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Kommunstyrelses ordförande har ordet
Verksamhetsåret 2018 är det sista under mandatperioden 2014 – 2018. Den politiska majoriteten har
utgjorts av socialdemokraterna, moderaterna samt
kristdemokraterna. Även 2018 har präglats av politisk stabilitet, ett förhållningssätt som syftar till utveckling och tillväxt. Majoriteten har haft ett högt
tempo när det gäller att fatta politiska beslut. Det
som är positivt är att besluten har fattats i en bred
politiskt enighet vilket visar att vi har en samsyn på
vad som är bra för Kinda kommun. Den politiska inriktningen medför att Kinda kommun blir ännu
bättre att leva och verka i för våra medborgare, företagare och besökare.

Fibrering av Kisa är på väg att slutföras. Renoveringen av Hornåbergs camping är nu klar och en ny
lekplats intill campingen invigdes.
Projekt som pågår är bland annat utveckling av stationsområdet som förhoppningsvis även omfattar en
ny livsmedelshall, renovering av Hovby hamn, upphandling av en ny Räddningsstation, renovering av
tidigare Stjärneboskolan som möjliggör en flytt av
Lärcentrum.
Det är mycket som är positivt i Kinda kommun, de
kommunala verksamheterna håller genomgående
hög kvalitet, en låg arbetslöshet, en av Sveriges
tryggaste kommuner, befolkningen ökade med 33
personer under året och uppgår nu till 9915, ett näringsliv som går på högvarv, en låg kommunalskatt
samt en välskött kommunal ekonomi.

En ny politisk- och tjänstemannaorganisation genomfördes från den 1 januari 2018. Förändringen
ger bättre förutsättningar för ökad service till medborgare och företagare. Regelbundna företagsbesök har genomförts under året liksom möten med
Växtkraft Kinda. Kontakter med civilsamhället har
skett i form av kontakter med Leva och bo i Rimforsa
och Attraktionskraft Kisa. Den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa är i slutskedet, planen medför
möjligheter till ökat bostadsbyggande och företagande i Rimforsa. Projektering av om- och tillbyggnad av skolan i Rimforsa har påbörjats liksom utbyggnad av vattenverket. Byggnationen av idrottshallen på Hackel har påbörjats.

Även om mycket fungera bra i kommunen så finns
självklart utmaningar såsom kompetensförsörjning
för både näringslivet och kommunen, fibrering av
landsbygden, upprustning av Stångådalsbanan och
förbifart Kisa.
Valet 2018 medförde att det från och med 2019 så
styrs Kinda kommun av en ny politisk konstellation
bestående av socialdemokraterna, centerpartiet, liberalerna samt landsbygdspartiet oberoende.

LSS-boendet i Kisa blev klart i slutet av året med inflyttning i början av 2019. Ett antal objekt i Kisa invigdes under året såsom Skateparken vid Värgårdsskolan, badet vid Värgårdsudde och lekplatsen i
Kullaparken. Etapp ett av renoveringen av Bäckskolan i Kisa färdigställdes och ytterligare arbete fortsätter under 2019. Renoveringen av Värgårdsskolan
är nu klar i samband med nya slöjd- och tekniksalar.

Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare för
mycket goda insatser under året gentemot våra
medborgare och företagare!
Tillsammans utvecklar vi Kinda!
Hans Måhagen
Kommunstyrelsens ordförande
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Förvaltningsberättelse

En viktig del i arbetet är vår värdegrund. Framåtanda, ansvarskänsla och dialog är vår ryggrad i
kommunen och grunden för vår styr- och kvalitetsmodell.

Politik och organisation
Kommunfullmäktiges ordf: Lena Käcker Johansson
(kd)
Kommunchef: Rosie-Marie Fors

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

Stiftelsen Kindahus 100 % tecknad av kommunen
Kommunalförbundet ITSAM; 1 av 6 medlemskommuner

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

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har 35 ledamöter. Under mandatperioden 2015-2018 är mandatfördelningen följande:
Socialdemokraterna 11
Moderaterna 6
Centerpartiet 5
Sverigedemokraterna 5
Kristdemokraterna 2
Miljöpartiet 2
Liberalerna 2
Vänsterpartiet 1
Landsbygdspartiet Oberoende 1

Utifrån visionen är fyra utvecklingsområden framtagna.
De fyra utvecklingsområdena är:
 God livsmiljö
 Hållbar samhällsutveckling
 Livskraftigt näringsliv
 Kompetensförsörjning.

Den politiska majoriteten består av Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna.

I dokumentet Utveckling Kinda, som togs av kommunfullmäktige i november 2015, beskrivs Vision
Kinda och de politiska utvecklingsområdena med
tillhörande kommunfullmäktige mål för mandatperioden.

Kommunens styr- och kvalitetsmodell

Mål och måluppfyllelse
Kommunen har fastställt 8 stycken Kommunfullmäktigemål. Nämnderna har därefter utformat 36
åtaganden kopplade till målen. Nämnderna uppfyllde 66 % av sina åtaganden. 5 % bedöms delvis
uppfyllda.

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




God livsmiljö – Resultaten från medarbetarundersökningen visar att verksamheterna arbetar utifrån
värdegrunden. Resultaten från gymnasieskolan har
förbättrats något jämfört med 2017 och följer de resultat samma grupp fick inför årskurs 9. Egenkontrollen inom Vård- och omsorgsnämnden har genomförts med gott resultat.

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Eftersträva att uppfylla medborgarnas behov
Uppföljning av kvalitet, resultat i förhållande
till insatta resurser
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och åtgärda risker. Utöver det arbetar vi med särskilda internkontrollplaner där varje nämnd följer
upp särskilt utvalda kontrollpunkter utifrån en riskanalys. Samtliga nämnder har under 2018 arbetat
med intern kontroll dock saknar en nämnd särskild
plan för den interna kontrollen. Vi vill utveckla den
interna kontrollen så att den på ett bättre sätt integreras i den löpande planerings-, uppföljnings- och
ledningsprocessen.

Hållbar samhällsutveckling – Sanering av två
mindre områden är gjorda underåret. Miljö och
andra hållbarhetsfrågor är centrala, giftfri förskola,
arbete med matsvinn, tema plast, hållbarhet och
källsortering är något som finns på samtliga enheter
på bildningsnämnden. Avtal för elbil har tagits fram
och beställning är genomförd.
Ett livskraftigt näringsliv – Näringslivsstrategi och
handlingsplan är framtagen under året. Rollerna
mellan kommunen och Växtkraft har tydliggjorts.
Inom området upphandling har utbildning skett för
näringslivet vilket givit positivt resultat i undersökningar. Kommunen har anordnat barnaktiviteter,
sagostunder, lovaktiviteter, föreläsningar, konstutställningar m.m.

Miljöredovisning
Kommunens Samhällsbyggnadsnämnd delar varje
år ut ett miljöstipendium. Miljöstipendiet går till
ett företag eller en privatperson som under året
har gjort något alldeles särskilt för natur och miljö.
2018 tilldelades Hållbart Rimforsa stipendiet för
deras engagemang att utveckla Kinda i en riktning
som är mer hållbart.

Kompetensförsörjning – Det finns rutin för medborgardialog och gemensam synpunktshantering för
kommunen startas upp inom kort. Ny organisation i
kommunen är genomförd. Långsiktigt arbete för
kompetensförsörjning pågår och har redovisats i januari 2019. Föreningsträffar har genomförts i samband med fördelning av statliga bidrag för kostnadsfria lovaktiviteter och familjedag/föreningsmässa.

Miljökontoret har sedan 2009 inventerat enskilda
avlopp. Utifrån denna inventering har ca 400 bristfälliga avlopp åtgärdats. Åtgärderna innebär att
sjöar, vattendrag och grundvatten får bättre vattenkvalité.
I Kinda kommun tas en miljöredovisning fram varje
år för att jämföra nyckeltal och kopplingen till nationella och regionala miljömål. Genom redovisningen av nyckeltal kan förändringar urskiljas över
tiden.

Kvalitet och uppföljning
För att mäta vårt arbete, att vi gör våra medborgare
och brukare nöjda, gör vi regelbundna utvärderingar av vårt arbete. Vi gör månadsuppföljningar,
arbetar med synpunktshantering och genomför en
rad undersökningar.

Ett exempel på nyckeltal redovisas nedan.
Halten fosfor i Åsunden

Ett verktyg från SKL (Sveriges kommuner och landsting) som används är Kommunernas Kvalitet i Korthet (KKiK). I KKiK redovisas resultat inom flera områden som är intressanta för medborgarna. Resultaten har ambitionen att i ett övergripande perspektiv
beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med
andra kommuner. Andra övergripande undersökningar som vi genomför är medborgarundersökning
och medarbetarundersökning. Vi arbetar även med
öppna jämförelser och specifika undersökningar efter område.

Nyckeltalet visar halten av fosfor i Åsunden. Höga
halter av näringsämnet fosfor orsakar övergödning
i våra sjöar, vattendrag, kustvatten och hav. Fosforhalten 2018 i Åsunden ligger på mindre än 5,0 µg/l
vilket är under målhalten 7,5 µg/l.

En annan form av uppföljning och utvärdering är intern kontroll. Att arbeta med den interna kontrollen ingår i allas arbete dvs att arbeta enligt bestämda processer och rutiner, att förbättra och utveckla verksamheten, att rapportera avvikelser och
risker mm. Det är integrerat i vardagens arbete med
att genomföra, förvalta och verkställa och handlar
om ett löpande arbete med att förebygga, upptäcka

En fullständig miljöredovisning kommer senare under året att finnas på kommunens hemsida
www.kinda.se. Där belyses miljömålen; begränsad
klimatpåverkan, bara naturlig försurning, frisk luft,
ingen övergödning, god bebyggd miljö, giftfri miljö,
levande skogar, myllrande våtmarker, ett rikt växtoch djurliv samt levande sjöar och vattendrag.
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Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 2015-2018
I november 2015 antog kommunfullmäktige mål för
mandatperioden. Målen är adresserade till en eller
flera nämnder.

Till varje mål fastställs indikatorer med målnivå.
Detta för att kunna följa upp och analysera resultaten.

God livsmiljö
Kinda kommun ska främja sysselsättningen främst med fokus på unga
Målnivå

Utfall ÅR 2018

Indikator
Arbetslöshet 16-24 år i kommunen
Andel av befolkningen som någon gång under året erhållit ekonomiskt
bistånd/försörjningsstöd

lägre än riket,
riket 5,2
lägre än riket,
riket 4,2

4,0
upphört ersatts
av indikator
nedan

Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat högre än riket,
89
försörjningsstöd, andel (%)
riket 78
Kommentar: Arbetslösheten påverkas av konjunkturen men kan också bero på utbildningsnivå och andra
strukturella komponenter. Kinda arbetar aktivt för att unga och unga vuxna ska kunna komma ut på
arbetsmarknaden och inte hamna i arbetslöshet. Inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret fångas de
ungdomar upp som ej påbörjat, har hoppat av eller ej slutfört gymnasieexamen. Arbetet inom
aktivitetsansvaret innebär att motivera ungdomarna att slutföra gymnasiestudier i någon form då detta är en
av de viktigaste faktorerna för att få arbete.
AMI arbetar med de unga som är över 20 år och AMI samverkar med bland annat arbetsförmedling,
försäkringskassa, Kinda Lärcentrum, Region Östergötland och Individ- och familjeomsorgen. Fokus ligger på att
rusta och motivera de unga till studier eller arbete. Arbetslösheten generellt är låg och då sjunker också
ungdomsarbetslösheten och detta tillsammans med de aktiva insatserna kan vara förklaringar till Kinda
kommuns goda resultat.
Kinda kommun ska ha en effektiv kärnverksamhet med hög kvalitet och goda resultat
Målnivå

Indikator

Senste utfall
Kinda

högre än riket,
64
riket 71
högre än riket,
Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år
76,7
riket 78,6
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning högre än riket,
50
eller insats
riket 75
Personalkontinuitet, antal personer som en hemtjänsttagare möter
lägre än riket,
15
under 14 dagar
riket 15
Kommentar: Resultaten för 2018 i nationella prov i åk 3 visar att Kinda kommun närmar sig rikets resultat i
svenska men ligger längre efter i matematik. När det gäller nycketalet gymnasieelver som fullföljer sin
utbildning inom 4 år finns vissa svårigheter kring analysen. Det är svårt att uttala sig om då det är elever som
gick i kommunens skolor för 3-4 år sedan och vi har ingen insyn in deras progression. Resultatet har förbättrats
något jämfört med föregående år men ligger fortfarande strax under Kindas normalresultat och under riket.
Samtidigt följer resultaten den nivå samma årskull hade när den lämnade årskurs 9. Utifrån Kinda kommuns
förutsättningar (socioekonomiskt och utbildningsnivå generellt) lyckas kommunen väl. För båda två första
indikatorerna ska observeras att det rör sig om små årskullar (ca 100 elever) och därför kan resultat variera
stort över tid.
När det gäller ej återakutaliserade ungdomar är det här främst ungdomar i 18-19 års ålder som inte har kommit
in på arbetsmarknaden på grund av psykisk ohälsa och som inte som inte har någon sjukpenninggrundande
inkomst, SIG. Totalt handlar det om 16 stycken ungdomar och där 8 stycken återaktualiserats, lika fördelat
mellan killar och tjejer. För personalkontinuitet i hemtjänsten försöker vi så långt som det är möjligt att planera
in flera insatser efter varandra som utförs av en och samma personal tex. stöd/hjälp med inköp, städ och tvätt.
Vi har arbetat för att kontaktpersonen så mycket som möjligt ska vara den som utför hjälpen /stödet. Har
brukaren många insatser under dygnet och att insatserna kräver två personal, kan man ju uppleva att det blir
många olika personal som kommer.
Nationella prov åk 3
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Kinda kommun ska ha attraktiva och trygga närmiljöer
Målnivå

Indikator

Senste utfall
Kinda

högre än riket,
55
riket 55
högre än riket,
Nöjd medborgar-index, Gång- och cykelvägar
53
riket 55
högre än riket,
Nöjd region-index, Trygghet
68
riket 57
Kommentar: Nöjdheten mäts vid medborgarundersökningen. Senaste undersökningen som gjordes hösten 2017
visar att vi ligger på ungefär samma nivå som samtliga kommuner. Vi kan göra förbättringar av betygsindex för
gång och cykelvägar samt gator och vägar för att förbättra det totala resultatet för undersökningen. Vi bör
även bevara och om möjligt förbättra resultatet för trygghet då det har en stor påverkan för
helhetsbedömningen.Vi arbetar ständigt för att våra miljöer ska bli ännu tryggare och mer attraktiva bland
annat genom trygghetsvandringar. I vårt ANDTS- och brottsförebyggande råd samverkar kommunen med polis
och andra viktiga aktörer.
Nöjd medborgar-index, Gator och vägar

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

Indikator
Det ska finnas detaljplan som möjliggör olika upplåtelseformer i
Rimforsa

framtagen plan

Antal invånare i Rimforsa

öka

Senste utfall
Kinda

Kommentar: FÖP Rimforsa är framtagen och beräknas vara klar våren 2019.
Invånare 2015: 2304 inv 2016: 2311 inv 2017: 2302 inv 2018: 2317 inv
Andel kommunägd tätortsnära mark i Rimforsa ska öka
Målnivå

Indikator

Senste utfall
Kinda

Andel tätortsnära mark för boende och industri i Rimforsa som
öka
kommunen äger
Kommentar: Under de senaste åren har ingen ökning av tätortsnära mark i Rimforsa genomförts. FÖP för
Rimforsa är i slutskedet och utifrån den kommer en genomförandeplan tas fram för att visa mer specifikt på
vilka markaffärer och andra strategier som är bäst lämpade och mest prioriterade för en klok och hållbar tillväxt
för orten.
Hållbar samhällsutveckling

Kinda kommun ska aktivt arbeta för att minska miljöbelastningen
Målnivå

Indikator
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser

lägre än riket,
riket 5,21

Antal påstigande i kollektivtrafiken

öka

Senste utfall
Kinda
9,78

223 973
Kommentar: Kinda ligger högre än medelvärdet, vilket bland annat beror på att vi har stora industrier som
påverkar. Vidare får genomfartstrafik stort genomslag. Antal påstigande i kollektivtrafiken har minskat jmf med
fg år 2017: 229 126, utfall år 2016: 234 703 utfall år 2015: 227 129
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Ett livskraftigt näringsliv

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

Indikator
NKI, nöjd kund index, myndighetsutövande gentemot företag

öka

Svensk näringslivsranking av företagsklimat

öka

Senste utfall
Kinda

-

182
Kindas företagares sammanfattande omdöme av Företagsklimatets förändring från förra årets enkät har
förbättrats mer än både länets och landets sammanfattande omdöme. Dock tappar Kinda kommunen och den
överskuggande orsaken till vårt tapp fr 161 till 182 är Nyföretagandet! Nyföretagandet har i Kinda sjunkit från
9,83 "nyföretagsamma individer per 1000 invånare" 2017 till 6,09 år 2018, dvs ca 60 nya företag.
Kompetensförsörjning

Andel som upplever engagemang, demokrati och inflytande ska öka
Målnivå

Indikator

högre än riket,
riket 40
högre än riket,
riket 40

Nöjd inflytande -index, helhet
Nöjd inflytande-index, påverkan
Antal inkomna synpunkter

öka

Medarbetarengagemang (HME) totalindex

högre än riket

Senste utfall
Kinda
39
37
111

lägre än riket,
Sjuktal
6,3
6,7
Kommentar: I indiktorn nöjd inflytande-index för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i
Kinda är en del påverkan. Kinda kan genom att förbättra delen som handlar om förtroendet höja
helhetsbetyget. När det gäller inkomna synpunkter har vi tagit fram nya rutiner för synpunktshantering. Dessa
rutiner ska underlätta för våra medborgare att lämna in synpunkter och kvalitetssäkra hanteringen.
Sjukfrtånvaro och sysselsättning hänger starkt ihop, vi ser nu bra resulat inom båda områdena. Kinda jobbar
förebyggande och har tex inom en större förvaltning infört sjukanmälan via system MedHelp/Avonova.
Utfallet visar senaste utfall Kinda.
Grönt= 100% eller mer. Målnivå ska vara lika eller lägre/högre än riket vid rapporteringstillfället. Skulle målnivån sammanfalla med riket
anses målet uppfyllt.
Gult= 91-99%.
Rött= 90% eller lägre.
Om indikatorerna till målet visar grönt för samtliga inom målet blir utfall för målet grönt, likaså om alla är röda blir målet rött. Annars blir
målet gult.
Läs gärna vidare om vår Vision, utvecklingsområden och kommunfullmäktiges mål för mandatperioden i dokumentet Utveckling Kinda.
För redovisning av nämndernas mål och måluppfyllelse se respektive nämnds verksamhetsberättelse.
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Kommunfullmäktiges mål och nämndernas åtagande
Se vidare i nämndernas redogörelser i bilaga 2.
God livsmiljö
KF mål

Kinda kommun ska främja sysselsättningen främst med fokus på unga

BN

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

BN

Matcha utbildning – företag (jobb eller fortsatt studier)

VON

Höja statusen och attraktiviteten för de yrkesgrupper som finns inom Vård- och omsorgsnämndens område.

KF mål

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

KS

Värdegrunden ska genomsyra alla verksamheter.

KS

Skapa förutsättningar för gott ledarskap – strukturellt och stödjande.

SBN

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

SBN

Tillgänglig fritid-/natur- och kulturutbud för alla åldrar med barn och ungdomar som
prioriterad grupp.

BN

Goda kunskapsresultat i alla verksamheter

BN

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

VON

Fortsätta kvalitetsutveckla och säkerställa och följa upp rutiner inom Vård- och omsorgsnämndens alla verksamheter

KF mål

Kinda kommun ska ha attraktiva och trygga närmiljöer

SBN

Skapa förutsättningar för att Kinda ska ha attraktiva och trygga närmiljöer

SBN

Ta fram en plan för tätortsnära park/skogsmark

SBN

Genomföra ”Rätt fart i staden”

SBN

Långsiktigt utveckla natur, fritidsområden och kulturmiljöer

KF mål

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

KS/SBN

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

KF mål

Andel kommunägd mark i Rimforsa ska öka

SBN

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

Kinda kommun ska aktivt arbeta med att minska miljöbelastningen

KS/SBN

Arbeta för upprustning av Stångådalsbanan.

SBN

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

SBN

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

SBN

Ett förorenat område med prio 1 är undersökt vad gäller föroreningar

BN

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

VON

Öka miljötänket vid inköp och förbrukning

VON

Öka användandet av miljövänliga transporter
Ett Livskraftigt näringsliv

KF mål

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

KS

Öka företagsrankning med utgångspunkt i varumärkesplattformen

SBN

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

SBN

Öka delaktighet i evenemang/programutbud för näringsliv och föreningsliv

VON

Goda relationer med Vård- och omsorgsnämndens företagskunder
Kompetensförsörjning

KF mål

Andel som upplever engagemang, demokrati och inflytande ska öka

KS

Skapa delaktighet genom systematisk dialog med medborgare och företagare

KS

Stödja ungdomsrådet.

KS

Sända kommunfullmäktige

KS

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

SBN

Tillgänglighet med e-tjänster ska öka

SBN

Fortsätta arbetet med att revidera föreningsbidrag reglerna.

SBN

Föreningsträffar

BN

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

VON

Bra kärnverksamhet för att locka och behålla arbetstagare samt kommuninnevånare

-8-

Omvärldsanalys
Den starka tillväxten som lett till högkonjunktur närmar sig slutet. Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) skriver i sin ekonomirapport för december
2018 att den svenska konjunkturen nu har passerat
toppen även om arbetsmarknaden är fortsatt stark.

jämfört med 6,2 % 2017. I åldersspannet 16-64 år är
sifforna 2,4 % per december 2018 jämfört med 3,6
% per december 2017 enligt Arbetsförmedlingens
månadsstatistik. För riket är motsvarande 3,8 %
jämfört med 5,9 % för år 2017.

Den globala tillväxten håller på att växla ner till ett
långsammare tempo. Byggandet av bostäder har
gått in i ett betydligt långsammare tempo. SKL räknar med att bostadsbyggandet kommer minska under hela 2019.

Antalet invånare i Kinda var vid årsskiftet 9915.
(9 882 2017, 9 874 2016)
Framtiden
I vår långsiktiga finansiella analys ser vi behov att
både kunna gasa och bromsa. Vi arbetar med olika
verktyg för att skapa en långsiktigt hållbar kommun;
samverkan inom och utom kommunen, systematiskt effektiviseringsarbete, upphandlings- och inköpsarbete, översyn av investeringar, kompetensförsörjning och digitalisering för att nämna några.

Det viktigaste av kommunernas och landstingens
skatteintäkter, nämligen utvecklingen av arbetade
timmar, ser ut att vara svag kommande år. Detta innebär en minskande sysselsättning och stigande arbetslöshet som följd. Avkylningen av arbetsmarknaden ligger dock en bit bort. I SKLs prognos visar
sig den svagare arbetsmarknadskonjunkturen mer
tydligt först år 2020. En svag utveckling av antalet
arbetade timmar medför en dämpning av den kommunala skatteunderlagstillväxten kommande år.

Förändringar i demografin – genom fler unga och
gamla kommer påverka vårt sätt att arbeta och organisera oss. Vi har en fortsatt ambitiös investeringsplan som i flera fall leder till nya och ökade
driftskostnader. Precis som många andra kommuner har vi även behov av reinvesteringar i befintliga
lokaler.

Kommunernas ekonomi har under de senaste åren
varit mycket stark. Skälet är den snabba ökningen av
skatteintäkter och att kommunerna haft stora intäkter från rea- och exploateringsvinster, positivt finansnetto och omfattande ersättningar från staten
för flyktingmottagandet. I takt med att dessa intäkter minskar kommer även kommunernas ekonomi
att försämras. 2019 bromsar skatteunderlaget in
och verksamheterna utsätts för ett fortsatt högt demografiskt tryck. Kommunerna får också ett allt
större ansvar och fler uppgifter utan att detta alltid
kompenseras av staten. Kommunerna räknar dock
med att klara 2019 med effektiviseringar och utan
att medelskattesatsen ökar. Från och med 2020 ser
kärvare ut med ett starkt demografiskt tryck och
fortsatt långsam skatteunderlagsutveckling. Detta
innebär att utan höjda statsbidrag krävs åtgärder
motsvarande 31 miljarder till år 2022 för att klara
ett resultat på 1 procent av skatter och generella
statsbidrag enligt SKL.

