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Budgetuppföljning Kinda kommun månadsvis 2019 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar emot budgetuppföljningen för Kinda kommun avseende 
februari 2019.  

Sammanfattning 

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

2019-03-15 
Diarienummer 

KINKS 2019-00020 

Kommunfullmäktige 

Budgetuppföljning Kinda kommun månadsvis 2019 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar emot budgetuppföljningen för Kinda kommun avseende 
februari 2019.    

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-15 

Budgetuppföljning Kinda kommun februari 2019 

Syfte 

Syftet med ärendet är att kommunfullmäktige ska få rapporter på hur 
budgetuppföljningen går under året. 

Önskad effekt 

Kommunfullmäktige får en bild över hur kommunens ekonomi utvecklas. 

Berörda 

Kommunfullmäktige 

Samråd 

- 

Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

- 

Konsekvenser barnperspektiv 

- 

Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

- 
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Kommunstyrelsen 

Datum 
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Sida 
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Miljökonsekvenser 

- 

Samverkan (MBL) 

- 

Genomförande 

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

Uppföljning 

- 

Återrapportering 

- 

Rosie-Marie Fors 
Kommunchef 

Viktoria Stangnes 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Akten 



Månadsrapport Kinda kommun 
Februari 2019 med helårsprognos 



Kinda kommun 
Budgeterat resultat: +14 519 tkr 
Prognos resultat: +1 508 tkr, + 0,3% 

Verksamhetsuppdrag och organisation 
 Bildning

 Vård och omsorg

 Samhällsbyggnad

 Internt stöd och uppföljning
Kommunfullmäktige ordf: Anders Ljung 
Kommunchef: Rosie-Marie Fors 

Viktiga händelser 
 Utbildningsinsatser och uppstart av arbetet

med mål och åtaganden har påbörjats inom alla

nämnder

 Budgetarbetet för 2020 är uppstartat och

beräknas vara klart under maj

 Fördjupad översiktsplan för Rimforsa har

bearbetats och förberetts för antagande.

 Pulsprojektet föra alla elever implementeras i

ordinarie verkamshet

 Förskoleavdelningen Svalan på Brandvägen i

Kisa öppnades 1 januari 2019

 Friendsrapporten inom grundskolan visar bra

resultat.

 Behov, rätt till stöd i akuta trygghetssituarioner

samt hemmasittare gör att andelen

resurspersoner inom skolan ökar.

 Stor efterfrågan på vuxenutbildning och

behörighetsgivadne kurser/utbildningar

 Invigning av ny gruppbostad, Sjögatan Kisa

 Hemtjänstens nyttjandegrad är på väg uppåt

 Införande av ny teknik inom vård och omsorg

pågår

 Uppstart av inköpsprojekt för att minimera

kostnader för inköp är uppstartat

 Abetet med arbetsgivarvarumärke är under

uppstart

 Arbete med säkerhet och civilberedskap är ett

arbete som ökar i omfattning

Årets verksamhet 
Vi har en mycket stor kompetens bland 

medarbetarna och har lyckats bra att attrahera 

medarbetare. Inom några yrkesgrupper är det 

svårare att få rätt kompetens. Kompetens-

försörjning är ett prioriterat område och därför 

startar arbetet upp med vårt 

arbetsgivarvarumärke.. Vikariesituationen är  dock 

problematisk inom alla verksamheter. 

Året präglas av tryck för att skapa förutsättningar 

för tillväxt. Fokus är att i detaljplaner möjliggöra 

bostadsbyggnation och företagsetableringar.  

Under året behöver kommunens arbete med 

hållbarhet utvecklas om Kinda ska kunna uppfylla 

nationella krav och mål. 

Ekonomi  
Kommunen redovisar ett överskott med 1 500 tkr 
för de två första månaderna. För 2019 har 
kommunen budgeterat ett överskott med 14 500 
tkr. 

Drift  
Kostnadsökningar ser vi inom: 
Färdtjänst och skolsjutsar 1000 tkr 
Resurspersonal & interkommunala kostn 4 000tkr 
Placeringar 5 000 tkr 
Tomma platser särskilt boende och nyttjandegrad 
hemtjänst 2 600 tkr 

Arbete med att sälja platser inom särskilt boende 
samt minimera årseffekt av placeringar pågår. 
Möjlighet finns att komma tillrätta med underskott 
inom äldreomsorg samt minska kostnaden för 
placeringar.  

