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Delårsrapport 2018 Kinda kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för tertial 2 2018. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att till nästa beredning 
framta ett förslag avseende att se över hur rapporteringen kan ske snabbare vid 
större budgetavvikelser samt konsekvenser för kommunens framtid med 
anledning av detta.      

Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen har upprättat delårsrapport för tertial 2 2018 med prognos 
för helåret 2018. Prognosen för helåret är ett överskott om 11 561 tkr vilket är en 
avvikelse om -9 257 tkr jämfört med budgeterar resultat. 

Föredragande är vård- och omsorgsnämndens förvaltningschef Joachim 
Samuelsson, bildningsnämndens förvaltningschef Eva Holm, ekonom Rebecka Bank 
och kommunchefen Rosie-Marie Fors.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-21 
Delårsrapport för tertial 2 2018  

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Hans Måhagen (S) yrkar på ett tillägg att ge kommunchefen i uppdrag att till nästa 
beredning framta ett förslag avseende att se över hur rapporteringen kan ske 
snabbare vid större budgetavvikelser samt konsekvenser för kommunens framtid 
med anledning av detta. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan anta Hans Måhagens (S) tillägg till 
beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen har antagit förvaltningens förslag 
till beslut med Hans Måhagens (S) tillägg.       
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 Kommunfullmäktige 

 

Delårsrapport för Kinda kommun, tertial 2 2018 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för tertial 2 2018.   

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiavdelningen har upprättat delårsrapport för tertial 2 2018 med prognos 
för helåret 2018. Prognosen för helåret är ett överskott om 11 561 tkr vilket är en 
avvikelse om -9 257 tkr jämfört med budgeterar resultat.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-21 
Delårsrapport för tertial 2 2018  

Syfte 

Delårsrapporten skall innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av 
kommunens eller landstingets verksamhet och resultat sedan föregående 
räkenskapsårs utgång. Kommunen är enligt lagen om kommunal redovisning (SFS 
1997:614) skyldig att minst en gång per år avge delårsrapport. 

Önskad effekt 

Uppmärksamma kommunfullmäktige på kommunens ekonomiska ställning och 
prognosticerat resultat. 

Berörda 

Förvaltningar, nämnder, tjänstemän och förtroendevalda i Kinda kommun. 

Samråd 

Förvaltningarna har upprättat delårsrapport för sin respektive verksamhet. 

Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

- 

Konsekvenser barnperspektiv 

- 

Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 
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Miljökonsekvenser 

- 

Samverkan (MBL) 

Delårsrapporten presenteras vid samverkan. 

Genomförande 

Genomförandet består i att rapporten behandlas av kommunfullmäktige. 

Uppföljning 

Uppföljning av ekonomin och verksamheten sker löpande i samband med 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden. 
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Förvaltningsberättelse 

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

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

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

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
verksamhet 

 Eftersträva att uppfylla medborgarnas 
behov 

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

En viktig del i arbetet är vår värdegrund. Framå-
tanda, ansvarskänsla och dialog är vår ryggrad i 

kommunen och grunden för vår styr- och kvalitets-
modell. 
 

 

 

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

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

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

 God livsmiljö 

 Hållbar samhällsutveckling 

 Livskraftigt näringsliv 

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

Mål och måluppfyllelse  
Kommunen har utformat 38 åtaganden. Enligt pro-
gnosen beräknas nämnderna uppfylla ca 55 % av 
sina åtaganden. 
 
God livsmiljö - Värdegrunden som utbildning är sys-
tematiserad och ingår vid utbildning i ständiga för-
bättringar. Långsiktig plan för kompetensförsörj-
ning är under framtagande och beräknas vara klart 
till december. Fördjupad översiktsplan för Rimforsa 
är klar för beslut till årsskiftet. Att skapa förutsätt-
ningar för att Kinda ska ha attraktiva och trygga 
närmiljöer är ett ständigt pågående arbete. Den 
låga arbetslösheten innebär att kommunens utbud 
av ferieplatser för unga överstiger efterfrågan. En 
större andel av de som skrivits ut från AMI har gått 



   
 

 - 2 - 
 

till arbete eller studier under första halvåret 2018 
jämfört med helåret 2017.  
 
Hållbar samhällsutveckling – Politik och tjänstemän 
är delaktiga i alla aktiviteter som avser Stångådals-
banan och det arbetas aktivt för en utveckling av 
den. Kommunens medvetenhet kring miljöfrågor 
och användandet av miljövänliga transporter ökar. 
Användandet av elbilar har inte kommit till stånd 
ännu men förväntas kunna infinnas under året. Ar-
betet med att skapa förutsättningar för att 90 % av 
befolkningen ska ha möjlighet till bredbandsansluta 
sig senast år 2020 fortgår. 
 
Ett livskraftigt näringsliv – Näringslivsstrategi och 
handlingsplan är framtagen under året. Kommu-
nens roll versus Växtkrafts roll har tydliggjorts. Inom 

området upphandling har utbildningar skett för nä-
ringslivet. Enkät har skickats till berörda företag som 
berör alkohol och tobakshandläggning, även om det 
enbart var omkring en tredjedel som svarade var ett 
medel av 91 % avseende nöjdhet.  
 
Kompetensförsörjning – Det finns en rutin för med-
borgardialog och månatliga företagsbesök. Gemen-
sam synpunktshantering för kommunen startar upp 
inom kort. Tryggheten på skolor har mätts och visar 
att Kinda ligger i nivå med riket. Färre elever anger 
att de känner sig otrygga än tidigare.  
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Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 2015-2018 
I november 2015 antog kommunfullmäktige mål för 
mandatperioden. Målen är adresserade till en eller 
flera nämnder.  

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

 

God livsmiljö

Kinda kommun ska främja sysselsättningen främst med fokus på unga

Indikator
Målnivå Senste utfall Kinda Prognos 

2018

Arbetslöshet 16-24 år i  kommunen
lägre än riket, riket 5,2

4,0

Andel av befolkningen som någon gång under året erhållit ekonomiskt 

bistånd/försörjningsstöd 

lägre än riket, riket 4,2 upphört ersatts av 

indikator nedan

Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat 

försörjningsstöd, andel (%)

högre än riket, riket 78
86

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

Indikator
Målnivå Senste utfall Kinda Prognos 

2018

Nationella prov åk 3 högre än riket, riket 69 72

Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år högre än riket, riket 78,5 73,7

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning 

eller insats
högre än riket, riket 78

78

Personalkontinuitet, antal personer som en hemtjänsttagare möter under 

14 dagar 
lägre än riket, riket 15

14

Kinda kommun ska ha attraktiva och trygga närmiljöer

Indikator
Målnivå Senste utfall Kinda Prognos 

2018

Nöjd medborgar-index, Gator och vägar högre än riket, riket 55
55

Nöjd medborgar-index, Gång- och cykelvägar högre än riket, riket 55
53

Nöjd region-index, Trygghet högre än riket, riket 57
68

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

Indikator
Målnivå Senste utfall Kinda Prognos 

2018

Det ska finnas detaljplan som möjliggör olika upplåtelseformer i  

Rimforsa
framtagen plan

Antal invånare i  Rimforsa öka 2302

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. 

Kommentar: Nationella prov i åk 3: Vi har fortsatta satsningar kring läsning på lågstadiet vilket bör påverka statistiken positivt. 

Gymnasiet inom 4 år: Svårt att uttala sig om då det är elever som gick är för 3-4 år sedan och vi har ingen insyn in deras progression. Vi 

vet generellt att vi har haft en hög andel elever på språkintroduktion där man oftast behöver mer än 4 år för att fullfölja gymnasiet. 

Kinda kommun har haft ett aktivt arbete med ungdomarna som gett resultat, i samarbete med AMI och AF samt att arbetstillfällena 

har blivit fler i samhället. När vi planerar så försöker vi så långt som det är möjligt att planera in flera insatser efter varandra som utförs 

av en och samma personal t.ex. 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.

Kommentar: Nöjdheten mäts vid medborgarundersökningen. Senaste undersökningen som gjordes hösten 2017 visar att vi ligger på 

ungefär samma nivå som samtliga kommuner. Vi kan dock 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 ANDT- och brottsförebyggande råd samverkar kommunen med polis och andra viktiga 

aktörer. 

Kommentar: FÖP Rimforsa är framtagen och klar för beslut efter årsskiftet.                                                                                                          

Invånare 2015: 2304 inv 2016: 2311 inv 2017: 2302 inv 201806: 2302 inv
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Grönt= 100% eller mer. Målnivå ska vara lika eller lägre/högre än riket vid rapporteringstillfället. Skulle målnivån samman-

falla 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 röda blir målet röda. Annars blir målet gult.  

Andel kommunägd tätortsnära mark i Rimforsa ska öka

Indikator
Målnivå Senste utfall Kinda Prognos 

2018

Andel tätortsnära mark för boende och industri i  Rimforsa som 

kommunen äger
öka

-

Hållbar samhällsutveckling

Kinda kommun ska aktivt arbeta för att minska miljöbelastningen

Indikator
Målnivå Senste utfall Kinda Prognos 

2018

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser lägre än riket, riket 7,38 9,67

Antal påstigande i kollektivtrafiken öka 229 126

Ett livskraftigt näringsliv

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

Indikator
Målnivå Senste utfall Kinda Prognos 

2018

NKI, nöjd kund index, myndighetsutövande gentemot företag öka
-

Svensk näringslivsranking av företagsklimat öka
161

Kompetensförsörjning

Andel som upplever engagemang, demokrati och inflytande ska öka

Indikator
Målnivå Senste utfall Kinda Prognos 

2018

Nöjd inflytande -index, helhet högre än riket, riket 40
39

Nöjd inflytande-index, påverkan högre än riket, riket 40
37

Antal inkomna synpunkter öka
83

Medarbetarengagemang (HME) totalindex högre än riket
- -

Sjuktal lägre än riket, 6,9
6,6

Kommentar: Det senaste utfallet för utsläpp av växthusgaser visar en minskning jämfört med tidigare utfall. Dock ligger Kinda högre än 

medelvärdet, vilkt beror på att vi har stora industrier som påverkar. Vidare får genomfartstrafik stort genomslag. Antal påstigande i 

kollektivtrafiken har minskat jmf med fg år 2016: 234 703  utfall 2015: 227 129

Kommentar: 2018 års Företagsklimatets kommunranking presenteras slutligen den 2 okt.  Vårens enkät visar att Kindas företagares 

sammanfattande omdöme av Företagsklimatets förändring från förra årets enkät har förbättrats mer än både länets och landets 

sammanfattande omdöme. Prognosen är att utfallet kommer vara bättre än 2017 men svårt att nå över 2015 års nivå som var 110.

Kommentar: Nöjd inflytande-index för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Kinda. En del är påverkan. Kinda kan 

förbättra helhetsbetyget genom en förbättring framförallt inom område förtroende. Vi har tagit fram nya rutiner för 

synpunktshantering, vilket kommer börja gälla from oktober.                                                                                                                                                                                

Sjukfrånvaro 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. 

Kommentar: Under se senaste åren har ingen ökning av tätortsnära mark i Rimforsa genomförts. Inledande dialoger har under 

2016/2017 genomförts av tjänstemän och lokala fastighetsägare i Rimforsa. Dessa dialoger har i nuläget inte öppnat upp för fortsatta 

förhandlingar i frågan. En förutsättning att komma vidare är att Kinda kommun tydligt visar på effektivt nyttjande av kommunens 

nuvarande markinnehav.

Detta har också påbörjats – Hackel, Åsundavallen, Rimforsa 9:62 etc.
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Kommunfullmäktiges mål och nämndernas åtagande 
Se vidare i nämndernas redogörelser i bilaga 2. 

 

God livsmiljö
Utfall per 

31/8 2018
Prognos 2018

KF mål Kinda kommun ska främja sysselsättningen främst med fokus på unga

BN Matcha utbildning- företag (jobb eller fortsatt studier)

BN Skapa insatser för individer så att de kommer ut i  arbete eller 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 til l  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
Under 2017 ska det finnas framtagen plan (FÖP) för att 2018 börja bygga 

flerbostadshus

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

Hållbar samhällsutveckling
Utfall per 

31/8 2018
Prognos 2018

KF mål Kinda kommun ska aktivt arbeta med att minska miljöbelastningen

KS Arbeta för upprustning av Stångådalsbanan

SBN Arbeta för upprustning av Stångådalsbanan

SBN
Skapa förutsättningar för att 90 % av befolkningen ska ha möjlighet ti l l  

bredbandsansluta sig senast år 2020

SBN
90 % av de enskilda avlopp med brister som inventerades 2011-2015 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 ti l l  en bättre 

miljö

VON Öka miljötänket vid inköp och förbrukning

VON Öka användandet av miljövänliga transporter
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Ett livskraftigt näringsliv
Utfall per 

31/8 2018
Prognos 2018

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 

och prof kulturutövare

VON Goda relationer med Vård och omsorgsnämndens företagskunder

Kompetensförsörjning
Utfall per 

31/8 2018
Prognos 2018

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
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Omvärldsanalys 
Den svenska ekonomin går fortfarande på högvarv 
redovisar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i 
sin bedömning i augusti. Det är framförallt det 
andra kvartalet 2018 som överraskade med hög till-
växt. På grund av detta gör SKL inte någon ny pro-
gnos för försörjningsbalansen eller offentligt finan-
siellt sparande förrän i oktober. I april 2018 redovi-
sade SKL att den inhemska efterfrågan förväntas 
försvagas under 2019, men att samtidigt blir ut-
vecklingen i omvärlden något bättre vilket gynnar 
svensk export.  
 