Kommunen har under 2018 gått ur samarbetet med
upphandlingscenter och framåt kommer vi att ansluta oss till SKL för flertalet områden istället, vilket
är mer kostnadseffektivt. Under året har vi även
skapat och ingått ett nytt nätverk med kommunerna Söderköping, Åtvidaberg, Finspång och Valdemarsvik där samverkan kring upphandlingar sker.
Digitalisering innebär både möjligheter och utmaningar för kommunen. Framåt kan vi se att bland annat e-blanketter och e-tjänster kan vara början men
att också digitaliseringen kan beröra arbetssätt och
arbetsverktyg.
Kompetensförsörjning och personalförsörjning är
särskilt viktigt framåt då vi ser att det kommer råda
stor konkurrens även framåt inom olika yrken.
Vi ser att det eventuellt kan underlätta för vissa
verksamheter att försöka med olika yrkeskategorier
för att avlasta befintlig personal, tex lärarassistenter
och mentorer för att avlasta lärare. Även behov av
kompetensväxling finns i vissa delar av kommunen
för att kunna nå upp till dagens och framtidens lagstiftning och krav på service till kommunmedborgare och näringsliv.

I Kinda kommun har budgeten för 2019 med plan
2020-2021 indikerat på att fortsatta effektiviseringar behövs för att kunna bedriva verksamheten
med resultatnivåer på ca 2 % . För 2019 ligger budgeterat resultat på 2,5% av skatter och bidrag.
I Kinda kommun visar december 2018 arbetslöshetssiffror i åldersgruppen 18-24 år 4,8 % jämfört
med 5,6 % per december 2017. För riket i åldersspannet 18-24 visar arbetslöshetssiffrorna 3,8 %
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Finansiella intäkter och kostnader

Ekonomisk översikt och analys

Finansnettot är 1 174 tkr bättre än budgeterat. Ett
lån 20 000 tkr är omsatt på 3 år. Lösen av lån 4 700
tkr och nyupplåning med 30 000 tkr .
De finansiella intäkterna är högre än beräknat bland
annat på grund av Kommuninvest överskottsutdelning.

Finansförvaltning
Budget 2018: - 563 807 tkr
Utfall 2018:- 561 248 tkr
Budgetavvikelse 2018: - 2 558 tkr, 0,4 % av budget
Finansförvaltningen hanterar de intäkter och kostnader som inte bokförs direkt på någon av nämnderna.

Övriga påverkansposter
Återsökning av moms för 2015-2017 har skett och
godkänts av Skatteverket med totalt 845 tkr.
Avsättning med anledning av beslut, KF § 65, att bidrag till godsmagasinet i Kisas bevarande har gjorts
med 350 tkr. Utbetalning sker under förutsättning
att Länsstyrelsen bidrar med medel.
Migrationsverket: Medel har inkommit för ensamkommande barn över 18 år och till reglerats till familjehem i kommunen (totalt 349 tkr). Totalt överskott för Migrationsverket 2018 är endast 370 tkr
att jämföra med 3 651 tkr för 2017. Fortfarande sker
utbetalningar av fordringar från tidigare år (redovisas som jämförelsestörande post).
Den interna finansiering genom internräntan blev
1 571 tkr lägre då investeringar inte skrivits av i den
takt som det budgeterats för.
Reavinster vid försäljning fastigheter; Fimongatan,
Allhamraskolan, tomt Rimforsa m.fl. uppgår till +
3 400 tkr

Kommunalskatteintäkter och generella statsbidrag
utgör de största posterna. Härifrån sker pensionsutbetalningar och pensionsavsättningar och finansiella intäkter och kostnader bokförs här.
Skatter och generella statsbidrag
2018 års skatter budgeterades till 419 303 tkr och
417 521 tkr utbetalades till oss, dvs 1 782 tkr lägre
än budget.
Enligt SKLs cirkulär 18:64 är sedan slutavräkningen
skatter 2017 1 453 tkr sämre och preliminär avräkning 2018 sämre än med 602 tkr.
Total budgetavvikelsen skatter slutar på - 3 832 tkr.
De generella statsbidragen budgeterades till
143 239 tkr och blev 3 950 tkr högre.
I detta ingår 470 tkr i så kallad Bonus Extratjänster
med anledning av att vi tagit emot 6 personer som
stått långt utanför arbetsmarknaden och därmed
sänkt arbetslösheten. Medlen läggs enligt KF § 30
som förstärkning till resultatet.
Statsbidrag med anledning av ökat bostads-byggande i kommunen har inkommit 1 237 tkr.

Anslagsmedel till KFs förfogande
I budgeten för 2018 finns avsatt medel som fördelas
efter särskilt beslut av Kommunfullmäktige eller att
kostnaden kunnat beräknas.
Budget 2018: 1 023 tkr löner prioriterade grupper.
998 tkr har fördelats till förvaltningarna.

Semesterlöner och pensioner
Budget 2018: 1 411 tkr övriga anslagsmedel
Beslutat av Kommunfullmäktige, 1 300 tkr:
 KF § 77, KS § 139 (2017-00186) Utbildning
av undersköterskor Kommunstyrelsen 800
tkr
 KF § 9 (2017-00128) Behörighetsgivande
utbildning Bildningsnämnden 500 tkr

Semester- och komplöneskulden har minskat under
året med totalt 1 483 tkr. Skulden är dock fortsatt
hög med ca 13 000 dagar och 22 154 tkr i skuld.
Kommunen har under året bytt pensionsförvaltare
från KPA till Skandia. Pensionsutbetalningarna är
högre än budget (750 tkr) men ändå lägre än 2017.
Avsättning pensioner har ökat med ca 700 tkr avseende förtroendevalda. Tjänstepensionsbetalningarna har ökat på grund av högre löner och indexuppräkningar. Total budgetavvikelse pensioner- 8 196
tkr, där merparten är att av engångskaraktär för
2018. De prognoser vi har framåt pekar på fortsatt
ökade pensionskostnader.

Budget 2018: 7 643 tkr till ökade kapitalkostnader
m.m. Färdigställda investeringar som tillförts medel, totalt 2 621 tkr.
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215 tkr Bäckskolan (Bildning)
337 tkr Värgårdsskolans slöjdsal (Bildning)




anpassas till den enskilda kommunens förutsättningar på kort och på lång sikt. Kinda har för år 2018
antagit ett mål om mer än 2 % av skatter och bidrag,
vilket är i enlighet med god ekonomisk hushållning.
Budgeten antogs med ett ännu bättre resultat 4,6
%. Årets resultat blev 0,8 % dvs målet uppfylldes
inte. Exkluderar vi jämförelsestörande poster så blir
utfallet 0,5 % av skatter och bidrag.

1 903 tkr LSS boende etapp 1 (Vård och
omsorg)
166 tkr Camping Horn (Samhällsbyggnad)

Resterande medel fördelas när investeringen är
klar.

Avstämning av balanskravet
Balanskravet innebär att kommunen måste ha balans mellan intäkter och kostnader i resultaträkningen. För att kommunen skall kunna uppfylla
kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning krävs dock ett resultat som väsentligt överstiger balanskravet. Resultaträkningen ska utgöra utgångspunkten för avstämning mot kommunallagens
krav på ekonomisk balans. Huvudprincipen är att
realisationsvinster inte ska räknas med i intäkterna
då avstämning mot balanskravet görs. Avstämningen visar att kommunens justerade resultat uppfyller balanskravet. Kommunen har inga negativa
resultat att återställa. Se vidare not 8 i under Räkenskaper.
Balanskravsutredning (tkr)
Årets resultat enl RR.
Reducering av samtliga realisationsvinster
Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter
Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter
Orealiserade förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering till resultatutjämningsreserv
Disponering från resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

2018
4 643
-4 293

2017
13 389
-1 485

2016
24 334
-573

349

11 904

23 761

349

11 904

23 761

Finansiella mål 2018
Mål
Årets resultat
mer än 2 % av skatter och bidrag
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse Positiv

Utfall Uppfyllelse
0,8%
Ej uppfyllt
25,7%
Uppfyllt

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

Finansiella mål
För att möta de växande behoven av kommunal
verksamhet måste kommunen se till att både verksamhet och ekonomi genomsyras av god ekonomisk
hushållning i både kort‐ och långsiktigt perspektiv.
Men det räcker inte med ett positivt resultat över
tid utan i lagen har fastslagits att kommunerna skall
ange finansiella mål för ekonomin och mål och riktlinjer för verksamheten. De finansiella målen ska
ange de finansiella förutsättningarna eller ramarna
för den verksamhet kommunen bedriver. Den allmänna utgångspunkten för det finansiella perspektivet är att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar.

Pensioner
Kommunens pensionsåtagande redovisas enligt
blandmodellen som föreskrivs i redovisningslagen.
Den innebär att pensionsförmåner som intjänats
före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse.
Pensionsförmåner som intjänats från och med 1998
ingår i verksamhetens kostnader och redovisas som
avsättning.
Kostnaderna för de befintliga pensionsåtagandena
kommer att ta ett allt större utrymme i kommunens
budget framöver.

Kommunfullmäktige fastställer i samband med beslut om årsbudget och flerårsplan de finansiella målen. Ett finansiellt mål är årets resultat. Enligt ”nor‐
men” för god ekonomisk hushållning bör resultatet
uppgå till 2 % av skatter och bidrag för att möjliggöra en långsiktig sund ekonomi. Målet måste dock

Pensionsåtagandena uppgår totalt till 172 mkr varav
ansvarsförbindelsen uppgår till 163 mkr och pensionsskulden till 8,9 mkr.
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Bokslut
2018

Bokslut
2017

Bokslut
2016

7 157
1 736
8 893

5 980
1 470
7 450

5 845
1 418
7 263

Ansvarsförbindelse pensioner
Pensionsåtaganden
Löneskatt på pensionsåtaganden
Summa ansvarförbindelse

131 219
31 834
163 053

134 923
32 732
167 655

144 500
35 056
179 556

Summa pensioner (inkl. förtroendevalda)

171 946

175 105

186 819

Avsättning pensioner enl underlag KPA tom år 2017, Skandia från 2018
Avsättning pensioner
Avsättning löneskatt pensioner
Summa avsättning pensioner

alla medlemskommuner är solidariskt ansvariga. ITSAMs långsiktiga upplåning var vid årsskiftet 2018
var 1,5 mkr vilket är 7,7 mkr lägre än föregående år.
Vad gäller Stiftelsen Kindahus så finns ett Kommunfullmäktigebeslut på ett tak för borgen på 275 mkr.
Vid årsskiftet 2018 hade Stiftelsen Kindahus en belåning motsvarande 187 mkr jämfört med 177 mkr
året innan.

Låneskuld
Låneskulden uppgår till 90 mkr. Nyupplåning har
skett med 25,3 mkr.
Långivare
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest

Belopp (tkr) Ränta
20 000
2,55%
20 000
0,67%
20 000
2,94%
10 000 STIBOR3M + 0,17%
20 000 STIBOR3M + 0,16%

Kinda kommun har i december 2001 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB. Idag är 288 av landets kommuner
och landsting medlemmar i Kommuninvest. Mellan
samtliga dessa har ingåtts ett avtal om hur ansvaret
ska fördelas på varje medlemskommun vid ett ev.
infriande av borgensansvaret. Vid 2018 års utgång
var Kindas andel 0,09 %.

Förfallodag
2019-03-12
2023-02-22
2024-02-19
2020-10-22
2021-09-15

Jämförelser mellan åren 2018-2017

Utrymme för upplåning finns hos Kommuninvest för
våra och Stiftelsen Kindahus budgeterade investeringar.

Mellan åren 2017 och 2018 har verksamhetens intäkter minskat med 9,2 mkr, samtidigt som kostnaderna ökat med 14 mkr. Det som vägt upp resultatet
är de ökade skatteintäkter och generella statsbidrag
inklusive finansiella poster som ökat 11,5 mkr mellan åren. Resultatet blev därmed 8,7 mkr lägre för
år 2018 än 2017 vilket genererar ett resultat i förhållande till skatter och bidrag om 0,8%, vilket kan
jämföras med 2,4% 2017.

Kommunen ser i dagsläget ingen större risk kring
dessa borgensåtaganden.

Kinda kommuns bolag
En koncern består av en grupp juridiska enheter,
med en överordnad och dominerande enhet och en
eller flera underordnade och beroende enheter (bolag, stiftelser mm). För att koncernförhållande ska
anses föreligga, ska den överordnade enheten (här
kommunen) ha ett varaktigt bestämmande eller väsentligt inflytande över underordnad enhet. Underordnad enhet kan vara helägd eller samägd. En
samägd enhet anses bara ingå i koncernen motsvarande ägd andel. Enligt praxis förutsätts ett väsentligt inflytande vid röstandel av minst 20 %. Detta innebär att en sammanställd redovisning enbart omfattar Kinda kommun och Stiftelsen Kindahus.

Minskningen av verksamhetens intäkter beror till
största del på driftsbidrag från staten och myndigheter. Det är framför allt Statsbidrag från Migrationsverket som gör att verksamhetens intäkter
minskat mellan åren, ca 23 miljoner. Intäktsminskningen vägs upp från Statsbidragen från Skolverket
samt övriga statsbidrag till Bildningsnämnden. Föregående år hade kommunen jämförelsestörande intäkter på närmare 4,7 miljoner kr vilket har minskat
till 2018 till 2 miljoner kr

Stiftelsen Kindahus

Ökningen av verksamhetens kostnader beror till
största del på personalkostnader. Det är både Löner
för arbetad tid och pensionskostnader som står för
ökningen. Se vidare under avsnittet Personalekonomisk redogörelse.

Grundfonden i Stiftelsen Kindahus är till 100 % tecknad av Kinda kommun. Grundfondskapitalet uppgår
till 2,1 mkr. Ändamålet med stiftelsens verksamhet
är att inom kommunen uppföra, förvalta och att försälja bostadshus med tillhörande affärslokaler och
kollektiva anordningar. Verksamheten kan också
omfatta uppförande av småhus för försäljning.

Borgensåtagande
Borgensförbindelser är alltid förknippade med ett
risktagande och skall alltid ingås med största försiktighet.

Årets omsättning för Stiftelsen Kindahus uppgår till
76 658 tkr., för år 2017 var omsättningen 77 185 tkr.
Resultatet efter finansiella poster uppgår till 2 571
tkr, vilket kan jämföras med 2017 års resultat om
14 156 tkr.

Under 2012 ingicks en generell borgen för Kommunalförbundet ITSAM med ett tak på 30 mkr där
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Driftredovisning (anslagstilldelning)
Se vidare kommentarer i nämndernas verksamhetsberättelser
Nämnd

Budget
2018

Utfall
2018

Budgetavvikelse
2018

200

300

-100

Kommunstyrelsen

33 240

33 061

179

Samhällsbyggnadsnämnd

70 593

71 457

-864

Bildningsnämnden

232 036

237 982

-5 946

Vård- och omsorgsnämnd

199 300

211 408

-12 108

Kommunrevision

1 080

968

112

Överförmyndaren

1 380

1 430

-50

542 988

556 606

-13 618

-563 807

-561 249

-2 558

20 819

4 643

16 177

(tkr)
Övriga nämnder (Valnämnd och Jävsnämnd)

Anslagsmedel till KFs förfogande
budgeterat
utfördelat
ofördelade
Nettokostnader (ram)
Finansförvaltningen
Netto

10 077
-4 919
5 158

Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen redovisar ett mindre överskott
179 tkr. Ökade kostnader för omskolning av medarbetare med 2 000 tkr täcks av lägre lönekostnader
för vakanta tjänster.
Detta år har fokus varit att få den nya organisationen på plats och för att förtydliga var olika frågor
ska hanteras. Under andra tertialen har den ökade
beredskapen pga. värmen och valarbetet varit två
prioriterade arbetsområden. Höstens arbete har inriktats på den nya politiska organisationen samt ett
aktivt målarbete i förvaltningen.

svar för ett 15 tal verksamheter av helt skilda karaktärer med olika lagstiftningar, målgrupper mm. Fokus under året har varit att leverera service till kommunmedborgare, näringslivet och andra kommunala förvaltningar samtidigt som det interna arbetet
med att ge form åt förvaltningens och nämndens
gemensamma processer, arbetssätt och strukturer
startades upp. Det kvarstår ett stort arbete med ledningsstruktur och medarbetarskap för förvaltningen
och strategier och prioriteringar för nämnden. Kompetensförsörjning inom delar av verksamheterna är
en stor utmaning. Det är svårt att attrahera nya
medarbetare med erfarenhet och erforderlig utbildning och svårt att behålla medarbetare i en konkurrensutsatt arbetsmarknad.

Samhällsbyggnadsnämnd
Resultatet för nämnden 2018 blev totalt -864 tkr.
Underskottet beror främst på ökade kostnader
inom skolskjuts och färdtjänst, extremsituation under sommaren med stort antal bränder, ökade kostnader inom kommunalt IVPA(I Väntan På Ambulans)
samt en utebliven skogsavverkning och därmed utebliven intäkt. Nämnden och förvaltningen startades
1:a jan 2018. Nämnden och förvaltningen har an-

Bildningsnämnd
Nämnden visar ett resultat för 2018 på -5 946 tkr.
Några bidragande faktorer till resultatet är ökade interkommunala kostnader, ökat behov av resurspersonal och att effektiviseringarna inte lyckades fullt
ut. Situationen med det ökade behovet av resurspersonal finns både i för- och grundskola, behovet
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väntas öka ytterligare framöver. Under året har skolorna genomfört projekt med syftet att förbättra
elevers förutsättningar i skolgången, t ex Läslyftet
och Pulsprojektet. Arbetet med nya skolan i Rimforsa går fortsatt framåt. Förvaltningen har en ovanligt låg omsättning på chefer och har lyckats rekrytera behörig och kompetent personal.

fortlöper och alla äldreboenden har fått WiFi installlerat. Under sista tertialen har arbetet med en ny
gruppbostad på Funktionsstöd intensifierats och inflyttning kommer att påbörjas i januari 2019. Hemsjukvården har under året tampats med bemanningsproblematik men verksamheten har trots det
fungerat mycket bra.

Vård- och omsorgsnämnd
Vård- och omsorgsnämnd: Resultatet för år 2018
blev -12 108 tkr. Bakgrunden till underskottet bedöms främst vara institutionsplaceringar som översteg budget med 5 922 tkr. Ekonomiskt bistånd har
också ökat jämfört med 2017. Hemtjänsten har
också haft ekonomiska problem, men får goda resultat i årets brukarundersökning där hela 97 % av
brukarna är nöjda med helheten i den kommunala
hemtjänsten. Arbetet kring ständiga förbättringar

Kommunrevision: Uppdraget från Kommunfullmäktige är att självständigt och oberoende granska alla
delar av den kommunala verksamheten. Revisorerna är 7 stycken och som sakkunnigt biträde används revisionsbyrån PWC.
Överförmyndaren: Verksamheten är lagreglerad
myndighetsutövning och samverkan sker mellan
Kinda, Åtvidaberg, Ydre och Vimmerby.
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Investeringar per nämnd

Kommunen har de senaste åren ökat investeringstakten och även kommande år väntas investeringarna ligga på en fortsatt hög nivå. Kommunfullmäktige budgeterade investeringsmedel för 2018 till ca
86 400 tkr. Utöver dessa beslutades även att överföra medel från 2017 för projekt som av olika anledningar inte hunnit förbruka föregående års tilldelade budget. Totalt överfördes 48 627 tkr till 2018.
Inom dessa medel inkluderas projekt som idrottshall, vattenverk, räddningsstation, bredband och
skatepark. Sammantaget blir den totala budgettilldelningen för Kinda kommuns investeringar 2018
till 135 027 tkr. Av dessa upparbetades 65 331 tkr
under året.

exempelvis fastighet (inkl. renovering Bäckskolan),
gatuavdelning, energieffektiviseringar och VA+Renhållning.
Framtida investeringar som är beslutade i investeringsplanen innefattar till exempel: Om/tillbyggnad
av Rimforsa skola där den totala kostnaden är preliminärt kalkylerad till 148 000 tkr, ombyggnad Kisa
resecentrum, löpande investeringar i exploateringsområden för industrimark, friidrottsbana i Rimforsa
Tillkommer gör även mindre förvaltningsspecifika
investeringar och återinvesteringar i fastighet,
vägar, vatten & avlopp och renhållning.
Avvikelsen mellan utfall och budget uppstår på
grund av att flera projekt har fått tilldelade medel
men av olika anledningar har projekten försenats.
Tex kommer medel för Hackelhallen, gruppbostaden
om/tillbyggnad
av
kommunförrådet,
räddningsstation, vattenverket i Rimforsa och
Rimforsa skola behöva överföras till nästkommande
års investeringsbudget.
För mer detaljerad information, se bilaga 3.

De större pågående projekten som upparbetats under 2018 var en gruppbostad inom LSS, en idrottshall i Rimforsa, renovering av Bäckskolan, om/tillbyggnad av Rimforsa vattenverk, bredbandsutbyggnad, skatepark och lekplatser.
I investeringsbudgeten för 2018 finns det en post
som heter ”ofördelade medel” á 3 700 tkr. Posten
avser investeringar som saknar starttillstånd och
försvinner i 2019 års investeringsplan.
Respektive förvaltning har även tilldelade medel för
löpande investeringar som inte krävt djupare strategisk inblandning. Dessa innefattar 5500 tkr för
Samhällsbyggnadsnämnden, 2000 tkr för Bildningsnämnden och 2520 tkr för Vård- och omsorgsnämnden. Dessa medel ska användas till förvaltningsspecifika investeringar som tex hjälpmedel inom Vårdoch omsorg, lärohjälpmedel hos Bildning eller förnyelse av maskin/fordonspark inom Samhällsbyggnad. Ca 16600 tkr är även tilldelade Samhällsbyggnadsnämnden för löpande återinvesteringar inom
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Personalbokslut
I de följande kommer väsentliga personalförhållanden att beskrivas. I kommunens personalpolitiska
program framgår att kommunen ständigt ska anpassa sig till medborgarnas krav och önskemål samt
förändringar i omvärlden. Detta ställer krav på kommunens förmåga att utveckla, behålla och rekrytera
nya medarbetare. För att lyckas med det måste
kommunens personalpolitik främja verksamheterna
och bidra till effektivitet och förnyelse samt utgöra
en attraktiv arbetsgivare.

Friskvårdsbidrag
Kommunen erbjuder friskvårdsbidrag till medarbetarna i kommunen på 1500 kronor per år. Under
2018 så utnyttjades det av cirka 470 medarbetare.
Av dessa utnyttjade 100 medarbetare sig av hela beloppet på 1500 kronor. Det är ungefär lika många
som föregående år som utnyttjade bidraget och den
totala kostnaden var ungefär lika stor, strax under
600 000 kronor. Detta trots att friskvårdsbidraget
utvidgades under 2018 till att gälla för fler aktiviteter såsom golf, ridning, utförsåkning med mera.

Välfärdssektorn behöver anställa en halv miljon nya
medarbetare de närmaste åren, fram till 2026, för
att klara sina åtaganden. Stora pensionsavgångar
och ökad efterfrågan står bakom de ökande behoven. För att lyckas med kompetens- och personalförsörjningen så handlar det bland annat om att använda kompetensen på rätt sätt, låta fler medarbetare arbeta mer, skapa möjligheter för att förlänga
arbetslivet, skapa engagemang och ökat inflytande
samt visa på utvecklingsmöjligheter.

Arbetsskador
Under året anmäldes det sexton arbetsskador, vilket är färre än 2017. Antalet tyder på att det kan
vara en viss underanmälning, och därför är det viktigt att arbetsskador och tillbud som uppstår anmäls
och att man arbetar med riskbedömningar och med
orsakerna till arbetsskadorna och tillbuden, så att
de kan förhindras i framtiden. De vanligaste skadorna under året var från ett hanterat föremål eller
fall, till exempel skärskada eller halka på en isfläck.
Vård- och omsorgs-förvaltningen anmälde sju arbetsskador, Samhällsbyggnadsförvaltningen anmälde fem och Bildningsförvaltningen anmälde
fyra.

Arbetsmiljö och hälsa
Medarbetarenkät
Under våren genomfördes en medarbetarundersökning. Undersökningen genomfördes på samma sätt
som under 2016, vilket gjorde att resultatet kunde
jämföras mellan de båda undersökningarna. Medarbetarundersökningen besvarades av två tredjedelar
av medarbetarna vilket är en ökning sedan förra
undersökningen, då enkäten besvarades av ungefär
hälften. Jämfört med förra undersökningen så har
området stress i arbetsmiljön förbättrats, medan
områden som inflytande och balans arbete-privatliv
försämrats. Andra intressanta fakta är att de medarbetarna med längst anställningstid, rapporterar
en bättre arbetsmiljö än de med kort. Bäst arbetsmiljö uppger kvinnor från 55 år och uppåt att de har.

Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,8 procent
sedan 2017. Sjukfrånvaron har ökat både hos män
och kvinnor och i samtliga åldersgrupper. Störst ökning ses i åldersgruppen 0-29 år. Gruppen har ökat
en procent sedan 2017 och på fyra år har den ökat
med nästan 2,5 procent. En ökning av sjukfrånvaron
bland de yngre kan även ses i övriga samhället och
är inte specifikt för Kinda kommun.
Både sjukfrånvaro kortare än 15 dagar (sjuklöneperiod) och sjukfrånvaro från 15 dagar och mer har
ökat. Procentuellt av total sjukfrånvaro, så ökar den
längre sjukfrånvaron något mer än korttidsfrånvaron, vilket även går att se i hälsotalet 60 dagar + som
ökat 0,9 procent. Procentuellt av total sjukfrånvaro,
så ligger sjukfrånvaron de första dagarna (1-14 dagar) i motsvarande nivå som 2017, men i och med
att sjukfrånvaron ökar totalt så blir det fortfarande
en ökad korttidsfrånvaro. Den korta sjukfrånvaron
under 15 dagar är den sjukfrånvaro som är mest
kostsam för arbetsgivaren om hänsyn enbart tas till
det monetära. Ytterligare information om kostnader för sjuklön finns i stycket om Personalkostnader.

I och med att det genomförts en organisations-förändring sedan förra undersökningen är det svårt att
jämföra förvaltningarna mellan under-sökningarna.
Det som kan sägas är att Vård- och omsorgsförvaltningen, som inte genomgick några större förändringar i samband med om-organisationen, har ett
förbättrat resultat. Bildningsförvaltningen, som genomgick större förändringar i omorganisationen, visar försämringar inom några områden. Mer information om resultatet i medarbetarundersökningen
finns att läsa i resultatrapporten Kinda kommunsarbetsmiljöundersökning 2016-2018. Under hösten
2019 planeras nästa enkät att genomföras.
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Sjukfrånvaro

försörjnings-aspekten i åtanke. Den hårda konkurrensen på arbetsmarknaden gör att löneglidningseffekter kan uppstå.
Grupper som i framtiden ses som svårrekryterade är
vissa lärarbehörigheter, sjuksköterskor, re-habiliteringspersonal, specialiserade handläggare, socialsekreterare samt yrken på plan- och byggsidan.
Personalrörlighet
Under 2018 så gick sexton medarbetare i pension.
Cirka nittio medarbetare har slutat sin anställning
på annat sätt, där uppsägning på egen begäran är
vanligast. Totalt sett är det fler avgångar under 2018
än 2017 och kommunen har något färre tillsvidareanställda vid utgången av 2018 än vid utgången
2017. Mer om antalet anställningar finns i stycket
om anställningsstatistik.

Sjukfrånvaro per förvaltning
Vård- och omsorgsförvaltningen är den förvaltning
som har högst sjukfrånvaro, 8,4 procent. Samhällsbyggnadsförvaltningen är den förvaltning som har
lägst sjukfrånvaro, 5,1 procent. I detta sammanhang
brukar en jämförelse göras med föregående år för
respektive förvaltning. I och med förändringarna
som genomfördes i omorganisationen, saknar en
sådan jämförelse relevans, då förvaltningarna är så
pass annorlunda. Vård- och omsorgsförvaltningen
gjorde dock inga större förändringar, där kan en
jämförelse göras och där ökade sjukfrånvaron med
0,5 procent.

Under den kommande femårsperioden så kommer
cirka 100 medarbetare fylla 65 år och eventuellt
avgå med ålderspension. Tillsammans med övriga
avgångar beräknas cirka 100 medarbetare avgå per
år. Detta ställer stora krav på ett aktivt arbete med
kompetens- och personalförsörjningen. Inom lönebildningsområdet kan löneglidningseffekter uppstå
när det kommer till att personal inom bristyrken väljer att avbryta anställningen.

Sjukfrånvaro per förvaltning 2018

Personalomsättningen bland tillsvidareanställda
under 2018 var 13,5 procent, vilket var något högre
än föregående år. Ökningen kan förklaras utifrån att
det under 2018 har varit fler avgångar än under
2017 och att alla tjänster inte återbesattes.

Anställningsstatistik
Vid utgången av 2018 var 789 medarbetare tillsvidareanställda. Motsvarande siffra vid utgången av
2017 var 795. En minskning av tillsvidareanställda
var till exempel nedläggningen av kommunens boende för ensamkommande barn.

Kompetensförsörjning
Rekrytering
Det är fortsatt hård konkurrens på arbets-marknaden, men Kinda kommun har lyckats att rekrytera
till flertalet av tjänsterna som finns i kommunen och
det är en balans i flera yrkesgrupper som det tidigare har varit svårrekryterade, exempelvis socialsekreterare och sjuksköterskor. Det finns dock svårigheter för verksamheter att rekrytera vikarier.
Kommunen behöver fortsätta att arbeta med attraktiviteten i våra yrken. Under 2019 så kommer
ett projekt gällande arbets-givarvarumärket lanseras. Arbetet med att öka andelen som arbetar heltid
kommer fortsätta och på så sätt öka attraktiviteten
i de yrken det berör. I löneöversynen satsades det
extra medel på ett flertal grupper med kompetens-

Antal anställda (2018-12-31)

* Visstidsanställda redovisas exklusive timavlönade.
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Tillsvidareanställda per förvaltning

Förändringen av pensionskostnader beror på högre
avsättningar bland annat för de förtroendevalda.
Premiebetalningarna är också högre både för försäkringsdelen och för den avgiftsbestämda delen.

I nedanstående tabell så är antalet månadsavlönade
tillsvidareanställda presenterade per förvaltning. I
och med genomförd omorganisation är inte några
jämförelser gjorda med föregående år då en sådan
jämförelse saknar relevans eftersom förändringarna är så pass stora. Bildningsförvaltningen är numer den förvaltning som har flest månadsavlönade
tillsvidareanställda. Tidigare har Vård- och omsorgsförvaltningen haft flest månadsavlönade tillsvidareanställda.

Personalkostnader 2018 (siffrorna anges i miljoner kronor, förkortad tkr)

Antal tillsvidareanställda per förvaltning (2018-12-31)

Medellön
Medellönen för månadsavlönade tillsvidare-anställda var vid årsskiftet 29 795 kr. Vid årsskiftet
2017 var medellönen 28 668 kr. Det är en ökning
med 4 procent. Medellönen för kvinnor var 29 440
kr och medellönen för män 31 562 kr.

Antal årsarbetare
Antal årsarbetare, det vill säga samtliga medarbetares anställningstid omräknat till heltidstjänster, var
för 2018 790. Av dessa var 91 årsarbetare månadsavlönade visstidsanställningar och 93 årsarbetare
arbetade som timavlönade.
Totalt minskade antalet årsarbetare med 12 stycken
2018 i jämförelse med 2017, vilket var lika mycket
som ökningen mellan 2016 och 2017.

Övertid, sjuklön och timlön
Nedan specificeras kostnader inom områdena övertid, sjuklön samt timlön. Övertids och mertidskostnaden har gått ner under 2018. Det är framförallt
kvalificerad övertid och fyllnadslön som använts
mindre.

Heltidsarbete och genomsnittlig sysselsättningsgrad
I december 2018 var 65,7 procent av de tillsvidareanställda anställda på heltid, vilket är en ökning sedan föregående år. Både kvinnor och män har ökat
i andelen heltidsanställningar och det är kvinnors
heltidsanställningar som ökat mest. Totalt sett är
män i högre utsträckning än kvinnor anställda på
heltid. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden
ökar också och även där ligger männen högre än
kvinnorna.

I och med att sjukfrånvaron har ökat så har även
kostnaderna för sjuklön ökat. Kostnaden i tabellen
nedan är för korttidsfrånvaron och inkluderar inte
sjuklön för dag 15-90 utan gäller enbart för kostnaderna de första fjorton dagarna.
Timlönerna har ökat med 1,7 tkr och delar av denna
ökning hänger också ihop med de högre sjukfrånvarotalen. En högre sjukfrånvaro och en minskad användning av övertid och mertid leder till en högre
timlönekostnad om frånvaron ersätts med timavlönade vikarier.

Andel tillsvidareanställningar som är heltid samt genomsnittlig
sysselsättningsgrad månadsavlönade.

Kostnader, övertid, timlön, sjuklön, angivet i tkr

Personalkostnader
Lönekostnaden ökade, från 302 miljoner 2017, till
310 miljoner 2018. En ökning som motsvara 2,7 procent.
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Räkenskaper
Fem år i sammandrag
2018

2017

2016

2015

2014

9 915
20,95

9 882
20,95

9 874
20,95

9 795
20,95

9 795
20,98

99%

97%

96%

97%

100%

4,6

13,389

24,3

19,7

2,5

556,6

539,1

516,4

493,8

493,4

68,9

53,1

47,2

55,3

57,0

37%

63%

90%

66%

32%

Tillgångar och skulder
Tillgångar, mkr
Per invånare, kr
Balanslikviditet

554,3
55 906
54%

531,6
53 799
65%

500,1
50 647
75%

447,0
45 634
75%

404,6
41 305
69%

Skulder (inkl avsättningar), mkr
Per invånare, kr

248,5
25 068

230,5
23 328

212,4
21 507

187,1
19 099

164,3
16 775

Eget kapital, mkr
Eget kapital/invånare kr

305,8
30 838

301,1
30 471

287,7
29 140

259,9
26 536

240,3
24 529

55%
26%

57%
25%

58%
22%

58%
16%

59%
11%

Allmänt
Invånare 31 december
Kommunal utdebitering, kr/skattekrona*
Resultat
Nettokostn andel av skatteintäkter
(inkl skatteutjämningsbidrag)
Resultat efter skatteintäkter och
finansnetto, mkr
Driftredovisning
Nettokostnad, mkr
Investeringar
Nettoinvesteringar, mkr
Självfinansieringsgrad (årets
resultat+avskrivningar/nettoinvesteringar

Soliditet, %
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse, %
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Resultaträkning
(tkr)

Not

Bokslut
2018

Bokslut
2017

Bokslut
2016

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar/nedskrivningar

1
2
3

140 745
-685 374
-21 103

150 026
-671 262
-19 925

164 808
-660 222
-18 214

Jämförelsestörande intäkter
Jämförelsestörande kostnader

1
2

1 950

4 694
-7 075

13 852
-9 437

-563 783

-543 541

-509 213

415 470
153 117
1 655
-1 816

407 184
150 451
758
-1 463

390 807
143 436
821
-1 516

4 643

13 389

24 334

4 643

13 389

24 334

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag o utjämn
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4
5
6
7

Resultat före extraord. poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

8
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Kassaflödesanalys
Indirekt metod
(tkr)
Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Förändring avsättningar
Justering för övr ej likvidpåverkande poster
Medel från verksamheten före
förändring av rörelsekapital
Ökn (-) minskn (+) förråd och varulager
Ökn (-) minskn (+) kortfristiga fordringar
Ökn (+) minskn (-) kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Not

Bokslut
2018

Bokslut
2017

Bokslut
2016

8
3
16
9

4 643
21 103
3 061
-4 116
24 691

13 389
19 925
1 621
975
35 909

24 334
18 214
5 597
3 779
51 924

13
18

-7 018
-18 529
-856

222
17 182
13 334
66 647

219
-29 311
19 032
41 864

-69 739
6 734
-5

-55 672

-54 109

-46

-1 931

-63 009

-55 718

-56 040

38 367
-4 874
338
33 831

3 311
-106
227
3 431

725
-61
-1 374
-709

-30 034

14 360

-14 886

36 999
6 965

22 639
36 999

37 524
22 639

-4 487

-16 377

-4 826

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Förändring av rörelsekapital

22
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Balansräkning
(tkr)
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader mm
Maskiner o inventarier
Summa materiella tillgångar
Finansiella tillgångar
Summa finansiella tillgångar

Bokslut
2018

Bokslut
2017

Bokslut
2016

10
11

415 743
64 993
480 736

390 023
44 697
434 720

358 368
41 580
399 948

12

15 729
15 729

16 062
16 062

16 242
16 242

496 465

450 782

416 190

50 879
6 965
57 844

43 861
36 999
80 860

222
61 042
22 639
83 903

554 309

531 641

500 093

287 730
13 389
301 119

263 396
24 334
287 730

Not

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

13
14

Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar
och skulder
Eget kapital
Ingående kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

15

301 119
4 643
305 762

Avsättningar
Avsättningar, pensioner
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

21
16
16

8 893
23 757
32 650

7 450
22 140
29 590

9 107
18 861
27 969

17
18

109 455
106 442
215 898

75 962
124 971
200 933

72 758
111 637
184 394

554 309

531 641

500 093

187 425
163 053
222 449

186 419
167 655
39 398

206 555
179 556
30 984

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital o skulder
Borgensåtaganden
Pensionsskuld före 1998
Op. leasingavtal, framtida avg.

19
21
20
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Notförteckning
(tkr)
Not 1:
Verksamhetens externa intäkter exkl skatter, generella statsbidrag, utjämningsbidrag och räntor.
Försäljningsmedel
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag (riktade statsbidrag, EU-bidrag mm)
Försäljning verksamhet och konsulttjänster
Försäljning anl.tillg, div periodisering
Summa verksamhetens intäkter
Migrationsverket utbetalningar för 2015-2017
Summa jämförelsestörande intäkter
Not 2:
Verksamhetens externa kostnader exkl skatter, räntor och avskrivningar.
Personalkostnader
Inköp, bidrag och transfereringar
Köp av huvudverksamhet
Lokal/fastighetskostnader, förbrukningsmaterial, tele, IT
Konsulttjänster, administrativa tjänster, resor, försäkringar
Reaförlust försäljn anl-tillg
Avsättning deponi
Summa verksamhetens kostnader

Bokslut
2018

Bokslut
2017

Bokslut
2016

8 595
42 296
9 328
70 408
7 775
4 293
140 745

10 187
40 241
9 292
80 640
8 181
1 485
150 026

10 384
39 476
8 441
100 174
5 759
573
164 808

1 950
1 950

4 694
4 694

13 852
13 852

-447 141
-20 121
-94 670
-66 673
-54 429
-187
-2 152
-685 374

-430 931
-20 349
-94 241
-71 979
-51 126
-327
-2 309
-671 262

-412 884
-21 901
-105 796
-70 576
-46 219
-1 779
-1 067
-660 222

Inlösen pension, IPR, inkl löneskatt
Avveckling verksamhet ensamk barn och lokaler
Summa jämförelsestörande kostnader

-9 437
-7 075
-7 075

-9 437

Not 3:
Avskrivningar o nedsskrivningar av investeringar
Avskr byggnad och tekniska anläggn.
Avskr maskiner och inventarier
Summa avskrivningar och nedskrivningar

-14 718
-6 385
-21 103

-13 776
-6 149
-19 925

-13 205
-5 008
-18 214

Not 4:
Prel. skatteinbetalningar
Prel. slutavr. innevarande år
Slutavräkningsdiff. föregående år
Summa skatteintäkter

417 521
-602
-1 448
415 470

408 679
-2 016
521
407 184

392 420
-2 026
413
390 807

103 894
11 948
26 454
1 776

104 828
17 333
21 864
656

101 016
16 329
21 212
1 759

1 553
7 491

-96
5 866

-337

Not 5:
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Kommunal fastighetsavgift
LSS utjämningsbidrag/avgift
Strukturbidrag
Regleringsbidrag/avgift
Generellt bidrag från staten
Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar 2015-2016.
Tot: 3 744 tkr, varav 1/13 periodiserad till år 2015 och 12/13 till år 2016
Summa generella statsbidrag

3 456

Not 6:
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter
Not 7:
Räntor på lån
Räntor på pensionsavsättning
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader
Not 8:
Årets resultat enl resultaträkningen
Justerat resultat enl balanskrav
varav VA-verksamheten
Not 9:
Justering ej likvidpåverkande poster
Utrangering och försäljning av anläggningstillgångar
Summa fsg anl.tillgångar
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153 117

150 451

143 436

120
1 534
1 655

104
653
758

105
716
821

-1 236

-1 260

-581
-1 816

-203
-1 463

-1 260
-66
-190
-1 516

4 643
-611

13 389
11 904

13 389
12 816
638

2 619
2 619

975
975

3 779
3 779

(tkr)
Not 10:
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde:
Ack avskrivning:
Ingående värde:
Årets avskrivning:
Nyanskaffning:
Försäljning/utrangering:
Flyttning/utfördelning:
Strykningar
Utgående värde:

Bokslut
2018

Bokslut
2017

606 522
-216 498
390 023
-14 718
63 086
-1 489
-13 717
-7 441
415 743

561 626
-203 258
358 368
-13 776
46 394
-963
0
390 023

Linjär avskrivning tillämpas på samtliga byggnader och anläggningar.
Mark skrivs ej av.
Avskrivningstider: 5-99 år
Markreserv
Anskaffningsvärde:
Ack avskrivning:
Årets avskrivning:
Utgående värde:

3 998
-976
-40
2 982

Exploatering
Anskaffningsvärde:
Ack avskrivning:
Nyanskaffning:
Utgående värde:

5 182
-2 220
-23
2 939

Publika fastigheter
Anskaffningsvärde:
Ack avskrivning:
Årets avskrivning:
Nyanskaffning:
Utgående värde:

41 020
-22 203
-974
2 649
20 492

Verksamhetsfastigheter
Anskaffningsvärde:
Ack avskrivning:
Årets avskrivning:
Nyanskaffning:
Försäljning/utrangering:
Utfördelning:
Flyttning:
Utgående värde:
Fastigheter för affärsverksamhet
Anskaffningsvärde:
Ack avskrivning:
Årets avskrivning:
Nyanskaffning:
Utgående värde:

(tkr)
Not 11:
Maskiner, inventarier, fordon mm
Anskaffningsvärde:
Ack avskrivning:
Ingående värde:
Årets avskrivning:
Nyanskaffning:
Försäljning/utrangering:
Flyttning/utfördelning:
Strykning:
Utgående värde:
Linjär avskrivning tillämpas på samtliga maskiner, inventarier och fordon.
Avskrivningstider: 3-20 år
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393 799
-123 757
-10 732
22 796
-1 294
469
509
281 789

113 383
-53 929
-2 471
3 155
60 138

Pågående investeringsprojekt
Anskaffningsvärde:
21 728
Nyanskaffning:
21 035
Försäljning/utrangering:
-80
Utfördelning:
-869
Flyttning:
-574
41 240
Övriga fastigheter
Anskaffningsvärde:
1 463
Ack avskrivning:
-611
Årets avskrivning:
-50
Utgående värde:
801
Fastigheter för annan verksamhet
Anskaffningsvärde:
18 592
Ack avskrivning:
-12 825
Årets avskrivning:
-428
Utgående värde:
5 338

Bokslut
2018

Bokslut
2017

105 599
-60 902
44 697
-6 385
14 570
-1 130
13 717
-476
64 993

98 203
-56 624
41 580
-6 149
11 258
-12
0
-1 980
44 697

Maskiner/inventarier
Anskaffningsvärde:
Ack avskrivning:
Årets avskrivning:
Nyanskaffning:
Flyttningar
Försäljning/utrangering
Strykningar
Utgående värde:

56 551
-34 418
-3 178
4 978
65
-1 130
-476
22 393

Fordon
Anskaffningsvärde:
Ack avskrivning:
Årets avskrivning:
Nyanskaffning:
Omflyttningar
Försäljning/utrangering
Utgående värde:
Bredbandsnät/Fiber
Anskaffningsvärde:
Ack avskrivning:
Årets avskrivning:
Nyanskaffning:
Omflyttningar
Utgående värde:
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13 567
-8 760
-652
2 824
1 202
0
8 180

31 136
-16 544
-1 848
6 768
12 450
31 962

Förbättringsutgift annans fastighet
Anskaffningsvärde:
4 280
Ack avskrivning:
-1 170
Årets avskrivning:
-708
Utgående värde:
2 403
Konst
Anskaffningsvärde:
Ack avskrivning:
Utgående värde:

66
-11
55

Bokslut
2018

Bokslut
2017

Bokslut
2016

2 982
281 789
60 138
20 492
6 139
2 962
41 240
415 743

2 842
277 484
59 454
18 817
6 618
3 080
21 728
390 023

2 882
263 158
56 234
17 070
9 796
2 617
6 611
358 368

Not 11:
Maskiner och inventarier
Bilar och andra transportmedel
Konst
Bredbandsnät (inkl stadsnät)
Förbättringsutgift annans fastighet
Summa inventarier/transportmedel

22 393
8 180
55
31 962
2 403
64 993

22 133
4 807
55
14 592
3 110
44 697

22 091
3 444
55
14 611
1 378
41 580

Not 12:
Aktier och andelar övrigt*
Obligationer m.m
Simhallsfonden
Stiftelsen Kindahus, grundfondskap
Lån föreningar
Övriga finansiella tillgångar
Summa finansiella anl tillgångar

8 912
2 000
323
2 107
1 176
1 211
15 729

8 952
2 000
343
2 107
1 282
1 378
16 062

8 909
2 000
354
2 107
1 326
1 546
16 242

7 313
34 004
609
793
8 160
50 879

8 505
25 271
46
36
10 003
43 861

6 283
48 185
-21
2 274
4 322
61 042

6 965
6 965

36 999
36 999

9
22 630
22 639

301 119

287 730

4 643
305 762

13 389
301 119

259 918
3 478
24 334
287 730

6 008
1 149

3 621
1 308
1 051
1 196
274
20 816
1 323
29 590

3 437
1 711
699
3 091
170
18 507
354
27 969

64 713

64 728

343
7 480
1 396
2 030
75 962

354
7 055

Not 10:
Markreserv
Verksamhetsfastigheter
Fastigheter för affärsverksamhet
Publika fastigheter
Fastigheter för annan verksamhet samt övriga fastigheter
Exploateringsfastigheter
Pågående nyanläggningar
Summa mark o byggnader

* Kinda kanal, Östsvenska yrkeshögskolan, Folkets hus och Kommuninvest
Not 13:
Fakturafordringar
Fordringar hos staten
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Not 14:
Kassa
Bank
Summa likvida medel
Not 15: Eget kapital
Eget kapital vid årets början
Justering Kommuninvest, tidigare år*
Årets resultat
Summa Eget kapital
Not 16:
Avsättning pensioner:
Avs pensioner exkl garantipension o visstidspension
Avs garantipens o visstidspens (antal visstid 2 pers)
Avs pensioner förtroendevalda
Avs löneskatt pensioner
Avs löneskatt pensioner förtroendevalda
Adlerskogstippen (deponi)
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

1 736
22 968
789
32 650

Not 17:
Lån
Skuld för investeringsbidrag
Förvaltade medels kapital
VA Anslutningsavgifter
VA investeringsfond Rimforsa VV
Anslutningsavgifter bredband
Summa långfristiga skulder

90 000
4 407
323
8 783
1 800
4 141
109 455
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620
72 758

Bokslut
2018

Bokslut
2017

Bokslut
2016

15
41
33 225

15
-34
31 365

Not 18:
Kortfristig del av långfristig skuld
Övriga kortfristiga skulder/avräkn konton
Leverantörsskulder
Avfallsskatt
Källskatt
Skuld till staten
Upplupna semesterlöner/okomp övertid
Upplupna arb.givaravgifter, semesterlöneskuld
Upplupna arbetsgivaravgifter
Förutbetalda intäkter
Upplupna kostnader
Pensioner, individuell del
Upplupen särsk löneskatt individuell del och pensionsutbet.
Upplupna pensionskostnader övrigt
Anslutningsavg VA (expl omr)
Summa kortfristiga skulder

134
22 431
70
6 580
2 686
16 016
6 139
7 986
6 219
4 749
12 635
4 351
1 371
15 076
106 442

6 254
2 655
17 088
6 550
7 654
6 642
9 951
14 215
5 274

6 419
3 653
16 692
6 398
7 751
4 439
4 436
12 809
3 726

15 407
124 971

13 968
111 637

Not 19:
Stiftelsen Kindahus, byggn kred.
Kommunalförbundet Itsam (varav Kindas del= 1/6 av belopp)
Summa borgensåtaganden

187 165
255
187 425

177 185
9 214
186 419

191 870
14 571
206 555

Kommuninvest i Sverige AB
Kinda kommun har sedan dec 2001 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga
nuvarande och framtida förpliktelser. Kommuner och landsting/regioner som är medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening
har ett solidariskt borgensansvar. Detta innebär att varje medlem har ett ansvar för sin del av Kommuninvests verksamhet.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av
ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet
ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest
i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunens respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Kinda kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse,
kan noteras att per 2018-12-31 uppgick. Kommuninvest i Sverige AB:s totala skulder/åtagande till 404 804 079 tkr och totala tillgångar
till 406 323 006 tkr. Kinda kommuns andel av de totala skulder/åtagande uppgick till 346 716 tkr (0,086 %)
och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 345 626 tkr (0,085%).
Not 20:
Operationella leasingavtal (hyror), avtal längre än 3 år
Betalda leasingavgifter innevarande år (ink moms)
Framtida leasingavgifter:
inom 1 år
inom 2-5 år
inom 6-10 år
Summa framtida leasingavgifter
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17 630

15 426

10 917

17 812
75 163
129 474
222 449

16 096
21 665
1 636
39 398

10 239
18 483
2 263
30 984

Bokslut
2018

Bokslut
2017

Bokslut
2016

6 125
-607
319
255

5 148
-588

3 691
-595

133

51
1 711

Not 21: Sammanfattning pensioner
Pensionsavsättning
(pensioner intjänade 1998 och senare)
Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Ändrad samordning
Nya efterlevandepensioner
Övrig post
Pensionsavsättning förtroendevalda (inkluderas från 2018 i ord.avsättning)
Avsättning löneskatt pensionsavs förtroendevalda
Ingående löneskatt
Förändring löneskatt
Löneskatt med anledning av IPR inlösen
Summa avsättning inkl löneskatt

540

302
-66
1 051
274
1 249
-54

8 893

7 449

289
698
169
895
353
1 843
9 106

Aktualiseringsgrad 99% (2018) 99 % (2017) 98% (2016)
KPA Överskottsfondens värde

3 861

3 838

1 973

131 219
31 834
163 053

134 719
32 683
167 402

144 320
35 012
179 332

204
49
253

66
16
82

35 909
-55 718
3 431
-16 377

51 924
-56 040
-709
-4 826

Ansvarsförbindelse (pensioner intjänade 1997 och tidigare)
Pensionsåtaganden
Löneskatt på pensionsåtaganden
Summa ansvarförbindelse

2 261

Ansvarsförbindelse förtroendevalda enligt KPA tom 2017, sedan 2018 redovisas dessa i ordinarie ansvarsförbindelse
Pensionsåtaganden PBF/PRF-KL
Löneskatt på pensionsåtaganden
Summa ansvarförbindelse förtroendevalda
Not 22: Förändring av rörelsekapital
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från investeringsverksamhet
Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Summa förändring av rörelsekapital

31 426
-69 744
33 831
-4 487

Kommuninvest
Ursprungligt insatskapital, 445 tkr. Insatsemissioner: 127 tkr
Årlig insats 3 485 tkr och särskild insats 4 759 tkr.
Totalt insatskapital 181231; 8 816 tkr.