Investeringar 
Sammanfattning av investeringar sker efter april 

Framtiden 
Utmaningar inom framtiden är 

kompetensförsörjning då det blir fler äldre och 

yngre och färre som arbetar. Även utmaningen med 

brist på vikarier då arbetslösheten är låg måste 

hanteras.  

Kinda behöver fler kommuninvånare för att klara 
av framtidens ekonomiska utmaningar och erbjuda 
kommuninvånare och företag service med hög 
kvalitet. Prioriteringar och insatser i kommunens 
organisation behöver riktas kraftfullt och hållbart 
för att skapa förutsättningar för tillväxt.



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

2019 53 800 46 676

2018 41 267 49 270 39 980 45 762 46 405 48 651 45 546 44 584 46 811 49 594 52 884 45 852

2017 41 111 43 786 39 705 47 067 45 244 42 202 47 721 40 926 45 426 47 056 48 089 49 355
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Nettokostnad Kinda kommun

Nettokostnad (tkr) ack feb-19 ack feb-18

Jävsnämnd + Valnämnd 17 12

Kommunstyrelsen 5 722 4 540

Samhällsbyggnadsnämnd 12 315 12 215

Bildningsnämnd 44 443 39 606

Vård- och omsorgsnämnd 37 741 33 857

Kommunrevision 42 69

Överförmyndare 197 238

Totalt drift 100 476 90 537

Ofördelade medel 0 0

Finansförvaltningen -98 060 -96 148

Totalt kommun 2 416 -5 614

Budget/Prognos 2019 Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse helår

Jävsnämnd + Valnämnd 200 200 0

Kommunstyrelsen 34 963 34 463 -500

Samhällsbyggnadsnämnd 73 578 72 394 -1 184

Bildningsnämnd 245 017 240 879 -4 138

Vård- och omsorgsnämnd 212 520 205 048 -7 472

Kommunrevision 1 080 1 080 0

Överförmyndare 1 380 1 380 0

Total driftavvikelse 568 737 555 443 -13 294

Ofördelade medel 4 537 5 668 1 131

Finansförvaltningen -574 782 -575 630 -848

Totalt Kinda kommun -1 508 -14 519 -13 011



Detaljerad investeringsredovisning 

Prognos Projekt

Pågående strategiska 

projekt
Slutdatum

Total 

Budget
2016 2017 2018 2019 Summa Prognos

Rimforsa ny skola 2023-05-01 148 000 0 0 12 0 12 Utreds

Kommentar

Räddningsstation Kisa Utreds 53000 720 2 711 757 16 4 205 Utreds

Kommentar

Aktivitetscenter Rimforsa 2019-06-30 36000 8650 187 17 176 3 974 29 987 36 000

Kommentar

Rimforsa vattenverk 2020-12-31 21000 0 0 3 450 174 3 624 21 000

Kommentar

Bredband övrigt 2022-12-31 Årlig 733 1 714 1 500 55 4 002 Utreds

Kommentar

Gruppbostad Sjögatan 2019-05-15 18000 0 440 12 895 2 363 15 698 Utreds

Kommentar

Resecentrum Kisa Utreds 14200 138 440 104 0 682 21 000

Kommentar

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

Kommentar

Lekplats 2019-04-01 3400 73 930 1 919 10 2 932 3 000

Kommentar

Kommunförråd 2019-06-30 2500 0 0 202 357 559 2 500

Kommentar

Industriområde 2000 172 463 200 0 836 Utreds

Kommentar

Hovby Hamn 2019-06-01 1500 0 0 11 4 16 1 992

Kommentar

Utfall

Beslut om upphandling tas i mars nämnd. Upprättande av förfrågningsunderlag till 

funktions entreprenad. Planerad upphandling april - juni. 

Beslut om upphandling avbruten. Ny utredning ska genomföras. 

Uppbyggnad av innerväggar och installationer invändigt pågår. Färdigställande juni 

2019. 