Den positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär 
en fortsatt tydlig optimism även om stämningsläget 
dämpats något sedan förra hösten. Arbetsgivarna 
planerar för fler anställda, men svårigheten att få 
tag i personal och bristen på utbildad arbetskraft 
håller tillbaka enligt rapporten från SKL. Prognosen 
för Sveriges sysselsättning är att 2018 hamnar un-
gefär på samma nivå som 2017, men att det är en 
högre nivå från slutet av 2020. Arbetslösheten 
pressas tillbaka och når vid slutet av innevarande år 
uppskattningsvis 6,1%.  
 
År 2019-2020 bedöms en skatteunderlagstillväxt 
som understiger genomsnittet för millennieskiftet. 
Detta prognostiseras att vända och nå konjunkturell 
balans vid 2021.  
 
Kinda kommun har haft en positiv trend på arbets-
marknaden med sjunkande arbetslöshet och den 
ser ut att fortsätta. Baksidan av detta kan dock vara 
att vi har och får fortsatta kompetensförsörjnings-
problem i kommunen och i det geografiska området 
Kinda kommun. 
 
Andel arbetslösa av befolkningen i % - 18-24 år 

  Aug 2018 Dec 2017 Aug 2017 

Riket 5,6 % 6,2 % 6,4 % 

Östergöt-
land 

6,0 % 6,7 % 6,8 % 

Kinda 5,2 % 5,6 % 6,8 % 

 
Andel arbetslösa av befolkningen i % - 16-64 år 

  Aug 2018 Dec 2017 Aug 2017 

Riket 5,6 % 5,9 % 5,8 % 

Östergöt-
land 

6,3 % 6,8 % 6,6 % 

Kinda 3,8 % 3,6 % 3,6 % 

 

Antalet invånare i Kinda var vid årsskiftet 
2017/2018 9 882 jfr årsskiftet innan 9 874. Halvårs-
statistiken från SCB, 2018 säger 9 856 invånare.  
 

Framtiden Kinda 

Ett av kommunfullmäktiges mål är effektiv kärn-
verksamhet med hög kvalitet och goda resultat. 
Kvalitetsarbetet är ett fokusområde för att utveckla 
verksamheten för kunden/brukaren/medborgaren 
och för att vidmakthålla en bra arbetsmiljö för med-
arbetarna. En ökad komplexitet med minskad till-
gång på arbetskraft, måste hanteras kreativt med 
nya arbetsmetoder och ökad användning av väl-
färdsteknologi.  
 
Det är en stor utmaning framöver att hitta rätt kom-
petens då det råder stor konkurrens om arbetskraf-
ten, särskilt inom yrken såsom socionomer, sjukskö-
terskor m.fl. Kinda har anammat SKLs satsning ”Sve-
riges viktigaste jobb” för att öka kunskapen om och 
nyansera bilden av välfärdsjobben med kommuner 
och landsting som arbetsgivare. Det är även viktigt 
att tillhandahålla och främja livslångt lärande och 
utveckling i samverkan med näringslivet och andra 
aktörer. Dels för att minska arbetslösheten och ut-
anförskapet, men även för att matcha framtida ar-
betskraft med behov och efterfrågan. 
 
Kinda måste ha en hållbar ekonomisk utveckling 
med effektivt resursutnyttjande. Effektiva inköp och 
ramavtalstrohet är exempel som resulterar i mer 
värde för varje satsad krona. För att klara av det 
kommunala uppdraget effektivt krävs idag ofta 
samverkan, både inom organisationen och med 
andra aktörer.  
 
Ekonomin är ett tydligt fokusområde i de senaste 
årens budgetarbeten. Kommunen ska genom syste-
matiskt effektiviseringsarbete kunna skapa ut-
rymme att klara de stora investeringsvolymer som 
är planerade och förestående demografiska föränd-
ringar med både fler unga och gamla medborgare. 
 
Frågor kring kommunikation och infrastruktur är 
fortsatt viktiga. Vi har som mål att 90 % av befolk-
ningen ska ha möjlighet att bredbandsansluta sig 
senast år 2020. Andra viktiga frågor är mark och bo-
städer. Kinda har behov av en mer differentierad 
bostadsmarknad med exempelvis fler lägenheter i 
Rimforsa.  
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Ekonomisk översikt och analys 

Finansförvaltning 
Budget 2018: 563 807 tkr 
Prognos 2018: 564 297 tkr 
Avvikelse 2018: + 490 tkr, 0,9 % 

Verksamhetsuppdrag och organisation 
Budgetansvar: 
Finansförvaltningen hanterar de intäkter och kost-
nader som inte bokförs direkt på någon av nämn-
derna. 
 
Kommunalskatteintäkter och generella statsbidrag 
utgör de största posterna. Härifrån sker pensionsut-
betalningar och pensionsavsättningar och finansi-
ella intäkter och kostnader bokförs här. 
 

Viktiga händelser 
Kommunen har fått 470 tkr i så kallad Bonus Extra-
tjänster med anledning av att vi tagit emot 6 perso-
ner som stått långt utanför arbetsmarknaden och 
därmed sänkt arbetslösheten. Medlen läggs enligt 
KF § 30 som förstärkning till resultatet. 

Mål och måluppfyllelse 
Finansiella mål 
Årets resultat: Mer än 2 % av skatter och bidrag; 
Uppfyllt  
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse: Positiv; Upp-
fyllt 

Årets verksamhet 
Årets skatter som utbetalas är -1 782 tkr lägre än 
budgeten som byggde på Sveriges kommuner och 
landstings (SKL) beräkningar från april 2017. 
SKL har i augustiprognosen visat på en negativ av-
räkning för 2017 på – 1 285 tkr med prognosen för 
2018 är + 10 tkr. Totalt är prognos för skatterna där-
med ca – 3 057 lägre än budget. 
 
De generella statsbidragen inklusive Välfärdsmed-
len är däremot + 2 134 tkr bättre.  
 
En ny pensionsprognos har beställts per 31 augusti. 
Slutligt utfall får vi efter december. Just nu tyder 
prognosen på högre pensionskostnader med -1 300 
tkr. 
 
Bedömningen är att finansnettot blir 900 tkr bättre 
än budgeterat. Ett lån 20 000 tkr är omsatt på 3 år. 
Nyupplåning sker troligen under senhösten men 
räntorna är alltjämt låga. De finansiella intäkterna är 
högre än beräknat bland annat på grund av Kommu-
ninvest överskottsutdelning.  

 
Det som försämrar utfallet är den interna finansie-
ringen genom internräntan. Då investeringarna inte 
är klara att börja skriva av så minskar den interna 
intäkten som internräntan ger (- 1500 tkr). Upplå-
ningen är dock på motsvarande sett framskjuten. 
 
Reavinster vid försäljning fastigheter; Fimongatan  
Allhamraskolan, tomt Rimforsa m.fl. uppgår till + 
3 400 tkr. Reavinster/förluster vid försäljning av in-
ventarier och maskiner bokförs på respektive för-
valtning.  

Ekonomi 

Drift  

Prognosen hamnar just nu på nära noll, + 490 tkr. 
Ersättningar av engångskaraktär såsom reavinster 
och extra statsbidrag räddar upp utfallet.  

Framtiden 
Utfallet på ersättningen från Migrationsverket för 
verksamheterna för ensamkommande barn är alltid 
svårbedömt, då det finns en osäkerhet kring 
huruvida återsökningar kommer att godkännas eller 
inte. Per augusti är prognosen satt till - 400 tkr.        
Ersättning har betalats ut till kommunerna så att en-
samkommande ungdomar över 18 år ska kunna bo 
kvar, totalt utbetalat 2018 är 350 tkr. Kommunen 
ersätter för närvarande sex familjehem som har 
ungdom boende hos sig.  
 
En annan osäkerhet är förändring semesterlönes-
kuld som bokförs årsvis. Här går det inte än att ur-
skilja hur de nya reglerna att man som anställd får 
spara 30 dagar mot tidigare 40 kommer påverka ut-
fallet. Skatteprognoserna är också alltid en osäker-
hetsfaktor. 

Anslagsmedel till KFs förfogande 
Kommunfullmäktige har att besluta om utfördel-
ning av anslagsmedel under året enligt särskilda be-
slut. Lönepott fördelas efter förhandlingsdelegat-
ionens beslut. 
 
Budget: 1 023 tkr lönepott prioriterade grupper 
Prognos att utfördela under 2018: 1 023 tkr  
 
Budget: 1 411 tkr övriga anslagsmedel 
Redan utfördelat:-1 300 tkr enligt nedan  
Prognos att inte fördela 2018: 111 tkr  
 
Budget: 7 643 tkr till ökade kapitalkostnader mm 
Redan utfördelat: - 552 tkr enligt nedan 
Kvar ofördelat per aug 2018: 7 091 tkr 
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KF § 77, KS § 139 (2017-00186) 800 tkr till Utbildning 
av undersköterskor. Budget utlagd till verksamhet 
under kommunchef 1010 92067).  
 
Behörighetsgivande utbildning Bildningsnämnden 
500 tkr (2017-00128) 
 
Kapitalkostnader för färdigställda lokaler enligt äs-
kande i budget 2018: 
215 tkr Bäckskolan (Bildning) 
337 tkr Värgårdsskolans slöjdsal (Bildning) 
Prognos att utfördela under 2018: 1 903 tkr till del 
av LSS bostad. Beslut i KF september 
 
Totalt ofördelade budgetmedel: 10 077 tkr 
Prognos att inte fördela 2018: 5 299 tkr 
 
Regeringen avsatte 500 mkr i budgetpropositionen 
2017 för att stärka kommunen som anställer perso-
ner som står lång utanför arbetsmarknaden. Kom-
munen ansökte om bonus under förutsättning att 6 
personer anställdes. Detta mål uppfylldes. 
Ersättningen för s.k. ”bonus extratjänster” kommer 
tillföras årets resultat, enligt KF § 30. Utbetalt be-
lopp blev 470 tkr. Medlen har bokförts på Finansför-
valtningens ansvar. 
 
LSS-bostaden i Kisa planerar att färdigställas under 
senare del av 2018. Till VON kommer att utfördelas 
del av totalt ofördelade budgetmedel i särskild pott. 
För beslut i KF september 1 903 tkr.  
 
Slutlig fördelning av löner prioriterade grupper kan 
ske när läraravtalet är påskrivet. 
 

Jämförelser mellan åren 2018-2017 

Resultatet per 8 månader är, 16 753 tkr att jämföra 
med 29 985 tkr för motsvarande period 2017, dvs.  
7 581 tkr lägre. Bokslutet 2017 visade ett resultat på 
13 389 tkr. 
 
Resultatet per 8 månader 2017 påverkade positivt 
av att 4 215 tkr var intäkter från Migrationsverket 
som avsåg åren före 2017 och redovisades som jäm-
förelsestörande post. Totalt har intäkterna från Mi-
grationsverket sjunkit med 21 336 tkr mellan åren 
(motsvarande kostnader har till stor del också för-
svunnit). 
 
Det budgeterade resultatet för 2018 är 3,7 % och 
prognosen visar 2 % (11 561 tkr) vilket gör att vi pre-
cis klarar det finansiella målet 2 %. Vi har valt att be-
sluta om en budget som är starkare än det finansi-
ella målet för att skapa förutsättningar för ökade 

driftkostnader med anledning av stora investeringar 
och kommande påverkan från demografiska effek-
ter. 
 
Resultatet per augusti för de taxefinansierade verk-
samheterna, Vatten och Avlopp respektive Renhåll-
ning är 2 054 tkr. Detta beror på högre driftkostna-
der inom båda verksamheterna. Prognoserna visar 
ändå på 0 på helår. Renhållningsverksamheten fort-
sätter göra avsättningar för återställning deponi.  
 
Realisationsvinster vid försäljning av fastigheter, 
maskiner inventarier belastar resultatet med 4 293 
tkr.  
 
På intäktssidan har de riktade statsbidragen inom 
skolans verksamhetsområde ökat mellan åren (+1 
500 tkr). Medlen från Migrationsverket har däremot 
minskat (-21 336 tkr) i och med att avtalet med Mi-
grationsverket förändrats. Samtidigt minskar kost-
naderna såsom för EKB-verksamheten (köp av plats) 
med motsvarande belopp. 
 
På kostnadssidan är ekonomiskt bistånd 800 tkr 
högre för 2018. Behovet av att köpa platser från ex-
empelvis Statens institutionsstyrelse har ökat med 
1 650 tkr. 
 
