdena; 
kommunpolitikernas attityder, service till och dialog med företagen samt information till företagen. Siffrorna för 2019 
visar dock en negativ trend mot målvärdet.  
Det pågår arbete för att öka och förbättra samarbetet tillsammans med Växtkraft Kinda. Företagsbesök och 
frukostträffar genomförs. Näringslivsutvecklingsmöten tillsammans med Växtkraft och representanter från företagen 
är ett annat forum för utveckling och dialog. Nästa rakning presenteras 23 september.  
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Kompetensförsörjning 

Kinda kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare   

Indikator 2018 2019 Utfall 
T2 

Prognos 
2020 

Målvärde 
2023 

Hållbart medarbetarengagemang (HME), ett index för 
medarbetarnas samlade uppfattning om områdena 
motivation, ledarskap och styrning 

   

 

Bättre än riket 
(år 2019, 
 snitt 79) 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt,  % 7,0% 6,6% 8,4% 

 

Bättre 
än/lägre än 
genom-snittet 
(år 2019, snitt 
6,5) 

Nöjd-medarbetar-index från medarbetarunderökningen 64,9 64,9  

 

75 

Analys  
HME- undersökningen skickas ut under andra halvan av september varför vi även där inte har något resultat att 
redovisa. Arbetet med arbetsgivarvarumärket fortskrider och hoppas få positiv inverkan på HME. 
Sjukfrånvaron för kommunen totalt vid T2 var 8,4% så det en inte så obetydlig förändring mot 7,0 % vid föregående 
års T2. Anledningen är som bekant pågående pandemi. Höjningen är en effekt av att sjukfrånvaron var hög under 
mars- maj, dock kan vi se att sjukfrånvaron under juni och juli minskat så den nu är i nivå med 2019. Den officiella 
statistiken för 2020 finns ännu inte och därför kan vi inte jämföra oss med snittet.  
Vad gäller resultat av medarbetarundersökningen där vi återfinner nöjd-medarbetar-index så har universitetet ännu 
inte återkommit med ett slutligt resultat. Vi har en bit kvar till målvärdet och det återstår att se om vi klarar det 2020.  
 

 

Uppföljning 

Uppföljning av målen sker med stöd av indikatorer och genom analys och resonemang. 

 

Trenden för målet är positiv. Om antalet uppfyllda indikatorer till målet är 75 % eller mer och 
analys visar på positiv trend 
 

 
Trenden för målet är oförändrad. Om antalet uppfyllda indikatorer till målet är mellan 50 % 
till 75% och analys visar på oförändrad trend. 
 

 

Trenden för målet är negativ. Om antalet uppfyllda indikatorer till målet är mindre än 50 % 
och analys visar på negativ trend. 
 

Uppföljning av indikator sker genom att jämföra utfall med målvärde. Trenden i indikatorn bedöms uppfylld 

eller ej uppfylld i förhållande till målvärdet. 

 

 

Indikatorn bedöms uppfylld då målvärdet uppnåtts eller under mandatperioden då utfallet 
visar en positiv riktning mot målvärdet 
 

 

 

 
Indikatorn bedöms ej uppfylld då målvärdet ej uppfyllts eller under mandatperioden då 
utfallet visar en negativ förändring mot målvärdet 
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3. Ekonomisk redovisning 

3.1 Noter 
Samma redovisningsprinciper och 

beräkningsmetoder har använts i  delårsrapporten 

som i den senaste årsredovisningen. Vi avviker mot 

rekommendation R5 Leasing på våra leasingbilar. 

Leasingbilarna har upphandlats med ett avtal som 

heter finansiell leasing men vi hanterar dem som en 

operationell leasing.  

Skillnaden från föregående år är att vi i år har bokat 

in förändring av semesterlöneskuld vid delår och 

omfattar 11,4 mnkr.  

Jämförelsestörande poster är bidrag från 

Migrationsverket är återsökningar avseende 

tidigare kalenderår och omfattar 1,7 mnkr. Blir 

jämförelsestörande och ska inte påverka årets 

verksamheter. 

  

3.2 Resultaträkning 

 

Budget Årsprognos Redovisning Redovisning

(tkr) Not 2020 2020 2020:2 2019:2

Verksamhetens intäkter 1 200 000 181 742 82 925 83 012

Verksamhetens kostnader 2 -763 101 -756 458 -434 751 -469 112

Avskrivningar 3 -23 496 -24 477 -16 318 -15 229

Jämförelsestörande poster 4 0 1 729 1 729 0

Verksamhetens nettokostnader -586 597 -597 464 -366 414 -401 329

Skatteintäkter 5 434 232 429 926 285 908 284 893

Generella statsbidrag och utjämning 6 165 981 185 691 123 794 103 900

Verksamhetens resultat 13 616 18 153 43 288 -12 536

Finansiella intäkter 7 750 1 090 852 1 109

Finansiella kostnader 8 -2 350 -2 350 -1 139 -972

Resultat efter finansiella poster 12 016 16 893 43 001 -12 399

Årets resultat 9 12 016 16 893 43 001 -12 399
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3.3 Kassaflödesanalys 

 

 

Indirekt metod Budget Årsprognos Redovisning Bokslut

(tkr) Not 2020 2020 2020:2 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 9 12 016 16 893 43 001 -11 116

Justering för övriga ej l ikvidpåverkande poster 23 946 26 556 18 041 22 545

Övriga likviditetspåverkande poster 0 0 0

Poster som redovisas i  annan sektion 0 0 -574

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 35 962 43 449 61 042 10 854

Ökning/minskning av periodiserade anslutningsavgifter 1 494 996 1 290

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 12b -9 054 -15 880 8 603

Ökning/minskning av förråd och varulager 0 0 -45

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 15b 837 -9 432 -2 253

Kassaflöde från den löpande verksamheten 35 962 36 725 36 725 18 450

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstil lgångar 0 0 0

Försäljning av immateriella anläggningstil lgångar 0 0 0

Investering i materiella anläggningstil lgångar -127 000 -56 071 -26 669 -38 905

Erhållna investeringsbidrag 0 0 200

Försäljning av materiella anläggningstil lgångar 0 0 690

Förvärv av finansiella ti l lgångar -3 -3 -21

Avyttring av finansiella ti l lgångar -83 -83 382

Kassaflöde från investeringsverksamheten -127 000 -56 157 -26 755 -37 653

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 90 000 20 000 20 000 40 000

Amortering av skulder för finansiell  leasing 0 0 0

Amortering av långfristiga skulder 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 90 000 20 000 20 000 40 000

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR

Utbetalning av bidrag til l  statlig infrastruktur 0 0 0 0

Årets kassaflöde -1 038 568 29 971 20 797

Likvida medel vid årets början 11 851 27 762 27 762 6 965

Likvida medel vid årets slut 10 813 28 330 57 733 27 762
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3.4 Balansräkning 

 

 

  

Budget Årsprognos Redovisning Bokslut

(tkr) Not 2020 2020 2020:2 2019

TILLGÅNGAR 686 680 618 353 633 650 578 209

A. Anläggningstillgångar 660 867 538 648 517 716 508 126

  I. Immateriella anläggningstil lgångar 0 0 0

  II. Materiella anläggningstil lgångar 10 644 867 527 000 506 041 496 371

   1. Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10a 448 216 433 497

   2. Maskiner och inventarier 10b 57 825 62 874

   3. Övriga materiella anläggningstillgångar

  III. Finansiella anläggningstil lgångar 11 16 000 11 648 11 675 11 755

B. Bidrag till infrastruktur 0 0

C. Omsättningstillgång 12 25 813 79 705 115 934 70 083

  I. Förråd m.m. 12a 0 45 45 45

  I. Fordringar 12b 15 000 51 330 58 156 42 276

  III. Kortfristiga placeringar 12c 0 0 0

  II. Kassa och bank 12b 10 813 28 330 57 733 27 762

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 686 680 618 353 633 650 578 209

A. Eget kapital 13 318 597 312 067 338 175 295 174

  I. Årets resultat 12 016 16 893 43 001 -11 116

  II. Resultatutjämningsreserv

  III. Övrigt eget kapital 306 581 295 174 295 174 306 290

B. Avsättningar 14 34 600 33 047 33 102 32 241

  I. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 14a 7 600 8 158 8 405 7 414

  II. Andra avsättningar 14b 27 000 24 889 24 697 24 827

C. Skulder 15 333 483 273 238 262 373 250 794

  I. Långfristiga skulder 15a 253 483 168 543 167 947 146 935

  II. Kortfristiga skulder 15b 80 000 104 696 94 426 103 859

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 543 449 344 821 347 338 344 992

1. Panter och därmed jämförliga säkerheter

2. Ansvarsförbindelser 16 543 449 344 821 347 338 344 992

a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 

skulderna eller avsättningarna 16a 156 000 156 276 158 793 158 862

b) Övriga ansvarsförbindelser 16b 387 449 188 545 188 545 186 130
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Noter till resultaträkning Redovisning Bokslut

(tkr) 2020:2 2019

Not 1. Verksamhetens intäkter

Försäljningsintäkter 4 088 8 137

Taxor och avgifter 30 547 49 911

Hyror och arrenden 7 176 9 558

Bidrag från staten 36 770 54 770

varav EU-bidrag 0 296

varav Övriga bidrag 530 1 613

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 4 344 6 569

Försäljning av exploateringsfastigheter 0 0

Försäljning av anläggningstil lgångar 0 574

Övriga verksamhetsintäkter 0 0

Summa verksamhetens intäkter 82 925 129 520

Not 2. Verksamhetens kostnader

Inköp av anläggningstil lgångar och finansiella omsättningstil lgångar -58 -636

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -176 -296

Anskaffningskostnad, försåld exploateringsfastighet 0 0

Inköp av elkraft, vatten och gas för distribution 0 0

Lämnade bidrag -14 202 -19 284

Köp av huvudverksamhet -68 100 -101 092

Kostnader för arbetskraft -281 542 -456 996

Lokal- och fastighetskostnader, förbrukning, tele, IT -41 466 -68 830

Transporter, administrativa tjänster, försäkringar, konsulter -28 142 -52 980

Realisationsförluster -681 -113

Avsättning deponi -384 -1 345

Summa verksamhetens kostnader -434 751 -701 572

Not 3. Avskrivningar

Avskrivning på immateriella anläggningstil lgångar 0 0

Avskrivning på byggnader, tekniska anläggningar -11 241 -15 220
Avskrivning på maskiner och inventarier -5 077 -7 577

Nedskrivning av immateriella och materiella anläggningstil lgångar 0 0

Återföring av nedskrivning av immateriella och materiella anläggningstil lgångar 0 0

Summa Avskrivningar -16 318 -22 796

Not 4. Jämförelsestörande poster

Intäkt från Migrationsverket avseende tidigare år. 1 729 1 232

Summa jämförelsestörande poster 1 729 1 232

Not 5. Skatteintäkter

Preliminär kommunalskatt 290 478 431 666

Preliminär slutavräkning innevarande år -2 128 -4 256

Slutavräkningsdifferens föregående år -2 442 229

Summa skatteintäkter 285 908 427 639

Not 6. Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämningsbidrag 73 379 106 977

Kommunal fastighetsavgift 18 687 26 443

Bidrag för LSS-utjämning -797 0

-2 610

Kostnadsutjämningsbidrag 12 360 14 361

Regleringsbidrag 6 792 6 950

Övriga bidrag 13 373 3 171

Summa generella statsbidrag och utjämning 123 794 155 292

Not 7. Finansiella intäkter

Utdelningar på aktier och andelar 359 0

Ränteintäkter 55 91

Övriga finansiella intäkter 438 1 286

Summa finansiella intäkter 852 1 377

Not 8. Finansiella kostnader

Räntor på lån -894 -1 249

Räntor på pensionsavsättning -142 -309

Övriga finansiella kostnader -104 -251

Summa finansiella kostnader -1 139 -1 808

Not 9. Årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkningen 43 001 -11 116

Justerat resultat enligt balanskrav 43 001 -11 691
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Noter till balansräkning Redovisning Bokslut