Tilldelningsbeslut om entreprenör ligger för överprövning i förvaltningsrätten. 

Beräknat projektslut 2020.   

Löpande återetablering och utbyggnad. 5000 tkr årlig budget from 2019. Inväntar 

projektförslag från Itsam

Byggnaden slutbesiktad med godkänt resultat. Inflyttning påbörjad i januari. 

Utemiljön klar till maj 2019. 

Detaljplan pågar med riskutredning av trafiken/farligt gods. DP klar vt 2019. 

Intentionsavtal med Ica finns. 

Inväntar slutrapport från Itsam

Lekplats Hycklinge påbörjad, färdigställd månadsskifte mars/april. 

Om- och tillbyggnad av kommunförrådet pågår. Utfall enligt budget. 

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

Bygglov kvarstår. Upphandling och genomförande under våren 2019. 



Värgårds udde 2018-12-31 1500 0 0 290 0 290 500

Kommentar

Kommunal ledningsplats 2018-12-31 1200 0 707 27 4 737 1 200

Kommentar

Adlers skog våg 2018-12-31 1000 0 0 1142 3 1 145 1 150

Kommentar

Projekt Budget Utfall 2016
Utfall 

2017

Utfall 

2018

Utfall 

2019
Prognos

Summa pågående projekt 303 300 15 157 17 472 44 953 6 960 Utreds

Projekt överlämnad för driftsättning

Projektering av reservkraft och el på ramavtal pågår, klart under hösten 2018 

gäller även entrén. 

Inköp av toalett under december 2018. Totalprognos 500 tkr avser strand och bad. 

Beslut om ställplatser och resterande investering 2019. 

2019

Förvaltningsinvesteringar Slutdatum
Budget 

2018
2016 2017 2018 2019 Prognos

1200 KS Ospec Årlig budget 500 0 0 73 0

Summa Kommunstyrelsen* 500 0 0 73 0 0

SBN ospecificerat 2 225 0 1 202 3 406 51 3 406

Teknik och drift 2 125

Räddningstjänst 340 1 919 1 991 2 824

Kultur, fritid och turim 310 1 031 488 368 4

Reinvest-fastigheter Årlig budget 10 000 4 625 7 558 7 995 171 7 995

Reinvestering-vägar Årlig budget 2 000 944 1 080 2 297 2 297

Energieffektivisering Årlig budget 500 503 87 793 793

Arbetsmiljöåtgärder fastighet Årlig budget 200 122 16 0 0

Förnyelse trafikbelysning Årlig budget 500 495 562 255 255

Taxefinansierade investeringar

Sanering VA Årlig budget 1 300 825 1 059 972 44 972

Reinvestering VA-verk Årlig budget 800 73 71 150 150

Reinvestering renhållning Årlig budget 100

Summa Samhällsbyggnad* 20 400 10 538 14 114 19 060 270 15 868

BN ospecificerat 365 0 131 147

Anpassn verksamhetslokaler 268 587 488

Inventarier grundskolan 783 895 772

BN IT-investeringar 175 53 212

Inventarier barnomsorg 0 239 46 135

Summa Bildning* 2 000 1 591 1 774 1 649 282 1 649

VON ospecificerat 0 0 0

Investeringar ÄO 266 1 823 1 489 119

Investeringar LSS 175 79 43 283

Investeringar IFO 1 467 0 0

Investeringar HSV 164 0 0

Investeringar VOF stab 0 88 0

Summa Vård- och omsorg* 2 000 2 072 1 990 1 533 402 1 533

* För kommentar se nämndens

månadsuppföljning
Budget Prognos

År 2019 2016 2017 2018 2019 2019

Summa förvaltningsinvesteringar (tkr) 24 900 14 201 17 878 22 314 954 19 050

Utfall

Utfall

Årlig budget 

2000 tkr för 

2019

2 000

2 000

Årlig budget 

2000 tkr för 

2019

Årlig budget 

5000 tkr för 

2019



Kommunstyrelsen 
Budget: 34 463 tkr 
Prognos: 34 963 tkr 
Prognos budgetavvikelse: -500tkr - 1,4 % av budget 

Verksamhetsuppdrag och organisation 
 Strategiskt & regionalt utvecklingsarbete

 Kommunikation, marknadsföring & 

information

 Övergripande kvalitet och digitalisering

 HR & Lön

 Ekonomi & mål

 Upphandling

 Politisk administration

 Näringsliv

 Civilberedskap

Kommunstyrelsens ordf: Conny Forsberg 
Kommunchef: Rosie-Marie Fors 

Viktiga händelser 
 Utbildningsinsatser är genomförda för

förtroendevalda och chefer. Politiker har

försetts med läsplattor.