Kostnader för arbetskraft som innefattar arvoden, 
löner och pensionskostnader är 5 324 tkr högre än 
samma period 2016 vilket är knappt 2 %. Se vidare 
under avsnittet Personalekonomisk redogörelse.  
 
För ”övriga verksamhetskostnader” ser vi inga 
större avvikelser mellan åren. 
 
Någon nyupplåning har ännu inte behövt göras vil-
ket gör att de finansiella kostnaderna är fortsatt 
låga. 

Avstämning av balanskravet 
Balanskravet innebär att kommunen måste ha ba-
lans mellan intäkter och kostnader i resultaträk-
ningen. För att kommunen skall kunna uppfylla 
kommunallagens krav på god ekonomisk hushåll-
ning krävs dock ett resultat som väsentligt översti-
ger balanskravet. Resultaträkningen ska utgöra ut-
gångspunkten för avstämning mot kommunallagens 
krav på ekonomisk balans. Huvudprincipen är att 
realisationsvinster inte ska räknas med i intäkterna 
då avstämning mot balanskravet görs. Avstäm-
ningen visar att kommunens justerade resultat upp-
fyller balanskravet. 
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Finansiella mål  
För att möta de växande behoven av kommunal 
verksamhet måste kommunen se till att både verk-
samhet och ekonomi genomsyras av god ekonomisk 
hushållning i både kort- och långsiktigt perspektiv. 
Men det räcker inte med ett positivt resultat över 
tid utan i lagen har fastslagits att kommunerna skall 
ange finansiella mål för ekonomin och mål och rikt-
linjer för verksamheten. De finansiella målen ska 
ange de finansiella förutsättningarna eller ramarna 
för den verksamhet kommunen bedriver. Den all-
männa utgångspunkten för det finansiella perspek-
tivet är att varje generation själv måste bära kostna-
derna för den service som den konsumerar. Kom-
munfullmäktige fastställer i samband med beslut 
om årsbudget och flerårsplan de finansiella målen.  
 
Ett finansiellt mål är årets resultat. Enligt ”normen” 
för god ekonomisk hushållning bör resultatet uppgå 
till 2 % av skatter och bidrag för att möjliggöra en 
långsiktig sund ekonomi. Målet måste dock anpas-
sas till den enskilda kommunens förutsättningar på 
kort och på lång sikt. Kinda har för år 2018 antagit 
ett mål om mer än 2 % av skatter och bidrag, vilket 
är i enlighet med god ekonomisk hushållning. Bud-
geten antogs med ett ännu bättre resultat 3,7 %. 
Prognosen är att målet om 2 % är uppfyllt.  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

Balanskravsutredning (tkr)

Prognos 

2018 2017 2016

Årets resultat enl RR. 11 561 13 389 24 334

Reducering av samtliga realisationsvinster -4 293 -1 485 -573

Vissa realisationsvinster enligt undantags-

möjligheter
Vissa realisationsförluster enligt undantag-

smöjligheter

Orealiserade förluster i värdepapper

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 7 268 11 904 23 761

Reservering till resultatutjämningsreserv

Disponering från resultatutjämningsreserv

Balanskravsresultat 7 268 11 904 23 761

Finansiella mål
Utfall per 

31/8 2018

Prognos 

2018

Årets resultat - mer än 2,0% av skatter och bidrag

Soliditet inklusive ansvarsförbindelse - positiv
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Driftredovisning 
Se vidare kommentarer i nämndernas verksamhetsberättelser 
 

 
 
 
Kommunstyrelsen: Prognosen visar ett överskott 
om 820 tkr för år 2018. Under de första åtta måna-
derna har en stor arbetsinsats lagts på att få den nya 
organisationen på plats. Två prioriterade arbetsom-
råden under andra tertialen har varit ökad bered-
skap p.g.a. värmen och valarbetet.  
 
Samhällsbyggnadsnämnd: Nämnden visar en pro-
gnostiserad avvikelse om -1 025 tkr för året. Det är 
framför allt räddningstjänsten som bidrar till den 
negativa prognosen då det p.g.a. den varma som-
maren varit fler brandutryckningar än tidigare, samt 
att intäkter har minskat.  
 
Bildningsnämnd: Prognosen för året visar ett under-
skott om -875 tkr. Underskottet beror på ytterligare 
en klass i årskurs 7, interkommunala kostnader, till-
läggsbelopp inom gymnasie- och gymnasiesärsko-
lan samt ersättning avseende tidigare anpassningar 
av fastigheten Regenten.  

 
Vård- och omsorgsnämnd: Nämnden visar ett pro-
gnostiserat underskott om -13 918 tkr, vilket mots-
varar 7 % av nämndens totala budget. Det är fram-
för allt Individ- och familjeomsorgens placeringar 
samt försörjningsstöd som står för den större delen 
av underskottet.  
 
Kommunrevision: Uppdraget från Kommunfullmäk-
tige är att självständigt och oberoende granska alla 
delar av den kommunala verksamheten. Reviso-
rerna är 6 stycken och upphandling av sakkunnigt 
biträde för de kommande två åren har slutförts un-
der våren.  
 
Överförmyndare: Verksamheten är lagreglerad 
myndighetsutövning och samverkan sker mellan 
Kinda, Åtvidaberg, Ydre och Vimmerby. Arbetet 
med införandet av e-tjänst för god man och förval-
tare fortgår och målet är införande under 2019.  

 
 

 

Nettokostnad (tkr) ack aug -18 ack aug -17

Övriga nämnder 92 0

Kommunstyrelsen 20 522 19 822

Samhällsbyggnadsnämnd 44 089 38 503

Bildningsnämnd 153 732 152 106

Vård- och omsorgsnämnd 141 572 135 372

Kommunrevision 417 503

Överförmyndare 1 043 1 456

Totalt drift 361 465 347 762

Ofördelade medel 0 0

Finansförvaltningen -378 218 -377 747

Totalt kommun -16 753 -29 988

(tkr) Prognos 2018 Budget 2018 Avvikelse Helår

Övriga nämnder 250 200 -50

Kommunstyrelsen 32 424 33 245 820

Samhällsbyggnadsnämnd 71 390 70 365 -1 025

Bildningsnämnd 232 499 231 624 -875

Vård- och omsorgsnämnd 210 787 196 869 -13 918

Kommunrevision 1 080 1 080 0

Överförmyndare 1 380 1 380 0

Totalt drift 549 810 534 763 -15 047

Ofördelade medel 2 926 8 225 5 299

Finansförvaltningen -564 297 -563 807 490

Totalt kommun -11 561 -20 819 -9 259
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Borgensåtagande 
Borgensförbindelser är alltid förknippade med ett 
risktagande och skall alltid ingås med största försik-
tighet.  
 
Under 2012 ingicks en generell borgen för Kom-
munalförbundet ITSAM med ett tak på 30 000 tkr 
där alla medlemskommuner är solidariskt ansva-
riga. ITSAMs långsiktiga upplåning var per siste au-
gusti 2018 3 929 tkr 
 
Vad gäller Stiftelsen Kindahus så finns ett Kommun-
fullmäktigebeslut på ett tak för borgen på 275 000 
tkr. Per den 31 augusti 2018 var Stiftelsen Kindahus 
upplåning genom Kinda borgen 178 850 tkr.  
 
Kinda kommun har i december 2001 ingått en soli-
darisk borgen såsom för egen skuld för Kommunin-
vest i Sverige AB. Idag är 288 av landets kommuner 
och landsting medlemmar i Kommuninvest. Mellan 
samtliga dessa har ingåtts ett avtal om hur ansvaret 
ska fördelas på varje medlemskommun vid ett ev. 
infriande av borgensansvaret. Vid 2017 års utgång 
var Kindas andel 0,10 %. 
 
Kommunen ser i dagsläget ingen större risk kring 
dessa borgensåtaganden. Om kommunen och Stif-
telsen Kindahus båda kommer ha behov av ökad 
upplåning med anledning av kommande investe-
ringar så kan det möjliga lånetaket i Kommuninvest 
nås, vilket uppmärksammats under pågående bud-
getdiskussioner som en viktig faktor. Det påverkar 
bland annat planering av tidplanen för investering-
arna hos kommunen och Stiftelsen och även vilket 
”taket” för våra totala investeringar behöver bli. 
 

 

 

Kinda kommuns bolag 
En koncern består av en grupp juridiska enheter, 
med en överordnad och dominerande enhet och en 
eller flera underordnade och beroende enheter (bo-
lag, stiftelser mm). För att koncernförhållande ska 
anses föreligga, ska den överordnade enheten (här 
kommunen) ha ett varaktigt bestämmande eller vä-
sentligt inflytande över underordnad enhet. Under-
ordnad enhet kan vara helägd eller samägd. En 
samägd enhet anses bara ingå i koncernen motsva-
rande ägd andel. Enligt praxis förutsätts ett väsent-
ligt inflytande vid röstandel av minst 20 %. Detta in-
nebär att en sammanställd redovisning enbart om-
fattar Kinda kommun och Stiftelsen Kindahus.  

Stiftelsen Kindahus 

Grundfonden i Stiftelsen Kindahus är till 100 % teck-
nad av Kinda kommun. Grundfondskapitalet uppgår 
till 2 100 tkr. Ändamålet med stiftelsens verksamhet 
är att inom kommunen uppföra, förvalta och att för-
sälja bostadshus med tillhörande affärslokaler och 
kollektiva anordningar. Verksamheten kan också 
omfatta uppförande av småhus för försäljning. 
 
Stiftelsen har lämnat en övergripande prognos, utan 
ytterligare kommentarer till verksamheten, som vi-
sar på ett prognostiserat resultat på 4 700 tkr, vilket 
kan jämföras med budget om 3 000 tkr.  
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Investeringar med helårsprognos 
 

 
 
Kommunen har de senaste åren ökat investerings-
takten och även kommande år väntas investering-
arna ligga på en fortsatt hög nivå. Kommunfullmäk-
tige budgeterade investeringsmedel för 2018 till ca 
87 400 tkr. Utöver dessa beslutades även att över-
föra medel från 2017 för projekt som av olika anled-
ningar inte hunnit förbruka föregående års tillde-
lade budget. Totalt överfördes 58 127 tkr till 2018. 
Inom dessa medel inkluderas projekt som idrotts-
hall, vattenverk, räddningsstation, bredband och 
skatepark. Sammantaget blir den totala budgettill-
delningen för Kinda kommuns investeringar till 
145 527 tkr. Av dessa prognostiseras endast 58 547 
tkr att hinna upparbetas under 2018. 
 
De större pågående projekten som upparbetas un-

der 2018 är en gruppbostad inom LSS, en idrottshall 

i Rimforsa och renovering av Bäckskolan, om/till-

byggnad av Rimforsa vattenverk, bredbandsutbygg-

nad, skatepark, lekplatser, om/tillbyggnad kom-

munförråd. Den totala prognosen för kommunens 

investeringsutgifter för 2018 är 58 547 tkr, vilket är 

långt under den tilldelade budgeten. Den främsta 

förklaringen är att vissa av de större projekten är 

försenade. I budget inkluderas 45 000 tkr för ny 

räddningsstation i Kisa som kommer försenas till ti-

digast 2019. Vattenverket i Rimforsa har en tilldelad 

budget på 14 000 tkr som endast hinner upparbeta 

3000 tkr under 2018. 

I investeringsbudgeten finns det en post som heter 
”ofördelade medel” som är på 23 250 tkr. Detta är 
investeringar som ännu inte har fått något igång-
sättningsbeslut utifrån den investeringsplan som 

kommunfullmäktige beslutat. Vissa projekt har inte 
fått tilldelade medel till 100% av den fullmäktige be-
slutade investeringsplanen, exempelvis är rädd-
ningsstationen i Kisa endast tilldelade 45 000 tkr i 
budget men i plan är 53 000 tkr beslutade. Därav 
den stora delen ofördelade medel.  
 
Respektive förvaltning har även tilldelade medel för 
löpande investeringar som inte krävt djupare stra-
tegisk inblandning. Dessa innefattar 5500 tkr för 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2000 tkr för Bildnings-
nämnden och 2520 tkr för Vård- och omsorgsnämn-
den. Dessa medel ska användas till förvaltningsspe-
cifika investeringar som tex hjälpmedel inom Vård- 
och omsorg, lärohjälpmedel hos Bildning eller för-
nyelse av maskin/fordonspark inom Samhällsbygg-
nad. Ca 17900 tkr är även tilldelade Samhällsbygg-
nadsnämnden för löpande återinvesteringar inom 
exempelvis fastighet (inkl. renovering Bäckskolan), 
gatuavdelning, energieffektiviseringar och VA+Ren-
hållning. 
 
Framtida investeringar som är beslutade i investe-

ringsplanen innefattar till exempel: Om/tillbyggnad 

av Rimforsa skola där den totala kostnaden är pre-

liminärt kalkylerad till 148 000 tkr, ombyggnad Kisa 

resecentrum, löpande investeringar i exploate-

ringsområden för industrimark, friidrottsbana i 

Rimforsa och renovering av Björkfors vattenverk. 