(tkr) 2020:2 2019

TILLGÅNGAR

Not 10. Materiella anläggningstillgångar

  10a. Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärde 677 238 644 299

Inköp 26 641 33 763

Varav investeringsbidrag -200

Försäljningar -96

Utrangeringar -681 -31

Överföringar -697

Utgående anskaffningsvärde 703 197 677 238

Ingående ack. Avskrivningar -243 741 -228 556

Försäljningar

Utrangeringar

Överföringar 35

Årets avskrivningar -11 241 -15 220

Utgående ack. Avskrivningar -254 982 -243 741

Ingående ack. nedskrivningar 0

Försäljningar 0

Utrangeringar 0

Årets nedskrivningar/återföringar 0

Utgående ack. Nedskrivningar 0

Summa 10a. Mark, byggnader och tekniska anläggningar 448 216 433 497

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod mark, byggnader och tekniska anläggningar är 37,0 år per 200831

Tillämpad avskrivningsmetod är planmässig avskrivning

  10b. Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärde 134 980 129 935

Inköp 28 4 941

Försäljningar -457

Utrangeringar -284 -137

Överföringar 697

Utgående anskaffningsvärde 134 724 134 980

Ingående ack. Avskrivningar -72 106 -64 942

Försäljningar 437

Utrangeringar 284 11

Överföringar -35

Årets avskrivningar -5 077 -7 577

Utgående ack. Avskrivningar -76 899 -72 106

Ingående ack. nedskrivningar

Försäljningar 0

Utrangeringar 0

Årets nedskrivningar/återföringar 0

Utgående ack. Nedskrivningar 0

Summa 10b. Maskiner och inventarier 57 825 62 874

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod maskiner och inventarier är 11,4 år per 200831

Tillämpad avskrivningsmetod är planmässig avskrivning

Summa Not 10. Materiella anläggningstillgångar 506 041 496 371
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Noter till balansräkning Redovisning Bokslut

(tkr) 2020:2 2019

Aktier och andelar 5 300 5 300

Varav Kommuninvest ekonomisk förening* 5 203 5 203

Varav övriga aktier och andelar 96 96

Obligationer, förlagsbevis 2 000 2 000

Varav Kommuninvest förlagslån 2 000 2 000

Certifikat

Långfristiga fordringar 2 064 2 147

Varav långfristig momsfordran 859 859

Varav lån till föreningar 883 966

Varav övriga fordringar

Varav Förvaltade medels tillgångar 323 323

Bostadsrätter

Grundfondskapital 2 312 2 308

Varav grundfond Stiftelsen Kindahus 2 107 2 107

Varav insatskapital Södra skogsägarna 205 202

Summa Not 11. Finansiella anläggningstillgångar 11 675 11 755

Not 12. Omsättningstillgångar

  12a. Förråd m.m

Förråd och lager

Exploateringsfastigheter 45 45

Tomtsättsmark

Summa 12a. Förråd m.m 45 45

  12b. Fordringar

Kundfordringar 5 102 10 055

Diverse kortfristiga fordringar 36 452 25 550

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 602 6 671

Summa 12b. Fordringar 58 156 42 276

  14c. Kortfristiga placeringar

Aktier och andelar 0

Obligationer 0

Certifikat 0

Summa 14c. Kortfristiga placeringar 0

  12d. Kassa och bank

Bank 57 733 27 762

Summa 12c. Kassa och bank 57 733 27 762

Summa Not 12. Omsättningstillgångar 115 934 70 083
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Noter till balansräkning Redovisning Bokslut

(tkr) 2020:2 2019

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Not 13. Eget kapital

Eget kapital, ingående värde 295 174 306 290

Årets resultat 43 001 -11 116

Summa Not 13. Eget kapital 338 175 295 174

Not 14. Avsättningar

  14a. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 6 493 5 447

Avsättning för särskild avtalspension, visstidspension och liknande 271 520

Avsättning för särskild löneskatt på pensioner 1 641 1 447

Summa 14a. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 8 405 7 414

  14b. Andra avsättningar

Avsatt för återställande av deponi *)

Redovisat värde vid årets början 24 313 22 968

Nya avsättningar 384 1 345

Ianspråktagna avsättningar

Outnyttjade belopp som återförts

Förändring av nuvärdet

Utgående avsättning 24 697 24 313

Övriga avsättningar **)

Redovisat värde vid årets början 514 789

-Varav avsättning för godsmagasin enligt beslut KF § 65 350

-Varav avsättning IVO vite för LSS gruppbostad 164

Ianspräktagna avsättningar 0

Outnyttjade belopp som återförts -514 -274

Utgående avsättning 514

Summa 14b. Andra avsättningar 24 697 24 827

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

t.o.m. 2042.

** Avser två avsättningar. Avsättning för godsmagasin har återförts.

Avsättning för vite har återförts. 

Summa Not 14. Avsättningar 33 102 32 241

Not 15. Skulder

  15a. Långfristiga skulder

Lån i banker och kreditinstitut 150 000 130 000

Lån i utländsk valuta 0

Långfristiga skulder ti l l  koncernföretag 0

Långfristig leasingskuld 0

Skuld för avgifter samt offentliga bidrag (investeringar) *) 3 895 4 100

Övriga långfristiga skulder **) 14 051 12 835

Summa 15a. Långfristiga skulder 167 947 146 935

*) Förutbetalda intäkter som regleras över fler år

Förutbetalda investeringsbidrag, ingående värde 4 100 4 407

Nya investeringsbidrag under året

Resultatförda investeringsbidrag -205 -307

Summa förutbetalda investeringsbidrag 3 895 4 100

Återstående antal år (vägt snitt) 13,3 år 14,3 år

**) Förutbetalda intäkter som regleras över fler år

Förutbetalda anslutningsavgifter VA, ingående värde 9 831 8 783

Nya anslutningsavgifter under året 616 1 048

Resultatförda avgifter

Summa förutbetalda anslutningsavgifter 10 447 9 831

Återstående antal år (vägt snitt) 50 år 50 år

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

som finansierats med hjälp av investeringsbidraget respektive anslutningsavgiften skrivs av. 

  15b. Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder ti l l  kreditinstitut och kunder 37 121

Leverantörsskulder 16 645 27 469

Moms och särskilda punktskatter 378

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 6 817 6 579

Skulder ti l l  staten -4 175 1 657

Övriga kortfristiga skulder 0

Interimsskulder 74 725 68 032

Summa 15b. Kortfristiga skulder 94 426 103 859

Summa Not 15. Skulder 262 373 250 794
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PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Not 16. Ansvarsförbindelser 347 338 344 992

  16a. Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna 158 793 158 862

Pensionsåtaganden (pension intjänade 1997 och tidigare) 127 791 127 846

Löneskatt på pensionåtaganden 31 002 31 015

Ansvarsförbindelserna är beräknade av Skandia

  16b. Övriga ansvarsförbindelser 188 545 186 130

Borgensåtaganden 188 545 186 130

Varav Stiftelsen Kindahus 181 450 178 905

Varav Kommunalförbundet Itsam 5 587 3 648

Varav Kommuninvest Sverige AB* 1 507 3 577

* 2001 ingick Kinda kommun i en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga

nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner och regioner som per 2020-06-30 var medlemmar i 

Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen

av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt 

regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av 

Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest 

ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Kinda kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan

noteras att per 2020-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 528 168 526 tkr och totala 

tillgångar till 525 299 976 tkr. Kinda kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 449 893 tkr (0,085%) och 

andelen av de totala tillgångarna uppgick till 448 386 tkr (0,085%).



24 
 

3.5 Driftredovisning 
Nedan visas ackumulerad redovisning för perioden januari – augusti för respektive nämnd för år 2020 och för 

år 2019.  

 

 

Nämnd Intäkt/Kostnad Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

Intäkter 0 0 -120 -247

Övriga nämnder Kostnader 133 36 253 428

Nettokostnad 133 36 98 133 180 -47

Intäkter -1 079 -1 356 -1 345 -1 648

Kommunstyrelse Kostnader 23 492 20 351 24 321 24 947

Nettokostnad 22 413 18 996 3 418 22 975 23 298 -323

Intäkter -73 468 -69 203 -70 690 -70 383

Samhällsbyggnadsnämnd Kostnader 123 694 112 272 119 522 116 044

Nettokostnad 50 226 43 069 7 157 48 832 45 661 3 171

Intäkter -22 285 -22 829 -30 173 -29 698

Bildningsnämnd Kostnader 189 245 195 923 190 991 201 065

Nettokostnad 166 960 173 094 -6 134 160 818 171 367 -10 549

Intäkter -20 309 -23 609 -19 797 -23 902

Vård- och omsorgsnämnd Kostnader 165 045 173 943 158 783 179 267

Nettokostnad 144 736 150 333 -5 597 138 986 155 365 -16 379

Intäkter

Kommunrevision Kostnader 720 773 720 401

Nettokostnad 720 773 -53 720 401 319

Intäkter -389 -319 -375 -379

Överförmyndare Kostnader 1 309 1 007 1 295 1 030

Nettokostnad 920 688 232 920 651 269

Intäkter -407 400 -426 209 -392 959 -395 884

Finansförvaltning Kostnader 10 050 -3 782 9 205 11 360

Nettokostnad -397 350 -429 991 32 641 -383 753 -384 525 772

########## ########## 31 760 022

Ofördelade medel Budgeterad 2 933 2 933 429 429

-8 308 -43 001 34 693 -9 940 12 398 -22 338

(Observera att negativa tal i  Budget/Utfall-kolumner = intäktsöverskott)

Delår 2020-08-31Driftredovisning Delår 2019-08-31

Ackumulerad redovisning tom tertial 2 (tkr)

Summa
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3.6 Investeringar 
 

Investeringsredovisning Årets investeringar Utgift från projektstart 

Pågående strategiska projekt Budget 2020  Utfall T2 Prognos 2020 Total budget Total utgift Prognos totalutgift 

S:a pågående strategiska projekt 160 751 1 631 9 805 236 545 7 877 Utreds 

S:a pågående övriga projekt 51 066 25 010 46 266 56 114 30 152 Utreds 

             

Summa pågående investeringsprojekt  211 817 26 669 56 071 292 659 38 029  Utreds 

 

Kommunen har de senaste åren haft en hög 

investeringstakt och även kommande år väntas 

investeringarna ligga på en fortsatt hög nivå. 

Kommunfullmäktige budgeterade 

investeringsmedel för 2020 uppgår till 211,8 mnkr. 

Av dessa har 26,7 mnkr upparbetats fram till tertial 

2. Den totala budgeten för de planlagda och 

startade projekten uppgår  till 292,6 mnkr varav 38 

mnkr är upparbetat. 

De större projekten som upparbetas under 2020 är 

Rimforsa vattenverk, bredbandsutbyggnad, 

Rimforsa ny skola samt reinvesteringar inom 

samhällsbyggnad (fastighet, vägar mm). Därutöver 

tillkommer utgifter för övriga förvaltningsspecifika 

investeringar som tex inventarier, fordon eller 

övriga verksamhetsanpassningar.    

Avvikelsen mellan utfall/prognos och budget 

uppstår främst på grund av att flera projekt har fått 

tilldelade medel via beslutad investeringsplan men 

av olika anledningar har projekten försenats eller 

att medel kommer för tidigt i projektfaserna. 

Investeringsmedel från plan har även tilldelats 

projektet för ny skola i Rimforsa men medlen 

förväntas att arbetas upp nästkommande år. På 

samma sätt finns medlen för ny Räddningsstation i 

plan för 2020, detta projekt är även det försenat och 

förväntas upparbetas nästkommande år. Planerad 

investering i nytt resecentrum har utrangerats 

under året och inväntar nya beslut om utformning. 

Dessa tre projekt utgör ca 130 mnkr av 2020 års 

investeringsbudget.  