 Årsbokslutet för 2018 är redovisat och

årsredovisningen är klar under mars.

 Budgetarbetet för 2020 är uppstartat och

beräknas vara klart under maj.

 Nytt ärendehanteringssystem är under

upphandling

 Risk och sårbarhetsanalyser för perioden 2019-

2022 är påbörjat och plan för säkerhetsarbetet

i kommunen är upprättad

 Samverkan med Ydre kommun avseende

krisberedskap är påbörjat

 Krisberedskapsveckan är vecka 19 och flera

aktiviteter planeras

 Arbetet med arbetsgivarvarumärket är under

uppstart

 26 maj är det val till Europaparlamentet.

Kraven på vallokalernas utformning har skärpts

till detta val.

 Uppstart av inköpsprojekt för att minimera

kostnaden för inköp

Årets verksamhet 
De första månaderna har fokuserats på att 

förtroendevalda och medarbetare tillsammans 

hittar arbetsformer för den nya mandatperioden. 

Flera utbildningar har genomförts. Arbetet med 

budget 2020 startade upp under hösten och 

fortsatte i februari med en gemensam träff för alla 

förtroendevalda och ledningsgruppen. Arbetet 

fortsätter med att koallition och opposition den 

tredje april presenterar sina budgetförslag.  Arbetet 

Utveckling Kinda är under uppdatering och arbetet 

med målen och innehållet I utveckling Kinda 

beräknas vara klart under april. Arbetet med att ta 

fram åtaganden för nämnden har startat upp och 

fortsätter de närmaste månaderna och beräknas 

vara klart innan sommaren. Stora projekt under året 

är det ökade arbetet inom civilberedskap och 

Sveriges säkerhet, Arbetsgivarvarumärket, IT-miljöl 

och byte av ärendehanteringssystem. 

Ekonomi  
Prognosen visar ett underskott på 500 tkr 

Drift  
Underskottet består av ökade utredningskostnader 
och löner. Efter mars kommer en handlingsplan 
upprättas för att se om en minskning av 
underskottet kan ske under året.  

Investeringar 
Inga investeringar genomförs under året. 

Framtiden 
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. Under året kommer detta arbete att 

utvecklas tillsammans med nämnderna.  



Samhällsbyggnadsnämnd 
Budget: 72 394 tkr 
Prognos: 73 578 tkr 
Prognos budgetavvikelse: - 1 184 tkr, - 1,6 % 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 avseende exploatering och 

bostadsbyggnation, tillväxt och företags-

etableringar, 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.  

Samhällsbyggnadsnämndens ordf: Mikael Österling 
Förvaltningschef: Bita Almasian 

Viktiga händelser 
 Fördjupad översiktsplan för Rimforsa har

bearbetats och förberetts för antagande

Årets verksamhet 
Året präglas av tryck för att skapa förutsättningar 
för tillväxt. Fokus är att i detaljplaner möjliggöra 
bostadsbyggnation och företagsetableringar samt 
genom strategiska beslut skapa långsiktiga 
förutsättningar för framtida tillväxt och utveckling.  

Avseende kommunens lokaler och byggnader 
behöver arbetssätt tas fram och fastställas för 
ekonomiska mål och kvalitetsmål genom bland 
annat mättal som nyttjandegrad av ytor och 
energiförbrukningskostnader per ytenhet. ITSAMs 
arbete med planering och prioritering samt 
utbyggnad av fiber behöver intensifieras. 

Kompetensförsörjning är en stor utmaning. Det är 
svårt att attrahera medarbetare med erfarenhet 
och svårt att behålla de i en konkurrensutsatt 
arbetsmarknad. Dagens och framtidens lagstiftning 
innebär behov av kompetensväxling men även 
samarbete med kommuner och andra aktörer som 
har förutsättning att erbjuda Kinda kvalitativt 
samarbete.  