Tillkommer gör även mindre förvaltningsspecifika 

investeringar och återinvesteringar i fastighet.  

 

  

Förvaltning Årsbudget 2017
Överförda 

medel

Total Budget 

2017
Utfall T2 Prognos Helår Avvikelse

1 Kommunstyrelse 1 500 403 1 903 27 1 200 37%

2 Samhällsbyggnadsnämnd 58 650 57 204 115 854 34 624 67 000 42%

4 Bildningsnämnd 2 000 2 000 1 042 2 000 0%

5 Vård- och omsorgsnämnd 2 000 520 2 520 983 2 520 0%

8 Ofördelade medel 23 250 23 250 100%

Totalt kommun 87 400 58 127 145 527 36 676 72 720 50%
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Personalekonomisk redovisning 
Personal- och bemanningsstruktur 
Kinda kommun hade den 1:a augusti 2018 787 tills-
vidareanställda vilket kan jämföras med 795 1:a au-
gusti 2017. En minskning med 8 tillsvidareanställda. 
Tabellen redovisar endast andelen tillsvidarean-
ställda enligt HÖK. Exkluderade är därmed alla tids-
begränsade anställda såsom allmän visstidsan-
ställda och vikariat, BEA-anställda (anställda med bi-
drag), PAN (personliga assistenter och anhörigvår-
dare) samt deltidsbrandmän. Deltidsbrandmän 
uppgick till 56 stycken, 13 stycken BEA-anställda och 
PAN till 19 stycken i augusti 2018.  
 
Den 1:a januari var det 802 tillsvidareanställda. Vil-
ket innebär att Kinda kommun har minskat med 16 
tillsvidareanställda under 2018. 
 
Könsfördelningen ligger ungefär på samma nivå 
som de senaste två åren. 
 
Antal tillsvidareanställda (per 1:a augusti respektive år)  

Män Kvinnor To-
talt 

2018 129 16,4 % 658 83,6 % 787 

2017 131 16,5 % 664 83,5 % 795 

2016 124 16,3 % 636 83,7 % 760 

2015 117 15,9 % 621 84,1 % 738 

2014 116 16,0 % 611 84,0 % 727 

 
Andelen som innehar heltidsanställning har ökat 
från 61,7 procent till 64,6 procent. Andelen kvinnor 
som har en heltidsanställning har ökat 3,4 procent 
till 64,6 procent. Männen ligger på motsvarande 
nivå sen 1:a augusti 2017. Totalt så innehar en 
större andel av de tillsvidareanställda männen en 
heltidstjänst 77,5 procent i jämförelse med kvin-
norna 62,1 procent. 
 
Andel tillsvidare med per ssg grupp  

M 
2018 

M 
2017 

K 
2018 

K 
2017 

Tot. 
2018 

Tot 
2017 

<49% 1,6% 0,8% 1,5% 2,0% 1,5% 1,8% 

50-
74% 

3, % 6,9% 8,6% 8,7% 7,9% 8,4% 

75-
99% 

7,1% 15,3% 27,7% 30,6% 26,0% 28,1% 

Hel-
tid 

77,5% 77,1% 62,1% 58,7% 64,6% 61,7% 

 
Antal årsarbetare, det vill säga samtliga medarbeta-
res arbetstid exklusive frånvaro, omräknat till hel-
tidstjänster, var för perioden januari-juli (observera 
att augusti ej är medräknad på grund av ofullständig 

data) var 440 stycken. Av dessa var 50 årsarbetare 
månadsavlönade visstidsanställningar och 49 årsar-
betare timavlönade. Antal årsarbetare har ökat på 
tillsvidareanställda och timavlönade samtidigt som 
årsarbetare som månadsavlönade tidsbegränsat an-
ställda har minskat. Totalt minskade antal årsarbe-
tare med 6 årsarbetare i jämförelse med samma pe-
riod 2017. 
 

Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron mäts igenom hälsotal, där 
man jämför den totala arbetstiden mot sjukfrånva-
ron, där man tagit bort obetald frånvaro, såsom stu-
dieledighet, tjänstledighet utan lön, från den ar-
betstiden. Sjukfrånvaron mäts exklusive timavlöna-
des sjukfrånvaro. 
 
Den totala sjukfrånvaron i kommunen perioden ja-
nuari till och med juli har ökat med 1,1 procent i 
jämförelse med samma period föregående år. Ök-
ningen ses hos båda könen och även alla de tre ål-
dersgrupper som mäts. Störst ökning av sjukfrånva-
ron återfinns bland de unga, i gruppen ≥ 29 år. 
 
Hälsotal kön, åldersgrupp (jan-jul)  

Totalt Kvinnor Män ≥29 
år 

30-49 år 50≤ 

Tertial 
2018 

7,1 % 7,9 % 4,0 
% 

7,8 
% 

7,2 % 6,9 % 

Tertial 
2017 

6,0 % 6,9 % 2,7 
% 

5,7 
% 

6,8 % 5,4 % 

Helår 
2017 

6,3 % 7,1 % 3,2 
% 

6,5 
% 

6,8 % 5,7 % 

Helår 
2016 

6,5 % 7,5 % 2,8 
% 

5,9 
% 

6,8 % 6,5 % 

 
I statistiken per förvaltning framgår att Bildningsför-
valtningen och Vård- och omsorgsförvaltningen har 
högre sjukfrånvaro än Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen och Kommunledningsförvaltningen.  
 
I och med att organisationen är ny sedan årsskiftet 
så presenteras inte någon jämförande statistik från 
tidigare tertial och år. Vård- och omsorgsförvalt-
ningen som i stort är densamma som tidigare Soci-
alförvaltningen visar i princip oförändrade siffror i 
jämförelse med motsvarande period föregående år. 
I Bildningsförvaltningen ser sjukfrånvaron ut att ha 
ökat i jämförelse med motsvarande period 2017. 
Bildningsförvaltningen har dock 2018 en annan or-
ganisation efter organisationsförändringen och där-
för finns det svårigheter att jämföra statistik från fö-
regående år. 
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Hälsotal per förvaltning (jan-jul)  

To-
talt 

Kvin-
nor 

Män ≥29 
år 

30
-
49 
år 

50≤ 

Bildning 7,3
% 

7,7 % 5,7 % 6,4 
% 

7,
3 
% 

7,6 
% 

Vård och om-
sorg 

7,9
% 

8,2 % 5,2 % 12,
0 % 

6,
9 
% 

7,6 
% 

Samhällsby-
ggnad 

4,9 
% 

7,8 % 1,1 % 2,1 
% 

8,
7 
% 

2,6 
% 

Kommun-
ledning 

5,8 
% 

8,0 % 1,4 % 0,7 
% 

1,
5 
% 

12,
4 % 

 
Långtidsfrånvaron +60 dagar är ett nyckeltal som år-
ligen rapporteras till SKL. Nyckeltalet mäter hur stor 
andel av den totala sjukfrånvaron som utgörs av da-
gar över 60 dagar. Kommunledningsförvaltningen 
är för liten för att statistiken ska vara relevant.  
 

Förvaltning 60 dagar + 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 44,8% 

Bildningsförvaltningen 44,5% 

Vård- och omsorgsförvalt-
ningen 41,2% 

Total 43,7% 

 

Mertid och sjuklön 
Kostnaden för övertid och fyllnadslön i perioden ja-
nuari-juli har minskat i jämförelse med samma pe-
riod 2017. Minskning beror på ett lägre användande 
av övertid och fyllnadstid, dock är mertidsarbete en 
ersättning som ofta eftersläpar så 2018 kostnader 
kommer justeras något uppåt. Även mertidsarbete 
som ges i ledighet har räknats med som en kostnad. 
Kostnaden för sjuklönen dag 2-14 har ökat i jämfö-
relse med motsvarande period föregående år. Även 
här kommer kostnaden blir något större på grund av 
eftersläp och att lönerevision för lärarna ej är klar. 
 
Övertid och sjuklön i tkr (januari-juli)  

2018 2017 

Övertid inkl Fyllnadslön 2,56 2,74 

Sjuklön 2-14 2,72 2,63 

 

Semesterlöneskuld 
I årets delårsbokslut har vi även med statistik om 
kvarvarande semesterdagar som återstår att tas ut 
och åtnjutas av medarbetarna. I tabellen nedan ser 
ni kvarvarande semesterdagar för respektive för-
valtning. Statistiken är hämtad i månadsskiftet au-
gusti/september och visar statistik till och med au-
gusti. De kvarvarande dagarna innehåller dagar från 

årets semester samt sparade dagar sedan tidigare 
år minus uttagna dagar i år. Statistiken tar inte hän-
syn till om semesterledighet är inplanerad längre 
fram i år. 
  

Rest betalda och spa-
rade dagar (utan kvot) 

Bildningsförvaltningen 3433 

Kommunledningsförvaltningen 389 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2362 

Vård- och omsorgsförvaltningen 5584 

Totalt 11768 

 
Den totala ackumulerade semesterlöneskulden var 
den 31-augusti 8 130 tkr vilket är ca 1,5 miljoner 
lägre än den var motsvarande datum föregående år. 
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Räkenskaper 
 

Resultaträkning 

 

 

Resultatet är förstärkt av 470 tkr i så kallad Bonus 
Extratjänster. Resultatet är belastat med en avsätt-
ning om 350 tkr för förflyttning och renovering av 
godsmagasinet. På grund av att avtalet för lärarkol-
lektivet inte är klart har vi inte kunnat boka upp de-
ras retroaktiva löneuppräkning vilket också belastar 
resultatet.  
 

Kinda kommun har hjälp av ett företag för gransk-
ning av moms från år 2015 till 2017. Eventuellt åter-
sök har inte har prognostiserats då arbetet med 
granskning och analys inte ännu är färdigt. Se-
mesterlöneskuldens eventuella påverkan på resul-
tatet är inte heller med i prognosen. Detta då vi inte 
vet hur mycket semester som kommer fördelas ut 
under året, vilket i sin tur minskar semesterlönes-
kulden.  

 

  

Budget Årsprognos Redovisning Redovisning Bokslut

(tkr) Not 2018 2018 2018:2 2017:2 2017

Verksamhetens intäkter 1 116 808 136 679 91 119 103 693 150 026 

Verksamhetens kostnader 2 -636 845 -671 329 -438 678 -435 080 -671 262 

Avskrivningar/nedskrivningar 3 -20 436 -21 137 -14 091 -13 275 -19 925 

Jämförelsestörande intäkter 1 0 0 0 4 215 4 694 

Jämförelsestörande kostnader 2 0 0 0 0 -7 075 

Verksamhetens nettokostnader -540 473 -555 787 -361 650 -340 447 -543 541 

Skatteintäkter 4 419 303 416 246 277 069 270 700 407 184 

Generella statsbidrag o utjämn 5 143 239 151 428 101 108 100 060 150 451 

Finansiella intäkter 6 750 1 174 1 377 629 758 

Finansiella kostnader 7 -2 000 -1 500 -1 151 -956 -1 463 

Resultat före extraord. poster 20 818 11 561 16 753 29 985 13 389 

Årets resultat 8 20 818 11 561 16 753 29 985 13 389 

Budgetavvikelse jfr budget -9 257 
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Kassaflödesanalys 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Indirekt metod Årsprognos Redovisning Bokslut

(tkr) Not 2018 2018:2 2017

Den löpande verksamheten

Årets resultat 8 11 561 16 753 13 389

Justering för av- och nedskrivningar 3 21 137 14 091 19 925

Förändring avsättningar 13 219 -775 1 621

Justering för övr ej l ikvidpåverkande poster  2 519 975

Medel från verksamheten före 32 917 32 589 35 909

förändring av rörelsekapital   

  

Ökn (-) minskn (+) förråd och varulager 0 0 222

Ökn (-) minskn (+) kortfristiga fordringar 11 4 861 -5 865 17 182

Ökn (+) minskn (-) kortfristiga skulder 15 -5 603 -25 276 13 334

Kassaflöde från den löpande verksamheten 32 175 1 448 66 647

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggningstil lgångar -72 720 -36 676 -55 672

Försäljning av materiella anläggningstil lgångar 0

Investering i finansiella anläggningstil lgångar 101 75 -46

Försäljning av finansiella anläggningstil lgångar 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -72 619 -36 601 -55 718

   

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 32 445 2 467 3 311

Amortering av skuld -101 -106

Ökning av långfristiga fordringar 80 227

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 32 445 2 445 3 431

Årets kassaflöde -7 999 -32 708 14 360

Likvida medel vid årets början 36 999 36 999 22 639

Likvida medel vid årets slut 29 000 4 292 36 999
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Balansräkning 

 
 
 
  

Budget Årsprognos Redovisning Redovisning Bokslut

(tkr) Not 2018 2018 2018:2 2017:2 2017

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Mark, byggnader mm 9 415 426 384 185 390 023

Maskiner o inventarier 9 39 362 26 001 44 697

Summa materiella tillgångar 531 468 486 304 454 788 410 186 434 720

Finansiella ti l lgångar 10 15 987 16 252 16 062

Summa finansiella tillgångar 15 000 15 961 15 987 16 252 16 062

Summa anläggningstillgångar 546 468 502 265 470 775 426 438 450 782

Omsättningstillgångar

Förråd 0 0 0 74 0

Fordringar 11 30 741 39 000 49 726 47 290 43 861

Likvida medel 12 17 876 29 000 4 292 30 105 36 999

Summa omsättningstillgångar 48 617 68 000 54 017 77 469 80 860

Summa tillgångar 595 085 570 265 524 792 503 909 531 641

Eget kapital, avsättningar

 och skulder

Eget kapital

Ingående kapital 284 616 301 119 301 119 287 730 287 730

Årets resultat 20 819 11 561 16 753 29 985 13 389

Summa eget kapital  305 435 312 680 317 872 317 715 301 119

Avsättningar

Avsättningar, pensioner 13 6 500 7 400 7 406 8 688 7 450

Övriga avsättningar 13 20 000 22 409 21 409 19 095 22 140

Summa avsättningar  26 500 29 809 28 815 27 783 29 590

Skulder

Långfristiga skulder 14 183 150 108 407 78 407 72 731 75 962

Kortfristiga skulder 15 80 000 119 368 99 695 85 679 124 971

Summa skulder 263 150 227 776 178 103 158 410 200 933

Summa eget kapital o skulder 595 085 570 265 524 792 503 909 531 641

Borgensåtaganden 17 305 000 178 900 178 850 206 555 186 419

Pensionsskuld före 1998 16 165 236 171 370 171 370 168 923 167 655

Op. leasingavtal, framtida avg.  39 398
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Notförteckning 

 

Redovisning Redovisning

2018:2 2017:2

Not 1:

Verksamhetens externa intäkter exkl skatter, gen. statsbidrag, utjämningsbidrag och räntor.