Totalt prognostiseras att ca 58 mnkr kommer att 

användas totalt under 2020. Av de budgetmedel 

som finns i plan kommer ca 153 mnkr inte att 

användas under 2020. Detta ger en förväntad 

självfinansiering på ca 70% för 2020 om 

prognostiserat resultat uppgår till ca +17 mnkr. 
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Detaljerad investeringsredovisning 

 

 

 

Investeringsredovisning

Pågående strategiska projekt Budget 2020 Utfall T2 Prognos 2020 Total budget Total utgift
Prognos 

totalutgift

Rimforsa ny skola 77 890 353 1 000 148 000 463 Utreds

Räddningsstation Kisa 48 516 18 50 53 000 4 502 Utreds

Aktivitetscenter Rimforsa (Konst) 370 0 370 370 0 370

Bredband övrigt 9 535 1 128 7 535 9 535 1 128 7 535

Trafiksäkerhet Hackel 2 000 0 700 2 000 0 700

Tankbil Räddningstjänst 3 000 0 0 3 000 0 3 000

Verksamhetsanpassning lokaler 8 140 0 0 8 140 0 0

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

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

Kisa resecentrum 6 300 0 0 6 300 0 0

Kommunalledningsplats 0 132 150 1 200 1 784 Utreds

S:a pågående strategiska projekt 160 751 1 631 9 805 236 545 7 877 11 605

Övriga investeringsprojekt Budget 2020 Utfall T2 Prognos 2020 Total budget Total utgift
Prognos 

totalutgift

KS ospecificerat 1 000 0 0 1 000

SBN ospecificerat 3 209 1 287 3 209 3 209 1 353 3 209

BN ospecifierat 2 000 431 1 500 2 000 431 1 500

VON ospecificerat 1 655 83 1 655 1 655 83 1 655

SBN Reinvestering fastigheter 10 000 4 520 8 000 10 000 4 520 8 000

SBN Reinvestering fiber 2 000 137 2 000 2 000 137 2 000

SBN Reinvestering vägar 2 650 1 393 2 650 2 650 1 393 2 650

SBN Energieffektivisering 2 000 926 2 000 2 000 926 2 000

SBN Förnyelse trafikbelysning 500 0 500 500 0 500

SBN Taxefin. Rimforsa Vattenverk 19 952 14 927 19 952 25 000 19 974 25 000

SBN Taxefin. övriga investeringar 6 100 1 335 4 800 6 100 1 335 4 800

S:a pågående övriga projekt 51 066 25 038 46 266 56 114 30 152 51 314

Budget 2020 Utfall T2 Prognos 2020 Total budget Total utgift
Prognos 

totalutgift

211 817 26 669 56 071 292 659 38 029

Kommentarer

Rimforsa nya skola

Räddningsstation Kisa

Aktivitetscenter Rimforsa (Konst) Avs lutat projekt, konstnärl ig gesta l tning återstår att genomföra  under 2020.

Rimforsa Vattenverk

Bredband övrigt Arbete fortgår (överförda medel  fg år samt s tartti l l s tånd på 3 mnkr 2020).

Trafiksäkerhet Hackel Enbart bidrag tkr 400 ti l l  Vägverket bes lutat

Kisa Resecentrum Rivning av befintl iga  byggnader tas  i  dri ften, investeringsprojekt utrangeras

Tankbil Räddningstjänst Leverans  först 2021

Verksamhetsanpassning lokaler Under utredning, inget planerat för 2020

Tillväxt exploatering/industri Inget planerat för 2020

Tillväxt bostäder/infrastruktur Inget planerat för 2020

Kommunalledningsplats Mindre återstående åtgärder inför s lutbes iktning och del finans iering av MSB.

Vi lande inför pol i ti ska  bes lut. Handl ingar uppdateras  efter regionens  bes lut om att ej etablera  

s ig i  räddningsstation.

Entreprenad med mi l jöbyggarna som genera lentreprenör pågår. Bygg i  s tort sett färdigt. 

Insta l lationer pågår. Arbete enl igt tidplan, eventuel l t tidigare färdigstä l landetid diskuteras .

Utgift från projektstartÅrets investeringar

Arbete med deta l jplan gä l lande fastighet Hackel  9:5 enl igt Kinda kommuns  markförvärv. 

Samrådshandl ingar upprättas . Funktioner och behov kva l i tetssäkras  gä l lande byggnation.

S:a investeringsprojekt kommun
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4. Bilagor 

4.1 Månadsrapport per augusti, inkl uppföljning av nämndernas åtaganden och 

indikatorer 

Kommunstyrelsen 

Ordförande: Conny Forsberg 
Förvaltningschef: Sergei Sorokin  
 

Kort sammanfattning av perioden januari-
augusti 2020 

Förvaltningen arbetar med verksamhetens 
åtaganden för året, där fokus ligger på hållbarhet, 
tillväxt och kompetensförsörjning. Ekonomisk 
hållbarhet har prioriterats i och med intensivt 
arbete för budget i balans på kort och lång sikt.  

Verksamheten påverkas kraftigt av pågående 
pandemi både när det gäller löpande drift och 
utvecklingsarbete. 

För att möta nuvarande och framtida utmaningar 
krävs det aktiv samarbete mellan olika interna och 
externa aktörer. Förvaltningen koordinerar 
samverkan i olika forum nationellt, regionalt och 
lokalt. 

Verksamhetsuppdrag och organisation 

 Ekonomi och finanser 

 HR och lön 

 Kommunikation, marknadsföring och 
information 

 Politisk administration 

 Näringsliv 

 Strategiskt och regionalt utvecklingsarbete 

 Säkerhet och civilberedskap 

 Upphandling och inköp 

 Övergripande mål-, kvalitets-, hållbarhets- 
och utvecklingsarbete 

 Digitalisering och IT 
 

Årets verksamhet 

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

 

 

 

Viktiga händelser  

 Intensivt arbete kring hantering av 
Coronaviruset/Covid-19 med pik efter 
påskhelgen dock inga nya fall inom 
verksamhet sedan början av maj 

 Krisledningsstab med stödfunktioner för 
Samordning, Bemanning, HR-frågor, 
Försörjningsstöd, Frivilligsamverkan 

 Omfattande informationsinsatser internt 
och externt samt kontinuerlig samordning 
lokalt, regionalt och nationellt 

 Arbete med säkerhetsklassning, 
krigsplacering, totalförsvarsövningar, mm i 
mindre omfattning pga. pandemin 

 Stort fokus på Budgetarbete 2021 samt 
löpande avvikelse-/åtgärdsrapportering 

 Slutförd rekrytering och introduktion av IT-
strateg samt Förvaltningschef SBF 

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

 Förnyat avtal med Ydre kommun avseende 
lönehantering 

 Möten med Växtkraft Kinda samt NUM 
angående näringslivsfrågor på kort och 
lång sikt 

 Fortsatt implementering av nytt 
ärendehanteringssystem  

 Hantering av ITSAM-avtalsfrågor mm. 

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

 Regional samverkan i bl.a. LA-samarbetet, 
Strategisk ledningsgrupp, Länsstyrelsen  

 Framtagning av ny platsmarknadsförings-
plattform för Rimforsa/Kinda 
 

Framtiden 

Som många kommuner i Sverige har Kinda ett 
ansträngt ekonomiskt läge. Utmaningen blir att 
samtidigt stärka och bygga upp kommunens system 
för långsiktigt och hållbart arbete med 
tillväxtfrämjande åtgärder.  
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Covid19-pandemins långsiktiga effekter på 
verksamheten är i dagsläget svåra att överblicka 
beroende på fortsatt händelseutveckling lokalt, 
regionalt, nationellt och globalt. 

Ekonomi  

Benämning 
(tkr) 

Prognos  Budget Avvikelse 

Intäkter -1 921 -1 618 303 

Personalkostnad 18 251 19 902 1 651 

Övriga kostnader 16 198 15 336 -862 

Kapitalkostnad 0 0 0 

Summa 32 528 33 620 1 092 

 

Drift  

Åtgärder för ekonomi i balans 2020 motsvarande 
2,2 mkr genomförs enligt plan och ger förväntade 
effekter. Nytillkomna negativa avvikelser i form av 
obudgeterade avgifter åtgärdas genom senarelagda 
rekryteringar för aktuella vakanser (IT-strateg, 
Utvecklingschef.) Positiva avvikelser utöver ej 
tillsatta vakanser beror främst på uteblivna insatser 
och aktiviteter pga. pandemin. 

Corona Pandemin 

Hantering av pandemin innebär en påtaglig 
ansträngning för samtliga delar av verksamheten. 
Samtliga kommungemensamma funktioner har fått 
mycket större belastning under längre period med 
omfattande extrainsatser och aktiviteter inom 
krisledning, intern och extern samordning, 
information och kommunikation, HR- och 
säkerhetsarbete, ekonomi, IT mm. Fokusering på 
omedelbara krishanteringen har en stor påverkan 
på utvecklingsarbete såväl som ordinarie drift, 
medan ekonomiska konsekvenser är mindre 
märkbara i sammanhanget. 

Investeringar 

Totalram tilldelad från KF 

Investeringsområde Prognos  Budget Avvikelse 
Oförutsett 0 1 000 1 000 

Summa 0 1 000 1 000 

 

Inga investeringar planeras under året. 

Internkontroll 

Uppföljning av nämndens internkontroll per 31/8 är 
genomförd enligt plan och redovisas till 
Kommunstyrelsen på septembersammanträde 
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Kommunstyrelsens åtaganden och indikatorer 

 

Kommunstyrelsens åtagande

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020

Inköpskostnader Minska med 50 tkr

Inköpen har 

minskat med tex 

uppsägning 

dagens samhälle

Kommunstyrelsens åtagande

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020

Kartläggning och plan
Kartläggning klar och 

planer påbörjade

 Utfallet visar en 

positiv rikning mot 

målvärdet. 

Kommunstyrelsens åtagande

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020

Plan ska vara framtagen
Plan ska vara 

framtagen

Digitaliserings-

strategi påbörjad 

och beräknas vara 

klar under oktober. 

Utifrån den 

kommer en 

handlingsplan att 

utarbetas under 

Q4 2020. 

Kommunstyrelsens åtagande

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020

Kvm/medarbetare
15 kvm per 

medarbetare

14 kvm per 

medarbetare

Kommunstyrelsens åtagande

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020

Utbetalning milersättning, 

användande av kommunbilar 

kommunhus

Minska utbetalning av 

milersättning och 

användande av 

kommunbilar

65711 km (jan-juli  

2020) 

Motsvarande 

period 2019 var

antal km 96 836 

(helår 2019 169 

367 km). 

Kommunbil jan-

aug 544 (590 

motsvarande 

period)

Hållbar samhällsutveckling

Utveckla stöd till verksamheten för inköp

Kartlägga samhällsviktiga verksamheter och 

stödja framtagning av kontinuitetsplaner*

Aktivitetsplan för digitalisering inom 

kommunstyrelsens verksamheter ska vara 

framtagen

Minska behovet av kontorsmiljöer per 

medarbetare

Minska tjänsteresorna med bil
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Kommunstyrelsens åtagande

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020

Utskrivna handlingar 0 0

Utveckla stöd til l  verksamheten 

för inköp

Kartlägga samhällsviktiga 

verksamheter och stödja 

framtagning av 

kontinuitetsplaner*

Aktivitetsplan för digitalisering 

inom kommunstyrelsens 

verksamheter ska vara framtagen

Minska behovet av kontorsmiljöer 

per medarbetare

Minska tjänsteresorna med bil

Alla handlingar til l  KS och KF ska 

vara digitala

* Samhällsviktig verksamhet uppfyller minst en av följande villkor:
Verksamhet vars bortfall eller störning av, ensamt eller samtidigt med andra verksamheter, kan 
leda till kris i samhället. Verksamhet som är nödvändig eller mycket väsentlig för att minska 
skadeverkningarna av en redan inträffad kris.
Kontinuitetsplan:
Samhällsviktig verksamhet ska ha en plan för hur man hanterar effekterna av olika samhällskriser, 
t ex uteblivna leveranser eller strömavbrott. Hur min verksamhet ska bedrivas kontinuerligt under
störda förhållanden. Processen kallas kontinuitetshantering och planen är slutprodukten.

Alla handlingar till KS och KF ska vara 

digitala

Kommunstyrelsen - Hållbar samhällsutveckling - Analys åtaganden

Indikatorn är uppfylld men målet bedöms vara oförändrat 

genom att vi inte är klara med struktur/organistation för 

inköpen. Inlöpsprocessen behöver kartläggas. Utbildning 

behöver genomföras och mandat måste tydliggöras. Svårt med 

uppföljning av inköpskostnader då vi inte har något specifikt 

system för det. 