Flera större upphandlingar avseende bland annat 
livsmedel och entreprenadupphandlingar sker 
under 2019. 

2019 behöver kommunens arbete med hållbarhet 
starta om Kinda ska kunna uppfylla nationella krav 
och mål. För att kunna uppfylla Sveriges mål 
avseende koldioxidneutralitet och Agenda 2030-
målen behöver arbetet starta under året. 

Ekonomi  
Nämndens budgeterade kostnader för 2019 är 
149 000 tkr. Budgeterade intäkter är: 

 Hyra för lokaler och byggnader: 33 600 tkr

 Kost: 15 300 tkr

 Lokalvård: 8 800 tkr

 Bygglov, tillsyn, bredband mm: 18 300 tkr

Nettobudget för SBN är 72 394 tkr 

Drift 
Nämndens prognostiserade underskott består till 
stor del av ökade kostnader för färdtjänst och 
skolskjutsar. Detta beror på större elevantal och att 
av kommunens totala invånarantal är andelen äldre 
som är i behov av färdtjänst större än budgeterat. 
Därutöver indexeras trafikpriserna med högre index 
än kommunens generella. 

Den negativa avvikelsen består även av ökade 
lönekostnader för verksamheterna plan och bygg 
och oförutsedd semesterskuld på grund av 
pensionsavgång. 

Investeringar 
Planerade investeringar under året består av 
utrustning och maskiner inom Teknik och drift, 
larmkläder och utrustning inom Räddningstjänst, 
ombyggnad emigrantmuseet inom Kultur, fritid och 
turism, utegym i Kisa samt investering i 
digitaliseringsverktyg för fastighetsunderhåll.    

Framtiden 
Kinda behöver fler kommuninvånare för att klara av 
framtidens ekonomiska utmaningar och erbjuda 
kommuninvånare och företag service med hög 
kvalitet. Prioriteringar och insatser i kommunens 
organisation behöver riktas kraftfullt och hållbart 
att skapa förutsättningar för tillväxt. 



Bildningsnämnd 
Budget: 240 879 tkr 
Prognos: 245 000 tkr 
Prognos budgetavvikelse: - 4138 tkr, - 1.7 % av 
budget 

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 för kulturskola, 
fritidsgård samt AMI som vardera leds av en 
verksamhetschef. AMI består av tre huvudsakliga 
delar: arbetsmarknadsinsatser, flyktingmottagning 
och integrationsarbete. 

Bildningsnämndens ordf: David Wenhov 
Förvaltningschef: Eva Holm 

Viktiga händelser 
 54 personer inskrivna vid AMI. Stort inflöde

från Ifo.

 Elevhälsan: En kurator slutade första veckan

januari. Ny kurator på plats 4 mars.

 Pulsprojektet implementeras i ordinarie

verksamhet.

 Avdelning Svalan på Brandvägen i Kisa

öppnades i januari 2019.

 Femårsförskolan Trollsländan flyttade tillbaka

till Bäckskolans nyrenoverade lokaler.

 Friends har rapporterat resultatet på den enkät

som genomfördes före jul. Enkäten visar bra

resultat, men det finns alltid

förbättringsområden i trygghetsarbetet.

 Ett antal hemmasittare ökar behovet av

resurspersonal för att de överhuvudtaget ska

komma några timmar om dagen till skolan.

 Behov, rätt till stöd och akuta trygghets-
situationer gör att andelen resurspersoner
inom skolan har ökat.

 Stor efterfrågan på vuxenutbildning internt
som externt.

 Stor efterfrågan på behörighetsgivande
kurser/utbildningar utanför kommun.

Årets verksamhet 
Verksamheterna inom BN håller hög kvalité och 
genomförs kostnadseffektivt och med mindre 
resurser jämfört med andra kommuner. Chefer och 
personal är mycket kompetenta. AMI lyckas med 
sitt uppdrag. Fördelningstal avseende 
flyktingmottagandet ger kommunen 15 personer 
under 2019. Fritidsgården ger våra unga 
kommunmedborgare en meningsfull fritid. Alla 
elever kommer genom klassorkestern kommer i 
kontakt med kulturskolan. 
Det systematiska kvalitetsarbetet är digitaliserat 
med månadsvisa uppföljningar och analyser för 
ökad kvalité och förbättringar.  