Övriga upplysningar
Taxeringsvärde kommunens skogsfastigheter, 67 689 tkr.
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Sammanställd redovisning
Ändamålet med stiftelsens verksamhet är att inom
Kinda kommun uppföra, förvärva fastigheter eller
tomter, i syfte att där uppföra, förvalta och försälja
bostadshus med tillhörande affärslokaler och kollektiva anordningar.

Inom Kinda kommun har verksamhet hittills bedrivits i förvaltnings-, kommunalförbunds- och stiftelseform. Kommunalförbund och stiftelseform kan i
vissa lägen vara mera fördelaktig att använda än
förvaltningsformen, men kan också ha nackdelar i
form av begränsad insyn för kommunfullmäktiges
ledamöter och allmänheten.

Grundfonden i Stiftelsen Kindahus är till 100 % tecknad av Kinda kommun. Grundfondskapitalet uppgår
till 2 107 tkr.

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

Den sammanställda redovisningen visar ett positivt
resultat om 6 276 tkr.

Resultaträkning sammanställd redovisning
Bokslut
2018

Bokslut
2017

Bokslut
2016

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar/nedskrivningar
Jämförelsestörande intäkter
Jämförelsestörande kostnader

201 867
-733 195
-29 976
1 950

209 412
-706 018
-28 322
4 695
-7 075

226 692
-697 085
-26 400
13 852
-9 437

Verksamhetens nettokostnader

-559 354

-527 308

-492 378

Skatteintäkter
Generella statsbidrag o utjämn
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

415 470
153 117
847
-3 277

407 184
150 451
702
-3 580

390 807
143 436
721
-4 345

6 803

27 449

38 241

-580
53

-1 944
-484
-710

-1 913
2 565
-747

6 276

24 311

38 146

(tkr)

Resultat före extraord. poster
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt obesk reserv
Årets resultat

Not
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Kassaflödesanalys sammanställd redovisning
Bokslut
2018

Bokslut
2017

Bokslut
2016

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Förändring avsättningar
Justering för övr ej likvidpåverkande poster
Medel från verksamheten före
förändring av rörelsekapital

6 276
29 976
4 780
-7 214
33 818

24 311
28 322
2 814
1 663
57 110

38 146
26 400
3 780
3 879
72 205

Ökn (-) minskn (+) förråd och varulager
Ökn (-) minskn (+) kortfristiga fordringar
Ökn (+) minskn (-) kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

28
-11 623
-7 736
14 487

157
17 359
12 068
86 694

163
-29 988
22 852
65 232

-100 011
6 734
-20

-60 081
73
-46
31
-60 023

-65 863
-51
-1 931
45
-67 800

33 311
-44 792

Indirekt metod

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-93 297

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Ökning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

79 617
-36 144
338
43 811

-11 481

725
-8 171
-1 374
-8 820

Årets kassaflöde

-34 999

15 190

-11 388

53 796
18 797

38 606
53 796

49 994
38 606

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Balansräkning sammanställd redovisning
Bokslut
2018

Bokslut
2017

Bokslut
2016

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader mm
Maskiner o inventarier
Övriga materiella anl.tillg.
Summa materiella tillgångar

702 122
70 084
5 120
777 326

658 538
50 938
276
709 752

631 448
47 161
238
678 847

Värdepapper andelar mm
Långfristiga fordringar
Summa finansiella tillgångar

11 275
2 456
13 731

11 335
2 714
14 049

11 303
2 957
14 260

Summa anläggningstillgångar

791 057

723 801

693 107

Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

264
51 184
18 797
70 245

292
42 111
53 796
96 199

449
59 470
38 606
98 525

861 302

820 000

791 632

392 975
6 275
399 250

368 468
24 310
392 778

330 132
38 145
368 277

8 893
2 483
7 423
23 757
42 556

7 451
2 536
6 843
22 139
38 969

9 462
1 825
6 360
18 507
36 154

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

288 599
130 897
419 496

245 527
142 726
388 253

257 008
130 193
387 201

Summa eget kapital o skulder

861 302

820 000

791 632

98
9 980
163 053
222 449

90
9 234
168
39 398

99
15 020
179 556
30 984

(tkr)
Tillgångar

Not

Summa tillgångar
Eget kapital o skulder
Eget kapital
Ingående kapital *
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar, pensioner
Avsättning skatter obeskattad reserv
Avsättning skatter
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

Ställda panter
Borgensåtaganden
Pensionsskuld före 1998
Op. leasingavtal, framtida avg.

21

*Justerat IB i Stif telsen Kindahus
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Not 21: Ställda panter och övriga förpliktelser
Stiftelsen Kindahus;
fastighetsinteckningar för egna skulder
fastighetsinteckningar i eget förvar
Ansvarsförbindelse FASTIGO
Summa ställda panter o övr. förpliktelser

Bokslut
2018

Bokslut
2017

Bokslut
2016

98
98

90
90

99
99
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Resultaträkning taxefinansierad verksamhet vatten och avlopp inkl. noter
Not

tusentals kronor

Verksamhetens intäkter
brukningsavgifter
anläggningsavgifter
periodisering årets anläggningsavg
periodisering tidigare års anläggningavg.
övriga intäkter
Summa intäkter
Verksamhetens kostnader
personalkostnader
övriga kostnader
Avskrivningar
avskrivning byggn o tekn anl
avskrivning maskiner och inventerier
Summa kostnader

1
1
2

2
3
3

jämförelsestörande kostnad

Bokslut
2018

Bokslut
2017

Bokslut
2016

15 606
1 470
-1 470
166
607
16 380

14 255
596
-579
155
579
15 006

15 374
594
-594
143
475
15 992

-3 977
-9 943

-4 166
-7 877

-4 207
-7 963

-2 459
-10
-16 389

-2 346
-14
-14 403

-2 270
-55
-14 494

-9

602

1 498

-603

-860

2

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

12
4

Resultat före extraord. poster

3

638

3

638

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

5

Not 1:
Årets anläggningsavgifter uppgår till 1470 tkr. Dessa har periodiserats
(som skuld i balansräkningen). Avgifterna kommer återföras i resultatet i
takt med att anläggningenförbrukas (schablon satt till 50 år).
Not 2:
Övriga intäkter är bl.a ersättning för gemensamma kostnader.
Motsvarande post belastar va-kollektivet under "övriga kostnader".
Not 3:
Avskrivningstider (huvudregel - bedömning görs för varje sep objekt och komponent)
Fordon och maskiner
Inventarier
Vatten- och avloppsreningsverk, pumpstationer m.m
Vattentäkt vattentorn m.m.
Ledningsnät
Not 4:
Finansiell kostnad avser internränta med 1,75 %
Not 5:
Årets resultat visar ett överskott på 1 396 tkr. Fondering har skett till investeringsfond för Rimforsa VV
med motsvarande belopp. Återföring kommer sedan ske i takt med att anläggningen skrivs av.
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5 år
10 år
20-25 år
33 år
50 år

Balansräkning taxefinansierad verksamhet vatten och avlopp inkl. noter
Not

tusentals kronor

Bokslut
2018

Bokslut
2017

Bokslut
2016

Tillgångar
Anläggningstillgångar
VA-anläggningar
Maskiner och inventerier
Summa anläggningstillgångar

6
6

61 708
146
61 854

59 595
156
59 751

56 560
170
56 730

916
-13
902

873
-13
860

222
614
-21
815

62 756

60 611

57 545

1 691

1 691

1 056
-3

3
1 694

1 691

638
1 691

8

89
89

74
74

91
91

1

8 783
1 800
34 205

7 480
1 396
32 919

7 055
33 260

518
590
15 076
60 973

772
872
15 407
58 845

1 106
374
13 968
55 763

62 756

60 611

57 545

Omsättningstillgångar
Förråd
Kundfordringar
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Ingående eget kapital
Korr
Tidigare års underskott
Årets resultat
Summa eget kapital

5

Avsättningar
Avsättningar pensioner
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Skuld anslutningsavgifter
Investeringsfond Rimforsa VV
Lån av kommunen
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Anslutningsavgifter explotering
Summa skulder

7
8
6

Summa eget kapital och skulder
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Bokslut
2018

tusentals kronor

Not 6:
VA-anläggningar
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Årets avyttringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar enl plan
Ack avskrivningar på avyttrade anl
Årets avskrivningar enl plan
Utgående avskrivningar enl plan

Bokslut
2016

109 421
1 511

104 040
5 381

95 954
8 086

110 931

109 421

104 040

-50 410

-48 075

-45 816

-2 448
-52 857

-2 335
-50 410

-2 259
-48 075

59 011

55 965

216

216

216

216

216

216

Restvärde
Asfaltering mm
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Årets avyttringar
Utgående anskaffningsvärde

Bokslut
2017

Ingående avskrivningar enl plan
Ack avskrivningar på avyttrade anl
Årets avskrivningar enl plan
Utgående avskrivningar enl plan

-22

-11

-11
-32

-11
-22

-11
-11

Restvärde

184

195

206

389
3 450
-389
3 450

389

389

389

580

580

507
73

580

580

580

-511

-503

-455

-3
-514

-8
-511

-48
-503

66

69

77

545

545

545

545

545

545

-545

-545

-545

-545

-545

-545

Pågående nyanläggningar
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Aktivering va-anläggningar
Utgående anskaffningsvärde
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp
Årets avyttringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar enl plan
Ack avskrivningar på avyttrade anl
Årets avskrivningar enl plan
Utgående avskrivningar enl plan
Restvärde
Fordon och maskiner
Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp
Årets avyttringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar enl plan
Ack avskrivningar på avyttrade anl
Årets avskrivningar enl plan
Utgående avskrivningar enl plan
Restvärde
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389

Bokslut
2018

tusentals kronor

Fiber
Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp
Årets avyttringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar enl plan
Ack avskrivningar på avyttrade anl
Årets avskrivningar enl plan
Utgående avskrivningar enl plan
Restvärde
Anslutningavgifter (exploateringsområden)
(motsvarande post ingår i va-anläggningar ovan)

Bokslut
2017

100

100

100

100

100

100

-13

-7

-7
-20

-7
-13

-7
-7

80

87

93

15 076

15 407

13 968

Not 7:
Schablonberäkning av va-verksamhetens andel av leverantörsskulden.
Not 8:
VA personalens andel av avsättning pensioner, semesterlöneskuld,
källskatt och arbetsgivaravgifter m m är beräknad utifrån VA personalens
andel av antalet tillsvidareanställda.
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Bokslut
2016

Nämndernas verksamhetsberättelser


Kommunstyrelsen
Budget 2018: 33 240 tkr
Utfall 2018: 33 061 tkr
Budgetavvikelse 2018: + 179 tkr, +0,5% av budget

Mål och måluppfyllelse
Kommunstyrelsens mål med genomförande av värdegrund och gott ledarskap pågår enligt plan där
framtagning av handlingsplan för att marknadsföra
arbetsgivarvarumärket Kinda pågår och introduktion av nyanställda där värdegrund ingår kommer
startas upp våren 2019. Utbildningar och samverkansforum för chefer genomförs kontinuerligt och
en förstudie på ledarskapsprogram har genomförts
i den övergripande ledningsgruppen.

Verksamhetsuppdrag och organisation










Kartläggning av kommunens digitaliseringsarbete pågår

Regionalt utvecklingsarbete
Marknadsföring och information
Övergripande kvalitet och digitalisering
HR och Lön
Ekonomi och mål
Upphandling
Politisk administration
Näringsliv
Civil beredskap

Kommunen deltar i alla aktiviteter för att påverka
stångådalsbanans utveckling, inga konkreta förändringar kan utläsas av detta arbete.

Kommunstyrelsens ordf: Hans Måhagen
Kommunchef: Rosie-Marie Fors

Näringslivsrankingen fick ett sämre resultat detta år
då våra prioriterade områden inte räknades in i resultatet.

Viktiga händelser

















Årets verksamhet

Implementering av ny organisation
Val 2018 har genomförts
Utveckling av budget, mål, investerings
och uppföljningsprocesser
Påbörjat målarbetet lokalt och regionalt
Aktiviteter kring marknadsföring och kommunikation är uppstartat och en film är
lanserad
Lanserat nytt intranät
Analysverkstäder för chefer har utvecklats
under året
Handlingsplan för civilt försvar är framtaget och aktiviteter har startats upp
E-faktura för kunder har införts
Arbetsmiljöhandbok har tagits fram och
medarbetarenkät är genomförd
Arbetet kring kompetensförsörjning fortsätter och arbetsgivarvarumärke ska arbetas fram under 2019
Utbildning politiker och medarbetare i ansvar och roller är genomförd och spelregler för politiker är framtagna
Samordning av kommunens kvalitetsarbete pågår, resultatet i år är gemensam
omvärldsanalys, synpunktshantering, kvalitetsredovisning och utveckling av styrande dokument

Detta år har fokus varit att få den nya organisationen på plats och för att förtydliga vart olika frågor
ska hanteras. Under andra tertialen har den ökade
beredskapen pga. värmen och valarbetet varit två
prioriterade arbetsområden. Höstens arbete har inriktats på den nya politiska organisationen samt ett
aktivt målarbete i förvaltningen.

Ekonomi
Driftredovisning för perioden
Kommunstyrelsen redovisar ett mindre överskott
för året. Ökade kostnader för omskolning av medarbetare med tvåmiljoner kronor täcks av mindre
lönekostnader för vakanta tjänster.

Framtiden
En ny politisk majoritet har bildats och börjar nu ta
form. Utbildning av politiker och framtagning av
mål, åtagande och styrande dokument för mandatperioden blir viktiga delar 2019.
För att nå en bra kvalité i kommunen är det viktigt
att kommunstyrelsen är en bra stödfunktion till
nämnderna i olika frågor samt har ett övergripande
och samordnande ansvar i styrning, ledning och
uppföljning. Ett arbete är påbörjat för att tydliggöra
rollerna mellan stödfunktionerna och förvaltningarna samt att ta fram prioriterade aktiviteter för
2019.
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Samhällsbyggnadsnämnd
Budget 2018 anslagsfin: 70 593 tkr
Utfall 2018 anslagsfin: 71 464 tkr
Budgetavvikelse anslagsfin. 2018: -870 tkr
Taxefinansierad budget 2018: 29 000 tkr
Budgetavvikelse taxefin: +/- 6 tkr

Årets verksamhet




Total budgetavvikelse: -864 tkr, -1,0% av budget


Verksamhetsuppdrag och organisation
Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) fullgör myndighetsutövning med stöd av flera lagstiftningar och
författningar. Nämnden har ansvar att ge kommunmedborgare, näringslivet och andra kommunala
nämnder och förvaltningar service och stöd inom
ett stort antal områden, bland annat utbyggnad av
fibernät, gator och park, skogsförvaltning, natur och
ekologi, turism, kultur, konst, rekreation, måltider,
lokalvård, renhållning, vatten och avlopp. Nämndens förvaltning utgörs av förvaltningschef samt sju
avdelningar bestående av: Stab, Kost, Plan och bygg,
Teknik och drift, Miljö, Räddningstjänst samt Kultur,
fritid och turism




Nämndens ordf: Björn Hoflund
Förvaltningschef: Bita Almasian

Viktiga händelser

















Stora utmaningar avseende bemanning och
kompetensförsörjning. Flera tjänster har varit
vakanta och svåra att bemanna.
Fokus har varit att ena förvaltningen och klarlägga gemensamma processer och ledningsstrukturer.
Under året har fokus varit att samtidigt som en
ny organisation sätts på plats ska leverans ske
till kommunmedborgare och näringslivet.
Sommarens bränder satte spår i räddningstjänstens verksamhet med stora belastningar
på medarbetare och deltidsbrandkåren. Medarbetares planerade semester ställdes in och
flera medarbetare, långt utöver det vanliga,
var i beredskap och jour. Bränderna tydliggjorde hur utsatt kommunen kan vara. Behovet av att ingå i ett samarbete och större sammanhang med mer och kraftfullare resurser
som kan hantera extrema situationer blev
mycket tydligt.
Nya arbetssätt avseende Friska Brandmän infördes. Konceptet syftar till att skapa bättre
och friskare arbetsmiljöförutsättning för
brandmännen.

Ekonomi

Nämnden och förvaltningen startades 2018.
Den torra sommaren 2018 och många stora
bränder var en historiskt stor utmaning för
kommunen och i synnerhet för räddningstjänsten.
Byggnation av ny idrottshall i Rimforsa startade.
Byggnation av nytt LSS-boende i Kisa startade
Värgårdsudde i Kisa byggdes
Ny skatepark i Kisa färdigställdes och invigdes
Ny lekplats i Horn byggdes.
Kullaparkens lekpark i Kisa färdigställdes och
invigdes.
Renovering och modernisering av del av Bäckskolan färdigställdes.
Mer-öppet i biblioteket i Horn infördes
Mer-öppet i biblioteket i Kisa infördes
Försäljning av Allhamraskolan har genomförts
Fördjupade översiktsplan för Rimforsa ställdes
ut för granskning
Inventering av kulturmiljöer och kulturobjekt i
tätorterna togs fram
Miljöstipendium och byggdiplom delades ut

Nämndens budgeterade omsättning för 2018 var
175 000 tkr. Intäkter bestående av bland annat interna hyror, kost och lokalvård var på 64 000 tkr. Intäkter bestående av taxor från VA- och renhållningsverksamhet var 29 000 tkr. Övriga intäkter bestående av bland annat bygglovsavgifter, tillsynsavgifter och utbildningar var 11 000 tkr.
Drift
Bakgrunden till årets underskott är framförallt följande faktorer:
 Felbudgeteringar som uppstod i samband med
omorganisationen.
 Sommarens bränder och räddnings-verksamhetens kostnader i samband med den.
 Ökade kostnader för kommunal IVPA.
 Ökade kostnader för färdtjänst och skolskjutsar.
 Utebliven intäkt på grund av utebliven skogsavverkning.
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Investeringar

och Kinda kommun behöver komma igång med det
arbetet för att inte komma alltför mycket på efterkälke.

De större investeringsposterna utgörs av ny släckningsbil i Kisa, ny sjukvårds- och skogsbil i Rimforsa,
nytt digitalt program för arbete med detaljplaner,
löpande förnyelse av maskinpark för gatu- och parkverksamhet, ramp för bostadsanpassning. Budget: 5
500 tkr, resultat: 3 406 tkr.

Kompetensförsörjning inom delar av verksamheterna är en stor utmaning. Det är svårt att attrahera
nya medarbetare med erfarenhet och svårt att behålla medarbetare i en konkurrensutsatt arbetsmarknad. Dagens och framtidens lagstiftning och
krav på service till kommunmedborgare och näringsliv innebär även behov av kompetensväxling
inom förvaltningen.

Investeringar i fibernätet har utförts. Budget: 2 000
tkr, resultat: 1 400 tkr.
Därutöver har investeringar i fibernätet gjorts för
5 200 tkr i Kisa. Den investeringen är del av ett flerårigt projekt inriktat på just Kisa. ITSAMs slutrapport
för projektet kommer att färdigställas och rapporteras till kommunen under kvartal 1, 2019. För närvarande är ett fåtal anslutningar kvar och ITSAM för
dialog med berörda fastighetsägare.

Det finns behov av att arbeta med kartläggning,
undersökning och sanering av förorenade områden.
Flera större upphandlingar avseende bland annat
livsmedel och särskild kollektivtrafik startar under
2019.

Framtiden
2019 kommer att präglas av stort tryck för att skapa
förutsättningar för tillväxt. Fokus är att i detaljplaner möjliggöra bostadsbyggnation och utbyggnad
av verksamhetsområden. Strategiskt exploateringsarbete kommer att behövas avseende långsiktigt intressanta markförvärv, kommunikation med marknadens byggherreaktörer, strategier för marktilldelningar och strategier för prioriteringar och etappindelningar.
Digitalisering är möjligheter och utmaningar. Den
sker till att börja med genom e-blanketter, i nästa
steg i form av e-tjänster och i nästa steg berör den
arbetssätten och arbetsverktygen. En del arbetsmoment kan automatiseras delvis eller helt. Digitaliseringen kräver förmåga att se möjligheterna bortom nuvarande arbetssätten och modigt ta sig an
utmaningarna att hantera omställningen.
Nämnden kommer att behöva investera i fastighetssystem och digitaliserad kartdatabas för att modernisera verksamheterna. All data avseende kommunens för närvarande ca 44 000 kvm lokaler och
byggnader, alla arrendeavtal, alla ledningskartor
mm finns i pappersform i pärmar. Dessa behöver digitaliseras och tillgängliggöras för verksamheterna i
kartdatabas i syfte att effektivisera arbetssätten.
Utbyggnad av fiber i kommunen kommer att fortsätta.
2019 behöver kommunens arbete med hållbarhet
starta om Kinda ska kunna uppfylla nationella krav
och mål. Sveriges mål avseende koldioxidneutralitet
och Agenda 2030-målen närmar sig med stormsteg
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KF:s mål och nämndens egna mål upp med goda resultat.

Bildningsnämnd
Budget 2018: 232 036tkr
Utfall 2018: 237 982 tkr
Budgetavvikelse: -5 946 tkr -2,6 % av budget

Årets verksamhet
Verksamheterna inom BN håller hög kvalité och genomförs kostnadseffektivt jämfört med andra kommuner. Chefer och personal är mycket kompetenta.
Förskolan lyckas erbjuda platser inom den lagstadgade tiden och vårt samarbete med de två fristående förskolorna är gott. Trots ett svårt läge på
arbetsmarknaden lyckas våra verksamheter rekrytera behörig och kompetent personal. Den lagstadgade verksamheten har nationella mål som ger alla
barn rätt att få det stöd som de behöver för att nå
sina mål. Skolorna har genomfört utvecklingsprojekt i syfte att ge våra elever bättre förutsättningar
att lyckas genom t ex Pulsprojekt, Läslyft och Inkluderande lärmiljöer. AMI lyckas med sitt uppdrag vilket ger VON en lägre kostnad för försörjningsstöd.
Fritidsgården ger våra unga kommunmedborgare
en meningsfull fritid och har genom olika bidrag
kunnat erbjuda aktiviteter kostnadsfritt.

Verksamhetsuppdrag och organisation
Bildningsnämnden ansvarar för utbildning och lärande från förskola till vuxenutbildning. Alla barn
och ungdomar ska oberoende av kön, geografisk
hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden
ha lika tillgång till utbildning. Verksamheten är organiserad i nio enheter med rektor eller förskolechef som ansvarar för enhetens rättssäkerhet, likvärdighet, kvalitet och utveckling. Bildningsnämnden ansvarar även från 2018-01-01 för kulturskola,
fritidsgård samt AMI som vardera leds av en verksamhetschef. AMI består av tre huvudsakliga delar:
arbetsmarknadsinsatser, flyktingmottagning och integrationsarbete.
Nämndens ordf: Ulf Johansson
Förvaltningschef: Eva Holm

Samarbetet mellan kulturskolan och våra skolor innebär att alla elever genom klassorkestern kommer
i kontakt med kulturskolan.