Utfallet visar en positiv rikning mot målvärdet. 

Kontinuitetshantering påbörjad för VON, VA, Kost och Skolan 

med huvudinriktning pandemi. Att nå alla verksamheter är inte 

möjligt under året. Kartläggning som skulle skett parallellt 

med StyrEl är på grund av pandemin uppskjuten til l  2021.

Digitaliserings-strategi påbörjad och beräknas vara klar under 

oktober. Utifrån den kommer en handlingsplan att utarbetas 

under Q4 2020. 

Arbetet med att se över kontorsmiljöerna 

pågår.Kommunstyrelsen har ett snitt på ca 14 

kvm/medarbetare.

En riktlinje för resor är framtagen.  Antal km minskat mot 

motsvarande period 2019. Distansarbete och möten digitalt 

har minskat tjänsteresor. Avser både tjänstemän och 

förtroendevalda.

Detta är helt infört. Även åhörarplattor finns.
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Kommunstyrelsens åtagande

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020

SKL:s "webb information till alla" 90 80-85

Kommunstyrelsens åtagande

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020

Av kön osakliga lönerelationer och 

löneskillnader i lönekartläggning

Inga osakliga 

skil lnader ska finnas

Antal  grupper har 

minskat fr 10 ti l l  9 

(2019)

Kommunstyrelsens åtagande

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020

Sysselsättningsgrad
Andelen kvinnor med 

heltid ska öka til l  70%
64%

Kommunstyrelsens åtagande

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020

Utveckla medborgardialog
Former och struktur 

framtagen

Nya dialogform 

framtaget samt 

uppdatering av 

Kindaförslaget.

Vårt ansikte utåt genom hemsida 

och social media ska innehålla 

tydlig, lättil lgänglig och 

uppdaterad information

Bidra ti l l  jämställda löner inom 

kommunen

Stödja arbetet kring ökad 

sysselsättningsgrad i 

kvinnodominerade yrken

Utveckla medborgardialogen

Trenden går i  rätt riktning och våra kanaler håller hög kvalitet 

på hemsida och i sociala medier. I dagsläget enligt 

utvärderingen hamnar vi på indikatorn 88%. Bedömningen är 

att vi kommer uppnå målnivå ti l l  årsskiftet. Indikatorn är dock 

inte speciellt relevant längre och vi behöver hitta ny indikator 

inför nästa år om kommunstyrelsen väljer att behålla 

åtagandet. 

Andelen grupper där osaklig skil lnad uppvisats har minskat 

2019 i förhållande til l  lönerevision 2018. Til l  följd av 

pandemin och därav uppskjutna centrala löneavtal har 

lönekartläggning ej genomförts. Endast 31 % av de anställda i  

Kinda har klara löneavtal 2020.

Heltidsfrågan är på nytt återupptagen efter att arbetet pausats 

p g a pandemi. Rätten til l  heltid utgör del av 

bemanningsstrategi vilken samverkas med fackliga under v 39. 

I jämförelse med T2 2019 har andel kvinnor med heltid ökat 

1,3% til l  att nu vara 64,3%.

Nya dialogform framtaget samt uppdatering av Kindaförslaget. 

Åtagande bedöms uppnått.

God livsmiljö

Kommunstyrelsen - God livsmiljö - Analys åtaganden

Vårt ansikte utåt genom hemsida och social 

media ska innehålla tydlig, lättillgänglig och 

uppdaterad information

Bidra till jämställda löner inom kommunen

Stödja arbetet kring ökad 

sysselsättningsgrad i kvinnodominerade 

yrken

Utveckla medborgardialogen
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Kommunstyrelsens åtagande

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020

Upphandling, finansiering och 

avtal

Upphandling slutförd, 

finansiering och avtal 

upprättade

Saknar 

inriktingsbeslut 

om vilka delar som 

ska upphandlas.

Möjliggöra för extern part att 

arbeta med att underlätta 

uppstart, utveckla och etablering 

av företag

Kommunstyrelsens åtagande

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020

Aktivitetsplan för 

arbetsgivarvarumärket ska finnas
Plan upprättad

Plattformen finns 

framtagen. 

Aktivitetsplan 

under framtagning.

Kommunstyrelsens åtagande

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020

Sjukfrånvaro
5,0% varav 23% 

> 60 dgr

8,4% (jan-juli) 

varav 29,9% > 60 

dgr

Utgöra strategiskt stöd för 

kommunens samlade 

kompetensförsörjning

Ge verksamheten stöd för att 

minska sjuktalen

Utgöra strategiskt stöd för kommunens 

samlade kompetensförsörjning

Ge verksamheten stöd för att minska 

sjuktalen

Livskraftigt näringsliv

Då budgeten inom området inför 2021 påverkar åtagande 

ligger prognosen kvar. Dialoger har förts, både med externa 

parter samt med politiken. Ett inriktingbeslut saknas vid denna 

delrapport. Nästa steg är dialg/work-shop med företagen i 

Kinda.

Kommunstyrelsen - Livskraftigt näringsliv - Analys åtaganden

Möjliggöra för extern part att arbeta med 

att underlätta uppstart, utveckla och 

etablering av företag

Kommunstyrelsen - kompetensförsörjning - Analys åtaganden

Ett första utkast på aktiviteter inom ramen för 

arbetsgivarvarumärke är under september behandlad i 

kommunövergripande ledningsgrupp. Ett reviderat förslag ska 

presenteras vid ledningsgruppens möte i oktober.

P g a pågående pandemi kommer önskat målvärde inte att nås 

under 2020. Sjuktal ökat markant sedan mars månad, dock kan 

ses att sjuktalen f r o m juni är på nivå med 2019, ca 5,7%. 

Kompetensförsörjning
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Bildningsnämnd 

Ordförande: David Wenhov 
Förvaltningschef: Eva Holm 
 

Kort sammanfattning av perioden januari-
augusti 2020 

För bildningsnämndens verksamheter har 
Coronapandemin präglat perioden. Sjukfrånvaron 
har varit stor för både barn, elever och personal. 
Verksamheten har dock kunnat bedrivas med god 
kvalité och inom vuxenutbildningen även på 
distans. Flera av våra verksamheter visar en noll-
budget och utvecklingen går åt rätt håll för våra 
egna verksamheter med något undantag. Efter 
sommaren har behov av ytterligare resurspersonal 
dock uppkommit bl. a av medicinska skäl. De 
interkommunala kostnaderna är högre än 
budgeterat och kan komma att stiga ytterligare då 
den interkommunala prislistan revideras inom varje 
ny termin. Investeringsbudgeten ligger inom ram. 

Åtgärdsplaner som innehåller personalförändringar 
kommer att ge effekt först i budget 2021. 
Personalbokslutet visar att det inom 
bildningsnämndens verksamheter är 10 färre 
tillsvidareanställda än motsvarande tidpunkt 2019 
vilket beror på åtgärder under 2019 som får 
genomslag 2020. Bildningsnämndens 
internkontrollplan tas i december och rapporteras 
till nämnd i november. Under året finns 
avstämningspunkter i april som under detta år inte 
kunde hanteras som planerat. Nämnden reviderade 
därför sitt tidigare beslut vilket innebär att några 
kontrollpunkter utgår. 

Verksamhetsuppdrag och organisation 
Bildningsnämnden ansvarar för förskola till 
vuxenutbildning. Alla barn och ungdomar ska 
oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala 
och ekonomiska förhållanden ha lika tillgång till 
utbildning. Verksamheten är organiserad i enheter 
med rektor eller förskolechef som ansvarar för 
enhetens likvärdighet, kvalitet och utveckling. 
Bildningsnämnden ansvarar även för kulturskola 
och fritidsgård som vardera leds av en 
verksamhetschef. Inom Kinda lärcentrum finns även 
arbetsmarknadsinsatser, flyktingmottagning och 
integrationsarbete. 

Årets verksamhet 
Verksamheterna som är lagstyrda inom BN håller 
hög kvalité och genomförs kostnadseffektivt med 
mindre resurser jämfört med andra kommuner. 
Chefer och personal är mycket kompetenta. 

Fritidsgården ger våra unga kommunmedborgare 
en god fritid. Alla elever kommer genom 
klassorkestern kommer i kontakt med kulturskolan.  

Viktiga händelser  
 Vuxenutbildningen kunde vid ht20 övergå 

till kombination av distans och påplats-
undervisning.  

 1 000 tkr i statsbidrag för lärarassistenter 
inkluderas från 2020 i det generella 
statsbidraget. Leder till underskott hos 
VG79 och äskas från generella 
statsbidraget. 

 Öppen förskola öppnas en dag i veckan för 
att upprätthålla Familjecentral. 

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

 Uppstart ungdomsdialog/inflytande 

 Stort antal nya elever till Kulturskolan. 

 Två extratjänster finns på plats. 
 

Framtiden 
De interkommunala kostnaderna är högre än 
budgeterat. Läsåret 2019/20 ökade elevgruppen på 
gymnasiet med 5 elever utöver prognos men under 
november månad har ett 10-tal gymnasieelever 
flyttat från kommunen vilket påverkar budgeten 
även för 2020. Läsåret 2020/21 är ökningen ca 40 
elever. Behoven ökar för elever med särskilda 
behov. Liten enheter inom förskolan i Horn är 
kostnadsdrivande.  
 
Omorganisationen av Arbetsförmedlingen skapar 
osäkerhet över ansvar och insatser. KLC startar 
projektet Insteget: Praktiska arbetsmarknads-
insatser för personer i sjukskrivning/inskrivna hos 
socialtjänsten med sjukdom eller personer med 
aktivitetsersättning. Personer som står längst ifrån 
arbetsmarknad idag och behöver stöd av 
arbetsterapeut, tillgängliga lärmiljöer används som 
metod. Planering pågår med VoN för att stärka 
samarbetet kring unga för att förebygga framtida 
utanförskap. 
 
Det är viktigt att inför läsårsstart ha ett omfattande 
förberedelsearbete gjort avseende schema och 
administration. Målsättningen är att ha så mycket 
som möjligt klart på detaljnivå före 
sommarledigheterna. Det bidrar till ett bättre 
resursutnyttjande, ökad tydlighet i organisationen 
och en lugn och bra start med ett gott klimat på 
skolan som följd. Detta har inte skett på samtliga 
enheter. 
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Elevhälsoarbetet har sedan flera år tillbaka haft 
fokus på att vidareutvecklas mot en mer främjande 
och förebyggande struktur. Detta arbete fortgår 
men har så här långt fallit mycket väl ut och har 
bidragit till ökad delaktighet i hela 
personalgruppen, ökad medvetenhet/kunskap 
samt ett ökat samarbete i och mellan arbetslagen 
där många fler (och bättre anpassade) insatser 
genomförs. 

Ekonomi  
Benämning (tkr) Prognos  Budget Avvikelse 

Intäkter – 32 842 – 33 428 – 586 

Personalkostnader 169 347 167 421 – 1 926 

Övriga kostnader 121 312 115 789 – 5 523 

Kapitalkostnader 1 171 1 171 0 

Summa 258 987 250 953 – 8 034 

Drift  
Interkommunala kostnader -5 300 tkr 
Varav gymnasie & gymnsär 4 400 tkr, grundskola 
300 tkr, förskola 600 tkr. 

Statsbidrag Lärarassistenter -625 tkr 

Personalkostnader grundskola -1 700 tkr 

Personalkostnader förskola  -500 tkr 

De interkommunala kostnaderna är både 
svårbudgeterade och underbudgeterade. 
Kostnaderna är inte påverkbara då elevernas val är 
rättighetslagstiftade. Samverkansavtalet som 
reglerar programpriset tas i december året innan 
det börjar gälla. Kostnadsnivån i region är lägre än 
riksprislistan vilket är gynnsamt för Kinda. 
Programpriset är varje kommuns självkostnadspris. 
Ett budgetunderskott på t ex 5 miljoner kr blir 
omräknat: 10 helårstjänster på helår. För att nå en 
budget i balans 2020 krävs därför en fördubbling 
dvs 20 tjänster. Personalomställningar i ordinarie 
verksamhet har en genomförandetid på 9 månader. 
Sammantaget ger detta mycket begränsade 
möjligheter till en budget i balans för 2020. 
Åtgärdsplaner som innehåller personalförändringar 
kommer därför att ge effekt först i budget 2021. 
 