Ekonomi  
Prognosen visar på en negativ budgetavvikelse till 
stora delar beroende på ökade interkommunala 
kostnader samt ökade personalkostnader för 
resurspersonal. 

Drift  
Driften visar ett underskott som dels kan förklaras 
av ökade interkommunala kostnader samt utgifter 
av engångskaraktär under januari och februari. 

Investeringar 
Ryms 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 
sker av särskilda stödresurser även till förskolan. 
Som en del av särskilda stödinsatser planeras för en 
resursskola under ht19 för en mindre grupp elever. 
Barn med särskilda stödbehov och hemmasittare 
ökar ytterligare behovet av resurspersoner. 
Personalförsörjningen fördyras då brist på lärare 
och förskollärare sammanfaller med olika statliga 
satsningar som påverkar löneläget.  
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.  
Flera stora lokalförändringar kommer att påverka 

verksamheterna de närmaste åren. 



Vård- och omsorgsnämnd 
Budget: 205 048 tkr 
Prognos: 212 520 tkr 
Prognos budgetavvikelse: -7 472 tkr, -3,6 % av 
budget 

Verksamhetsuppdrag och organisation 
Vård- och omsorgsnämnden fullgör med stöd av 

Socialtjänstlagen (SoL) kommunens uppgifter inom 

socialtjänsten och vad som i lag och författningar 

sägs om socialnämnd. 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. Vård- och 

Omsorgsnämndens förvaltning utgörs av 

Förvaltningsledning och stab samt områdena 

Funktionsstöd, Äldreomsorg, Hemsjukvård och 

Individ- och familjeomsorgen (IFO). 

Vård och omsorgsnämndens ordf: Lars Karlsson 
Tf förvaltningschef: Sara Erlingsson 

Viktiga händelser 
 Invigning av ny gruppbostad, Sjögatan Kisa

 Hemtjänstens nyttjandegrad är på väg uppåt

 Införande av ny teknik

Årets verksamhet 
Arbeta med att minska antalet externa placeringar, 

åtgärdsplan framtagen och skall följas upp 

kontinuerligt. 

Arbeta med att öka försäljning av platser på särskilt 

boende för att öka intäkter. 

Fortsatt arbete för att öka hemtjänstens 

nyttjandegrad. 

Ny förvaltningschef från 6/5 2019- Ida Björkman. 

Införande av Cosmic Link maj månad, ersätter 

nuvarande vårdplaneringssystem. 

Fokus på ny teknik i alla verksamheter. 

Ekonomi 
Nämnden prognostiserar ett underskott i december 
2019 på 7 472 tkr om verksamheten fortsätter som 
idag. Detta underskott utgörs av ca 3 600 tkr för IFO, 
2 600 tkr för äldreomsorgen och 1 400 tkr för 
Funktionsstöd.  

Drift  
Äldreomsorgens underskott beror främst på att 
hemtjänsten är budgeterad med 70% 
nyttjandegrad samt flertalet tomplatser på särskilt 
boende. Uppnådd nyttjandegrad inom hemtjänsten 
i februari är ca 64%. IFO:s underskott beror på dyra 
placeringar,samt ett ökat antal placeringar I 
familjehem. Underskottet hos Funktionsstöd beror 
på en ny placering som på helår kommer att kosta 
ungefär 1 400 tkr.  

Investeringar 
Investeringar har gjorts/görs för uppstart av 
gruppbostaden på Sjögatan. Investeringar av 
inventarier på särskilda boenden påbörjat.  

Framtiden 
En försäljning av plats på något av kommunens 
särskilda boenden skulle påverka nämndens 
ekonomiska resultat positivt. Om tre platser kan 
säljas under nio månader innebär det en intäkt på 
1600 tkr. En minskning av IFOs placeringar skulle 
innebära en kostnadsbesparing på 450 tkr. Om 
Funktionsstöds placering endast gäller fram till 
september skulle det innebära en 
kostnadsbesparing på ca 530 tkr. Skillnaden mellan 
70% nyttjandegrad som hemtjänsten är 
budgeterad på och 64% nyttjandegrad som 
uppnåddes i februari är ca 1400 tkr för hela året, 
då varje procentenhets avvikelse innebär en icke 
värdeskapande kostnad på ca 20 tkr. 