Försäljningsmedel 5 590           6 269        

Taxor och avgifter 27 975        28 014      

Hyror och arrenden 6 124           6 006        

Bidrag (riktade statsbidr, EU-bidr mm) 42 208        55 929      

Försäljning verksamheter o entreprenader 4 929           5 525        

Försäljning anläggningstil lgång 4 293           1 950        

Summa verksamhetens intäkter 91 119        103 693    

Migrationsverket avseende åren före bf-året 4 215        

Summa jämförelsestörande intäkt -                4 215        

Not 2:

Verksamhetens externa kostnader exkl skatter, räntor och avskrivningar

Personalkostnader 292 445      287 564    

Inköp, bidrag och transfereringar 74 468        75 731      

Lokalkostn, övr verksamhetskostn 41 678        42 455      

Resor, försäkringar, div kostn 29 621        28 953      

Reaförlust försäljn anl-ti l lg 87                -              

Avsättning deponi 378              378            

Summa verksamhetens kostnader 438 678      435 080    

Not 3:

Avskrivningar och nedskrivningar av investeringar

Avskrivning av investeringar enligt plan. 14 091        13 275      

Nedskrivning av anläggningstillgång -                -              

Summa avskrivningar och nedskrivningar 14 091        13 275      

Not 4:

Prel. skatteinbetalningar 278 347      272 453    

Prel. slutavräkning innvevarande år 7                   2 569 -       

Slutavräkningsdiff föregående år 1 285 -          816            

277 069      270 700   

Not 5:

Inkomstutjämning 69 263        69 886      

Kostnadsutjämning 7 965           11 555      

Kommunal fastighetsavgift 17 569        14 522      

Regleringbidrag/avgift 1 035           64 -             

Strukturbidrag -                -              

Utjämningsavgift/bidrag, LSS 1 184           437            

Generella bidrag (ökat flyktingmottagande) 4 092           3 724        

Summa generella statsbidrag 101 108      100 060   

Not 6:

Ränteintäkter 67                54              

Utdelning på aktier och andelar 891              474            

Övriga finansiella intäkter 419              101            

Summa finansiella intäkter 1 377          629           

Not 7:

Räntekostnader 816              831            

Övriga finansiella kostnader 336              125            

Summa finansiella kostnader 1 151           956            

Not 8:

Årets resultat 16 753        29 985      

avgår reavinst 4 293           1 750        

Justerat resultat enl balanskravet 12 460        28 235      
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 Redovisning Redovisning

 2018:2 2017:2

Not 9:

Markreserv 2 815           2 855        

Verksamhetsfastigheter 230 972      224 257    

Fritidsanläggningar 38 638        33 946      

Fastigheter för affärsverksamhet (VA-   

anläggn o renhållning) 57 809        54 670      

Gator, vägar parker 18 166        16 497      

Bredband 12 450        13 457      

Hyresfastigheter 447              809            

Anläggn industriell  verksamhet 1 739           2 622        

Skogs- och jordbruksmark 3 296           3 297        

Övriga fastigheter 818              868            

Pågående projekt 45 308        28 290      

Exploateringsfastigheter 2 969           2 617        

Maskiner och inventerier 39 362        26 001      

Summa materiella tillgångar 454 788      410 186   

Not 10:

Aktier och andelar* 10 951        10 951      

Förvaltade medel ti l lgångar, Simhallsfonden 343              354            

Stiftelsen Kindahus, grundfondskap 2 107           2 107        

Södra skogsägarna, insatskapital 181              172            

Lån föreningar 1 203           1 293        

Långristig fordran 1 202           1 374        

Övriga finansiella ti l lgångar -                -              

Summa finansiella anläggn tillgångar 15 987        16 252      

*Aktier och andelar: SKL Kommuntus, Kinda kanal, Östsvenska yrkeshögskolan, Inera AB, 

Byggnadsföreningen Folkets hus, Kommuninvest

 

Not 11:

Fakturafordringar 4 236           5 227        

Fordringar hos staten 31 557        19 636      

Övriga kortfristiga fordringar 365              128            

Fordringar mervärdesskatt -                -              

Interimsfordringar 13 568        22 299      

Summa kortfristiga fordringar 49 726        47 290      

Not 12:

Kassa -                -              

Bank 4 292           30 105      

Summa likvida medel 4 292          30 105      

Not 13:

Avsättning pensioner inkl löneskatt 24,26% 5 776           7 429        

Pension förtroendevalda inkl löneskatt 1 630           1 259        

Avsättning övriga 350              210            

Avs återst. Adlerskogstippen 21 059        18 885      

Summa avsättningar 28 815        27 783      
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Redovisning Redovisning

2018:2 2017:2

Not 14:

Förvaltade medels kapital 343              354            

Lån 64 702        64 717      

Anslutningsavgifter VA 9 426           6 952        

Anslutningsavgifter bredband 3 936           708            

Summa långfristiga skulder 78 407        72 731      

Not 15:

Övriga kortfristiga skulder/avräkn konton 1 907 -          1 616 -       

Utgående mervärdeskatt 0                   -              

Förutbetalda skatteintäkter 3 305           3 779        

Leverantörsskulder 11 293        6 770        

Personalskatter, arbetsgiv avg mm 6 835           6 957        

Pensioner, indiv del inkl löneskatt 17 241        15 427      

Upplupna kostn o förutbetalda intäkter: 15 801        9 176        

Upplupna lön, semesterlöner / okomp. övertid

inkl soc avg 31 943        31 415      

Exploateringsområden VA 15 186        13 770      

Summa kortfristiga skulder 99 697        85 679      

Not 16:

Pensionsåtaganden inkl förtroendevalda före 1998 137 912      135 943    

Löneskatt på pensionsåtaganden 33 458        32 980      

Summa pensionsåtaganden 171 370      168 923   

Not 17:

Borgensåtaganden 178 850      206 555    
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Resultaträkning taxefinansierad verksamhet vatten och avlopp inkl. noter 
 

 
 

 

Prognos Utfall Bokslut

(tkr) Not 2018 2018:2 2017

Verksamhetens intäkter

brukningsavgifter 15 887 10 591 14 255

anläggningsavgifter 1 900 661 596

periodisering årets anläggningsavg 1 -900 -661 -579

periodisering tidigare års anläggningavg. 496 331 155

övriga intäkter 2 269 180 579

Summa intäkter 16 653 11 102 15 006

Verksamhetens kostnader

personalkostnader -4 656 -3 104 -4 166

övriga kostnader 2 -8 910 -5 215 -7 877

Avskrivningar  

avskrivning byggn o tekn anl 3 -2 455 -1 637 -2 346

avskrivning maskiner och inventerier 3 -10 -7 -14

Summa kostnader -16 031 -9 963 -14 403

Verksamhetens nettokostnader 622 1 139 603

Finansiella intäkter 6 6 0

Finansiella kostnader 4 -628 -419 -603

Resultat före extraord. poster 0 727 0

Extraordinära intäkter 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0

Årets resultat 5 0 727 0

(tkr)  

Not 1:

Prognos för 2018 års anläggningsavgifter är 900 tkr. 

Dessa har periodiserats (som skuld i balansräkningen).

Avgifterna kommer återföras i  resultatet i  takt med att anläggningen 

förbrukas (schablon satt ti l l  50 år).

Not 2:

Övriga intäkter är bl.a ersättning för gemensamma kostnader, 

Not 3:  

Avskrivningstider (huvudregel - bedömning görs för varje sep objekt/komponent)

Fordon och maskiner  5-20 år

Inventarier  5-10 år

Vatten- och avloppsreningsverk, pumpstationer m.m 20-35 år

Vattentäkt vattentorn m.m.  33 år

Ledningsnät  50 år

Not 4:

Finansiell  kostnad avser internränta med 1,75 % både 2018 och 2017 

Not 5:

2018 års prognostiserade resultat är 0 tkr
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Nämndernas verksamhetsberättelser 

Kinda kommun 
Budgeterat resultat: 20 819 tkr 
Prognostiserat resultat: 11 561 tkr 
Avvikelse 2018: - 9 259 tkr 

Verksamhetsuppdrag och organisation 

 Bildning 

 Vård och omsorg  

 Samhällsbyggnad  

 Internt stöd och uppföljning 
 

Kommunfullmäktiges ordf: Lena Käcker Johansson 
Kommunchef: Rosie-Marie Fors 
 

Viktiga händelser 

 Regionens utvecklingsprogram är uppstar-
tat med Kinda som en aktör 

 Utveckling av mål, uppföljnings-, investe-
rings- och budgetprocess 

 Behöriga medarbetare rekryteras till va-
kanta tjänster 

 Positivt resultat i genomförd medarbeta-
rundersökning 

 Fördjupad översiktsplan för Rimforsa går 
in i slutfasen. 

 Fortsatt arbete med implementering av ny 
organisation 

 Utbildningar i ansvar och roller genomförd 
för politiker och medarbetare 

 Omfattande insatser för skogsbränder har 
skett under sommaren 

Mål och måluppfyllelse 
Kommunen har utformat ett antal mål. Prognosen 
är att de flesta målen kommer att uppfyllas under 
året. Målen avser nedanstående områden: 

 God livsmiljö  

 Hållbar samhällsutveckling  

 Ett livskraftigt näringsliv  

 Kompetensförsörjning  

Årets verksamhet 
Olika mätningar som sker visar att kommunens 
verksamheter har en mycket god kvalitet och att 
dem vi är till för är nöjda med utförandet. Inom 
hemtjänst och särskilda boenden är 95 % nöjda med 
vår verksamhet. Kvalitetsarbetet samordnas och ut-
vecklas inom flera delar. Vi ligger över genomsnittet 
med lärare med lärarlegitimation i grundskolan. 
 

Våra medarbetare redovisar ett högt värde för med-
arbetarindex och där ser vi en mycket positiv ut-
veckling inom vård och omsorg. 
 
Kompetensförsörjningen är en viktig fråga för kom-
munen både intern och extern varför detta arbete 
kommer vara ett prioriterat område under året och 
en handlingsplan för det interna arbetet är under 
framtagande. I dagsläget ser vi att vi lyckas bra med 
att få till oss medarbetare med hög kompetens till 
våra fasta tjänster däremot är tillgången på vikarier 
begränsad. 

Ekonomi 

Driftredovisning för perioden 

Ett fortsatt starkt resultat för kommunen med ett 
överskott på 12 msek. Nämnderna redovisar en 
budgetavvikelse på mindre än två procent när oför-
delade medel är inräknade. Kostnadsökningar ser vi 
för: ökat stöd för medborgare med särskilda behov 
-12 msek, hemtjänst -2 msek, fler gymnasieungdo-
mar samt omskolning av medarbetare. Handlings-
plan för att på sikt minska kostnader avseende pla-
ceringar är framtagen.  
 
Resultatförstärkning sker genom försäljning av bl a 
Alhamra och Gulavillan med drygt tre miljoner kro-
nor, ökade statsbidrag samt att pengar för LSS-bo-
endet inte behöver användas i sin helhet under året. 
Budget för 2019 är beslutad och där verksamhet-
erna får uppräknad budget för löner och övriga 
kostnader. Alla nämnder prognosticerar en budget I 
balans för 2019 förutom vad gäller placeringar av in-
divider med särskilda behov.  