Viktiga händelser

















Föräldraalliansen placerar Kinda kommuns
grundskolor på sjunde plats i Sverige!
Lärarförbundets rankning placerar Kinda
kommuns skolverksamhet på plats 69!
AMI driver Folkets Hus drivs som konferensanläggning.
Gratis lovaktiviteter inom fritidsgården
med hjälp av bidrag från Socialstyrelsen
Kulturskolan har ca 540 elever.
Förberedelseklassen ökar.
Bäckskolan färdigrenoverad del 1.
Attefallshus som utveckling av utemiljö
vid Tornhagens förskola.
Tillfällig förskola i Rimforsa från 1 januari
Allhamraskolan stängde februari 18.
Start av lokalt jobbspår av AMI och KLC
Rekrytering av behörig personal, lärare
och förskollärare sker kontinuerligt liksom
förflyttningar mellan enheter.
Flyktingmottagningen genomförs enligt
fördelningstal från länsstyrelsen, 19 av 24
personer har mottagits hittills.
Två simlärare utbildade inom skolan.

Det systematiska kvalitetsarbetet är digitaliserat
med månadsvisa uppföljningar och analyser för
ökad kvalité och förbättringar. Arbetet med att förbättra rutiner och organisation pågår kontinuerligt
bl.a. genom internkontrollarbetet.

Ekonomi
Driftredovisning för perioden
Utfallet för året visar på negativt resultat. Den effektivisering som bildningsnämnden ansvarat för
har inte tillfullo varit möjlig att genomföra.
Hälften av underskottet härrörs till:
 Ökade interkommunala kostnader.
 Fler tilläggsbelopp inom gymnasie- och
gymnasiesärskolan.
Resten av underskottet beror på:
 Inrättande av grundsärskoleklass.
 Ökat behov inom grundskolan och förskolan av resurspersonal för elever med särskilda behov.
 Ersättning avseende tidigare anpassningar
av fastigheten Regenten, 600 000 kr.

Mål och måluppfyllelse
Verksamheten är till stor del läsårsbunden och
stäms av vid läsårsslut. I bokslutet följs dock flera av
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Investeringar
Har hållits inom ramen för nämndens investeringsbudget på totalt 2 miljoner.
Framtiden
De interkommunala kostnaderna kommer att fortsätta öka pga. större elevkullar. Läsåret 2019/20
ökar elevgruppen på gymnasiet med 20 elever och
under läsåret 2020/21 med ytterligare 35 elever.
Kostnader för elever i behov av särskilt stöd kan inte
alltid förutses eller rymmas inom budget, ökningar
av särskilda stödresurser även till förskolan. Som en
del av särskilda stödinsatser planeras för en resursskola under ht19 för en mindre grupp elever.
Personalförsörjningen försvåras och fördyras då
brist på lärare och förskollärare sammanfaller med
en ökning av barn och elever.
Försök med olika yrkeskategorier pågår för att avlasta lärare. Ex lärarassistent, mentor mm. Den höga
arbetsbelastningen på personalen fortsätter. Vikariesituationen är problematisk inom alla verksamheter. Trycket på kvarvarande personal ökar vilket
skapar arbetsmiljöproblem. Personaltätheten i vissa
verksamheter måste öka. Förhoppningen är att en
ökning av personal inom förskolan kommer att leda
till minskade sjukskrivningstal och en minskad upplevelse av stress.
Fler elever under våren 2019 inom förskolan i Kisa
innebär behov att tillfälliga lokaler.
Utifrån den kartläggning som sker inom AMI avseende integrationsarbetet behöver det strategiska
integrationsarbetet lyftas på en kommunövergripande nivå.
Stort behov av lokalförändringar de kommande
åren inom flera verksamheter.
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med ekonomin vilket gjort att de för första gången
på länge uppvisar en positiv trend. Utöver detta kan
konstateras att våra boende totalt sett är nöjda med
våra insatser vilket kan ses i senaste brukarundersökningen där vi ligger strax över genomsnittet i riket, vilket är en ökning mot tidigare undersökning.
Hemtjänsten har under året haft svårigheter att
komma i ram ekonomiskt, men har i årets brukarundersökning nått ett fantastiskt resultat av 97 % nöjdhet när det gäller brukarnas helhetssyn avseende
den kommunala hemtjänsten. Aktivitetsteamet har
under årets slut avslutats men plan för fortsättning
finns. Arbetsmiljöverket gjorde under året en nationell tillsyn där de även besökte Kinda. Verksamheterna inväntar där den slutgiltiga rapporten. Området fortsätter även med utvecklingen av välfärdstekniken och planen är att på Bergdala äldreboende
installera teknik i ett rum som möjliggör hög grad av
självständighet för brukaren. I övrigt har verksamheterna flutit på enligt förväntan.

Vård- och omsorgsnämnd
Budget 2018: 199 300 tkr
Utfall 2018: 211 604tkr
Budgetavvikelse: -12 108 tkr -6,1 % av budget

Verksamhetsuppdrag och organisation
Nämnden fullgör med stöd av socialtjänstlagen
(SoL) kommunens ålagda uppgifter inom den sociala
sektorn. Nämnden har också ett ansvar att följa lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och att ge den hälso- och sjukvård
(HSL) som åvilar kommunen genom lagstiftning eller
avtal. Nämndens verksamheter är organiserade
inom fyra områden; Äldreomsorg, Funktionsstöd,
Hemsjukvård och Individ- och familjeomsorgen
(IFO).
Nämndens ordf: Roger Rydström
Förvaltningschef: Joachim Samuelsson

Funktionsstödet (FS), har arbetat på enligt plan och
förberedelserna inför uppstart av ny gruppbostad
har intensifierats under sista tertialen. Personal har
rekryterats och enheten öppnar under januari 2019.
Inom daglig verksamhet har arbetet med praktikplatser gett gott resultat. Diskussioner kring funktionsstödets engagemang vid en eventuell öppning
av Kindagårds Kafé har engagerat medarbetare under året. En rapport togs därför fram för att belysa
möjligheterna för daglig verksamhet att driva kafét.
Verksamheterna har annars varit stabila, trots en
viss brist på vikarier inom delar av området.

Viktiga händelser








Upphandling avseende trygghetslarm
inom boende och hemtjänst har genomförts.
IFO har haft kraftigt ökade kostnader för
placeringar.
Förvaltningen har fått mycket goda resultat i medarbetarundersökningar.
Arbetsmiljöinspektion genomförd inom
äldreomsorgen.
Handlingsplan framtagen av IFO.
Byggandet av gruppbostaden i Kisa har
kommit in i slutskedet och inflyttning påbörjas under januari-19.

Hemsjukvården (HSV), bemannings-problematiken
är ständigt närvarande men trots detta har verksamheten fungerat väl. Samarbetet mellan HSV och
Region Östergötland har under året fungerat bra
och hanteringen av utskrivningsklara i samband
med införandet av ny betalningsansvarslag (BAL)
har fungerat mycket bra.

Mål och måluppfyllelse
Nämnden har uppfyllt majoriteten av sina åtaganden, bortsett från målet avseende minskade antal
beställningar, där utfallet istället ökade gentemot år
2017.

Individ- och familjeomsorgen (IFO)
IFO har haft en ökning av ärenden och kostnader för
placeringar, en plan för det långsiktiga arbetet har
tagits fram. Utöver placeringar har försörjningsstödet även ökat under året. Samarbetet mellan IFO
och bildning, inom ramen för projektet samma koll,
har fungerat väl. Utöver ovanstående har verksamheterna fungerat väl och kommunen har en stabil
IFO-enhet som fortsätter att utvecklas.

Årets verksamhet
Äldreomsorgen (ÄO), beläggningen vid områdets
äldreboenden har varit under förväntan och enheterna har löpande haft flera lediga lägenheter. Under
året fattades beslut om att minska ner en plats på
Stångågården vilket innebär att kommunen numera
har 122 vårdplatser. Då överskottet av platser förväntas fortsätta under kommande period, säljer förvaltningen korttidsplatser till Åtvidabergs kommun.
Detta samarbete kommer att fortsätta under 2019.
Samtliga boenden har under året arbetat på bra
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gör att IFO står för majoriteten av nämndens underskott.

Ekonomi
Drift
Äldreomsorgen (ÄO) redovisar vid årets slut ett underskott om -1625 tkr orsaken till underskottet är
hemtjänstens svårigheter i att komma i ram.

Förvaltningens totala resultat vid utgången av år
2018 blev – 12 322 tkr.
Investeringar

Funktionsstödet (FS) -40 tkr vilket är att betrakta
som att området når sin budget. En LSS-placering
gjorde att verksamheten gick med underskott, om
placeringen ej hade varit aktuell hade verksamheten istället gjort ett positivt resultat om uppskattningsvis 1000 tkr. Ramen utökades dock under året
för att täcka merkostnader som uppstod i samband
med väntan på uppförandet av ny gruppbostad. Exempelvis kan där nämnas viten från IVO för ej verkställda beslut.

Nämnden har förbrukat 1532 tkr av sin investeringsbudget om 2000 tkr. Investeringsmedel har använts
till wifi på samtliga äldreboenden, utemiljöer och
låssystem på Bergdala. Utöver detta har det även investerats i diverse möbler inom verksamheterna.

Framtiden
Nämndens verksamhetsområden kommer även
fortsättningsvis att ha bekymmer med de ekonomiska förutsättningarna. Arbetet med att effektivisera, förbättra och digitalisera verksamheterna pågår för fullt och i den dagliga driften finns ett stort
engagemang från medarbetarna. Det finns dock en
oro kring de kostnader som nämnden ej kan påverka. Befintliga verksamheter har inför 2019 inga
större förutsättningar för ytterligare effektiviseringar utan ligger idag i linje med vad som kan förväntas för den aktuella verksamheten. Fokus bör
därför ligga på att skapa fortsatt stabilitet inom
nämndens ansvarsområden.

Hemsjukvården (HSV) gjorde att positivt resultat
+120 tkr vilket kan kopplas till bemanningsbrist, då
alla tjänster ej varit tillsatta.
Individ- och familjeomsorgen (IFO) gjorde ett kraftigt negativt resultat på totalt – 10 316. Verksamheten har under året haft stora kostnadsökningar
avseende placeringar, men även ett ökat försörjningsstöd står för underskottet. Dessa kostnader
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Kommunrevision
Budget 2018: 1 080 tkr
Utfall 2018: 968 tkr
Budgetavvikelse 2018: 112 tkr, 10,4 % av budget

löneprocessen vilken påbörjats under hösten. Revisionen har även påbörjat granskning av avtalshanteringen i kommunen. Resultatet av dessa granskningar kommer att presenteras under första halvåret 2019.
Kommunrevisionen följer löpande beslutsprotokoll
i de kommunala nämnderna och kommunstyrelsen
och har som ambition att alltid hålla det för öppet
att inleda fördjupade granskningar mot bakgrund av
vad som kommer fram i den löpande dialog som revisionen håller med nämnder och styrelse. Under
våren slutfördes en upphandling av nytt sakkunnigt
biträde att bistå de förtroendevalda revisorerna under en period för två år.

Verksamhetsuppdrag och organisation
Kommunrevisionen har på uppdrag av kommunfullmäktige uppdraget att självständigt och oberoende
granska alla delar av den kommunala verksamheten. I kommunalrättslig mening är uppdraget inriktat på att sätta sig in i och bedöma huruvida ledamöterna i kommunstyrelse och nämnder tillser att
den verksamhet som bedrivs sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande och att den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna är var och en självständiga med avseende på granskningsuppdraget
enligt kommunallagen men samverkar i det praktiska arbetet genom den gemensamma revisionsstrategin samt arbetsordningen. Uppdraget fullgörs
även med hjälp av gemensamt upphandlade sakkunniga från bolaget PwC i Linköping. Revisorer för
mandatperioden 2015-2018 är Jörgen Nord, Gustaf
Malmström, Jan Tidman, Karl Ekholm, Jan Kindesjö
och Allan Westerdahl.

Ekonomi
Drift
Resultatet för kommunrevisionen visar på ett utfall
på 968 tkr vilket är 112 tkr bättre än budgeterat
samt den prognos som lämnades i samband med
delårsbokslutet. Den positiva budgetavvikelsen är
uteslutande relaterad till kostnaderna för förtroendevalda som varit lägre än budgeterat. Kostnaderna
för det sakkunniga biträdet ligger fast på 620 tkr för
åren 2018 och 2019.

Nämndens ordf: Jörgen Nord
Sakkunnigt biträde: Lars Högberg, PwC

Investeringar
Kommunrevisionen har ingen verksamhet där det är
aktuellt med investeringar.

Viktiga händelser
Upphandling av sakkunnigt biträde för de kommande två åren har slutförts under året. I samband
med detta har revisionens arbetssätt förändras mot
mer fokus på det grundläggande granskningsuppdraget såsom det uttolkas i god revisionssed i kommunal verksamhet.

Framtiden
Kommunrevisionens framtida arbete är starkt beroende av de revisorer som från och med starten av
2019 påbörjar sitt uppdrag att granska alla delar i
den kommunala verksamheten. Det nya avtalet
med sakkunniga biträdet baserat på ett fast pris årligen bedöms även fortsättningsvis ge större tyngdpunkt på det grundläggande granskningsuppdraget
där en aktiv revision är förutsättningen.

Årets verksamhet
Arbetet har under perioden fortgått i fråga om dialog med samtliga kommunala nämnder och samverkansorgan. Detta vad vi utifrån god revisionssed benämner den löpande granskningen. Utifrån den riskoch väsentlighetsanalys som genomförts under början av året har kommunrevisionen initierat en fördjupad granskningsinsats i fråga om granskning av
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Överförmyndare i samverkan
Budget 2018: 1 380 tkr
Utfall 2018: 1 430 tkr
Budgetavvikelse 2018: -50 tkr: -3,6 % av budget



Verksamhetsuppdrag och organisation
Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över
gode män, förvaltare och förmyndare.
Denna tillsyn skyddar personer som inte kan ta
vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och
som av den anledningen har en god man eller förvaltare utsedd för sig. Överförmyndaren utser och
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






Rutiner har färdigställts för att höja och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Följande rutiner har tagits fram; handläggningsrutin, rutin för granskning av årsredovisning och rutin för introduktion/rekrytering av nya ställföreträdare.
Den årliga granskningen av årsredovisningar har genomförts i stort sett enligt tidplanen för vårt mål, d v s granskade inom 6
månader från inkommen redovisning. Endast sju årsredovisningar tog längre tid än 6
månader.
Ärenden rörande ensamkommande barn
är nere på lägre nivå än innan flyktingströmmen 2015. Per den 31 december

hade vi totalt 10 ärenden i våra fyra kommuner.
Länsstyrelsens årliga inspektion ägde rum
den 30 augusti och inga allvarliga anmärkningar framkom. Inspektionen noterade
att verksamheten har tagit till sig av förra
årets synpunkter och att granskningsarbetet har genomförts snabbare än föregående år.
Under hösten genomfördes en utbildning i
redovisning av årsräkningen för ställföreträdarna. Tillsammans med kommunerna i
Kalmar län har två stycken utbildningstillfällen för ställföreträdarna genomförts.
Samtliga socialförvaltningar i Kalmar län
och inom vår samverkan fick en inbjudan
om utbildning kring överförmyndarens
verksamhetsområde. Få deltagande handläggare från socialförvaltningarna inom vår
samverkan.

Ekonomi
Utfallet för överförmyndare i samverkans gemensamma administration blev år 2018 2,7 miljoner
(varav 2,2 miljoner var personalkostnader), jämfört
med år 2017 då utfallet blev 2,5 miljoner (varav 2
miljoner var personalkostnader)
Skillnaden beror på ändrade kostnader för administration av ensamkommande barn.

Framtiden
Införande av e-tjänst för god man och förvaltare har
blivit försenat och arbetet fortgår. Målet är ett införande under 2019.
Det är fortsatt svårt att rekrytera ställföreträdare.
Fler rekryteringsinsatser behöver genomföras 2019
och nya arbetssätt för rekrytering ska tas fram.
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Årets verksamhet

Jävsnämnd



Nämnden har haft 6 sammanträden under
året.

Budget 2018: 100 tkr
Utfall 2018: 59 tkr
Budgetavvikelse 2018: + 41 tkr, 41% av budget

Ekonomi

Verksamhetsuppdrag och organisation

Drift

Jävsnämnden fullgör kommunens uppgifter som rör
myndighetsutövning gentemot kommunens egna
verksamheter. Nämndens förvaltning utgörs av förvaltningschef samt sju avdelningar bestående av:
Stab, Kost, Plan och bygg, Teknik och drift, Miljö,
Räddningstjänst samt Kultur, fritid och turism.

Resultatet för 2018 blev + 41 tkr. Bakgrunden till
överskottet är att nämnden inte har behövt ha så
många sammanträden som har varit budgeterade.
Investeringar
Nämnden har inte gjort några investeringar.

Framtiden
Nämndens ordf: Jan-Åke Johansson
Förvaltningschef: Bita Almasian

Nämnden ansvarar för myndighetsutövning gentemot kommunens egna verksamheter.

Viktiga händelser


Nämnden och förvaltningen startades 2018.
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mycket positivt och ett bra betyg till nämndens arbete.

Valnämnd
Budget 2018: 100 tkr
Utfall 2018: 240 tkr
Budgetavvikelse 2018: -140 tkr, -140% av budget

Ekonomi
En utmaning för valnämnden har historiskt varit att
få tag i personal som kan tjänstgöra i kommunens
vallokaler på valdagen. Med anledning av detta
valde valnämnden att höja ersättningarna till
valpersonalen till nivåer som motsvarade
grannkommunerna. Nämnden har inte äskat ytterligare budgetmedel för detta. Valnämnden har
även satsat på generösa öppettider i förtidsröstningen inte minst för att möjliggöra för de
som arbetar på annan ort att rösta på kvällar eller
helger. Vidare har kostnaderna för transporter,
sortering och förvaring av förtidsröster ökat jämfört med föregående val. Dessa tjänster bedöms
dock vara viktiga för att säkerheten i valet.

Verksamhetsuppdrag och organisation
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: Christer Segerstéen (M)
Förvaltningschef: Nämnden saknar egen tjänstemannaorganisation. Kommunstyrelsens förvaltning/kommunchef är ansvarig.

Drift

Viktiga händelser


Investeringar

Val till riksdag, kommun och landsting ägde
rum den 9 september 2018

Nämnden har inte gjort några investeringar.

Årets verksamhet

Framtiden



Valnämndens verksamhet är lagstadgad och koncentrerad till de år val äger rum till riksdag, kommun, landsting, europaparlamentet och/eller vid
lokala eller nationella folkomröstningar. Valnämnden förväntas även ha beredskap för eventuella extra val och omval. Det osäkra parlamentariska läget efter riksdagsvalet har aktualiserat en
översyn av denna beredskap. Vallagen har nyligen
skärpts vad gäller krav på vallokalernas utformning
vilket innebär att valnämnden behöver vidta vissa
förändringar, bland annat vad gäller komplettering
av material.





Valnämnden har genomfört 2018 års val i enlighet med gällande lag och rekommendationer.
Utbildningsinsatser har genomförts för valnämnden och övrig personal som engagerats i
valarbetet.
Valnämndens och valadministrationens arbete
har strävat efter att ge så många som möjligt
möjlighet att rösta samt att säkra att detta kan
ske på ett tryggt och rättssäkert sätt. Valdeltagandet i riksdagsvalet ökade i Kinda kommun
till 89,12% (88,03% år 2014) vilket får ses som
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Taxefinansierad verksamhet – VA/vatten och avlopp
årsskiftet var nivåerna under det normala i grundvattenmagasinen. Råvatten-täkterna i Kisa har anslutits till drift-övervakningssystemet. Dagvattenfilter i Rimforsa renoverades på grund av felkopplat
avlopp och för klimatanpassning. Styr-systemet för
Ydrefors vattenverk byttes ut.

Verksamhetsuppdrag och organisation
I Sverige tillgodoses behovet av vatten- och avloppstjänster i tätorter oftast av en allmän anläggning
som kommunen ansvarar för. VA-verksamheten är
ett s.k. naturligt monopol och kunderna kan inte
välja vem som ska leverera vattentjänster utan det
finns bara en leverantör. VA-verksamheten lyder
därför under en speciallagstiftning. Denna speciallagstiftning reglerar bl.a. prissättningen och möjligheten för kunderna att kontrollera avgiftsuttagets
nivå.
En allmän förutsättning för VA-verksamheten är
kommunallagens självkostnadsbegrepp. De avgifter
som får tas ut av VA-kollektivet (fastighetsägarna
som är anslutna till den allmänna anläggningen) är
endast avgifter som täcker nödvändiga kostnader
för de levererade tjänsterna. Huvudmannen för VAanläggningen har också laglig rätt att ta ut alla nödvändiga kostnader genom avgifter och huvudmannen tar därmed ingen affärsrisk. Det är fullt tillåtet
att skjuta till pengar till VA-verksamheten (t ex
skattemedel) men det är inte tillåtet för VA-verksamheten att skjuta till medel till annan verksamhet.
Den första januari 2007 trädde ”Lagen om allmänna
vattentjänster” i kraft (LAV 07). Den är en uppdatering av 1970 års VA-lag. En förändring är att lagen
nu reglerar att den ekonomiska redovisningen ska
ske särskilt för VA-verksamheten. Motivet är att tillgodose behovet av den information som krävs för
att kontrollera, om de avgifter som tas ut, är korrekta.

Under maj – juli var vattenförbrukningen större än
normalt på grund av värme och inget regn. Rimforsa
vattenverks produktion låg nära 100 % av kapaciteten under sommaren.
Biototal kunde från och med 1 september inte
längre ta emot avloppsslam till deponi-täckning. Avloppsslam som producerades under oktober avsattes till lantbruk.
Ett parti slam på ca 70 ton som inte uppfyllde kraven
för lantbruk deponerades på Adlerskogs avfallsanläggning.

Mål och måluppfyllelse
Producera och leverera dricksvatten av god kvalité.
Omhänderta och behandla avlopps-vatten på ett
hygieniskt sätt samt säkerställa att miljöpåverkan
minimeras.
Målen är uppfyllda.
Förnyelsetakt ledningar 0,3 %.
Förnyelsetakten nådde inte 0,3% under 2018.

Årets verksamhet
Ekonomi
Utfall 2018 +3 tkr
Överskottet är budgeterat för att möta ökade kapitalkostnader för utbyggnaden av Rimforsa vattenverk. Överskott på 400 tkr fonderas och därmed blir
resultaträkningen för 2018 3 tkr.
Intäkterna från VA-avgifter beräknas bli 200 tkr
lägre än budgeterat på grund av lägre vattenförbrukning under 2017.
Debiterade anslutningsavgifter: 1 470 tkr

VA-verksamheten i Kinda
VA-verksamheten hanteras av Samhällsbyggnadsnämnden. VA-enheten som ansvarar för driften
finns inom avdelningen Teknik och drift.
Nämndens ordf: Björn Hoflund
Förvaltningschef: Bita Almasian

Drift
Provtagning av PFAS på utgående avloppsvatten genomfördes.

Viktiga händelser
Råvattenpump i Kisa vattenverk byttes. Bottenluftare i Horns reningsverk byttes.
Dagvattenpump i Rimforsa reparerades efter haveri. Ytterligare två dagvattenpumpar renoverades.
Större avloppspump i Rimforsa havererade och ny
köptes in. Råvatten-nivåerna var nära det normala
under våren efter sjunkande nivåer senaste 3 åren.
Under sommaren sjönk nivåer i grundvatten-magasinen. Under senhösten ökade nivåerna något. Vid

Investeringar
Sanering VA: Utbyte vattenledning mittemot
macken i Hycklinge klart. Utbyte vatten- och avloppsledningar Höjdvägen i Horn klart. Relining av
avloppsledning i Horn beställd. Förnyelse av vattenledningar vid kyrkan i Hycklinge klart.
Budget 1300 tkr, resultat 972 tkr.
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Reinvestering VA-verk: Löpande reinvesteringsprojekt. Budget 700 tkr, resultat 150 tkr.

hållits tillbaka på grund av låga räntor. När räntorna
stiger och reinvesteringar måste göras kommer behovet av större taxehöjningar eller tillskott av
skattemedel. Riksdagen har infört fängelse i straffskalan för livsmedelsproducenter från och med 1 januari 2019. Eftersom vatten är ett livsmedel riskerar
personal och politiker att få fängelse vid fällande
dom.