Vatten & Avlopp 
Budget: 17 625 tkr 
Prognos: 17 625 tkr 
Prognos budgetavvikelse: 0 tkr, 0 % av budget 

Verksamhetsuppdrag och organisation 
Samhällsbyggnadsnämndens ordf: Mikael Österling 
Förvaltningschef: Bita Almasian 
Budgetansvar: Staffan Andersson 

Produktion och distribution av dricksvatten. 
Uppsamling och rening av avloppsvatten. 
Avledning av dagvatten 
Driftpersonal är anställda inom VA enheten. 
Anläggnings/reparations personal för ledningsnätet 
är anställda inom gaturenheten.  

Viktiga händelser 
 Avsättning av slam har direktupphandlats för

att klara det akuta behovet. Upphandling pågår

för en mer långsiktig lösning.

 Utbyggnaden av Rimforsa vattenverk ligger i

förvaltningsrätten för överprövning av

tilldelningsbeslut.

Årets verksamhet 
370 vattenmätare ska bytas under året.  
70 mätare var kvar att byta sista februari. 

Ekonomi  
Prognos helår 2019 +0 tkr  
Intäkterna från VA-avgifter beräknas bli 150 tkr 
högre än budgeterat på grund av högre 
vattenförbrukning under 2018  
Överskottet är budgeterat för att möta ökade 
kapitalkostnader för utbyggnaden av Rimforsa 
vattenverk. Prognos för fondering 900 tkr och 
därmed blir resultaträkningen för 2019 0 tkr. 

Drift  
Tre vattenläckor på huvudvattenledningar under 
årets två första månader.  

Investeringar 
1503 Sanering VA 
Relining avloppsledning i Horn Klart 
Relining avloppsledning Liabacken Björkfors klart. 
Relining vattenledning Enebygatan planeras. 
Relining vattenledning Skolvägen Hycklinge 
planeras. Byte vattenledningar  Horn centrum 
planeras.  Tre nya servisanslutningar planeras. 
Budget 1300 tkr+ åter budgeterat från 2018 328 tkr 
prognos helår 2019 1600 tkr. 

1756 Reinvestering VA verk 
 Löpande reinvesteringsprojekt.  
 Budget 800 tkr Prognos helår 2019 800 tkr i 

1505 Rimforsa vattenverk  
Kapacitetshöjning. 
Tilldelningsbeslut är överklagat. 
Budget 21000 
Prognos helår 2019  16000 tkr 
Prognos helår 2020  1550 tkr 

Framtiden 
Utvecklingen för VA taxan har trots investeringar 
kunnat hållas måttlig. Behovet av taxehöjningar har 
hållits tillbaka av sjunkande räntor. 
När räntorna stiger och reinvesteringar i måste 
göras i sedan länge avskrivna anläggningar kommer 
behovet av större taxehöjningar eller tillskott av 
skattemedel. 



Renhållning 
Budget: 12 970 tkr 
Prognos: 12 970 tkr 
Prognos budgetavvikelse: 0 tkr, 0 % av budget 

Verksamhetsuppdrag och organisation 
Samhällsbyggnadsnämndens ordf: Mikael Österling 
Förvaltningschef: Bita Almasian 
Budgetansvar: Staffan Andersson 

Renhållningsverksamheten skall på ett hygieniskt 
och resurssnålt sätt omhänderta avfall så att 
återanvändning och återvinning främjas. 
Driftpersonalen på avfallsanläggningen är anställda 
inom enheten. Insamling av hushållsavfall och 
tömning av slamavskiljare sker på entreprenad.  

Viktiga händelser 
 Våg för debitering av verksamhetsavfall

tagen i drift.

 

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

Ekonomi  
Intäkterna för avfall som vägs in bedöms bli 130 tkr 
mindre än tidigare års intäkter som varit 
volymbaserade. 