Investeringar  

Prognos helår 2018: 

LSS-boende, ombyggnation Bäckskolan, Hovby-
hamn, räddningsstation och lekpark i Kisa pågår. I 
Rimforsa pågår Vattenverk, idrottshall samt projek-
tering av Rimforsa skola. I Hycklinge pågår planering 
för lekpark.  

Framtiden 
En ökad komplexitet med minskad tillgång på ar-
betskraft, ökade behov och stora investeringar 
måste hanteras kreativt med att ta tillvara på med-
arbetarnas engagemang, nya arbetsmetoder och 
ökad användning av välfärdsteknologi. 
  
En politisk majoritet för mandatperioden är under 

utformning. Mål för mandatperioden beräknas vara 

klart till sommaren 2019.  
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Kommunstyrelsen 
Budget 2018: 33 245 tkr 
Avvikelse 2018: +820 tkr 

Verksamhetsuppdrag och organisation 

 Strategiskt & regionalt utvecklingsarbete 

 Marknadsföring & information 

 Övergripande kvalitet och digitalisering 

 HR & Lön 

 Ekonomi & mål 

 Upphandling 

 Politisk administration  

 Näringsliv 

 Civilberedskap 

 
Kommunstyrelsens ordf: Hans Måhagen 
Kommunchef: Rosie-Marie Fors 
 

Viktiga händelser 

 Implementering av ny organisation  

 Bredband Kisa tätort i slutfasen.  

 Utveckling av budget, mål, investerings- 
och uppföljningsprocesser 

 Styrande dokument för näringsliv, IT- och 
infrastrukturprogram och investeringar är 
framtagna 

 Lanserat nytt intranät 

 Analysverkstäder för chefer har utvecklats 
under året 

 Handlingsplan för civilt försvar är framta-
get och aktiviteter har startats upp 

 Arbetet med näringslivsorganisation pågår 

 E-faktura för kunder utvecklas 

 Samverkansavtal är under implementering 
och dokument inom HR-området uppdat-
eras  

 Arbetet kring kompetensförsörjning forts-
ätter och en handlingsplan är under fram-
tagande  

 Utbildning politiker och medarbetare i an-
svar och roller är genomförd och spelreg-
ler för politiker är framtagna 

 Samordning av kommunens kvalitetsar-
bete pågår, resultatet i år är gemensam 
omvärldsanalys, synpunktshantering, kva-
litetsredovisning samt uppstart av målar-
betet och utveckling av styrande doku-
ment 

 Kartläggning av kommunens digitali-
seringsarbete pågår 

 Regionens utvecklingsprogram är uppstar-
tat med Kinda som en aktör 

 Driva och samordna upphandling, inköp 
och försäkringar pågår 
 

Mål och måluppfyllelse 

Kommunstyrelsens mål med genomförande av vär-
degrund och gott ledarskap pågår enligt plan där 
framtagning av handlingsplan för att marknadsföra 
arbetsgivarvarumärket Kinda pågår. Kommunen 
deltar i alla aktiviteter för att påverka Stångådalsba-
nans utveckling. För att förbättra näringslivsran-
kingen pågår ett ständigt arbete och den senaste 
mätningen redovisar att utvecklingen är positiv. 
Fördjupad översiktsplan för Rimforsa kommer bli 
klar runt årsskiftet. 

Årets verksamhet 

Under de första åtta månaderna har en stor ar-
betsinsats lagts på att få den nya organisationen på 
plats och för att förtydliga vart olika frågor ska han-
teras. Under andra tertialen har den ökade bered-
skapen p.g.a. värmen och valarbetet varit två priori-
terade arbetsområden.  
 

Ekonomi 

Driftredovisning för perioden 
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med 
knappt en miljon kronor. Ökade kostnader för om-
skolning av medarbetare täcks av mindre lönekost-
nader för obesatta tjänster. 
  
Investeringar  
Prognos helår 2018: 
Kommunstyrelsen prognosticerar inte för några in-
vesteringar under 2018. 

Framtiden 

Den nya politiska organisationen kommer formas 
under hösten. Utbildning av politiker och framtag-
ning av mål och styrande dokument för mandatpe-
rioden blir viktiga delar det närmaste halvåret.  
 
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.   
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Samhällsbyggnadsnämnd 
Budget 2018: 70 365 tkr 
Avvikelse anslagsfin. 2018: -1 025 tkr 
Avvikelse taxefin: +/- 0 tkr 
Total avvikelse: -1 025 tkr 
 

Verksamhetsuppdrag och organisation 

 Kost 

 Infrastruktur bredband 

 Lokalvård, vatten, renhållning, lokaler, 

byggnation och underhåll 

Gator, park och vägar 

 Kultur och fritid, turism 

 Stab 

 Plan- och byggavdelning 

 Räddningstjänst 

 Miljö och hälsa 

 
Samhällsbyggnadsnämndens ordf: Björn Hoflund 
Samhällsbyggnadschef: Bita Almasian 

Viktiga händelser 

 Bredband Kisa tätort i slutfasen 

 Fördjupad översiktsplan för Rimforsa på-

går enligt reviderad plan 

 Ny organisation från 1 januari, under upp-

byggnad, mycket kvarstår 

 Ökade krav på närproducerade livsmedel 

 Upphandling café Columbia pågår 

 Stort antal bränder under sommaren 

 Förvaltningschef och Plan-och byggchef 

har tillsatts under aug/sept 

 

Mål och måluppfyllelse 

Under 2019 finns det en fastslagen plan (FÖP) för 
lämplig mark för industri och bostäder och fritid. 
Arbetet med att skapa förutsättningar för att 90 % 
av befolkningen ska ha möjlighet till bredbandsans-
luta sig senast år 2020 fortgår. 
 
Att skapa förutsättningar för att Kinda ska ha attrak-
tiva och trygga närmiljöer är ett ständigt pågående 
arbete. 

Årets verksamhet 

Verksamheterna pågår och ekonomin prognostise-
rar ett underskott på -1 025 tkr. 

Ekonomi 

Räddningstjänsten har till nämnden beskrivit att det 
kommunala sjukvårdsuppdraget kommer att öka i 

antal utryckningar. Det tilldelade beloppet på 225 
tkr räcker inte till för att driva detta uppdrag. Inrikt-
ningen med att öva enligt friska brandmän koncep-
tet ökar kostnaderna med 100 tkr. På grund av den 
varma sommaren har brandutryckningar ökat kost-
naderna med totalt ca 500 tkr och samtidigt minskat 
intäkterna med 400 tkr för räddningstjänsten. Rädd-
ningstjänsten kommer att göra ett negativt resultat 
helåret 2018 på totalt 1008 tkr. 
 
Teknik och driftavdelningen: Onormalt lång vinter 
medförde ökade kostnader för väghållning. Över-
skott på grund av vakanser samt omfördelning mel-
lan drift/underhåll och reinvesteringar. Totalt ett 
överskott 651 tkr. 
 
Kultur, fritid och turism redovisar ett överskott på 
171 tkr på grund av statliga medel och minskade ka-
pitalkostnader. 
 
Kostavdelningen prognostiserar en budget i balans. 
 
Plan- och byggavdelningen går med 2368 tkr i över-
skott på grund av felbudgetering. 
 
Övergripande förvaltningsledning går med 3407 tkr 
i underskott på grund av felbudgetering. 
  
Staben går med 200 tkr underskott på grund av 
ökade kostnader inom skolskjutsar och färdtjänst. 
 
Miljöavdelningen går med 400 tkr i överskott på 
grund av intern felbudgetering.  
 
Taxefinansierad VA + Renhållning prognostiserar en 
budget i balans. 
 
Driftredovisning för perioden 
Efter 8 månader redovisar samhällsbyggnad enligt 
bedömning ett underskott i verksamheten.  
Investeringar 
Arbetet med upphandling av om- och tillbyggnad av 
befintligt vattenverk i Rimforsa har påbörjats. Be-
dömningen är att den grova investeringskalkylen 
som togs fram 2014 behöver revideras. Dels har kal-
kylen detaljräknats nu när underlag finns framtaget 
och dels på grund av indexering. Beslut om upp-
handling och vid behov utökad budget planeras un-
der 2019. Omtag i upphandling av ny räddningsstat-
ion i Kisa pågår. Arbetet med underlag för en ny 
skola i Rimforsa pågår 

Framtiden 

Kvalitetsarbetet struktureras för att hitta en sam-
ordning inom hela förvaltningen och strukturen 
kommer vara klar under 2019. Fokus på effektiva 
processer, samverkan och kvalitetssäkring kommer 
pågå resten av 2018 och hela 2019. 
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Taxefinansierad verksamhet – VA/vatten 
och avlopp 
Budget 2018: 16 578 tkr 
Avvikelse 2018: 0 tkr, 0 % av budget 
 

Verksamhetsuppdrag och organisation 
I Sverige tillgodoses behovet av vatten- och avlopps-
tjänster i tätorter oftast av en allmän anläggning 
som kommunen ansvarar för. VA-verksamheten är 
ett s.k. naturligt monopol och kunderna kan inte 
välja vem som ska leverera vattentjänster utan det 
finns bara en leverantör. VA-verksamheten lyder 
därför under en speciallagstiftning.  
 
Budgetansvar: Staffan Andersson 
 

Viktiga händelser 

 Råvattenpump på Kisa vattenverk utbytt. 

 Slamskrapa i Rimforsa reningsverk repare-

rad efter haveri. 

 Dagvattenpump i Rimforsa reparerad efter 

haveri. Större avloppspump i Rimforsa ha-

vererad, ny inköpt. 

 Råvattennivåerna nära det normala under 

våren efter sjunkande nivåer senaste 3 

åren. 

 Under sommaren sjunkande nivåer i 

grundvattenmagasinen. 

 Råvattentäkterna i Kisa anslutna till driftö-

vervakningssystemet. 

 Renovering på grund av felkopplat avlopp 

och klimatanpassning dagvattenfilter i 

Rimforsa  

 Styrsystemet för Ydrefors vattenverk ut-

bytt. 

 Under maj månad har vattenförbruk-

ningen ökat på grund av värme och inget 

regn. Rimforsa vattenverks produktion lig-

ger nära 100 % av den tekniska kapa-

citeten. 

 Biototal kan från och med 1 september 

inte längre ta emot avloppsslam som har 

högre analysvärden än tillåtet för spridning 

på åkermark. Osäkerhet råder därför om 

avsättning av avloppsslammet. 

 HD-dom (Ronneby) riskerar ökat ansvar för 

kommunala dricksvattenproducenter. 

 Skyfall förorsakade källaröversvämning. 

Mål och måluppfyllelse 
Producera och leverera dricksvatten av god kvalité. 
Omhänderta och behandla avloppsvatten på ett hy-
gieniskt sätt samt säkerställa att miljöpåverkan mi-
nimeras. 
Förnyelsetakt ledningar 0,3 % 

Årets verksamhet 

Ekonomi 
Prognos helår 2018 +0 tkr 
Överskottet är budgeterat för att möta ökade kapi-
talkostnader för utbyggnaden av Rimforsa vatten-
verk. Överskott på 900 tkr fonderas och därmed blir 
resultaträkningen för 2018 0 tkr. 
Intäkterna från VA-avgifter beräknas bli 200 tkr 
lägre än budgeterat på grund av lägre vattenför-
brukning under 2017. Vakans av reparatör balanse-
rar avgiftsunderskott. 
 
Drift  
Inga större avvikelser 

Investeringar 

Sanering VA 
Utbyte vattenledning framför macken i Hycklinge 
klart. Servisledningar till nya räddningsstationen var 
planerad till hösten 2018, oklart läge just nu. Utbyte 
vatten och avloppsledningar Höjdvägen i horn plan-
eras hösten 2018. 
Budget 1300 tkr prognos helår 2018 1300 tkr. 
Reinvestering VA verk 
Löpande reinvesteringsprojekt.  
Budget 700 tkr Prognos helår 2018 700 tkr i 
Rimforsa vattenverk  
Kapacitetshöjning, projektering påbörjad. 
Preliminär kostnadsberäkning 22000 tkr där 
budgeterat belopp är från förstudie som gjordes 
2014, som var ofullständig. 
Budget från 2014: 14000 tkr 
Prognos helår 2018: 3000 tkr 
Prognos helår 2019: 19000 tkr 

Framtiden 
Utvecklingen för VA taxan har trots investeringar 

kunnat hållas måttlig. Behovet av taxehöjningar 

har hållits tillbaka av sjunkande räntor. När rän-

torna stiger och reinvesteringar måste göras i se-

dan länge avskrivna anläggningar kommer behovet 

av större taxehöjningar eller tillskott av skatteme-

del.  
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Bildningsnämnd 
Budget 2018: 231 624 tkr 
Prognos 2018: 232 499 tkr 
Budgetavvikelse: -875 tkr, -0.4 % av budget 
 

Verksamhetsuppdrag och organisation 

BN ansvarar för utbildning och lärande: förskola - 
vuxenutbildning. Alla barn och ungdomar ska obe-
roende av kön, sociala och ekonomiska förhållan-
den ha lika tillgång till utbildning. Verksamheterna 
är organiserade med rektor/förskolechef som an-
svarar för sin enhet i enlighet med skollagen. BN an-
svarar även för kulturskola, fritidsgård samt AMI 
som vardera leds av en verksamhetschef. AMI be-
står av arbetsmarknadsinsatser, flyktingmottagning 
och integrationsarbete. 
 