Rimforsa vattenverk: Kapacitetshöjning behövs. Tilldelningsbeslut är överklagat. Preliminär kostnadsbedömning: 21 000 tkr. Beslutat budgeterat belopp
är från förstudie som gjordes 2014, som var ofullständig. Budget 14 000 tkr, utfall 3 450 tkr.
Prognos helår 2019: 16 000 tkr
Prognos helår 2020: 1 500 tkr

Framtiden
Utvecklingen för VA taxan har trots investeringar
kunnat hållas måttlig. Behovet av taxehöjningar har
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Taxefinansierad verksamhet – Renhållning
Verksamhetsuppdrag och organisation

Dialog förs med länsstyrelsen om karakterisering
(utvidgad undersökning) av lakvattnet.

Varje kommun är ansvarig för insamling, transport
och återvinning eller bortskaffande av det hushållsavfall som uppkommer i kommunen, och som inte
faller under producentansvaret. Enligt miljöbalken
ska alla kommuner ha en gällande renhållningsordning som antagits av kommunfullmäktige.

Hjärta till hjärtas verksamhet med mottagning av
återanvändningsbara saker har upphört.
Dispens för deponering av ca 70 ton avloppsslam
har lämnats av länsstyrelsen.

Renhållningsordningen består av avfallsplan och
föreskrifter för avfallshantering. Begreppet är synonymt med begreppet renhållningsföreskrifter.

Ekonomi
Prognos helår +0.
Överskott som uppstår i verksamheten fonderas för
att täcka kostnader för återställning och eftervård
av Adlerskogs deponi. Överskottet fonderas och
därmed blir resultaträkningen för 2018 0 kr.
Överskott att fondera: 1600 tkr

För att kommunerna ska kunna finansiera avfallsverksamheten via avgifter måste kommunfullmäktige även anta en avfallstaxa. I avfallsföreskrifterna
ska det framgå hur kommunen fullgör sina skyldigheter på avfallsområdet och vilka fastighetsinnehavare som omfattas.

Drift
Under senvintern och i slutet av året har väglaget
varit besvärligt, ett antal fastigheter har inte kunnat
få sophämtning som planerat.
Provtagning av PFAS har gjorts på lakvatten, ytvatten och grundvatten inom ramen för egenkontroll
av verksamhetens miljöpåverkan.

För avfall som ligger utanför lagstiftade skyldigheter kan kommuner utföra renhållningstjänster.
Tjänster som utförs frivilligt ska ha avgifter som
täcker kostnaderna.

Investeringar
Renhållningsverksamheten i Kinda
Renhållningsverksamheten hanteras av Samhällsbyggnadsnämnden och finns inom avdelningen
Teknik och drift.

Markarbeten och installation klara för vågen på Adlerskog.
Grundförhållandena var sämre än förutsett
Budget 1000 tkr. Utfall: 1150 tkr.

Nämndens ordf: Björn Hoflund
Förvaltningschef: Bita Almasian

Reinvestering renhållning:
Löpande anslag för reinvestering
Budget: 100 tkr. Utfall: 0 tkr

Viktiga händelser

Framtiden

Miljörapport för 2017 är inlämnad.
Våg har installerats på Adlerskogs avfallsanläggning.

Taxorna för verksamhetsavfall behöver anpassas
med hänsyn till ökade behandlingskostnader.

Mål och måluppfyllelse

Volymbaserad taxa kommer från och med 2019 att
ersättas av viktbaserad taxa.
Skatteutredningen har lämnat förslag på skatt för
avfall som går till förbränning. Förslagen nivå är 100
kr/ton med ikraftträdande 1 januari 2020.

Renhållningsverksamheten skall på ett hygieniskt
och resurssnålt sätt omhänderta avfall så att återanvändning och återvinning främjas.
Måluppfyllelse: Målet bedöms uppfyllt utom i den
del som avser återanvändning.

Regeringen har beslutat om ändrade avfallsregler.

Årets verksamhet

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

Personalen vid återvinningsanläggningen sköter insamlingen av återvinningsmaterial i kommunala lokaler, vilket innebär intäkter för renhållningsverksamheten.
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EU-kommissionen har publicerat BAT-slutsatser
(bästa teknikval) för avfallsbehandling i sin officiella
tidning.
Detta innebär att verksamheter som berörs behöver anpassa sig inom 4 år, senast 10 augusti 2022.
Avfall Sverige tar för närvarande fram en branschvägledning.
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Bilaga 1. Nettokostnadskurvor
För Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden samt Bildningsnämnden finns inga jämförelseår på grund av
ny organisation från 1 januari 2018.
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Bilaga 2. Mål-åtaganden-indikatorer
Bilaga 2.1 Kommunstyrelsens åtaganden och indikatorer
God livsmiljö
KF mål

Kommunstyrelsens
åtagande

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

Värdegrunden ska
genomsyra alla
verksamheter.

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

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

Kommunstyrelsens indikator

Målnivå

Utfall per
31/12 2018

Plan/strategi ska finnas framtagen
och införlivad.

Skapa förutsättningar för Plan/strategi ska finnas framtagen
gott ledarskap och införlivad.
strukturellt och
stödjande.
Kommentar: Resultaten från medarbetarundersökningen visar att verksamheterna arbetar utifrån värdegrunden.
Värdeegrunden som utbildning är systematiserad och ingår vid utbildning i ständiga förbättringar samt för nyanställda i
den introduktionsdagen som startar upp i mars 2019. Chefer har även utbildats i att arbeta med värdegrund inom sitt
ansvarsområde. Ledarskapet utvecklas genom chefsmöten som varit fyra tillfällen under året. Utbildningar som genomförts
är arbetsmiljöutbildning och arbetsrätt. Utbildning och utveckling sker även genom analysverkstäder där chefer
förvaltningsvis träffas för att att följa upp ekonomi, verksamhet och medarbetare. En förstudie i ett ledarutvecklingsprogram
har genomförts och ett program kommer utformas under 2019. Framtagande av arbetsgivarvarumärke är beslutat och
kommer pågå under 2019.
Plan finns

Kommentar: FÖP Rimforsa beräknas vara klar under våren 2019.

Hållbar samhällsutveckling
KF mål

Kommunstyrelsens
åtagande

Kommunstyrelsens indikator

Målnivå

Utfall per
31/12 2018

Kinda kommun ska aktivt
Politik och tjänstemän deltar i
Arbeta för upprustning
arbeta med att minska
alla aktiviteter avseende
Deltar 100%
av Stångådalsbanan.
miljöbelastningen
stångådalsbanan.
Kommentar: Politik och tjänstemän är delaktiga i alla aktiviteter som avser Stångådalsbanan samt arbetar vid dessa
tillfällen aktivt för en utveckling av Stångådalsbanan. Beslut avseende Stångådalsbanan är inte möjliga inom kommunen
då kommunen inte har ansvaret för denna fråga. Ansvaret ligger på regional och nationell nivå.

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

Kommunstyrelsens
åtagande
Öka företagsrankning
med utgångspunkt i
varumärkesplattformen

Kommunstyrelsens indikator

Målnivå

Svensk näringsliv-rankning

Öka

Utfall per
31/12 2018

Kommentar: Näringslivsstrategi och handlingsplan är framtagen under året. Kommunens roll versus Växtkrafts roll har
tydliggjorts. Inom området upphandling har utbildningar skett för näringslivet vilket vi ser i ett positivt resultat i
undersökningar. Kommunen sjunker i rankingen avseende svenskt näringsliv.
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Kompetensförsörjning
KF mål
Andel som upplever
engagemang, demokrati
och inflytande ska öka

Kommunstyrelsens
åtagande

Kommunstyrelsens indikator

Målnivå

Utfall per
31/12 2018

Skapa delaktighet genom Ny medborgardialog igång.
systematisk dialog med
medborgare och
företagare
Stödja ungdomsrådet.
Sända
kommunfullmäktige

Sänt minst ett KF

Forma en politisk
Beslut ska finnas.
organisation som ger
goda förutsättningar för
demokrati och effektivitet
Kommentar: Medborgardialog finns rutin för och företagsbesök är systematiserat med månatliga besök. Gemensam
synpunktshanteirng för kommunen startas upp inom kort. Målet att sända kommunfullmäktige har endast skett i en
provinspelning och är planerad att genomföras under 2019. Politiken träffar ungdomsrådet enligt plan. Ny organisation är
genomförd. Långsiktigt arbete för kompetensförsörjning pågår och har redovisats för fullmäktige och kommunstyrelsen i
januari 2019.
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Bilaga 2.2 Samhällsbyggnadsnämndens åtaganden och indikatorer
God livsmiljö
KF mål

Samhällsbyggnadsnämnden

Tillsynsplanen inom miljö- och
hälsoskydd ska vara kopplad till de
Kinda kommun ska ha en
nationella målen.
effektiv kärnverksamhet
med hög kvalitet och
goda resultat
Tillgänglig fritid-/natur- och
kulturutbud för alla åldrar med barn
och ungdomar som prioriterad grupp.

Samhällsbyggnadsnämndens indikator Målnivå
Tillsynsplanen har rubriker som
beskriver kopplingar till nationella
målen.

Utfall per
31/12 2018

Antagen
tillsynsplan

Brukar/kundundersökning mäta kund Genomförd
nöjdhet. På biblioteket och
kundundersökni
föreningslivet. "mer öppna bibliotek" ng och Mer
i Kisa.
öppet i Kisa.
Kommentar: Tillsynsplan togs fram och fastställdes 2018-03-20. Kundundersökning har inte genomförts. Mer öppet på biblioteken i Horn
och Kisa har införts.
Skapa förutsättningar för att Kinda ska
Nöjd-region-index-trygghet.
ha attraktiva och trygga närmiljöer

Öka

Ta fram en plan för tätortsnära
park/skogsmark.

Plan finns.

Faststlagna
planer

Genomföra ”Rätt fart i staden”

Redovisat projekt

Införda
principer

Ta fram en Natur- och friluftsstrategi
Kultur och fritids strategier i
kommunen. Ansvara för
framtagandet av en kulturmiljöplan.

Antagen Naturoch
friluftsstrategi,
Kulturstrategi
och
Kulturmiljöplan.

Arbeta för fler båtplatser och mer
tillgängliga båtramper

Kommunala
båtplatser och
kommunala
tillgängliga
båtramper.

Bevara, utveckla, omarbeta
Emigrantmuseets utställning.

Ombyggt
museum.

Kinda kommun ska ha
attraktiva och trygga
närmiljöer
Långsiktigt utveckla natur,
fritidsområden och kulturmiljöer

Kommentar: Alla tätorter har fastslagna planer. För Horn, Hycklinge och Björkfors fastställdes planerna 2018. För Kisa och Rimfora fanns
planer sedan tidigare. Pricniper för "Rätt fart i staden" tillämpas i samband med detaljplanearbeten. Detta är inget engångsprojekt och
kan inte slutredovisas. Kulturmiljöer och kulturobjekt i kommunens tätorter har inventerats. Vårdplan för enskilda kulturhistoriska
byggnader har tagits fram. Inga kommunala båtplatser eller kommunala tillgängliga båtramper har byggts under 2018. Arbetet pågår
och beräknas vara klart Q2, 2019.
Kinda kommun ska
Under 2017 ska det finnas framtagen
erbjuda förutsättningar
plan (FÖP) för att 2018 börja bygga
för varierat och attraktivt
flerbostadshus.
boende i Rimforsa

Plan finns.

Antagen FÖP

Plan finns

Antagen FÖP

Kommentar: Arbetet pågår. FÖP:n beräknas antas Q1, 2019.
Andel kommunägd mark Ta fram en plan (FÖP) om lämplig
i Rimforsa ska öka
mark för industri och bostäder
Kommentar: Arbetet pågår. FÖP:n beräknas antas Q1, 2019.
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Hållbar samhällsutveckling
KF mål

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens indikator Målnivå

Utfall per
31/12 2018

Arbeta för upprustning av
Stångådalsbanan.
Skapa förutsättningar för att 90 % av
befolkningen ska ha möjlighet till
Kinda kommun ska aktivt
bredbandsansluta sig senast år 2020.
arbeta med att minska
90 % av de enskilda avlopp med
miljöbelastningen
brister som inventerades 2011-2015 Andelen åtgärdade i procent
Mer än 90%
ska vara åtgärdade
Ett förorenat område med prio 1 är
Antalet undersökta områden
undersökt vad gäller föroreningar
Kommentar: Kontrinuerligt pågående arbete för Stångådalsbanan. Utbyggnad pågår i Kisa. ITSAM lägesrapport inkommer Q1, 2019. 94%
bristande avlopp vid inventeringen är åtgärdade. Kommunen har sanerat en gammal handelsträdggård vid Åsundens strand och ST1 har
sanerat oljeföroreningar vid Motorcentrum. Två mindre områden är alltså sanerade.Två förorenade områden är förelagda med åtgärder.
Dessa beslut är överklagade och ligger hos länsstyrelsen.

Ett Livskraftigt näringsliv
KF mål

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens indikator Målnivå

Utfall per
31/12 2018

Minst 80% av
kommunens
brukare ska
vara nöjda med
den service som
erbjuds.

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

2018 ska en kundenkät lämnas ut
Andel företag som
som följer upp 2017 års beslut.
upplever ett gott
bemötande i kontakt
med kommunen ska öka Öka delaktighet i
Genom Evenemangstödet och
evenemang/programutbud för
samverkan i programutbud.
näringsliv och föreningsliv och prof
Samverka med regionen och
kulturutövare
besöksnäringen
Kommentar: Undersökning har inte genomförts. Barnaktiviteter, sagostunder, lovaktiviteteter, föreläsningar, konstutställningar mm har
utförts. Deltagit i samverkansmöten med regionen och kommunens besöksnäring.

Kompetensförsörjning
KF mål

Samhällsbyggnadsnämnden

Tillgänglighet med e-tjänster ska öka
Andel som upplever
Fortsätta arbetet med att revidera
engagemang, demokrati föreningsbidrag reglerna.
och inflytande ska öka
Föreningsträffar

Samhällsbyggnadsnämndens indikator Målnivå
Tillgängliga e-tjänster

Utfall per
31/12 2018

Öka

Klart att införa till hösten 2018.
3-4 ggr/år

Genomförda
träffar

Kommentar: Digitalisering av bokningssystem för idrottslokaler för föreningar har införts. Digitalisering av ansökan om grävtillstånd och
registrering av avgifter för avfall via våg har införts. Arbetet påbörjades 2018 och beräknas slutföras 2019. Föreningsträffar har
genomförts i samband med fördelning av statliga bidrag för kostnadsfira lovaktiviteter och familjedag/föreningsmässa.
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Bilaga 2.3 Bildningsnämndens åtaganden och indikatorer
God livsmiljö
KF mål

Bildningsnämndens åtagande

Bildningsnämndens indikator

Kinda kommun ska främja Matcha utbildning- företag (jobb eller Gymnasieelever som fullföljer sin
utbildning inom 4 år (andel %)
sysselsättningen främst fortsatt studier)
med fokus på unga
Elever med examen efter gymnasiet
(andel %)

Målnivå

Utfall per
31/12 2018

Öka
Öka

Skapa insatser för individer så att de Andel personer, inskrivna hos AMI,
kommer ut i arbete eller studier.
som gått till arbete eller studier direkt
Öka
efter kommunala
arbetsmarknadsinsatser.
Kommentar: Resultaten på gymnasieskolan har förbättrats något jämfört med året innan och följer de resultat samma grupp fick efter
årskurs 9. Skillnaderna är för små för att dra några långtgående slutsatser. Av de personer inom AMI:s verksamhet som avslutats under 2018
har en mindre andel gått till arbete eller studier än året innan. En stor skillnad är att det inte funnits någon arbetsmarknadsutbildning, vilket
det fanns 2017. Vad gäller övergång till arbete har dessa resultat förbättrats (från 27% till 34%). Arbetslösheten har varit låg under 2018
vilket både medför att fler kan komma ut i arbete men också att gruppen som är inskriven på AMI ofta står längre ifrån arbetsmarknaden.
Detta tillsammans gör att måluppfyllelsen blir svår att analysera.
Kinda kommun ska ha en Goda kunskapsresultat i alla
Meritpoäng år 6 och 9
Öka
effektiv kärnverksamhet verksamheter
med hög kvalitet och
Alla ska ges förutsättningar att lyckas De som går från det kommunala
goda resultat
aktivitetsansvaret till studier eller
Öka
med sina mål i skolan.
sysselsättning ska öka. (andel %)
Gymnasieelever som fullföljer sin
Öka
utbildning inom 4 år (andel %)
Andelen elever i årskurs 3 som klarar
nationella proven i svenska, svenska
Öka
som andraspråk och matematik ska
öka.
Kommentar: andel som klarat nationella proven i årskurs 3 samt meritvärdena i årskurs 6 och 9 har båda minskat något jämfört med
föregående år. Det är svårt att analysera en sådan liten skillnad då det rör sig om få individer (ca 100 elever per årskurs). Sammantaget bör
dock de tre årskursernas försämrade resultat jämfört med året innan analyseras vidare så att det inte rör sig om en långsiktig trend. Viktigt
att också poängtera är att de närmaste årens resultat i åk3 och 6 kommer kunna skilja sig åt mycket då det från och med läsåret 18/19 finns
en stadieindelad timplan vilket innebär att resultaten tydligare kommer att vara jämförbara kommuner emellan . Gällande aktivitetsansvaret
har 9% av de som är inskrivna i aktivitetsansvaret 2018 gått vidare till studier på nationellt program inom gymnasieskolan. Totalt är
målgruppen 86 individer varav 72% har någon form av sysselsättning i form av praktik/arbete eller studier. Från 2019 räknas inte längre
studerande in i målgruppen för aktivitetsansvaret.

Hållbar samhällsutveckling
KF mål

Bildningsnämndens åtagande

Kinda kommun ska aktivt Alla våra verksamheter ska vara
arbeta med att minska
medvetna om hur man kan bidra till
miljöbelastningen
en bättre miljö

Bildningsnämndens indikator

Målnivå

Förskolor och skolor ska arbeta med
konceptet Grön flagg.

100%

Utfall per
31/12 2018

Kommentar: Miljö och andra hållbarhetsfrågor är centrala i våra verksamheter. Några exempel på insatser som visar på detta är arbetet med
giftfri förskola, arbete med matsvinn, tema plast och hållbarhet och källsortering som finns på alla enheter.
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Kompetensförsörjning
KF mål

Bildningsnämndens åtagande

Bildningsnämndens indikator

Andel som upplever
engagemang, demokrati
och inflytande ska öka

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

Samtliga verksamheters
trygghetsenkäters resultat

Målnivå

Utfall per
31/12 2018

Öka

Föräldrars positiva svar på
frågor om utvecklingssamtal i
Skolinspektionens enkät
(genomförs vartannat år)
”På utvecklingssamtalen får
Öka
jag tydlig information om mitt
barns kunskapsutveckling”
”På utvecklingssamtalen får
jag veta hur mitt barn
utvecklas socialt”
Kommentar: Vad gäller informationen på utvecklingssamtal har Kinda kommuns resultat sjunkit jämfört med tidigare mätningar. Detta kan
förklaras med övergång till ett nytt IT-system med kontinuerlig information till vårdnadshavare som inte har fungerat. De skriftliga
omdömena har också tagits bort på högstadiet. Högstadiet arbetar med studiecoacher som en ny modell för att förbättra kommunikationen
med hemmet och eleverna om kunskapsutvecklingen och den sociala utvecklingen. Arbete med inkluderande lärmiljöer bör resultera i ökad
trygghet för eleverna. Trygghetsenkäterna visar på höga siffror vad gäller andelen som är trygga i skolan även om målvärdet alltid måste
vara 100%. Exempel från detta är: Känner du dig otrygg när du är i skolan (åk79)? Aldrig eller sällan: 87%. Trivs du i din klass (åkf3)? Ja: 96%
Känner du dig trygg i skolan (åk46)? Ja oftast/alltid: 79%
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Bilaga 2.4 Vård- och omsorgsnämndens åtaganden och indikatorer
God livsmiljö
KF mål

Vård- och omsorgsnämndens
Vård- och omsorgsnämndens
Målnivå
åtagande
indikator
Höja statusen och attraktiviteten för Medarbetarenkät
de yrkesgrupper som finns inom
2 ggr/år
Socialnämndens område.

Utfall per
31/12 2018

Kinda kommun ska
främja sysselsättningen
främst med fokus på
unga
Kommentar: Kommunens stora medarbetarundersökning genomfördes med mycket gott resultat. Större delen av
undersökningen innehåller bara förbättringar mot föregående mätning. Förvaltningen genomförde därefter en egen
medarbetarundersökning, även det resultatet visade på mycket positivt resultat. (För ytterligare info se respektive
undersökning).
Kinda kommun ska ha en Fortsätta kvalitetsutveckla och
Egenkontroll
effektiv kärnverksamhet säkerställa och följa upp rutiner
75% ja
med hög kvalitet och
inom Socialnämndens alla
goda resultat
verksamheter.
Kommentar: Egenkontrollen har genomförts med gott resultat och områdena har uppnått snitt på mellan 79 % - 83 %
(Funktionsstöd 83%, Hemsjukvård 83 %, IFO 80 % och Äldreomsorgen 79 %) målet är därmed uppfyllt.
Hållbar samhällsutveckling
Vård- och omsorgsnämndens
åtagande
Kinda kommun ska aktivt Öka miljötänket vid inköp och
arbeta med att minska
förbrukning
miljöbelastningen

Vård- och omsorgsnämndens
Utfall per
Målnivå
indikator
31/12 2018
Minimera beställningar
Minska
genom bättre samordning.
antalet
beställningar
med 10%
mot 2017.
Öka användandet av miljövänliga
Byta ut fossildrivna bilar mot Byta ut
transporter
el.
minst en bil
inom
förvaltninge
n till el.
Kommentar: Målet avseende antalet beställningar nåddes inte då vissa verksamheter under sista tertialen istället ökade
antalet beställningar. Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med beställningar under 2019. Målet nåddes således
inte. Målet avseende utbyte av fossildriven bil mot El anses uppnått, då nytt avtal tagits fram och bil beställts.
KF mål

Ett Livskraftigt närinsliv
KF mål

Vård- och omsorgsnämndens
åtagande
Goda relationer med
Socialnämndens företagskunder.

Vård- och omsorgsnämndens
Målnivå
indikator
Enkät till berörda företag.

Utfall per
31/12 2018

Andel företag som
upplever ett gott
75% nöjdhet.
bemötande i kontakt
med kommunen ska öka
Kommentar: enkät har skickats ut till 33 berörda företag (samtliga berör alkohol och tobakshandläggning). Knappt en
tredjedel svarade. Med ett medel av 91 % avseende nöjdhet, anses målet vara uppnått
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Kompetensförsörjning
Vård- och omsorgsnämndens
åtagande
Andel som upplever
Bra kärnverksamhet för att locka och
engagemang, demokrati behålla arbetstagare samt
och inflytande ska öka
kommuninnevånare.
KF mål

Vård- och omsorgsnämndens
Utfall per
Målnivå
indikator
31/12 2018
Brukar- och
Förbättra
medarbetarundersökning
resultaten i
brukar- och
medarbetaru
ndersökning
ar, gentemot
2017.

Kommentar: Medarbetarundersökningarna har förbättrats mot tidgare mätning och resultatet är mycket gott. Detsamma
gäller brukarundersökningarna som genomförts, där framför allt äldreområdet sticker ut med väldigt positiva resultat. Både
hemtjänst och boende har förbättrat sina utfall. Bl.a kan sägas att hemtjänsten har en total nöjdhet på 97 % vilket är
mycket bra resultat. Boende ligger även de bra till med 83 % nöjdhet mot rikets snitt som ligger på 81 %. Mätningarna inom
Funktionsstödet och IFO är dessvärre inte jämförbara förrän 2019 års undersökningar, då de numera deltar i de nationella
mätningar som genomförs. Tidigare interna undersökningar visar dock på goda resultat men är dessvärre inte jämförbara
mot nationell nivå. Målnivån är trots detta bedömd som klart uppnådd. (för ytterligare information se Kolada alt kontakta
förvaltningen).
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Bilaga 3. Detaljerad investeringsredovisning (tkr)
Prognos

Strategiska projekt
1133 Rimforsa ny skola
Kommentar

2214 Räddningsstation Kisa
Kommentar

1208 Aktivitetscenter Rimforsa
Kommentar

2036 Bredband övrigt
Kommentar

1132 Gruppbostad Sjögatan
Kommentar

1207 Resecentrum Kisa
Kommentar

1505 Rimforsa vattenverk
Kommentar

2049 Bredband Kisa tätort
Kommentar

1222 Lekplats

2016

2017

2018

Summa

Prognos

2023-05-01

148 000

0

0

12

12

Utreds

Lokalprogram, rumsfunktionsprogram och utvärderingsmall arbetas
fram för upprättande av förfrågningsunderlag till
funktionsentreprenad.
53000
720
2 711
757
4 189

2019-05-31

1223 Skatepark
Kommentar

36000

8 650

187

17 176

26 013

36 000

Stomme högdel och lågdel klart. Sandwich element högdel klart.
Montering av takplåt och papp lågdel och högdel pågår.
2022-12-31

2000

733

1 714

1 500

3 947

Utreds

13 335

16 000

Löpande återetablering och utbyggnad 5000 tkr årlig budget

2019-01-31

17500

0

440

12 895

Montering av kök och installationsarbeten invändigt pågår. Byggnation
av komplementbyggnad, markarbeten vägar och uteplatser pågår.
Slutbesiktning 2019-01-21. Utemiljö kommer ej vara färdig till
14200
138
440
104
681

Utreds

Detaljplan pågar med riskutredning av trafiken/farligt gods. DP
beräknas klar vt 2020. Intentionsavtal med Ica finns.
2020-12-31

14000

0

0

3 450

3 450

21 000

Upphandling genomförd, tilläggsanslag för utökad budget framskrivet
till KF för beslut kvartal 1 2019
2019-04-30

4 671

9 879

5 268

19 818

20 640

Utbyggnad avslutat hos Itsam. Planerad uppsamlingskampaj, inväntar
slutrapport från ITSAM
3400

73

930

1 919

2 922

3 000

Lekplats Kisa klart. Hycklinge lekplats färdigställs under våren 2019.