Nytt avtal för avsättning av RT-trä ger lägre 
kostnader än tidigare år, kostnadsminskningen 
bedöms bli 130 tkr i jämförelse mot 2018 års 
kostnad. 
Fondering för avslutning av Adlerskogs deponin 
kommer att reglera över/underskott i 
verksamheten. 

Investeringar 
1752 Reinvestering renhållning 
Prognos 100 tkr 

Framtiden 
Skatteutredningen har lämnat förslag på skatt för 
avfall son går till förbränning. 
Förslagen nivå är 100 kr/ton med ikraftträdande 1 
januari 2020. 
Regeringen har beslutat om ändrade avfallsregler. 
Producentansvaret förtydligas och år 2025 ska alla 
bostäder ha tillgång till fastighetsnära insamling av 
förpackningar och tidningar. Dessutom ska alla 
kommuner senast 2021 erbjuda separat insamling 
av matavfall. 

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. 



Finansförvaltningen 
Budget 2019: - 575 630 tkr 
Utfall 2019:- 574 782 tkr 
Avvikelse 2019: - 848 tkr, 0,1 % 

Finansförvaltningen hanterar de intäkter och 
kostnader som inte bokförs direkt på någon av 
nämnderna. 

Kommunalskatteintäkter och generella statsbidrag 
utgör de största posterna. Härifrån sker pensions-
utbetalningar och pensionsavsättningar och 
finansiella intäkter och kostnader bokförs här. 

Skatter och generella statsbidrag 
2019 års skatter budgeterades till 425 606 tkr och 
utbetalningarna är 431 666 tkr. 
Enligt SKLs cirkulär 19:6 preliminär slutavräkning 
för året – 6 334 tkr. Det ger en prognos på 425 332 
tkr och en mindre negativ budgetavvikelse skatter 
– 274 tkr.

Prognosen för de generella statsbidragen  är just 
nu -223 tkr. 

Semesterlöner och pensioner 
Semester- och komplöneskulden avräknas årsvis. 

Total budget för pensioner är 32 500 tkr. Från 
detta har i budget avräknats 20 750 tkr från intern 
finansiering från PO-pålägget. 
Prognos netto för pensioner är just nu positiv +649 
tkr trots att pensionskostnaden beräknas bli högre 
än budget så är finansieringen högre än budget. 

Finansiella intäkter och kostnader 
Finansnetto enligt budget 

Övriga påverkansposter 
Intern finansiering 
Då investeringar inte blir klara att kan börja skriva 
av så minskar den interna intäkten som 
internräntan ger (budget 7 000 tkr, prognos 6 000 
tkr). 



Anslagsmedel till KFs förfogande 
I budgeten för 2019 finns avsatt medel som 
fördelas efter särskilt beslut eller att kostnaden 
kunnat beräknas.  

Budget 2019: 1 054 tkr löner prioriterade grupper. 
Prognos att hela beloppet fördelas. 

Budget 2019: 3 300 tkr övriga anslagsmedel 
Beslutat 970 tkr  

 KF § 77, KS § 139 (2017-00186) Utbildning

av undersköterskor (Kommunstyrelsen)

400 tkr (sista året) 

 KF § 165 utökning bidrag Växtkraft Kinda

300 tkr (Kommunstyrelsen) (engångs)

 KF § 165 (Samhällsbyggnadsnämnden)

Driftkostnader Björkfors gymnastikhall

170 tkr (engångs)

Ärenden på väg för beslut i Kommunfullmäktige 
totalt 1 925 tkr 

Budget 2019: 3 799 tkr till ökade kapitalkostnader 
m.m. enligt budget 2019. Är inte fullt finansierat 
som 2019 
Utfördelat till färdiga investeringar 

 215 tkr Bäckskolan etapp 2 (Bildning)

 250 tkr Släckbil (Samhällsbyggnad

 1 093 tkr fiber (Samhällsbyggnad)

 57 tkr skatepark (Samhällsbyggnad)

 3 820 tkr LSS boende etapp 2 (Vård och

omsorg) när fullt klart

Prognos – 1 131 tkr för mycket kommer att 
fördelas ut 



Nettokostnadskurvor per månad (tkr) 
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Ny Organisation from 2018 
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