Nämndens ordf: Ulf Johansson 
Förvaltningschef: Eva Holm 

Viktiga händelser 

 Start av lokalt jobbspår tillsammans med 
KLC. 

 Nystartsjobb och extratjänster används  

 Förberedelseklassen fortsätter öka.  

 Flera (ca 6 st) elever från andra kommu-
ner är familjehemsplacerade i Kinda kom-
mun. 

 Stor omsättning inom elevhälsan. Rekryte-
ring har kunnat ske på samtliga tjänster. 

 Behöriga lärare och förskollärare har re-
kryterats i hög grad till vakanta tjänster. 

 Fortbildningssatsning för skolpersonal i in-
kluderande lärmiljöer. 

 Pulsprojekt, gemensam satsning inom för-
skola och skola.  

 Sommarnatta/skolavslutningsfest (för 
åk.6-8) Sommarläger + dagläger/lovskola 

 Delaktiga i uppstart av KC Östergötland – 
kunskapscentrum för fritidsledarskap 

 Kö till kulturskolans musikundervisning. 

Mål och måluppfyllelse 

I nuvarande augustitertial följs flera mål upp med 
goda resultat. 

Årets verksamhet 

Verksamheterna inom BN håller hög kvalité och ge-
nomförs kostnadseffektivt jämfört med andra kom-
muner. Den lagstadgade verksamheten har nation-
ella mål. AMI lyckas med sitt uppdrag.  
 
Kulturskola och fritidsgård ger våra unga kommun-
medborgare meningsfull fritid. 

 

Ekonomi 

Driftredovisning för perioden 
Utfallet för augusti visar på en positiv budgetavvi-
kelse 685 tkr som härrörs till: 

 AMI och ESF-projektet ger en positiv bud-
getavvikelse.  

 Ökade och nya statsbidrag 
Prognosen för året visar dock på ett prognostiserat 
underskott beroende på: 

 Ytterligare en klass i år 7. 

 Interkommunala kostnader samt tilläggs-

belopp inom gymnasie- och gymnasie-

särskolan. 

 Ersättning avseende tidigare anpassningar 

av fastigheten Regenten. 

Investeringar 
Prognos helår 2018: 2 000 tkr 
Sker enligt nämndbeslut 

Framtiden 

Rambudget för 2018 ställer krav på omfördelningar 
men kan inte till fullo lösa underskottet. 2019 kom-
mer budgeten att vara i balans. Kostnader för elever 
i behov av särskilt stöd kan inte helt förutses eller 
rymmas inom budget. Personalförsörjningen för-
svåras/fördyras då brist på lärare och förskollärare 
sammanfaller med en ökning av barn och elever. 
Försök med olika yrkeskategorier pågår för att av-
lasta lärare. Ex lärarassistent, mentor mm. Den höga 
arbetsbelastningen på personalen fortsätter. Det 
finns därför risk att personal som tidigare har varit 
sjukskrivna blir det igen. 
 
För att säkerställa att personal orkar och stannar 
kvar i verksamheten behöver personaltätheten öka. 
Vikariesituationen är problematisk inom samtliga 
verksamheter. Trycket på kvarvarande personal 
ökar vilket på sikt skapar en ohållbar situation.  
Utmaningar att hitta rätt modell för särskilt stöd. 
Särskild undervisningsgrupp eller resurspersonal i 
klass?  
 
AMI:s uppdrag bör förnyas och samverkan med KLC 
beslutas av nämnd. Det strategiska integrationsar-
betet i kommunen bör lyftas på kommunövergri-
pande nivå.
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Vård- och omsorgsnämnd 
Budget 2018: 196 869 tkr 
Prognos 2018: 210 787 tkr 
Budgetavvikelse: -13 918 tkr -7 % 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 la-
gen om särskilt stöd och service till vissa funktions-
hindrade (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 

Viktiga händelser 

 Ny upphandling avseende trygghetslarm 

är klar 

 Fortsatta kostnadsökningar avseende pla-

ceringar och försörjningsstöd 

 Positivt resultat i medarbetarundersök-

ningen 

Mål och måluppfyllelse 

Nämndens åtaganden har konkretiserats och för-
ankrats ute i områdena. Arbetet ligger i linje med de 
aktiviteter som fastställts i nämndplan. Några mål 
ha redan uppfyllts och prognosen är att samtliga 
mål ska kunna nås innan 2018 års utgång. 

Årets verksamhet 

Verksamhetsområdena arbetar på i linje med för-
väntat, bortsett äldreomsorgen där arbetet med 
hemtjänstens ekonomi och styrning fortfarande på-
går. Inom IFO fortsätter den negativa utveckling av-
seende kostnaderna för placeringar och försörj-
ningsstöd. 
 

Ekonomi 

Driftredovisning för perioden 

Ackumulerat resultat vid utgången av augusti må-
nad är – 8 422tkr. Majoriteten av underskottet ut-
görs av kostnader inom IFO och avser placeringar 
och försörjningsstöd. 

 
Handlingsplan har tagits fram men väntas inte få 
några direkta effekter under året. 
 
Inom äldreomsorgen har särskilda boenden arbetat 
på bra när det gäller kostnadsbilden. Hemtjänstens 
kostnader drar dock ner resultatet, men där har åt-
gärder återigen vidtagits för att komma tillrätta med 
ekonomi, bemanning och arbetsmiljö. 
 
Inom funktionsstödet fortgår arbetet med byggan-
det och uppstart av ny gruppbostad vilken beräknas 
vara i drift till årsskiftet 2018/2019. Funktionsstödet 
har en relativt stabil kostnadsbild, men en mycket 
kostsam placering har gjort att resultatet på årsba-
sis pekar på negativa siffror. 
 
Hemsjukvården fortsätter att ligga i linje med för-
väntat. Arbetet med kompetensförsörjningen fort-
går. Behovet av legitimerad personal är fortsatt 
stort. 
 
När det gäller nämndens totala ekonomi prognosti-
ceras ett underskott om -13 918 tkr för år 2018. 
Bortsett från hemtjänstens problematik kan konsta-
teras att påverkansmöjligheten avseende kostnads-
bilden inte är stor. Detta då det handlar om indivi-
der som nämnden inom ramen för sitt ansvarsom-
råde, är skyldiga att ta hand om, individer med stöd 
från IFO. IFO prognosticerar ett underskott på -
9 434 tkr. 
 
Investeringar 
Prognos helår 2018:  
Inga större investeringar bortsett från uppstarten av 
kommande gruppbostad.  

Framtiden 

Nämndens verksamhetsområden kommer även 
fortsättningsvis att ha bekymmer med de ekono-
miska förutsättningarna. Arbetet med att effektivi-
sera, förbättra och digitalisera verksamheterna på-
går 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 på-
verka.  
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Kommunrevision 
Budget 2018: 1 080 tkr 
Prognos 2018: 1 080 tkr 
Avvikelse 2018: 0 tkr 
 

Verksamhetsuppdrag och organisation 

Kommunrevisionen har på uppdrag av kommunfull-
mäktige uppdraget att självständigt och oberoende 
granska alla delar av den kommunala verksam-
heten. I kommunalrättslig mening är uppdraget in-
riktat på att sätta sig in i och bedöma huruvida leda-
möterna i kommunstyrelse och nämnder tillser att 
den verksamhet som bedrivs sköts på ett ändamåls-
enligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt, att rä-
kenskaperna är rättvisande och att den interna kon-
trollen är tillräcklig. 
 
Uppdraget fullgörs med hjälp av sakkunniga. Revi-
sorer för mandatperioden 2015-2019 är Jörgen 
Nord, Gustaf Malmström, Jan Tidman, Karl Ekholm, 
Jan Kindesjö och Allan Westerdahl. 

Viktiga händelser 

Upphandling av sakkunnigt biträde för de kom-
mande två åren har slutförts under våren.  
 

Årets verksamhet 

Arbetet har under perioden fortgått i fråga om dia-
log med samtliga kommunala nämnder och samver-
kansorgan. Detta vad vi utifrån ”God Revisionssed 
2014” benämner den löpande granskningen. Uti-
från den risk- och väsentlighetsanalys som genom-
förts under början av året har kommunrevisionen 
initierat en fördjupad granskningsinsats i fråga om 
granskning av löneprocessen vilken påbörjas nu un-
der hösten.  
 
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 re-
visionen håller med nämnder och styrelse. Under 
våren slutfördes en upphandling av nytt sakkunnigt 
biträde att bistå de förtroendevalda revisorerna un-
der en period för två år.  

Ekonomi 

Driftredovisning för perioden 
Resultatet för kommunrevisionen de första sex må-
naderna visar på ett utfall på 417 tkr vilket är något 
lägre än tidigare år. Det lägre resultatet har att göra 
med att inga fördjupade granskningar ropats av un-
der det första halvåret. Prognosen för helåret är 
emellertid att årsbudgeten förbrukas.  
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Överförmyndare i Samverkan 
Budget 2018: 1 380 tkr 

Verksamhetsuppdrag och organisation 

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

Viktiga händelser 

 En ny granskningsrutin för årsredovisning-
arna är klar och har använts som stöd un-
der årets granskningsperiod. 

 Alla årsräkningar har inkommit. Ett fåtal 
årsräkningar, där vi begärt komplettering, 
kvarstår att granska. 

 Ärenden rörande ensamkommande barn 
är nere på lägre nivå än innan flykting-
strömmen 2015. Inga nya ärenden har till-
kommit under perioden.  

 Länsstyrelsens årliga inspektion ägde rum 
den 30 augusti och inga allvarliga anmärk-
ningar framkom. Inspektionen noterade 
att verksamheten har tagit till sig av förra-
årets synpunkter och att granskningsar-
betet har genomförts snabbare än föregå-
ende år. 

 

Årets verksamhet 

Ekonomi 

Driftredovisning för perioden 
Det totala utfallet för verksamhetens administrat-
ion (kostnader som fördelas på respektive kommun) 
för perioden är 1887 tkr, jämfört med 2017 då utfal-
let var 1613 tkr. 
 
Utfallet visar ett underskott på cirka 270 tkr jämfört 
med föregående år. Detta beror på extra personal-
kostnader under samma period. Dessa kostnader 
upphör från september. 
 
Kostnadsprognosen för administrationen beräknas 
bli 2700 tkr, vilket är cirka 500 tkr lägre än budget. 
Anledningen till att prognosen är lägre än budget är 
att införandet av e-tjänst har försenats. OBS! Det 
finns en osäkerhet kring denna prognos om 2700 
tkr, eftersom upphandlingsarbetet av e-tjänst even-
tuellt blir klar under hösten. 
   

Framtiden 

Införandet av e-tjänst för god man och förvaltare 
har blivit försenat och kommer inte att vara klart till 
1 januari 2019. Arbetet fortgår och målet är ett in-
förande under 2019. 
 
Det kommer vara fortsatt svårt att rekrytera ställfö-
reträdare, trots pågående rekryteringskampanjer.  
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Bilaga 1. Nettokostnadskurvor 
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Bilaga 2. Mål-åtagande-indikatorer  

Bilaga 2.1 Kommunstyrelsens åtagande och indikatorer 

 
 
 

  

God livsmiljö

KF mål Kommunstyrelsens åtagande Kommunstyrelsens indikator Målnivå
Utfall per 

31/8 2018

Prognos 

2018

Värdegrunden ska genomsyra alla 

verksamheter.

Plan/strategi ska finnas framtagen 

och införlivad.

Skapa förutsättningar för gott ledarskap 

- strukturellt och stödjande.

Plan/strategi ska finnas framtagen 

och införlivad.

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

Plan finns

Hållbar samhällsutveckling

KF mål Kommunstyrelsens åtagande Kommunstyrelsens indikator Målnivå
Utfall per 

31/8 2018

Prognos 

2018

Kinda kommun ska aktivt 

arbeta med att minska 

miljöbelastningen

Arbeta för upprustning av 

Stångådalsbanan.

Politik och tjänstemän deltar i  

alla aktiviteter avseende 

stångådalsbanan.

Deltar 100%

Ett Livskraftigt närinsliv

KF mål Kommunstyrelsens åtagande Kommunstyrelsens indikator Målnivå
Utfall per 

31/8 2018

Prognos 

2018
Andel företag som 

upplever ett gott 

bemötande i kontakt 

med kommunen ska öka

Öka företagsrankning med 

utgångspunkt i  varumärkesplattformen

Svensk näringsliv-rankning Öka

Kompetensförsörjning

KF mål Kommunstyrelsens åtagande Kommunstyrelsens indikator Målnivå
Utfall per 

31/8 2018

Prognos 

2018

Skapa delaktighet genom systematisk 

dialog med medborgare och företagare

Ny medborgardialog igång.