2500

0

0

202

202

2 500

Avrop på ramavtal, förnyad konkurrensutsättning. Omfattar mindre
tillbyggnad, ombyggnad samt ventilation.

1300 Industriområde
Kommentar

Utreds

Nytt förfrågningsunderlag för upphandling på funktionsentreprenad
arbetas fram.

1427 Om/tillbyggnad Kommunförråd
Kommentar

Projekt

Slutdatum

2018-12-31
Kommentar

Utfall
Total
Budget

2000

172

463

200

835

Utreds

1 992

1 992

DP Kisa 1:70 pågår. Utpekade områden i FÖP rimforsa, men inga
detaljplaner.
2018-06-12

2000

0

Projekt avslutat och genomfört
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68

1 924

1137 Hovby Hamn
Kommentar

1135 Värgårds udde
Kommentar
1127 Kommunal ledningsplats
Kommentar
1131 Adlers skog våg
Kommentar
1125 Värgårdsskolan slöjdsalar
Kommentar

2019-06-01

1500

0

0

11

11

1 500

Bygglov kvarstår. Upphandling och genomförande under våren 2019.

2019-05-31

1500

0

0

290

290

Inköp av toalett under december 2018. Totalprognos 500 tkr avser
strand och bad. Beslut om ställplatser och resterande investering under
2019.
Utreds
1200
0
707
27
734

500

Utreds

Projektering av reservkraft och el på ramavtal pågår.
2018-12-31

1000

0

0

1142

1 142

1 150

9 215

-1 171

8 326

8 326

Projekt överlämnad för driftsättning

0

282

Avslutat projekt. 2018 utbetalades 1171 tkr i statligt investeringsbidrag

Projekt

Budget

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall
Summa

Prognos

Summa pågående projekt

299 800

15 438

26 755

45 713

87 899

Utreds
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RKR 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser
En avsättning är en skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp. En ansvarsförbindelse redovisas inte som en avsättning i balansräkningen
utan som en upplysning så länge utflödet av resurser bedöms som ytterst litet. Rekommendationen
tillämpas.

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

RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar
Rekommendationen reglerar definitionen av en materiell anläggningstillgång. Tillgångar avsedda för
stadigvarande bruk, dvs. längre än 3 år, klassificeras
som anläggningstillgång om den har ett värde över
ett prisbasbelopp (ca 45 tkr).
Komponentredovisning samt linjär avskrivning tilllämpas fullt ut förutom på VA-sidan där enbart de
nya investeringarna komponentredovisas. Internränta beräknas på tillgångarnas bokförda värde,
år2018 med 1,75 % och 2017 med 1,75 %. Investeringarnas avskrivningar börjar 1/1 året efter investeringsprojektet avslutas, vilket är ett avsteg från
rekommendationen, vilken anger att avskrivningen
ska påbörjas när tillgången tas i bruk. Exploateringsverksamhet redovisas som en anläggningstillgång
inte som en omsättningstillgång som rekommendationen anger. Omprövning och värdering av anläggningarnas beskaffenhet och värde görs i samband med årsbokslutet.

RKR 2:1 Särskild avtalspension och visstidspension
Rekommendationen behandlar hur överenskommelser om pensionsförmånerna särskild avtalspension och visstidspension skall klassificeras och vilka
upplysningar som skall lämnas. Rekommendationen
tillämpas vid årsbokslut förutom den del som avser
beräkning av pensionsförmåner för nu sittande förtroendevalda där ingen beräkning sker.
RKR 3:1 Jämförelsestörande poster
Särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen och/eller kassaflödesanalysen. Som jämförelsestörande poster betraktas poster som är sällan förekommande och
som överstiger 1 mkr. Rekommendationen tillämpas.
RKR 4.2 Redovisning av skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkterna baseras på SKL:s decemberprognos vid årsbokslutet. Vid tertial 2 används augustiprognosen.
Rekommendationen tillämpas.

RKR 12.1 Immateriella tillgångar
Inte aktuellt.
RKR 13.2 Redovisning av hyres-/ leasingavtal
Rekommendationen behandlar redovisning av hyres- och leasingavtal. Ett leasingavtal klassificeras
som finansiellt om det innebär att de ekonomiska
fördelar och risker som förknippas med ägandet av
objektet överförs från leasegivaren till leasetagaren. Leasingavtal som inte klassificeras som finansiellt är operationellt. Kinda kommun har inga leasingavtal som klassificeras som finansiella. Rekommendationen tillämpas vid årsbokslut.

RKR 6.2 Infrastrukturella investeringar
Rekommendationen reglerar hur lämnade bidrag till
infrastrukturella investeringar ska redovisas. För
närvarande inte aktuellt.
RKR 7:1 Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser.
Denna rekommendation anger vilka upplysningar
som ska lämnas i årsredovisningen i syfte att ge en
helhetsbild av pensionsförpliktelserna och förvaltade pensionsmedel. Rekommendationen tillämpas
vid årsbokslut.

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

RKR 8:2 Sammanställd redovisning
I den sammanställda redovisningen ingår samtliga
bolag och kommunalförbund där kommunen har
minst 20 % inflytande i. I den kommunala koncernen
ingår Kinda kommun och Stiftelsen Kindahus (100
%). Ingen sammanställd redovisning görs vid delårsrapporten. Rekommendationen tillämpas vid årsbokslut, med avsteg för notförteckningen.
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RKR 15.1 Redovisning av lånekostnader
Huvudmetoden används, vilket innebär att lånekostnader skall belasta resultatet för den period de
hänför sig till. Rekommendationen tillämpas.

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

RKR 16.2 Redovisning av kassaflöden
Redovisar betalningsflödena uppdelat på sektorerna löpande verksamhet, investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet. Analysen mynnar
ut i förändring av likvida medel. Rekommendationen tillämpas.

RKR 23 Bestämmelser om löpande bokföring etc.
Rekommendationen innehåller bestämmelser om
löpande bokföring, verifikationer, arkivering av räkenskapsinformation samt systemdokumentation
och behandlingshistorik. Rekommendationen tilllämpas förutom vad gäller systemdokumentation
och behandlingshistorik.

RKR 17 Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser
Denna rekommendation anger hur pensionsförpliktelser ska värderas och hur upplysningar ska lämnas
om dessa. Rekommendationen tillämpas vid årsbokslut.

Övrigt
-Vid delårsbokslutet görs ingen periodisering för semesterlöneskuld. Skulden från årsskiftet används.
- Timlöner bokförs normalt i perioden efter utfört
arbete.

RKR 18:1 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar
En inkomst ska normalt redovisas som intäkt när
samtliga villkor är uppfyllda; inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, att det är sannolikt att de
ekonomiska fördelar som är förenliga med transaktionen kommer att tillfalla kommunen och eventuella utgifter som uppkommit eller förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på
ett tillförlitligt sätt. Den del av inkomsten som inte
uppfyller kraven för intäkt periodiseras som skuld
på balansräkningen. Villkorade bidrag för projekt,
som sträcker sig över flera redovisningsperioder, intäktsredovisas i takt med att villkoren bedöms vara
uppfyllda och bidraget bedöms som säkert. Rekommendationen tillämpas.
RKR 19 Nedskrivningar
Rekommendationen behandlar nedskrivning av värdet på materiella anläggningstillgångar. Inga nedskrivningar har hittills gjorts för år 2018. Rekommendationen tillämpas.
RKR 20 Finansiella tillgångar
Rekommendationen anger hur finansiella skulder
och finansiella tillgångar ska redovisas. Kommunens
värdepapper har klassificerats som anläggningstillgång. Finansiella anläggningstillgångar värderas till
det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. Rekommendationen tillämpas.
RKR 21 Redovisning av derivat och säkringsredovisning
Inte aktuellt.
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Bilaga 5. Begreppsförklaring
Anläggningstillgångar
Tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk/innehav. Huvudsakligen fastigheter, maskiner och inventarier.

Nettoinvesteringar
Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag mm.
Nettokostnader
Driftkostnader efter avdrag för bidrag, avgifter och
ersättningar. Finansieras med skattemedel.

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

Omsättningstillgångar
Lös egendom som inte är anläggningstillgång (likvida medel, kortfristiga fordringar, förråd).

Avskrivning
Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar över dess nyttjandeperiod.

Resultaträkning
Sammanfattar årets intäkter och kostnader och visar årets resultat (förändring av eget kapital).

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

Soliditet
Hur stor andel av tillgångarna som är finansierade
med eget kapital.
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse
Se ovan men inklusive pensioner intjänade före
1998.

Balansräkning
Balansräkningen visar vilka tillgångar samt skulder
och eget kapital som kommunen har vid en viss tidpunkt (balansdagen). Tillgångarna visar hur kommunen har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) medan skulder och eget kapital
visar hur kapitalet har anskaffats.
Eget kapital
Kommunens totala kapital består av anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar o dyl.) samt
rörelsekapital (fritt kapital för framtida drift- och investeringsändamål).
Kassaflödesrapport
Visar hur medel har tillförts och använts för löpande
verksamhet, investeringar samt finansiering och
därmed likviditetsförändringen.
Kortfristiga skulder
Skulder som förfaller till betalning inom ett år från
balansdagen.
Likviditet
Relationsmått som visar betalningsberedskapen på
kort sikt, d v s förmåga att betala skulder i rätt tid.
Långfristiga skulder
Skulder som förfaller till betalning mer än ett år från
balansdagen.
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Revisionsberättelse
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Kinda

&;

kommun

Kommunens revisorer

Fullmkkiie i Kinda kommun
ori.nr 212000-0399
Revisionsberkkelse

fr

r

2018

Vi, av fullmkkiie

uksedda revisorer, har iranskak den verksamhek som bedriviks i skyrelse,
och fullmkkiieberedniniar och ienom uksedda lekmannarevisorer/revisorer den
verksamhek som bedriviks ikommunens frekai.
nmnder

Skyrelse, nmnder och beredniniar ansvarar fr akk verksamheken bedrivs enliik illande ml,
besluk och rikklinjer samk de laiar och freskrifker som iller fr verksamheken. De ansvarar
ocks fr akk dek finns en killrcklii inkem konkroll i verksamheken och kerredovisnini kill
fullmkkiie.

Revisorerna ansvarar fr akk iranska verksamhek, inkem konkroll och rkenskaaer samk arva om
verksamheken bedriviks i enliik fullmkkiies uaadrai och ml samk de laiar och freskrifker som
iller fr verksamheken.

Granskninien har ukfrks enliik kommunallaien, iod revisionssed 1 kommunal verksamhek och
kommunens revisionsreilemenke. Granskninien har ienomfrks med den inrikknini och 1 den
omfakknini som behvs fr akk ie rimlii irund fr bedmnini och ansvarsarvnini.

Vi har laande

deliivik berrda nmnder resulkaken av de iranskniniar vi ienomfrk.
Under rek har vi ocks krffak aresidier, arbeksukskokk, nmnder och frvalkninisledniniar fr
diskussion och inforrnakionsukbyke krini olika akkuella frior. Slukliien har vi kaiik del av
kommunfullmkkiies, skyrelsens och nmndernas arokokoll.
under rek

I vr iransknini har vi bikrkks av sakkunniia frn PWC. Raaaorker ver ienomfrda
iranskniniar har laande under rek verlmnaks
kill berrda nmnder och kommmifullmkkiie
och refereras ibilaia 1 kill revisionsberkkelsen.

Vi har iranskak kommunens rsredovisnini

och bedmer akk den 1 allk vsenkliik redoir
ukfallek av verksamheken, verksamhekens finansierini och den ekonomiska skllninien.

Vi bedmer
rkenskaaer.

fr

vidare akk rsredovisninien 1 allk vsenkliik uaafyller kraven a rkkvisande
rsredovisninien a'r i allk vsenkliik uaarkkad enliik iod redovisninissed.

Kommunen lever uaa kill kommunallaiens krav a en ekonomi 1 balans. Frvalkninisbera'kkelsen
innehller den informakion som ska ini enliik lai om kommunal redovisnini och iod
redovisninissed.

Vi bedmer
med de

ml

Vi bedmer
uaafylls.

akk iraden av mluaafyllelse,
som fullmkkiie har faskskllk.
akk de veririaande

nr

dek iller

verksamheksmssiia

de finansiella mlen,

delvis

som fullmkkiie

har faskskllk

ml

r

frenliik

delvis

Vi bedöem

saööantaget att stymelsen och nöndem i Kinda koööun ham bedmivit vemksaöheten
ekonoöiskt tillfmedsstllande sttt öed avvikelse fm Vmdd och
stt och fmn
ett ndaölsenligt
oösomgsnöndene

p

och oösomgsnönden ham fomtsatta svmighet att genoöfma sitt uppdmag inoö faststlld
ekonoöisk maöe Fm m 2018 uppvisam nönden soö helhet ett negativt helmsmesultatt d12t3
önkm Pmogmaöoömdet Individd och faöiljeoösomg stm fm den stmme delen av detta undemskott
fm att koööa till mtta
(d 10t 3 önkm)e Nönden faststllde 1 juni 2018 en stmategisk tgmdsplan
öed de obalansem soö fmaöfm allt finns avseende placemingam och fmsmjningsstd
Vi
konstatemam att nönden dmeftem inte ham fljt uppt ellem p annat stt tillfmskmat
sig f
styldinfomöation oö p vilket stt soö tgmdsplanen
ndvndig
ham hantemats ellem vilka effektem
soö ham uppnttse Till detta stllem vi oss öycket kmitiskae

Vmdd

Saötidigt m vi öedvetna oö att det kmvs ett lngsiktigtt tlöodigt och uthlligt ambete fm att
koööa till mtta öed obalansemna inoö dessa vemksaöheteme Dmfm
bedöem vi att nönden
och dm tydliggma veö/vilka soö ham ansvam fm
fmaötmiktat dels behvem se vem tgmdsplanen
soö ska genoöfmast dels skemstllem
att hantema de tgmdem
att temmap pomtemingen och
genoöfmandet av tgmdemna
medovisning av det pgende
och uppnd da effektem skem p ett
vi att nönden koööem att ambeta p ett
stmuktumemat stt till nöndene Fmaötmiktat fmutsttem
betydligt öema aktivt och stniktumemat stt öed dessa fmgome

Vi bedöem

att det finns ett behov av fomtsatta utvecklingstgmdem
nm det gllem uppfljning
och
kontmoll av de avtal soö koööunen ham öed extemna utfmamee Hm behvem koööunstymelsen i
sin saöomdningsd och uppsiktsplikt inta en öema ahiv och stymande hllninge Vi notemam ven att
Bildningsnönden undem m 2018 ham utvecklat sitt ambete öed intemn kontmolle

Ansvamsfmgan

Vi tillstymkem att fullöktige

beviljam ansvamsfmihet fm

stymelset nöndem

saöt enskilda ledaötemi

dessa omgane

Vi tillstymkem att fullöktige
vsentligt

uppmttad

Vi bemopam

fljande

koööunens msmedovisning fm 2018e Den m i allt
i enlighet öed den koööunala medovisningslagen och god medovisningssede
fm

godknnem

vm

bedöning

medogmelse fm vemksaöhetsmet 2018 saöt till koööunfullöktige tidigame vemsnda
gmanskningsmappomtem saöt de bifogade gmanskningsmappomteöa avseende koööunens lnemutin
mespelqive uppfljning och kontmoll av avtal öed extemna utfmamee

Vm

Kinda 20 19d04d08

Gustaf Malöstmö

Jan Tidöan

QM“
Jan Kindesj

Bilagor:

Till revisionsberääelsen
o

o

o
o

hr

bilagorna:

Revisorernas redogrelse inkluderande sammanfaääning frn sakkunnigas
rapporäer, bilaga 1
äill KF, samä granskning av kommunens
Sakkunnigas rapporäer — äidigare versnda
lneruäin, granskning av uppfllning och konäroll av aväal med exäerna uäfraree Bilaga 2
och 3e
Revisionsberääelse frn Säifäelsen Kindahus, bilaga 4
bilaga 5
Revisionsberääelse samordningsfrbundeä cenärala säergäland,

$
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Kommunfullmkkiig

Rgvisorgrnas rgdoirglsg
Undgr vgrksamhgksrgk 2018 har Kinda kommuns rgvisorgr iranskak dgn vgrksamhgk som
bgdrivs inom kommunskyrglsgns och vriia nmndgrs ansvarsomrdgne Ukinissunkkgn fr vr
iransknini har varik akk srva om vgrksamhgkgn skks s gkk ndamlsgnliik
och frn gkonomisk
synsunkk killfrgdsskllandg skkt om rkgnskasgrna r rkkvisandg och om dgn inkgrna konkrollgn r
killrckliie

Av fullmkkiig valda rgvisorgr fr iransknini av 2018 rs vgrksamhgk har varik:
Nordt ordf
Guskaf Malmskrmt Vicg ordf
Jan Tidmant

Jrign

Karl Ekholm
Allan Wgskgrdahl
Jan Kindgsj
Ngdan rgdoirs

fr

dgn vgrksamhgk som bgdrivikse

Sammankrdgn
Rgvisorgrna har undgr rgk hafk 11 ordinarig sammankrdgne Rgvisorgrna har ocks
kommunfullma'kkiigs budigkbgrgdnini fr rgvisiongn vid kv killfllgne

Nkvgrk

krffak

och Forkbildnini

Rgvisorgrna har undgr rgk

Grundliiandg

dglkaiik i rgvisorsnkvgrkgk

iransknini - krffar

skrgv

som krffas

gkk sar inigr

sgr re

mgd rgsrgsgnkankgr fr nmndgrna

Undgr rgk har rgvisorgrna krffak frgkrdarg
fr kommunskyrglsgnt samhllsbyiinadsnmndgnt
vrd- och omsorisnmndgnt bildninisnmndgnt
jvsnmndgnt
vgrfrmyndargn
samk
valnmndgne

Vid krffarna som dokumgnkgraks i mkgsankgckniniar har frior
mlussfyllglsgt

skyrninit lgdninit ussfljninit

rrandg gkonomit
konkroll och vgrksamhgk diskukgrakse

Kinda kommun Box 1 590 40 Kisa Tgl: +46 494-190

OO

Fax: +46 494-190 19

kinda@kindaesg wwwekindaesg Plusiiro: 88 82 62-3 Bankiiro: 390-4000

Grundläägnda ärgnskninä, bavgkninä gv nändarng
protokollsärgnskninä
Ravisorarng hgr lpgnda
sgäägntrdashgndlinägrg

—

-

och

undar rat fllt nändarngs varksgähat äanoä lsninä
Vi hgr d blgnd gnngt notargt gtt:

gv protokoll och

Bildninäsnändan undar rat hgr utvacklgt sin intarng kontroll
Dat inta hgr grbatgs frgä näot frslgä till akonornistyäinäsprinciparg

Grgnskninä gv rsradovisninä

2018

Ravisorarng hgr blgnd gnngt till uppäift gtt prvg oä rkanskgparngp gr rttvisgndag Inoä rgäan
fr danng uppäift g'r syftat äad ärgnskninäan gv grsradovisninäan gtt badäg oä dan g'r
upprttgd 1 anliähat äad lgä oä koääungl radovisninä och 1 anliähat äad norääivninä, fräst
frn Rdat fr koääungl radovisninäg Grgnskninäan soä skar utifrn att vsantliähatsoch
riskparspaktivg Fgststlldg ravisionsfräor:
o

Lrägr

%!m!)st oäzarksärhatäs uy’gll, zarksgnigatars ngnsianrä

äämäinäan

od] dan

akonoäisäag stllä'nääm
o

rrsradgzisä'räaä

äultgtfdranliät nad da nlllnäatiä

hglutut guaanda äod akonoäisäa

bwbllä'näm
o

r

n'iäaansäagparä

i gllt ägnliät rttuländam

Grgnskninäan visgr gtt rsradovisninäan i gllt vsantliät radoär fr utfgllat gv varksgähatan,
varksgähatans fingnsiarinä och dan akonoäiskg stllninäang Koääunan lavar upp till
koääungllgäans krgv p an akonoäi i bglgnsg Frvgltninäsbarttalsan
innahllar dan inforägtion
soä skg inä anliät lgä oä koääungl radovisninä och äod radovisninässadg
rasultgt gr dalvis franliät äad fulläktiäas äl fr äod akonoäisk hushllninä 1 dat
fingnsiallg parspaktivatg Da fingnsiallg älan fr 2018 g'r dalvis uppfylldgg Avan da varksgähats—
ägssiäg älan fr 2018 uppfylls dalvisg

rats

i gllt vsantliät rttvisgndag rsradovisninäan g'r upprttgd anliät äod
radovisninässad, äad undgntgä gv gtt axplogtarinäsfgstiähatar radovisgs soä gnlääninästillänä
stllat fr oästtninästillänä
sgät gtt dan sgäägnstlldg radovisninäans bglgns- och
rasultgtrkninä inta radovisgs Jäta koääunansg

Rkanskgparng

r

Grgnskninä gv koääunans dalrsrgpport
Fgststlldg

1

par 2018-08-31

ravisionsfräor:

o

Hgr dalnäpponan Woägn: anliät [gäans knivgr]m äod radou'sä'rässadm

o

r rädtgtan z' daldrsrdppoanffrgdzäg äd da gvdlä'iäaziäafgslstdlkzääiallg
ffäzsiärädr gtt nlan konnar gtt Waism

o

ägläan i dalnrgäportanfdftdiäg nad da gvllnlatiäafgststdlldg
glt nlan konnar glt
finns frätäirägr

r

Kindg koääun - Box
kindg@kindggsa
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i
-
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Resultatet fö peöioden ö 16,7 mnkö (29,9 mnkö), vilket ö 13,2 mnkö läöe n motsvaöande
peöiod föeäende
ör
Pöoänosen fö helöet pekaö mot ett öesultat om 11,5 mnkö Vilket
undeöstiäeö budäeteöad niv som vaö faststlld till 20,8 mnkör Bedmninäen idelösmppoöten
samtidiät att balansköavet kommeö att uppfyllasr

ö

Delösöappoöten ö i allt vsentliät uppöttad i enliähet med laäens köav och äod öedovisninässedr
Bedmninäen i delösöappoöten ö att balansköavet kommeö att uppfyllas fö ö 2018r

pöoänostiseöade öesultat ö föenliät med de finansiella ml som fullmktiäe
i budäet 2018r Veöksamhetens pöoänostiseöade utfall ö delvis föenliä med de av

Delösöappoötens
faststllt

fullmktiäe
Utifön

faststllda

mlenr

delösöappoötens

utfall delvis

ö

föenliä

teööappoöteöinä

visaö äöanskninäen att veöksamhetens pöoänostiseöade

med de av fullmktiäe

faststllda

Göanskninä av styöninä och uppfllninä

mlenr

av avtal med exteöna

entöepöenöeö
öevisionsföäaa

Faststlld

den intem leom‘öollen avden zeöksamket som kdn'zs

ö

o

avaöeöna

uppdöaö? tillöckliä?