Personalbokslutet visar att det inom 
bildningsnämndens verksamheter är 10 färre 
tillsvidareanställda än motsvarande tidpunkt 2019. 
Det är positivt när vi får nya elever till skolan i Kinda 
kommun men ibland kan detta vara resurskrävande. 
Det kan t ex handla om svåra sjukdomstillstånd där 
skolan måste ha en resurs riktad mot en elev under 
hela skoltiden. Till ht20 har ca 3 resurspersonal 
ytterligare anställts detta ryms idag inte inom 
budget. 

 

Corona Pandemin 

Arbetet med samordning och bemanning med 
anledning av Coronaviruset präglar i dagsläget allas 
verksamheter. Det kommer också att påverka 
utvecklings- och effektiviseringsarbetet framåt. 
Skolinspektionen kommer att göra granskningar på 
hur huvudmannen säkerställer att eleverna når sina 
mål och får det stöd de har rätt till och garanterad 
undervisningstid även under distans- och 
sjukskrivning eller skolstängning.  

 

Investeringar 
Investeringsområde Prognos  Budget Avvikelse 

Ospec 200 2 000 1 800 

Anpassning lokaler 375  – 375 

Inventarier 575  – 575 

IT-investeringar 350  – 350 

    

Summa 1 500 2 000 500 

 

Internkontroll 

Bildningsnämndens internkontrollplan tas i 
december och rapporteras till nämnd i november. 
Under året finns avstämningspunkter i april som 
under detta år inte kunde hanteras som planerat. 
Nämnden reviderade därför sitt tidigare beslut 
vilket innebär att några kontrollpunkter utgår. 
Dessa kontrollpunkter som hade med 
schemaläggning och beläggning av barnantal att 
göra var inte möjliga att genomföra under vårens 
pandemi. 
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Bildningsnämndens åtaganden och indikatorer 

 

Hållbar samhällsutveckling

Bildningsnämndens åtagande

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020

Personaltäthet förskola 

(barn/helårsanställd i kommunal 

förskola)

I nivå med riket

Heltidstjänster med 

förskollärarlegitimation, 

kommunal regi, andel (%)

I nivå med riket

Anställda, andel (%) heltidstjänster 

utan utbildning för arbete med 

barn i förskolan, kommunal regi

I nivå med riket

Avdelningar med barn 4-5 år, 

antal barn per avdelning, 

kommunal regi

Max 15 (i  nivå med 

allmänna rådens 

riktlinjer)

Småbarnsgrupp, antal barn per 

småbarnsavdelning, kommunal 

regi

Max 12 (i  nivå med 

allmänna rådens 

riktlinjer)

Svar på frågan: Jag upplever att 

mitt barn lär sig mycket på 

förskolan (SI-enkät 

vårdnadshavare)

I nivå med riket

Svar på frågan: Jag upplever att 

mitt barn trivs på förskolan (SI-

enkät vårdnadshavare)

I nivå med riket

Årsarbetare i fritidshem med 

pedagogisk högskoleexamen 

(andel % i kommunal regi)

öka

Elever i åk 3 som deltagit i alla 

delprov som klarat alla delprov för 

ämnesprovet i matematik, 

kommunala skolor, andel (%)

öka

Elever i åk 3 som deltagit i alla 

delprov som klarat alla delprov för 

ämnesprovet i svenska och svenska 

som andraspråk, kommunala 

skolor, andel (%)

öka

Svar på frågan: Jag är nöjd med 

mitt barns skola som helhet (SI-

enkät vårdnadshavare)

öka

Andel elever med F i betyg i något 

ämne i årskurs 6, 7, 8 och 9 (elever 

i behov av särskilt stöd)

minska

Elever i åk 9 som är behöriga till 

yrkesutbildning, kommunala skolor 

%

öka

Lämnat etableringsuppdraget och 

börjat arbeta eller studera (status 

efter 90 dagar), andel (%)

öka

Effektiv kärnverksamhet med hög kvalitet
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Bildningsnämndens åtagande

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020

Antalet e-tjänster kopplade till 

nämndens verksamheter 
öka

Andel av föräldrar till barn i 

grundskolan som kan följa 

barnens måluppfyllelse, i form av 

översiktsomdömen, digitalt

100%

Bildningsnämndens åtagande

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020

Alla verksamheter har ett aktivt 

miljöarbete enligt exempelvis Grön 

Flaggs rekommendationer

Ja

Effektiv kärnverksamhet med hög 

kvalitet

Att ge god til lgång til l  e-tjänster 

för kommunens medborgare

Att alla våra verksamheter ska 

bidra til l  en bättre miljö

Bildningsnämndens verksamheter fortsätter arbetet för att bidra 

til l  en bättre miljö.

Att ge god tillgång till e-tjänster för 

kommunens medborgare

Bildning - Hållbar samhällsutveckling - Analys åtaganden

Resultatet är positivt med hög kvalitet inom de flesta av 

bildningsnämndens områden. Många av resultaten är dock 

beroende av til lfäll iga statsbidrag eller har uppnåtts genom 

underskott i  budget. Av det skälet är prognosen mer negativ än 

utfall.

Problem att rekrytera personal med relevant utbildning är tydlig 

inom förskola och fritidshem. 

Ämnesprov i svenska och matematik utgår på grund av Corona 

vilket gör prognos omöjlig.

Antalet e-tjänster har inte ökat under perioden. 

Bildningsförvaltningen har identifierat ett antal tjänster som 

skulle kunna digitaliseras men äger inte processen. Insläpp av 

vårdnadshavare i system med måluppfyllelse genomförs under 

2020 men teknikproblematik att prognosen är negativ.

Att alla våra verksamheter ska bidra till en 

bättre miljö

Bildningsnämndens åtagande

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020

Resultat på Skolinspektionens 

elevenkäter i årskurs 5 och årskurs 

9

öka

Resultat på Skolinspektionens 

vårdnadshavarenkät i förskolan
öka inga resultat inga resultat

Att alla ska känna sig trygga inom våra 

verksamheter

God livsmiljö
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Bildningsnämndens åtagande

Att erbjuda 

kulturskola, 

fritidsgård, öppen 

förskola och 

feriearbete för 

ungdomar

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020

Kostnad musik och kulturskola, 

kr/inv 7-15 år
inget målvärde

Kostnad - intäkter fritidsgårdar, 

kr/inv
inget målvärde

Elever som trivs ganska eller 

mycket bra med fritiden (Om mig-

enkäten) 

bibehålla eller öka inga resultat inga resultat

Kostnad öppen förskola, kr/inv inget målvärde

Andel i målgruppen som sökt och 

beviljats feriearbete

bibehålla grundnivån 

på 50 platser
46

Bildningsnämndens åtagande

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020

Kostnad elevhälsa i kommunal 

grundskola åk 1-9, kr/elev
öka

Andel med frånvaro över 15% i åk 

f3, 46 och 79 

Andel hemmasittare (över 50%) i 

åk f3, 46 och 79 

minska jämfört med 

med motsvarande 

föregående termin

Bildningsnämndens åtagande

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020

Svar på skolinspektionens enkät: 

På lektionerna är vi elever med och 

påverkar på vilket sätt vi ska 

arbeta med olika skoluppgifter

Öka

Alla barn och elever ska ges 

tillgång till elevråd, klassråd eller 

barnråd

Ja

Att alla ska känna sig trygga inom 

våra verksamheter

Tryggheten är fortsatt hög inom skolan men jämförelsen mellan 

enkätresultaten visar på en svag minskning i  årskurs 5 och 

oförändrat i  årskurs 9. Varje enhet arbetar med sina respektive 

resultat då de skiljer sig åt mellan skolor.

Att tidigt upptäcka risker för framtida 

utanförskap, socialt eller kunskapsmässigt, och 

initiera förebyggande åtgärder. Genomföra 

åtgärder för att bryta utanförskap, exempelvis 

genom ett aktivt värdegrundsarbete och 

elevhälsoarbete

Möjlighet att vara delaktig i att utforma 

samhället

Bildning - God livsmiljö - Analys åtaganden
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Att erbjuda kulturskola, 

fritidsgård, öppen förskola och 

feriearbete för ungdomar

Att tidigt upptäcka risker för 

framtida utanförskap, socialt 

eller kunskapsmässigt, och 

initiera förebyggande åtgärder. 

Genomföra åtgärder för att bryta 

utanförskap, exempelvis genom 

ett aktivt värdegrundsarbete och 

elevhälsoarbete

Möjlighet att vara delaktig i  att 

utforma samhället

Kompetensförsörjning

Bildningsnämndens åtagande

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020

Heltidstjänster med 

förskollärarlegitimation, 

kommunal regi, andel (%)

I nivå med riket

Lärare (heltidstjänster) med 

lärarlegitimation och behörighet i 

minst ett ämne i grundskola åk 1-

9, kommunala skolor, andel (%)

Bibehålla eller öka

Bildningsnämndens åtagande

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020

Sjukfrånvaro kommunalt anställda 

totalt, andel  %
minska

Nöjdmedarbetarindex från 

medarbetarundersökningen
öka inga resultat inga resultat

Att attrahera behörig personal i  

våra verksamheter

Att arbeta för ett hållbart 

arbetsliv i  våra verksamheter

Kinda kommun har fortsatt hög andel behöriga lärare och går i  

den senaste mätningen i motsatt riktning än den nationella 

sjunkande trenden. Inom förskola och fritidshem har Kinda 

kommun en ökande trend men fortsatt låg andel utbildad personal.

Sjukfrånvaron förväntas öka kraftigt under 2020 på grund av 

Corona-pandemin. Sista mätningen visar på sjukfrånvaro jan-juli: 

7,4% (jämfört med 5,4% under 2019)

Att arbeta för ett hållbart arbetsliv i våra 

verksamheter

Att attrahera behörig personal i våra 

verksamheter

Bildning - Kompetensförsörjning - Analys åtaganden

Verksamheter erbjuds inom alla tre områden men på grund av 

pandemin har Öppen förskola varit stängd under del av året. Antal 

feriearbeten har varit lägre än målvärdet på grund av corona-

pandemin som begränsade möjligheten att ta emot inom förskola, 

vård, och omsorg. Nämnden öppnade upp för samarbete med 

ideella föreningar för att nå målen vilket innebar en förbättring 

jämfört med tertial 2. Under hösten använder sig nämnden av de 

nya möjligheterna til l  "Arbete för unga" - motsvarighet ti l l  

feriearbeten men för de mellan 16 och 20 år som inte går 

gymnasieskolan och inte har en gymnasieexamen samt de som 

slutat gymnasiet 2020.

Frånvaron under 2020 förväntas öka kraftigt på grund av Corona-

pandemin. 

Resurser ti l l  elevhälsan har minskat som en följd av stramare 

budget 2020 och detta kommer att synas i  resultaten för 2020. 

Arbetet med upptäckande och åtgärder för utanförskap 

intensifieras under 2020 genom ett fördjupad samarbete mellan 

vård- och omsorgsförvaltningen och bildningsförvaltningen.

Arbetet med elevinflytande är centralt på alla enheter. Resultaten 

på skolinspektionens enkät har sjunkit något men det är svårt att 

dra slutsatser då det är två olika årskullar som besvarat enkäten 

och urvalet är lågt.
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Vård- och omsorgsnämnd 

Ordförande: Lars Karlsson 
Förvaltningschef: Ida Björkman 
 

Kort sammanfattning av perioden januari-
augusti 2020 

Fokus för 2020 var planerat att vara på 
kärnverksamheten, kartläggningar av befintliga 
riktlinjer och processer skulle genomföras för att 
nämndens möjligheter att fatta långsiktigt hållbara 
beslut skulle förbättras. Detta arbete har till stor del 
pågått enligt plan. Nämnden har fattat beslut om 
nya riktlinjer, en omorganisation av öppenvården 
pågår och användandet av välfärdsteknologi har 
utvecklats under första halvåret. 

Under mars månad förändrades förutsättningarna 
för verksamheten drastiskt i och med utbrottet av 
Covid-19. Situationen eskalerade under april och 
maj med hög sjukfrånvaro bland personal i 
kombination med intensivt arbete i 
verksamheterna. Snabba omställning skedde där 
medarbetare och chefer arbetade hårt för att 
hantera en helt unik och svårhanterad situation.  

Vi utgår ifrån att pandemin och dess följdverkningar 
kommer att prägla hela verksamhetsåret och mer 
därtill. Effekter kommer att ses på kort och lång sikt. 

2020 års verksamhet var redan tidigare påverkat av 
det ekonomiska läget, prognosläggningen har 
ytterligare försvårats med anledning av 
pandeminsituationen. Dock ser vi att prognosen 
som förvaltningen levererat under årets början är 
överensstämmande med delårsresultatet 
(borträknat C-19). 

Verksamhetsuppdrag och organisation 

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

Årets verksamhet 

Fokus på kärnverksamheten, kartläggningar av 
befintliga riktlinjer och processer kommer att 
genomföras för att nämndens möjligheter att fatta 
långsiktigt hållbara beslut ska förbättras.  

Nämndens åtagande har fokuserat på exempelvis: 
barnrättsperspektivet, ökad digitalisering och 
hållbart medarbetarskap. 

Viktiga händelser  

 Utbrott av Covid-19 påverkar 
verksamheten i stor utsträckning, såväl 
medborgares som medarbetares vardag 
påverkas stort 

 Nära vård – huvudbetänkande på remiss 
nationellt, lokalt nära samarbete med RÖ  

 Organisationsförändring av öppenvården  

 Riktlinjer beslutade av VON vid 
junisammanträdet 

 Framtagande av planeringsförutsättningar 
för äldreomsorg  

 Upptrappning av arbetet med 
bemanningsfrågor sker, inklusive 
förberedelser för Heltid som norm 

Framtiden 

 Fortsatt fokus på smittskydd samt att 
skydda utsatta grupper i samband med 
Covid-19 

 Omställning i beredskapsarbetet för att 
kunna omhänderta individer i behov av 
rehabilitering och korttidsvård efter Covid-
19 sjukdom 

 Påverkan på människors psykiska mående 
med anledning av isoleringens 
konsekvenser 

 Omställning till digitala arbetssätt 
påskyndas, som en konsekvens av social 
distansering, en möjlighet att bidra till 
självständighet och integritet för individen 
och samtidig leverera kostnadseffektiva 
insatser 

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

 Stor osäkerhet hur situationen kommer att 
påverka pågående utvecklingsarbete på 
kort och lång sikt, främst kopplat till 
samverkan med Regionen Östergötland på 
övergripande nivå 

 Stor osäkerhet hur förändrade 
arbetslöshetssiffror kan komma att 
påverka medborgarnas förutsättningar till 
egen försörjning och därmed utfallet på 
ekonomiskt bistånd. Nya beräkningar 
framtagna inför budget 2021 som baseras 
på SKR prognoser 

 Implementering av nya riktlinjer  
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 Utveckla daglig verksamhet för att ännu 
bättre möta behov hos individer med 
neuropsykiatriska funktionsvariationer 

 Fortsatt arbete med förändring av 
öppenvården. Individer med komplex 
samsjuklighetsproblematik ska i högre 
grad kunna få sina behov tillgodosedda på 
hemmaplan vilket ställer höga krav på 
tillgänglighet och kompetens 

 Skapa förutsättningar för heltidsarbete, en 
del i att lösa utmaningen gällande 
kompetensförsörjning till vård- och 
omsorgsverksamheter på kort och lång sikt 

 

Ekonomi  

Benämning 
(tkr) 

Prognos  Budget Avvikelse 

Intäkter -34 019 -30 464 3 555 

Personalkostnad 178 543 173 059 -5 484 

Övriga kostnader 84 687 73 455 -11 232 

Kapitalkostnad 1 089 1 052 -37 

Summa 230 300 217 102 -13 198 

 

Drift  

Driftskostnader påverkas av Covid-19, situationen; 
medför framförallt ökade kostnader på grund av 
sjukfrånvaro samt behov av extra bemanning och 
drift av särskilt korttidsavdelning, viss ökning av 
sjuklöner, timlöner, mertid och övertid. Dessutom 
ökade förbrukningskostnader på grund av inköp av 
skyddsutrustning samt stora prishöjningar på vissa 
varor. Prognos beräknades initialt på att situationen 
skulle ha påverkar på verksamheterna negativt 
under sex månader. Justering har skett av den 
prognosen med anledning av den dämpning som 
skett i smittspridning. Tilläggas måste också att vissa 
verksamheter prognostiserar ett överskott, då 
driften varit begränsad under pandemins mest 
intensiva månader. Av det totala prognostiserade 
underskottet kan –6 145 tkr härledas till Covid-19. 

Corona Pandemin 

Sedan mars månad så att pandemin påverkat 
nämndens verksamheter undantagslöst. 
Verksamheter stängdes tillfälligtvis för att 
underlätta smittskyddsarbetet och brukare fick 
erbjudas andra typer av insatser istället. Under 
mars, april och maj arbetade förvaltningens ledning 
och stab i princip uteslutande med hantering av 
pandemin och dess följdverkningar. Även 
sommarmånaderna har innehållit 

beredskapsmöten veckovis, samt kontinuerliga 
krisledningsmöten med Regionen och övriga 
kommuner i länet.  

Ekonomiskt har effekterna varit stora gällande 
förbrukningskostnader, samt att ekonomiska 
åtgärder inte har kunnat genomföras som planerat. 
Kostnader till följd av hög sjukfrånvaro 
kompetenserades inledningsvis av staten, återstår 
att se hur sjukfrånvaron kommer att påverka det 
ekonomiska utfallet under hösten. 

Inga nya smittutbrott har inträffat sedan maj, dock 
finns fortsatt en beredskap för att snabbt ställa om 
och öppna upp kohortavdelning vid behov.  

Sammanfattningsvis har såväl medarbetare som 
brukare påverkats av pandemin, om än i olika grad. 
Det osäkra kunskapsläget och ständiga förändringar 
av direktiv och rekommendationer har varit 
utmanande och krävs enorma insatser av chefer och 
medarbetare för att säkerställa följsamhet. Stort 
arbete har lagt på utbildning och uppföljning 
gällande basala hygienrutiner. Likaså har en nära 
och tät samverkan inom förvaltningen samt med RÖ 
varit nödvändig om än tidkrävande. I den del av 
pandemin vi befinner oss nu har en stark dämpning 
skett av smittspridning, dock kvarstår starka 
restriktioner och social distansering är fortsatt 
aktuell. Därmed har Coronaviruset fortsatt stor 
påverkan på samhället och nämndens 
verksamheter. Effekter av isolering blir märkbara 
och arbete sker för att skapa förutsättningar för 
säkra besöksmiljöer. 

Investeringar 

Investeringsområde Prognos  Budget Avvikelse 

VON ospecificerat 1 655 1 655 0 

    

    

    

    

 

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

Internkontroll 

Internkontrollarbetet avlöper enligt plan. 
Internkontrollplanen följs upp enligt beslut. Se: dnr 
2020-00006.  
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Vård- och omsorgsnämndens åtaganden och indikatorer 

 

Vård- och omsorgsnämndens 

åtagande

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020

Reslutat i nationella 

brukarundersökningar som 

presenteras i Kolada

Öka

Utgångspunkt i 

undersökningar 

2019

Vård- och omsorgsnämndens 

åtagande

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020

Summering av implementerade 

digitala välfärdstjänster
Öka

Utgångspunkt 

mäts på helår 

2019Vård- och omsorgsnämndens 

åtagande

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020

Antal leveranser till 

verksamheterna minskar.
Minska

Utgångspunkt 

mäts på helår 

2019

Nämndens verksamhetsområden 

ska placera sig över länssnittet 

när gäller generell brukarnöjdhet

Antalet digitala välfärdstjänster 

som används inom förvaltningens 

verksamhet ska öka

En samordnad och effektiv 

inköpsorganisation til lskapas

Hållbar samhällsutveckling

Vård och omsorg - Hållbar samhällsutveckling - Analys åtaganden

Resultat ännu ej presenterat.

Pågående implementering av E-hälsodagboken, digital ti l lsyn 

samt införande av nytt verksamhetssystem med stöd för e-

tjänster gör att bedömningen av måluppfyllelse är positiv.

En positiv effekt ses på inköp, borträknat de som är relaterade 

til l  Covid-19. Effektivare inköp har lett ti l l  lägre kostnader och 

att verksamhetens behov har til lgodosetts. Dock blir inte antal 

leveranser en ändamålsenig indikator då inköpssutationen har 

varit extremt utmanande med behov av leveranser från flera 

leverantörer än vanligt. 

Nämndens verksamhetsområden ska 

placera sig över länssnittet när gäller 

generell brukarnöjdhet

Antalet digitala välfärdstjänster som 

används inom förvaltningens verksamhet 

ska öka

En samordnad och effektiv 

inköpsorganisation tillskapas
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God livsmiljö

Vård- och omsorgsnämndens 

åtagande

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020

Antal föreningar, studieförbund 

och volontärer som är aktiva på 

träffpunkterna

Öka

Föreningar vid 

enstaka tillfällen, 

Studieförbund 4st, 

Volontärer 18 per 

(helår 2019)

Vård- och omsorgsnämndens 

åtagande

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020

Långvarigt ekonomskt bistånd Minska andelen
29,9% (2018) och 

35,2% (2019) 

Kostnad ekonomiskt bistånd, 

kr/inv
Minska 5%

1505 kr/inv (2018) 

1409 kr/inv(2019)

Vård- och omsorgsnämndens 

åtagande

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020

Barns rätt att komma till tals. Utse 

Barnrättsombud som ska nätverka 

internt och har ansvar att bevaka 

barnrättsperspektivet i ex. 

ärendediskussioner.

Öka

Barns upplevelse 

av delaktighet 

(resultat i dec 

2020). 

Barnrättsombud 

inom 6 enheter 

(2020). 

Samverkan med civilsamhället 

etableras och utvecklas

Öka individers möjlighet ti l l  egen 

försörjning

Barnrättsperspektivet beaktas 

särskilt i  beslutfattande, 

myndighetsutövning och 

utförande

Träffpunkterna stängdes ner fysiskt i  mars 2020 på grund av 

Covid, idag finns ingen plan på att öppna så länge vi har en 

pandemi, varför målvärdet att öka sannolikt inte kommer att 

uppfyllas.

Av de med ekonomiskt bistånd har andelen som har långvarigt 

ekonomiskt bistånd ökat med 5,3%. Sett ti l l  den totala kostnaden 

per invånare har ekonomiskt bistånd minskat med 6,3% jämfört 

med föregående år.

Genom  brukarundersökningen mäta barn delaktighet och 

deltagande (främst ålder 13+ )= resultat kommer presenteras i  

slutet av 2020. Barnrättsombud är utsedda inom; LSS, 

Familjerätt, Barn & unga, Vuxen, Ekonomi, Öppenvård. Effekten 

av detta ska analyseras framöver.

Barnrättsperspektivet beaktas särskilt i 

beslutfattande, myndighetsutövning och 

utförande

Vård och omsorg - God livsmiljö - Analys åtaganden

Samverkan med civilsamhället etableras 

och utvecklas

Öka individers möjlighet till egen 

försörjning
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Vård- och omsorgsnämndens 

åtagande

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020

Handläggningstid för 

tillståndsansökningar
Ej tidigare

Nöjdhet med bemötande
Utgångs-punkt mäts i  

enkät hösten 2019

Medelvärde 1,24 

(1=mycket bra,  

4=dåligt) Resultat presenteras 

senare 2020

Handläggning av 

tillståndsansökningar sker snabbt, 

tydligt och rättssäkert

Vård- och omsorgsnämndens 

åtagande

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020

Andel medarbetare som är nöjda 

med sin sysselsättningsgrad
Ökad nöjdhet

Mäts i  pågående 

enkät 

Hälsotal Ökade hälsotal
70% (2019 lokal 

undersökning)

Vård- och omsorgsnämndens 

åtagande

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020

Hållbart medarbetarengagemang 

(HME)
80 77 Ej genomförd 2020

Möjliggöra önskad 

sysslesättningsgrad för 

tillvidareanställda medarbetare

Stärka attraktionskraften för 

yrkesgrupper inom nämndens 

verksamhetsområde

Handläggningstiden vid ansökning av serveringstil lstånd är 2 

månader. Enligt Alkoholförordningen ska ”kommunen fatta 

beslut i  ett ärende om serveringstil lstånd inom fyra månader 

från det att en fullständig ansökan har kommit in ti l l  kommunen.