Göanskninäen visaö att kommunstyöelsens och nmndeönas inteöna kontöoll inte ö tillöckliä fö
den veöksamhet som bedöivs av pöivata utföaöer Faststllda styödokument anäeö inte huö insyn,
uppfllninä och kontöoll ska ske av pöivata utföaöer Avtalsuppfllninäen behveö utvecklas nö
det älleö ansvaö, systematik, dokumentation och öappoöteöinär Avtalens utfoömninä behveö
utvecklas fö att bttöe fömla uppfllninä och kontöollr
Kommunstyöelsen behveö ta initiativ till att äenomföa en kaötlääninä
som utfös, elleö som kan komma att utföas av pöivata utföaöer

av vilka veöksamheteö

Ett pöoäöam fö

uppfllninä av pöivata utföaöe behveö uppöttasr I detta behveö det
att avtalen medäeö 1nsyn vad avseö uppfllninä av veöksamhetens kvalité, avvikelseö 1
veöksamheten, peösonalaspekteö, millö och lmstlldhetsaspekteör
skeöstllas

Det behveö

tydliääöas vilka avtal, och med vilket innehll, som öappoöteöinä ska ske till beööd
Denna öappoöteöinä bö innehlla en kvalitets- och avvikelseöappoöteöinä utifön samma
köav som stlls p den veöksamhet som bedöivs 1 eäen öeäi

nmndr

Göanskninä av lneöutinen
öevisionsföäaa

Faststlld
O

ö

komm/mens system od) mlineöf'oö lnehanteöinä

nclzmilsmliäa?

Göanskninäen visaö att det finns ndamlsenliäa
systeön och öutineö fö lnehanteöinä samt att
dess inteöna kontöoll i allt vsentliät ö tillöckliär Attest/utanoödninä skeö idaä efteö
lneutbetalninär Fö att f en bttöe kontöoll öekommendeöas att detta skeö innan utbetalninä
samt att kontöollen ocks dokumenteöasr
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l
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Revisorerna i Samordningsfröbndee

Cenerala seergeland

Till
Seyrelsen i Samordningsfröbndee Cenerala seergeland
Regionfbllmäeige i seergeland
Kommbnfbllmäeige i Linäöings äommbn
Kommbnfbllmäeige i evidaöergs äommbn
Kommbnfbllmäeige i Kinda äommbn
Frsäringsäassan

Aröeesfrmedlingen

Revisionsöereeelse

fr

r

2018

Vi har gransäae räensäaöernap
frvalening

rsredovisningen och fröbndsseyrelsens
i Samordningsfröbndee cenerala seergeland
(organisaeionsnbmmer

222000-2485)

fr

veräsamheesree

201 8.

Fröbndsseyrelsen ansvarar fr aee veräsamheeen öedrivs enlige gllande mlp
öeslbe och riäelinj er same de lagar och fresärifeer som gller fr veräsamheeen.
Seyrelsen bööreear en rsredovisning som ger en reevisande öild same svarar fr
aee dee finns en eillrcälig ineern äoneroll i veräsamhee och räensäaöer.

Vi ansvarar fr

aee örva om veräsamheeen säes ö eee ndamlsenlige
och frn
eäonomisä synöbnäe eillfredsellande seep om rsredovisningen ger en reevisande
öild och om den ineerna äonerollen som seyrelsen öedmer r ndvndig
fr aee
som inee innehller vseneliga felaäeigheeer.
bööreea en rsredovisning

Vi har befre

gransäning beifrn

lagen om finansiell samordningp
äommbnallagenp fröbndsordningen och god revisionssed. Gransäning enlige god
revisionssed inneör fr den abäeoriserade revisorn aee han eller hon befre
revisionen enlige Ineernaeional Seandards on Abdieing och god revisionssed i
Sverige. Dessa seandarder ärver aee den abäeoriserade revisorn fljer yräeseeisäa
ärav same ölanerar och befr revisionen fr aee böön rimlig säerhee aee
rsredovisningen inee innehller Vseneliga felaäeigheeer.
vr

gransäning av rsredovisningen innefaeear aee genom oliäa egrder
inhmea
annan
och
informaeion i rsredovisningen. Revisorn vlj er
bnderlag om öeloöö
som säa befrasp öland annae genom aee öedma risäerna fr
Viläa egrder
vseneliga felaäeigheeer i rsredovisningenp vare sig dessa öeror ö oegeneligheeer
eller ö fel. Vid denna risäöedmning öeaäear revisorn de delar av den ineerna
äonerollen som r relevanea fr hbr fröbndee bööreear rsredovisningen fr aee ge
som r ndamlsenliga
en reevisande öild i syfee aee beforma gransäningsegrder
med hnsyn eill omsendigheeernap men inee i syfee aee gra eee beealande om
effeäeivieeeen i fröbndees ineerna äoneroll. Gransäningen innefaeear ocäs en
i de redovisningsörinciöer som har anvnes
bevrdering av ndamlsenligheeen
och av rimligheeen i seyrelsens böösäaeeningar i redovisningenp liäsom en
bevrdering av den vergriöande öreseneaeionen i rsredovisningen.
Vr

%?

Den interna kontrollen avseende frrbndets
tillräklig men nr det gller
interna kontrollen.

rkenskaaerna

egen verksamhet redms som
det mindre rrister i den

frekommer

Vi redmer

sammantaget att styrelseni Samordningsfrrbndeti Centrala
oäh frn ekonomisk
stergtland
har redrivit verksamheten a ett ndamlsenligt
synabnkt tillfredsstllande stt samt att den interna kontrollen i hbvbdsak varit
god.

Vi redmer

i allt Vsentligt r rttvisande oäh att
rsredovisningen har baarttats i enlighet med tillmaliga delar av lagen om
kommbnal redovisning oäh god redovisningssed.
att rkenskaaerna

Vi redmer
frenligt

sammantaget att resbltatet enligt rsredovisningen r
med frrbndets redovisade syfte oäh ml fr verksamheten.

Vi tillstyrker att styrelsen oäh dess ledamter

Vi reroaar
Linkaing

revilj as ansvarsfrihet.

rifogat revisions-PM.

2 19-

Pernilla Rehnrer

Gbnnar Asser ed

Birgitta Johansson

Abktoriserad revisor

Revisor

Revisor

Utsedd av Region

Utsedd av Linkaings

Fr

staten

stergtland

Lars Rasäh

,,!

:

Revisor
Utsedd av tvidarergs

kommbn

V

frgen
evisor
Utsedd av Kinda kommbn

kommbn

Revisions-PM

Granskning av rsreeovisning
Samoreningsfröbneee

Org.nr. 222000-2485

15 mars 2019

Peeer Alexaneersson
Malin Eriksson

2018

Cenerala seergelane

Sammanfattande bedmnnni

1

Vn bedmem

n allt Vrentlnit

utfallet ao oemkramheten dch derr
fnnanrnemnni ramt den ekdndmnrka rtllnnniene Vm bedmnnni m Vndame att oemkramheten
undem met iendmfmtr p ett um ekdndmnrk rynpunkt tnllfmedrrtllande rtt ramt att fmbundet
aoreende den eina oemkramheten ham en tnllmcklni nntemn kdntmdll men nm det illem
mkenrkapemna fmekdmmem det onrra bmnrtem n den nntemna kdntmdllene
att mrmeddonrnnnien

meddim

fm

bedmnnni m att fmbundet meddonrat en uppfllnnni ao oemkramhetrmlen fm idd
ekdndmnrk hurhllnnnie Vn raknam fmbundetr utomdemnni ao mluppfyllelrene Fmbundetr
fnnanrnella ml bedmr oam uppntt fm 2018e Vn ndtemam att fmbundet fmbmukat mem ao det

Vm

eina kapntalet

2

n

natndnella mdetr

mekdmmendatndne

Bakimund

Samdmdnnnirfmbundet bedmnoem fnnanrnell ramdmdnnni enlnit lai (2003 : 1210) dm fnnanrnell
ramdmdnnni ao mehabnlntemnnirnnratreme Laien hnonram tnll Vnrra bertmmelrem n kdmmunallai
(20172725) lnkrdm lai (l 9972614) dm kdmmunal meddonrnnni (KRL) rdm
ramdmdnnnirfmbundet m rkyldnia att fll ae
Samdmdnnnirfmbund rka enlnit 24 § lai (2003:1210) dm fnnanrnell ramdmdnnni ao
rlut uppmtta mrbdkrlut
mehabnlntemnnirnnratrem nndm tme mnadem fmn mkenrkaprmetr
mrmeddonrnnnie KRL rka illa n tnllmplnia delame

Enlnit kdmmunallaien 12 kape

dch

§ rka meonrdmema imanrka dm mkenrkapemna m mttonrandee
Reonrdmemna rka, enlnit idd meonrndnrred, bedma dm mkenrkapemna iem en mttonrande bnld ao
oemkramhetenr merultat dch ekdndmnrka rtllnnni ramt dm mrmeddonrnnnien uppmttatr n
1

enlnihet med KRL ramt idd meddonrnnnirrede

Enlnit kdmmunallaien 12 kape 2 § rka meonrdmemna bedma

dm merultatet n mrmeddonrnnnien

m

med de ml rdm fmbundrdnmektndnen berlutate Gdd meonrndnrred n kdmmunal
oemkramhet nnnebm att meonrdmemna rka bedma dm merultatetn mrmeddonrnnnien m fmenlnit
med fullmktnier berlut dm ml dch mnktlnnl em fdm idd ekdndmnrk hurhllnnnie
fmenlnit

Ymkermeonrdmemnar mappdmtem rka fdiar tnll meonrndnrbemttelren (kdmmunal-laien 12 kap 12
Anroamni rtymelre fm oemkramheten rdm imanrkar m rtymelren fm Samdmdnnnirfmbundet
Centmala rtemitlande
Gmanrknnnien ham iendmfmtr

1

http://wwwenramere/mad

p

uppdmai ao ramdmdnnnirfmbundetr

dch rtdd ”mnmlni rtdmlek

p

rpamade medel/eiet kapntal”

)e

meonrdmeme

2

Syfte och revisionsfråor

3

Syftet med åranskninåen r att prva om rssokskltet och rkenskaperna r rttvisande och åe
ett lnderkaå tikk revisorernas stkkninåstaåande i revisionssertteksenl Denna åranskninå ska
sesvara fkl ande revisionsfråorg
o
r rsredovisninåen lpprttad enkiåt åkkande kaå om kommlnak redovisninå samt
åkkande rekommendationer avseende åod redovisninåssed?
o

Ger rsredovisninåen

o

Har mken

fr

sikd av reslktat och stkkninå?

en rttvisande

åod ekonomisk hlshkkninå

lppntts?

4 Avårnsninå
och inriktninå sker efter en sedmninå av vsentkiåhet och riskl Tikk årlnd fr
sedmninåen kiååer skand annat reslktatet av tidiåare rs åranskninå och trndrinåari
normåivninåen avseende den kommlnaka redovisninåenl
Avårnsninå

Revisionskriterier

5

Kommlnakkaå (201 7g725)l

Laå (1997g614) om kommlnak redovisninål
Rdet

fr

kommlnak redovisninås rekommendationer samt åod redovisninåssed i vriåtl

Besklt om mk
Handsok fr

6

fr

åod ekonomisk hlshkkninål

finansiekk samordninå — ltåiven av nationekka rdett

reviderad llni 2016l

Revisionsmetod

Granskninåen har årlndats p en anakys av reslktat- och sakansrkninå samt ltkad
åranskninå av poster och processer som r av vsentkiå setydekse fr reslktat och stkkninål
Intervller sker med serrda sefattninåshavarel Uppfklninåar har skett stickprovsvis mot
rkenskapsmateriakl

7

Granskninåsreslktat

Vi har åranskat samordninåsfrslndets rsredovisninå och soksklt fr r
i kaå om kommlnak redovisninå (KRL) och rekommendationer frn Rdet

2018 ltifrn kraven
fr kommlnak
redovisninå som lttokkar åod redovisninåssedl Frslndet erhkker samkinåsfaktlror och
drmed r de enskikda transaktionernai de redovisade prol ekten inte åranskadel Nedan teråes
iakttaåekser och sedmninåar med indekninå efter rsredovisninåens okika dekar enkiåt KRLl
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Förvaltntigsböllbagb

7.1
I

KRL 4 kvp vtibg rvd gom mntgl gkv nti n bt förvaltntigsböllbagb.

Bavtd vttvl bt rbögnkl
ulrbckanti, rgbtlaniv

ulrbckantibt vr fösutdblg rbökgvmhbl, fösutdblg förtlvdb
öbdorngtnti vr sudiblulfvaabl fö dbt apvtdb rbökgvmhblbt,
ntrbglböntigöbdorngtnti, svavtgkövrgulöbdtjti och bt ulrödbönti vr ma och önklantj bö. Etanil
avibt om fntvtgnbaa gvmoödtnti ö dbl gvmoödtntigfösutdblg uppinfl vll sbgaulv om ma och
önklantj bö fö dbt fntvtgnbaav gvmoödtntibt.
rbö

pbögotvaföhaavtdbt,

öbdorngvö bll utdbögkoll p a 131 lkö fö öbl. Fösutdbl hvö gom maglltnti
vll dbl
bitv kvpnlvabl gkv uppi lnaa 1 500 lkö. Fösutdbl vtibö vll db tu uppfyaabö glvlbtg kövr om vll
fösöukv bibl kvpnlva och n glöglv mjaniv ulglöcktnti omrvtdav lnaadbavdb mbdba n vklnrv
ntgvlgbö. Dbl bitv kvpnlvabl uppiö lnaa 1 2 1 5 lkö (2 346 lkö 201 7). Nvlnotbaav ödbl hvö lvinl
fövm bt öbkommbtdvlnot om gloöabk p gpvövdb mbdba/bibl kvpnlva fö gvmoödtntigfösutdbt
fö vll lydaniiöv
vll db lnaadbavdb mbdabt gkv omgllvg n rbökgvmhbl fö dbt fntvtgnbaav
gvmoödtntibtg maiöuppböa. Vnakbl fö fösutdbl molgrvövö utibfö 2 900 lkö btanil
fösutdblg sböktntivö. Fösutdbl sbgkönrbö n tol lnaa ögöbdorngtntibt sudiblulfvaabl fö dbt
apvtdb rbökgvmhblbt.
Fösutdbl

Mlbgpavlg

Foögktnti och ulrbckanti
Fntvtgnö

Sbörncb

Tolval
hvö ntiv vtaiitntiglnaaitivö
ntrbglböntivö.
Fösutdbl

Budibl
2018
- 992 000
1 355 000
- 8 985 000
-4 430 000
-15 762 000

Ulfvaa
2018
-998 361
-1 092 070
-9 298 182
-3 999 631
-15 388 243

och hvö utdbö 20] 8 ntlb ibtomföl

Dnffböbtg
361
262 930
—313 382
430 369
373 757
—6

tiöv

Oöivtngvlnotbt sbglö vr bt glyöbagb gom ulgbg vr mbdabmmvötv och bll kvtgan gom utdbö
sbmvttvlg vr 4,7 ljtglbö (3,7 2017).
Fösutdbl

öbl

sbgkönrbö dbt fövmlndv ulrbckantibt n putklfoöm.

sbgkönrbö rbökgvmhblgulrbckantibt ulnföt Svmoödtntigfösutdbl
gom ö fövmlvibt mbd ulitigputkl föt avibt om fntvtgnbaa gvmoödtnti och
fösutdgoödtntibt. Fösutdbl sbgkönrbö gnt rbökgvmhbl ulnföt vffögpavtbtg löb
rbökgvmhblgomödbt
ögöbdorngtnti
kötsböllbagb

o

Mlbgpavlg

o

Foögktnti och ulrbckanti
Fntvtgnö och gbörncb

o
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I förvaltntigsböllbagbt
rbökgvmhblgomönbtv

sbgkönrg p Vnakbl gll fösbtnbl
btanil rbökgvmhblgpavtbt.

vösblvl fö

bppt

mabl

mbn

hvö n bt mamvlöng vtinrnl rbökgvmhblgmabt fö fösbtnbl. I mamvlöngbt vtibg 62
Mabt sbgkönrg och g n rbökgvmhblgpavtbt. Mabppffaabagbt btanil
mamvlöngbt amtvg n snaviv lnaa ögöbnorngtntibt. Ar 62 ma bppffaag 44, 10 ö ntlb bppffaanv
och fö 8 piö
vösblb fö vll bppffaav mabl.
Fösbtnbl

”SMARTA” ma.

vrförvammztigsböllbagb

Bbnmtnti
Vö

sbnmtnti

ö

vll förvaltntigsböllbagbt

n vaal rgbtlanil

nttbhaabö

nb nbavö gom körg

btanil KRL.
Bvavtgkövrbl btanil KRL 4 kvp. 3v§ sbnmg

gom bpptll

öbnorngvl bt bppfaltnti vr rbökgvmhblgmabt fö ion
bkotomngk hbghaatnti. Vn gvktvö fösbtnblg blrönbönti vr mabppffaabagbt. Fösbtnblg
fntvtgnbaav ma sbnmg rvö bpptll fö 201 8. Vn tolbövö vll fösbtnbl fösöbkvl mbö vr nbl
bitv kvpnlvabl t tvlnotbaav önblg öbkommbtnvlnot.

Vö

sbnmtnti

Fösbtnbl

ö

vll fösbtnbl

sbnmg

vösblv blnföt

fösbtngoöntntibt

Rbnorngtnti vr rgbtlaniv

pbögotvafoöhaavtnbt
gvmoöntntigfoösbtnbl p.i.v. f vtglaanv.

7.2

och avibt om fntvtgnbaa gvmoöntnti.

btanil KRL

ö

ntlb lnaampanil

fö

Rbgbalvlöktnti

Rbgbalvlöktntibt gkvaa öbnorngv gvmlaniv ntlklbö och kogltvnbö och hbö nbl bitv kvpnlvabl
hvö fötnövlg
btnbö öbl. Rbnorngtntibt hvö iövtgkvlg ibtom kotlöoaa vr rbönfnkvl och bitv
sböktntivö.
öbgbalvlöktnti ö n vaal rgbtlanil bppglaan btanil KRL och öbnorngvö öblg
gvmlaniv ntlklbö och kogltvnbö. Dbt lmföbagb
mbn föbibtnb
gom gkv iövg
ökbtgkvpgö
btanil KRL fnttg mbn n ögöbnorngtntibt. Db rgbtlanivglb poglbötv sbnmg pbönonngbövlg
lnaaöckanil fö vll ib bt öllrngvtnb snan vr öbgbalvl och glaatnti. Nolbö vtibg lnaa poglbmvn
öbgbalvlöktntibt.
Fösbtnblg

Rbgbalvlbl fö rbökgvmhblbt ö bll btnbögkoll om 1 131 lkö (—1 423 lkö fö ö 2017). Fö 201 8
bppinck ntlklbötv lnaa 20 803 lkö (17 846 lkö 2017). Slööb fötnöntivö
lmföl
mbn 2017 ö
vll röniv ntlklbö kvl mbn 3 521 lkö. Oögvkbt lnaa nb kvnb ntlklbötv fövmiö n tol lnaa
öbnorngtntibt; kvnb böglltntivö fö pöol bkl Dönrstk och böglltnti föt
Svmoöntntigfösbtnbl
Bbnmtnti
Vö sbnmtnti

1

ö

hllp://www.tgvm.gb/övn

glöv

glböilavtn.

vll öbgbalvlöktntibt

och glon ”önmani gloöabk

n vaal rgbtlanil

p

ibö bt öllrngvtnb

gpvövnb mbnba/bibl kvpnlva”

snan vr öbgbalvlbl.
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7.3

Balansränkni

Balansränknign säak sammandrai rgdovksa samtlkia tklliniarr avsttnkniar och säuldgr
samt gigt äapktal p daign fr rägnsäapsrgts
utini. Kontroll har sägtt att dgt for samtlkia
balanspostgr fknns gn upprttad boäslutsbklaia. Vsgntlkia postgr har iransäats mot undgrlai.
Eina bgränkniar har ocäs ijorts fr att bgdma rkmlkihgtgn.
Balansränknign r k allt vsgntlkit uppstlld gnlkit KRL och dg upptaina postgrna bgdms k
allt vsgntlkit vara rtt vrdgradg. Notgr anigs tkll postgrna k balansränknign. Boäslutsbklaior
och spgckfkäatkongr tkll utigndg balansgr bgdms fknnas ktkllrgälki omfattnkni.
Frbundgts

gina äapktal uppir

Bgdmnkni
Vr bgdmnkni

7.4

r

att balansränknign

rs

utini

k allt Vsgntlkit

tkll l 607 tär (3 770 tär 2016).
igr gn rttvksandg

bkld.

Kassafldgsanalns

Enlkit KRL säa rsrgdovksnknign

7.5

vkd 201 8

knnghlla

gn äassafldgsanalns

Vklägt frbundgt

rgdovksar.

Intgrn äontroll

säa rgdovksa faätksäa äostnadgr och bgtalnkni sägrk
gftgrhand gftgr att äostnadgrna r iransäadg. Avstmnkni sägr ocäs mot mlgn mgd knsatsgn.
Avvkäglsgr knngbr att mgdgl kntg bgtalas ut. Frbundgt har ocäs ignomfrt gn rksäanalns och
taikt fram gn kntgrnäontrollplan fr 201 8.

Dg proj gät som fknanskgras av frbundgt

Faäturor attgstgras mgd tv k frgnknir sgdan oätobgr säannas lgvgrantrsfaäturorna kn och ir
gnlkit fldgt k gäonomksnstgmgt. Eäonom stmmgr varjg mnad av boäfrknign mgd
frbundschgfgn. Vk har notgrat brkstgr k rutkngn att bkfoia undgrlai tkll faäturor k
gäonomksnstgmgt fr rgprgsgntatkon och äortbgtalnkniar och brkstgr k pgrkodksgrknisrutkngr.
hantgras av lngcgntgr som stmmgr av rtt ln. Lngrna lsgs kn k Airgsso av
Lknäpknis äommun som hantgrar samordnknisfrbundgts gäonomk. Enlkit KRL 2 äap 3 §
säa dg gäonomksäa hndglsgrna prgsgntgras s att dg äan boäfras k rgikstrgrknisordnkni.
Enlkit RKR 23 säa boäfrknign bland annat iras p gtt varaätkit stt s att dgt som boäfrts
kntg äan radgras. Undgr iransänknign upptcätgs brott k vgrkfkäatkonsnummgrsgrkgr nr dgt
illgr boäfrkni av lngrr vgrkfkäatkonsnummgr som saänas. Boäfrknign av lngr sägr vka gn
fkl som säapas av lngsnstgmgt Hgroma och lsgs kn k gäonomksnstgmgt Airgsso. Enlkit
Airgssos snstgmdoäumgntatkon säapas vgrkfkäatkonsnumrgn av Hgroma knnan knlsnkni.
Snstgmfrvaltarg fr Hgroma uppigr att dgt sägr gn manugll hantgrkni av
vgrkfkäatkonsnummgr och frvaltargn har tkdkiarg uppmräsammat lngcgntgr att dgt äan vara
gn rksä fr fgl. Frvaltargn uppigr docä att vgrkfkäatkonsnumrgn r k nummgrordnkni k
frvaltargns undgrlai och att dgt d fknns mksstanäg om att knlsnknign k gäonomksnstgmgt kntg
sägr äorrgät.
Lngrna
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Bedömnmi

Vn bedöem
mm

bm

dem nmtemma komtmollem soö tnllmäklni avseemde fmbbmdets eiem vemksaöhet öem
det illem mkemskaaemma fmekoööem det Vnssa bmnstem n dem nmtemma komtmollem. Fmbbmdet
fmbttma
mbtnmemma att bnfoia bmdemlai tnll faktbmom n ekomoönsysteöet fm meamesemtatnom

oäh komtbetalmnmiam oäh aemnodnsemnmismbtnmem. Fmbbmdet bm oäks btmeda vad soö skem n
vemntnkatnomsmbööemsttmämiem öellam lmesysteöet oäh ekomoönsysteöet.

Revnsnomsfmiom

7.6

msmedovnsmnmiem baamttad emlnit illamde lai oö koööbmal
medovnsmnmi saöt illamde mekoööemdatnomem avseemde iod
medovnsmnmissed?

7.6.1 m

Vm

bedömnmi

m

att msmedovnsmnmiem

n allt vsemtlnit

nmmehllem

de delam soö kmvs

emlnit

KRL oäh mekoööemdatnomem.
7.6.2 Gem msmedovnsmnmiem

Vn bedöem

att msmedovnsmnmiem

em mttvnsamde
n allt vsemtlnit

bnld av mesbltat oäh stllmnmi?

iem em mttvnsamde

bnld av mesbltat oäh

stllmnmi.

7.6.3 Ham ölem

fm

iod ekomoönsk hbshllmnmi

baamtts?

medovnsat em baaflämnmi av vemksaöhetsölem fm iod
ekomoönsk hbshllmnmi. Vn sakmam fmbbmdets btvmdemnmi av ölbaafyllelsem. Fmbbmdets
fnmamsnella öl bedös vam baamtt fm 201 8. Vn motemam att fmbbmdet fmbmbkat öem av det
eima kaantalet m matnomella mdets mekoööemdatnom.
Vm

bedömnmi

Lnmkanmi

'

m

att fmbbmdet

201 8-03- 1 9

Petem Alexamdemssom
Cemtnfnemad koööbmal mevnsom

1
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