Vård och omsorg - Kompetensförsörjning - Analys åtaganden

Graden av nöjdhet med sin sysselsättningsgrad mättes 2019.  

Mätning 2020 har ej genomförts vid tide för delårsrapport 

Gällande hälsotalen har dessa minskat från mitten av mars, 

vilket är direkt kopplat ti l l  FHM rekommendationer vid pandemi.

HME ej mätt vid tidpunkt för delårsrapport. 

Möjliggöra önskad sysslesättningsgrad för 

tillvidareanställda medarbetare

Stärka attraktionskraften för yrkesgrupper 

inom nämndens verksamhetsområde

Kompetensförsörjning

Handläggning av tillståndsansökningar sker 

snabbt, tydligt och rättssäkert

Vård och omsorg - Livskraftigt näringsliv - Analys åtaganden

Livskraftigt näringsliv



   
 

44 
 

Samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförande: Mikael Österling 
Förvaltningschef: Karolina Hedlund 
 

Verksamhetsuppdrag och organisation 
Nämndens förvaltning utgörs av förvaltningschef 

samt fem avdelningar bestående av: Kost, Plan och 

bygg, Teknik och drift, Miljö inkl Räddningstjänst 

samt Kultur, fritid och turism.  

Årets verksamhet 
Under året är fokus på några huvudsakliga frågor:  

 Upparbetning av rutiner och processer och 

samordningsbehoven inom förvaltningen i 

syfte att ge service till kommunmedborgare och 

företagare hela vägen, från start till mål, så att 

intressenten blir nöjd med kommunens service 

även de gånger man inte är nöjd med utfallet i 

ärendet.  

 Kompetenshöjande åtgärder. 

 Ekonomi i balans 2020 och budget i balans 2021 

 Stärka och bygga upp kommunens system för 

långsiktigt och hållbart arbete med 

tillväxtfrämjande åtgärder  

Viktiga händelser  
 Genomförande av fördjupad översiktsplan 

för Rimforsa 

 Införskaffande av fastighetssystem för 
kommunens fastigheter 

 Planering ny skola och förskola i Rimforsa 

 Fortsatt bredbandsutbyggnad 

 Energisparåtgärder fastigheter 

 Nya underhållsplaner för kommunens 
byggnader implementeras med start 2020.   

 Samordnat förfrågningsunderlag för 
kommande asfaltupphandling sker med 
Åtvidabergs kommun. 

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

 Framtagande av en handlingsplan för 
hållbar samhällsutveckling 

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

Framtiden 
Kinda behöver fler kommuninvånare för att klara av 

framtidens ekonomiska utmaningar och kunna 

erbjuda kommuninvånare och företag service med 

hög kvalitet. Nämndens verksamhet, t.ex 

framtagande av detaljplaner, behöver prioriteras 

och riktas kraftfullt och hållbart för att skapa 

förutsättningar för tillväxt. Stort behov att arbeta 

med förorenade områden 

Kommunens arbete med hållbarhetsmål behöver 
starta. För att kunna leda hållbarhetsarbetet och 
bidra till att uppfylla Sveriges mål avseende Agenda 
2030-målen fortsätter arbetet. 

Ekonomi  
Benämning (tkr) Prognos Budget Avvikelse 

Intäkter -108 250 -110 327 -2 077 

Personalkostnad 60 258 62 512 2 254 

Övriga kostnader 94 057 94 307 250 

Kapitalkostnad 28 637 28 781 144 

Summa 74 702 75 274 572 

Drift  
Årets prognos är 572 tkr. Staben får ökade 
kostnader pga extra buss för elever i Rimforsa ca -
600tkr, ökade kostnader pga personalomsättning 
samt ökade frankeringskostnader pga Covid -19, 
200 tkr.  
Plan- och bygg får ökade kostnader pga att 
bostadsanpassningsbehovet är mer än budget. 
Dock kommer inte alla medel avsatta till DP för 
Hackel 9:5 nyttjas under 2020. Översiktsplanering -
medel kommer inte kunna hinna nyttjas, då 
personalbemanningen varit begränsad under 2020. 
Totalt överskott a 500 tkr.  
Teknik och drift, kommer ha ett överskott på ca 
1 800 tkr vilket bland annat beror på en mildare 
vinter och vakanta tjänster.  
Kosten går med underskott på 300 tkr, då färre 
beställningar inkommit samt en trasig frys på 
Bäckskolan, vilket ledde till att mat fick slängas samt 
ny fick köpas in.  
Miljö har till följd av Covid-19 minskade 
tillsynsintäkter men balanserar upp underskottet 
men hjälp av minskade personalkostnader. 
Räddningstjänsten går med underskott om totalt 
700 tkr pga minskad intäkter från inställda 
utbildningsinsatser samt ökade kostnader för t ex 
SOS. 
KFT har minskade intäkter, men dessa vägs upp av 
vakanser och ej genomförda arrangemang på Covid 
-19, så totalt beräknas denna verksamhet gå med 
överskott a 280 tkr.  
Förvaltningen prognostiserar därför med ett 
överskott om 570 tkr. 
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Corona Pandemin 
Budget påverkas av Covid-19, bland annat har vi 
sedan terminsstarten haft extra bussar till och från 
skolan för Rimforsa eleverna. Idag är det endast en 
extra buss på morgonen. Prognosen bygger på att vi 
behöver bussen resten av terminen (-640 tkr). 
Ytterligare konsekvenser är minskade intäkter för 
kosten a 200 tkr pga färre beställningar, minskade 
tillsynsavgifter för miljö a 250 tkr, uteblivna 
utbildningar för räddning a 350 tkr samt minskade 
intäkter pga färre lokaler uthyrda a 310 tkr. Så 
prognosen är minskade intäkter a 1 750 tkr. 

Investeringar 
Investeringsområde Prognos  Budget Avvikelse 

Förvaltningsinvestering 
ospecificerad 

3 209   3 209 0 

Reinv, fastigheter 8 000  10 000 2 000 

Reinv, vägar 2 650   2 650 0 

Reinv, fiber 2 000   2 000 0 

Energieffektivisering 
fastigheter 

2 000 2 000 0 

Förnyelse 
trafikbelysning 

500 500 0 

Summa 18 359 20 359 2 000 

Investeringar för år 2020 är fortsatt 
bredbandsutbyggnad, förnyelse av fordonsflottan, 
asfalteringar av gator/cykelbanor, ställplats Horn, 
trafiksäkerhetsåtgärder Bäckskolan, reinvesteringar 
i fastigheter samt utrustning räddningstjänsten. 

Internkontroll 
Samhällsbyggnadsnämnden har en 
internkontrollplan som antogs av nämnden 2020-
02-25. Första uppföljningen kommer ske i 
novembernämnden. 
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Samhällsbyggnadsnämndens åtaganden och indikatorer  

Hållbar samhällsutveckling 

Samhällsbyggnadsnämndens 
åtagande 

Andelen hushåll med tillgång till 
bredband 

 

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020 

Procentuell ökning 1 dec 2019-30 
nov 2020 jämfört med samma 12 
månadersperiod året innan 

5% 0,5% 
 

Samhällsbyggnadsnämndens 
åtagande 

Energiförbrukning Kmh/per kvm 
bruksarea i kommunens egna fastigheter 

 

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020 

Procentuell minskning 1 dec 2019-
30 nov 2020 jämfört med samma 
12 månadersperiod året innan 

5%   

 

Samhällsbyggnadsnämndens 
åtagande 

Att ta fram förslag på kommunala 
fastigheter som ur ekonomiskt, ekologiskt 
och socialt hållbarhetsperspektiv bedöms 

lämpliga att förses med solceller 

 

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020 

En strategisk plan Framtagen plan   

 

Samhällsbyggnadsnämndens 
åtagande 

Närproducerat livsmedel inom kost 

 

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020 

Andel råvaror 1 dec 2019-30 nov 
2020 jämfört med samma 12 
månadersperiod året innan 

32%   

 

Samhällsbyggnadsnämndens 
åtagande 

Minska serveringssvinnet och 
tallrikssvinnet 

 

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020 

Procentuell minskning 1 dec 2019-
30 nov 2020 jämfört med samma 
12 månadersperiod året innan 

10%   

 

Digital infrastruktur skapar förutsättning för hållbar samhällsutveckling.   
Stor betoning på påverkan på klimat- och miljöpåverkan lokalt inom kommunens geografiska område. 

        

Samhällsbyggnad - Hållbar samhällsutveckling - Analys åtaganden 

Andelen hushåll med tillgång till 
bredband 

Utbyggnad pågår  

Energiförbrukning Kmh/per kvm 
bruksarea i kommunens egna 
fastigheter 

Energiförbrukningen har mot jämförande period minskat mer än 5% men 
mest beroende på att vintern varit mildare än föregående period. 
Ljusarmaturer byts till led för att minska förbrukningen samt byte av 
värmekälla till fjärrvärme på förskolan Tornhagen. 
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Att ta fram förslag på kommunala 
fastigheter som ur ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt 
hållbarhetsperspektiv bedöms 
lämpliga att förses med solceller 

Plan för eventuella solceller på kommunala fastigheter beräknas tas fram 
med externt konsultstöd under året. 

Närproducerat livsmedel inom kost 
Andelen närproducerade livsmedel har en direkt relation till det 
ekonomiska läget med önskemål om billigare måltider från övriga 
förvaltningar.  

Minska serveringssvinnet och 
tallrikssvinnet 

Tallriksvinnet och serveringssvinnet har minskat men just nu uppehåll 
med mätningen under 2 månader(Corona) 

        

God livsmiljö 

Samhällsbyggnadsnämndens 
åtagande 

Planberedskap för bostäder 

 

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020 

Antagna detaljplaner för bostäder 50 bostäder ca 175 

 

Samhällsbyggnadsnämndens 
åtagande 

Förvärv för att öka markreserv för 
framtida exploatering 

 

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020 

Kommunägd mark Öka markinnehavet Oförändrat 

 

Samhällsbyggnadsnämndens 
åtagande 

Öka besöksövernattningar 

 

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020 

Antal övernattning 1 dec 2019-30 
nov 2020 jämfört med samma 12 
månadersperiod året innan 

5%   

 

Samhällsbyggnadsnämndens 
åtagande 

Förutsättningar för alla människor att på 
olika villkor uppleva naturen 

 

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020 

Både tätortsnära områden och 
naturområde 

Öka    

 

Åtagandena riktas på både kommuninvånare, nya kommuninvånare och besökare   

        

Samhällsbyggnad - God livsmiljö - Analys åtaganden 

Planberedskap för bostäder Uppfyllnad klar 

Förvärv för att öka markreserv för 
framtida exploatering 

Pågår, nyanställd mex-ingenjör är på plats.   

Öka besöksövernattningar 
Svårt att nå pga Corona, Minskade besök både enstaka dagar och längre 
med övernattning. (övernattningarna ökade 7 % mellan 2018-2019) 

Förutsättningar för alla människor 
att på olika villkor uppleva naturen 

Pågår. Uppdatering av skyltar + ny skyltning Östgötaleden och andra 
leder. Införande av Naturkartan! 
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Livskraftigt näringsliv 
      

Samhällsbyggnadsnämndens 
åtagande 

Införa företagslots 

 

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020 

Igångsatt företagslots Igångsätt tjänst   

 

Samhällsbyggnadsnämndens 
åtagande 

Planberedskap för verksamheter 

 

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020 

Antagna detaljplaner för 
verksamheter 

30 000 kvm mark >100 000 kvm  

 

Åtagandet syftar till att samordna och kanalisera stöd till företag samt skapa förutsättning för  

etableringar och tillväxt       

        

Samhällsbyggnad - Livskraftigt näringsliv - Analys åtaganden 

Införa företagslots Oklar samverkan 

Planberedskap för verksamheter Uppfyllnad klar 

        

Kompetensförsörjning 

Samhällsbyggnadsnämndens 
åtagande 

Förbättra resultat 
medarbetareundersökning HME 

 

Indikator Målvärde Senaste utfall Prognos 2020 

Undersökningens resultat Förbättra   

 

        

Samhällsbyggnad - Kompetensförsörjning - Analys åtaganden 

Förbättra resultat 
medarbetareundersökning HME 

Avsaknad av återkoppling 
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Renhållning 

Taxefinansierad verksamhet inom 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Ordförande: Mikael Österling 
Förvaltningschef: Karolina Hedlund  

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

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

Årets verksamhet 

Ny underentreprenör för tömning av slambrunnar 
från årsskiftet. 

Avfallsplan har varit ute på remiss. 

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

Viktiga händelser  
Inmätning av slambrunnar pågår 
Utredning om digital orderhantering för 

slamtömning har påbörjats  
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om att 

ansöka om dispens från insamlingskravet  för 
matavfall. 

Framtiden 
Regeringen har beslutat om ändrade avfallsregler. 

Producentansvaret förtydligas och år 2025 ska alla 
bostäder ha tillgång till fastighetsnära insamling av 
förpackningar och tidningar. 

Från och med 2021 är insamling av förpackningar 
och tidningar tillståndspliktigt. Den som samlar in 
förpackningar ska ha ett tillståndspliktigt 
insamlingssystem. Dessutom ska alla kommuner 
senast 2021 erbjuda separat insamling av matavfall. 

Regeringen har i pressmeddelande 23 april 
meddelat att producentansvaret för tidningar 
kommer att upphöra.  

Två ansökningar har lämnats in till Naturvårdsverket 
om att bli så kallat tillståndspliktigt 
insamlingssystem för förpackningar. Ingen av 
ansökningarna uppfyller kraven i lagstiftningen.  

Naturvårdsverkets slutsats är att det krävs 
förändringar i förordningen. 

Regeringen har meddelat att ikraftträdandet av 
kravet på matavfallsinsamling kommer att skjutas 
upp.  

Ekonomi  

Ersättningen för kommunskrot har mer än halverats 
under mars månad. Under april månad 
återhämtade sig priserna något för att fortsätta 
ligga på en låg nivå. 

Benämning (tkr) Prognos  Budget Avvikelse 

Intäkter – 13 140 – 13 140 0 

Personalkostnad 2 500 2 665 165 

Övriga kostnader 10 513 10 348 – 165 

Kapitalkostnad 127 127 0 

Summa 0 0 0 

 

Drift  

Störningar i överföring mellan våg och 
debiteringssystem har åtgärdats under april månad.   

Under våren och sommaren har antalet besök på 
återvinningscentralen och mängden in till 
ristipparna ökat. 

Ny plats för insamling av grovavfall i Rimforsa. 

Under sommaren har Förpackningsinsamlingens 
återvinningsstationer behövt städas med 
kommunal personal på grund av att hushålls och 
grovavfall har dumpats. 

Större underhållstädning på avfallsanläggningen 
har gjorts under augusti månad. 

Förseningar hos entreprenören med vårens 
slamtömningar. 

 

Investeringar 

Investeringsområde Prognos  Budget Avvikelse 

Reinvestering  0 100 100 

Digitalisering 
renhållning 

0 200 100 

    

    

    

Summa 0 300 300 
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Vatten och avlopp 

Taxefinansierad verksamhet inom 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Ordförande: Mikael Österling 
Förvaltningschef: Karolina Hedlund  
 

Verksamhetsuppdrag och organisation 
 Produktion och distribution av dricksvatten. 

 Uppsamling och rening av avloppsvatten. 

 Avledning av dagvatten 

 Driftpersonal är anställda inom VA enheten. 

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

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

Optimering av slambehandlingsprocessen i Kisa 
reningsverk har gjorts. 

En slamvassbädd vid Rimforsa reningsverk har 
tömts. 

Kisa reningsverk drabbades i augusti av inbrott.  

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

Viktiga händelser  
Utbyggnad av Rimforsa vattenverk pågår. 
Bevattningsförbud infördes i Rimforsa 15 juni. 

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

Redovisningsprincipen för tidigare övertagna 
ledningar kan komma att ändras. 

Ekonomi  
Benämning (tkr) Prognos  Budget Avvikelse 

Intäkter -18 722 -19 272 - 550 

Personalkostnad 5330 5741 411 

Övriga kostnader 10347 10379 32 

Kapitalkostnad 3045 3152 107 

Summa 0 0 0 

  

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

Drift  
Brand i avfuktare i tryckstegringen Björkfors. Tagit  
samtliga avfuktare av samma fabrikat ur drift. 
Återställning av lokalerna pågår efter branden. 

Investeringar 
Totalram tilldelad från KF 

Investeringsområde Prognos  Budget Avvikelse 

Kisa reningsverk 1 000 2 300 1 300 

Sanering VA 1 800 1 800 0 

Reinvestering VA 1 000 1 000 0 

Rimforsa VV 19 952 19 952 0 

Digitalisering VA 0 500 500 

Björkfors VV 200 200 0 

Summa 24 452 25 752 1 800 

 

1503 Sanering VA 

Relining 90 m avloppsledning Eriks väg Rimforsa.   

Utbyggnad av avlopp till tre fastigheter väster om 
Storgården Klart. 

Utbyggnad avlopp etapp 1 Kalle Zeths väg klar. 

1756 Reinvestering VA verk  

Planering pågår. 

1505 Rimforsa vattenverk Kapacitetshöjning  

Pågående projekt. 
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Överförmyndare i samverkan 

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 

förordnar själv god man för ensamkommande 

flyktingbarn. Verksamheten är en lagreglerad 

myndighetsutövning.  

Vimmerby, Kinda, Åtvidaberg och Ydre samverkar 

via en gemensam tjänstemannaorganisation med 

säte i Vimmerby. 

 

Viktiga händelser under årets första åtta månader 

Rekrytering av vakant handläggartjänst (sedan mars 

2019) blev klar i mars och ny medarbetare på plats 

från 1 juli. Långtidssjukskrivning och annan frånvaro 

har lett till arbetsanhopning i början av året, både 

avseende ordinarie ärenden så väl som granskning 

av årsredovisningar. I slutet av augusti var omkring 

30 procent av cirka 350 årsredovisningar granskade 

och klara. 

För att klara verksamheten har en vikarierande 

handläggare från april till året slut tillsats, samt från 

juni hyrs en handläggare in från konsultföretag som 

granskar årsredovisningarna. Därtill har extra 

administratörsresurs tillförts verksamheten från 1 

januari och fram till oktober.  

Sammanfattande kommentarer kring det 

ekonomiska utfallet januari – augusti, jämförelse 

med föregående år 

Det ekonomiska utfallet för perioden är 510 tkr att 

jämföra med 2019 då utfallet var 323 tkr. 

Verksamheten har högre kostnader under årets åtta 

första månader jämfört 2019 på grund av ökade 

personalkostnader och inköp av konsulttjänst. 

 

Sammanfattande prognos för helåret 

Prognos för hela ÖVIS visar på ett överskott på 320 

tkr mot budget. Trots höga personalkostnader årets 

första åtta månader gör verksamheten ett överskott 

som beror på att planerade inköp av e-tjänst för 

ställföreträdare och nytt verksamhetssystem inte 

kommer att göras under året. 

 

Förväntad utveckling 

Med den förstärkning av verksamheten som har 

gjorts kommer ärendebalansen vara tillbaka till mer 

normala nivåer under senare delen av året. Målet 

om att årsräkningarna ska vara granskade inom sex 

månader kommer inte att kunna uppfyllas. Under 

2021 kommer verksamheten att lägga tid och 

resurser på införande av e-tjänst och verksamhet 

som under lång tid har skjutits på framtiden. 

 

Målen 2020 

På grund av långtidssjukskrivning och vakant tjänst 

årets första sex månader kommer vissa av målen 

inte att uppnås vid årets slut. Se nedan 

kommentarer kring måluppfyllelse. 
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Färger för hur målet uppnåtts: 

 

 Målet nått                Nära målet      Målet ej uppnått                Uppgift saknas eller kan inte bedöma

Perspektiv Mål 2020 Måluppfyllelse

Har målet 

uppnåtts 

200831?

Kommer målet 

uppnås 201231 

enl prognos för 

helårsutfallet?

E
k

o
n

o
m

i

En ekonomi i 

balans

Prognosen visar ett överskott om 280 tkr 

som beror på att införskaffande av e-tjänst 

och nytt verksamhetssystem inte har köpt 

in under perioden.

      

Årlig utbildning av 

ställföreträdare

Den årliga utbildningen är planerad till 

november 2020.
       

God tillgång på 

ställföreträdare

Målet är att förordna ställföreträdare inom 

två månader, vilket i dagsläget är svårt då 

det är mycket svårt att rekrytera nya 

ställföreträdare.

Medarbetare och 

överförmyndare 

ska ha kompetens 

för att utföra sitt 

uppdrag

Med anledning av covid-19 har 

utbildningar och länsträffar som skulle 

genomförts under våren skjutits fram till 

hösten. Nu planeras bland annat länsträff i 

Högsby i oktober. Under hösten kommer 

handläggarna delta i olika digitala 

utbildningar.

Effektivare 

granskning av 

årsräkningar

Vid augusti månads utgång var 30 procent 

av årsredovisningarna granskade. 

Prognosen är att samtliga årsredovisningar 

ska vara färdiggranskade i december.

U
tv

e
c
k

li
n

g

Införande av e-

tjänst för att 

effektivisera 

redovisning för 

ställföreträdare och 

handläggare

På grund av arbetsanhopning har 

införandet av nya system fått 

nedprioriteras. I höst kommer en första 

systempresentation att göras och stöd från 

ITSAM är avsatt för införandet.

In
v

å
n

a
r
e
 o

c
h

 b
r
u

k
a

r
e

V
e
r
k

sa
m

h
e
t 

o
c
h

 m
e
d

a
r
b

e
ta

r
e

Överförmyndaren 

ska arbeta för att 

ha en god 

tillgänglighet, gott 

bemötande och 

snabb 

handläggning med 

hög kvalité

Ny enkät skickas ut i november.

Effektiv 

handläggning av 

anmälningar om 

behov av 

ställföreträdare

På grund av arbetsanhopning i början av 

året har handläggningen försenats. I takt 

med att fler resurser har tillförts 

verksamheten har läget blivit bättre och 

prognosen för helåret är att vi ska klara 

målet.
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Valnämnd 

Valnämnden ansvarar för att kommunens 

genomförande av allmänna val sker på ett 

rättssäkert och effektivt sätt. Personal vid 

kommunkansliet (kommunstyrelsens förvaltning) 

samordnar det praktiska arbetet. Under valdagen 

och förtidsröstningen tas personal in från andra 

förvaltningar och externt.  

 

Nämndens ordf: Pierre Ländell (LPO) 

Förvaltningschef: Nämnden saknar egen 

tjänstemannaorganisation. Kommunstyrelsens 

förvaltning/kommunchef är ansvarig. 

Viktiga händelser  

Valnämndens verksamhet är mycket begränsad 

under de år som allmänna val inte hålls. 

Valnämnden ska dock ha beredskap för eventuella 

extraval. 

Ekonomi  

Valnämnden har hittills under året inte haft några 

sammanträden eller andra aktiviteter. Nämndens 

enda kostnader är några mindre eftersläpande 

fakturor från 2019 års val till Europaparlamentet. 

Framtiden 

Valnämndens verksamhet är lagstadgad och 

framförallt koncentrerad till de år val äger rum till 

riksdag, kommun, region, europaparlamentet 

och/eller vid lokala eller nationella 

folkomröstningar. Valnämnden förväntas även ha 

beredskap för att kunna genomföra eventuella 

extra val och omval. Det pågår även utredningar 

kring kommande förändringar i vallagen, 

valnämnden/valadministrationen i Kinda kommun 

har efter valet deltagit i en referensgrupp kring 

dessa förändringar som en del i sin 

omvärldsbevakning. 
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