Stödja ungdomsrådet.

Sända kommunfullmäktige Sänt minst ett KF

Forma en politisk organisation som ger 

goda förutsättningar för demokrati och 

effektivitet

Beslut ska finnas.

Kommentar:  Politik och tjänstemän är delaktiga i alla aktiviteter som avser Stångådalsbanan samt vid dessa tillfällen akrivt arbetar för en 

utveckling av Stångådalsbanan. 

Kinda kommun ska ha en 

effektiv kärnverksamhet 

med hög kvalitet och 

goda resultat

Kommentar: Resultaten från medarbetarundersökningen visar att verksamheterna arbetar utifrån värdegrunden. Värdeegrunden som 

utbildning är systematiserad och ingår vid utbildning i ständiga förbättringar. Chefer har även utbildats i att arbeta med värdegrund inom 

respektive enhet. Ledarskapet utvecklas genom chefsmöten och utbildningar enligt plan. Långsiktig plan för kompetensförsörjning är under 

framtagande och beräknas vara klart till december. 

Kommentar: Medborgardialog finns rutin för och företagsbesök är systematiserat med månatliga besök. Gemensam synpunktshanteirng för 

kommunen startas upp inom kort. Politiken träffar ungdomsrådet enligt plan. Ny organisation är genomförd. Långsiktigt arbete för 

kompetensförsörjning pågår och kommer redovisas i december. 

Kommentar: FÖP Rimforsa är klar bör beslut till årsskiftet.

Kommentar:  Näringslivsstrategi och handlingsplan är framtagen under året. Kommunens roll versus Växtkrafts roll har tydliggjorts. Inom 

området upphandling har utbildningar skett för näringslivet. 

Andel som upplever 

engagemang, demokrati 

och inflytande ska öka
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Bilaga 2.2 Samhällsbyggnads åtagande och indikatorer 

 
 
 

God livsmiljö

KF mål Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämndens indikator Målnivå
Utfall per 31/8 

2018
Prognos 2018

Tillsynsplanen inom miljö- och 

hälsoskydd ska vara kopplad til l  de 

nationella målen.

Tillsynsplanen har rubriker som 

beskriver kopplingar till nationella 

målen.

Tillgänglig fritid-/natur- och 

kulturutbud för alla åldrar med barn 

och ungdomar som prioriterad grupp.

Brukar/kundundersökning mäta kund 

nöjdhet. På biblioteket och 

föreningslivet. "mer öppna bibliotek" i 

Kisa.

Skapa förutsättningar för att Kinda 

ska ha attraktiva och trygga 

närmiljöer

Nöjd-region-index-trygghet. Öka

Ta fram en plan för tätortsnära 

park/skogsmark.

Plan finns. Klar 2017

Genomföra ”Rätt fart i  staden” Redovisat projekt

Ta fram en Natur och frilufts strategi 

Kultur och fritids strategier i 

kommunen. Ansvara för framtagandet 

av en kulturmiljöplan. 

Arbeta för fler båtplatser och mer 

tillgängliga båtramper

Bevara, utveckla, omarbeta 

Emigrantmuseets utställning.

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.

Plan finns.

Andel kommunägd mark i 

Rimforsa ska öka

Ta fram en plan (FÖP) om lämplig 

mark för industri och bostäder

Plan finns

Hållbar samhällsutveckling

KF mål Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämndens indikator Målnivå
Utfall per 31/8 

2018
Prognos 2018

Arbeta för upprustning av 

Stångådalsbanan.

Skapa förutsättningar för att 90 % av 

befolkningen ska ha möjlighet ti l l  

bredbandsansluta sig senast år 2020.

90 % av de enskilda avlopp med 

brister som inventerades 2011-2015 

ska vara åtgärdade

Andelen åtgärdade i procent

Mer än 90%

Ett förorenat område med prio 1 är 

undersökt vad gäller föroreningar
Antalet undersökta områden

Ett Livskraftigt näringsliv

KF mål Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämndens indikator Målnivå
Utfall per 31/8 

2018
Prognos 2018

Kundenkät lämnas ut och följs upp 

vart tredje år samt insiktsenkät följs 

upp

2018 ska en kundenkät lämnas ut som 

följer upp 2017 års beslut.
Minst 80% 

brukarnöjdhet

Genom Evenemangstödet och 

samverkan i program utbud.

Samverka med regionen och 

besöksnäringen

Kompetensförsörjning

KF mål Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämndens indikator Målnivå
Utfall per 31/8 

2018
Prognos 2018

Tillgänglighet med e-tjänster ska öka Tillgängliga e-tjänster Öka

Fortsätta arbetet med att revidera 

föreningsbidrag reglerna.
Klart att införa till hösten 2018.

Föreningsträffar 3-4 ggr/år

Kinda kommun ska ha en 

effektiv kärnverksamhet 

med hög kvalitet och 

goda resultat

Andel företag som 

upplever ett gott 

bemötande i kontakt 

med kommunen ska öka

Kinda kommun ska aktivt 

arbeta med att minska 

miljöbelastningen

Långsiktigt utveckla natur, 

fritidsområden och kulturmiljöer

Kinda kommun ska ha 

attraktiva och trygga 

närmiljöer

Öka delaktighet i  

evenemang/programutbud för 

näringsliv och föreningsliv och prof 

kulturutövare

Andel som upplever 

engagemang, demokrati 

och inflytande ska öka
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Bilaga 2.3 Bildningsnämndens åtagande och indikatorer 

 
  

God livsmiljö

KF mål Bildningsnämndens åtagande Bildningsnämndens indikator Målnivå Utfall augusti 2018 Prognos 2018

Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning 

inom 4 år (andel %)
Öka

Resultat finns ej

Elever med examen efter gymnasiet (andel %)
Öka

Resultat finns ej

Skapa insatser för individer 

så att de kommer ut i  arbete 

eller studier. 

Andel personer, inskrivna hos AMI, som gått 

till arbete eller studier direkt efter kommunala 

arbetsmarknadsinsatser.
Öka

49% av de som skrivits ut  

har gått till arbete eller 

studier. (2017: 43%)

Goda kunskapsresultat i  alla 

verksamheter

Meritpoäng år 6 och 9
Öka

De som går från det kommunala 

aktivitetsansvaret till studier eller 

sysselsättning ska öka. (andel %)

Öka

hittills 2018: 9% (2017: 

22%)

Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning 

inom 4 år (andel %)
Öka

Resultat finns ej

Andelen elever i årskurs 3 som klarar 

nationella proven i svenska, svenska som 

andraspråk och matematik ska öka.
Öka

Resultat finns ej

Hållbar samhällsutveckling

KF mål Bildningsnämndens åtagande Bildningsnämndens indikator Målnivå Utfall augusti 2018 Prognos 2018

Kinda kommun ska aktivt 

arbeta med att minska 

miljöbelastningen

Alla våra verksamheter ska 

vara medvetna om hur man 

kan bidra ti l l  en bättre miljö

Förskolor och skolor ska arbeta med 

konceptet Grön flagg. 

100% En majoritet av 

verksamheterna arbetar 

med Grön flagg

Kompetensförsörjning

KF mål Bildningsnämndens åtagande Bildningsnämndens indikator Målnivå Utfall augusti 2018 Prognos 2018

Samtliga verksamheters trygghetsenkäters 

resultat
Öka se kommentarer nedan

Föräldrars positiva svar på frågor om 

utvecklingssamtal i Skolinspektionens enkät 

(genomförs vartannat år) ”På 

utvecklingssamtalen får jag tydlig 

information om mitt barns 

kunskapsutveckling” ”På utvecklingssamtalen 

får jag veta hur mitt barn utvecklas socialt” 

Öka

information om 

kunskapsutveckling: åk 9: 

6,0 (2015: 7,3)     åk 5: 7,6 

(2015: 8,2) information om 

sociala utvecklingen: åk 9: 

5,6 (2015: 6,1) åk 5: 6,9 

(2015: 7,4)

Kommentar: Gymnasieelevernas resultat publiceras i december. Arbetslösheten har varit låg under perioden vilket påverkar AMI:s målgrupp där en större andel 

har långt till arbetsmarknaden. Ett exempel på den låga arbetslösheten är att kommunens utbud av platser för feriearbeten för unga överstiger efterfrågan.Trots 

den goda arbetsmarknaden har en större andel av de som skrivits ut från AMI gått till arbete eller studier under första halvåret 2018 jämfört med helåret 2017.

Kommentar: Resultaten i skolan är läsårsbundna och kan inte följas upp i tertial. Ett resultat finns tillgängligt och det är meritpoäng för årskurs 6 som i år låg på 

215 vilket är en svag minskning från 220 förra året. Skillnaden är så liten att det inte är relevant att göra en analys kring förändringen. I statistiken går dock 

fortfarande att se stor skillnad mellan Kindas orter och mellan könen, medelmeritvärdet är i snitt 18 poäng högre för flickor och i snitt 19 poäng högre i Rimforsa 

än i Kisa. Detta är skillnader som är genomgående nationellt, både vad gäller socioekonomiska strukturer för orter och skillnader mellan flickor och pojkars 

resultat. Då fler elever i årskurs nio ej var behöriga till nationella program våren 2018 är en rimlig prognos att också meritvärdet sjunkit, detta förklaras med 

vanlig variation mellan årskullar. Vad gäller nationella prov i åk 3 så har vi fortsatta satsningar kring läsning på lågstadiet vilket bör påverka statistiken positivt. 

Gällande att fullfölja ymnasiet inom 4 år är prognosen svår då det är elever som gick är för 3-4 år sedan och vi inte har insyn in deras progression. Det vi vet 

generellt är att vi har haft en hög andel elever på språkintroduktion där man oftast behöver mer än 4 år för att fullfölja gymnasiet, därför får prognosen bli gul. 

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.   

Kommentar: Grön flagg - konceptet används ej inom alla verksamheter, däremot arbetar alla aktivt med miljöfrågor.

Kommentar: Tryggheten på skolor har mätts på många sätt, bland annat en Friendsenkät samt skolinspektionsenkäter. I skolinspektionsenkäterna ligger 

resultaten runt 8 (index max 10) med små förändringar sedan tidigare år, Kinda ligger också i nivå med riket. I Friendsenkäten som genomfördes i grundskolan 

upplever 88,2 procent av eleverna att de aldrig eller sällan känner sig otrygga, denna siffra är i nivå med mätningen 2015 även om färre av eleverna anger att de 

aldrig känner sig otrygga. Likaså är det färre andel elever som alltid känner sig otrygga, 1,3% jämfört med 3,4% 2015. 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.

Matcha utbildning- företag 

(jobb eller fortsatt studier)

Alla ska ges förutsättningar 

att lyckas med sina mål i  

skolan.

Kinda kommun ska ha en 

effektiv kärnverksamhet 

med hög kvalitet och goda 

resultat

Kinda kommun ska främja 

sysselsättningen främst med 

fokus på unga

Andel elever ska uppleva 

delaktighet och inflytande. 

Alla barn/elever ska känna 

delaktigheten vid 

utvecklingssamtal.

Andel som upplever 

engagemang, demokrati och 

inflytande ska öka



   
 

 - 37 - 
 

Bilaga 2.4 Vård och omsorgsnämndens åtagande och indikatorer 

 
 
 
 

  

God livsmiljö

KF mål
Vård- och omsorgsnämndens 

åtagande

Vård- och omsorgsnämndens 

indikator
Målnivå

Utfall per 31/8 

2018
Prognos 2018

Kinda kommun ska främja 

sysselsättningen främst 

med fokus på unga

Höja statusen och 

attraktiviteten för de 

yrkesgrupper som finns inom 

Socialnämndens område.

Medarbetarenkät

2 ggr/år

Kinda kommun ska ha en 

effektiv kärnverksamhet 

med hög kvalitet och goda 

resultat

Fortsätta kvalitetsutveckla och 

säkerställa och följa upp 

rutiner inom Socialnämndens 

alla verksamheter.

Egenkontroll

75% ja

Hållbar samhällsutveckling

KF mål
Vård- och omsorgsnämndens 

åtagande

Vård- och omsorgsnämndens 

indikator
Målnivå

Utfall per 31/8 

2018
Prognos 2018

Öka miljötänket vid inköp och 

förbrukning

Minimera beställningar 

genom bättre samordning.

Minska antalet 

beställningar med 

10% mot 2017.

Öka användandet av 

miljövänliga transporter

Byta ut fossildrivna bilar mot 

el.
Byta ut minst en bil 

inom förvaltningen 

till el. 

Ett Livskraftigt närinsliv

KF mål
Vård- och omsorgsnämndens 

åtagande

Vård- och omsorgsnämndens 

indikator
Målnivå

Utfall per 31/8 

2018
Prognos 2018

Andel företag som upplever 

ett gott bemötande i 

kontakt med kommunen 

ska öka

Goda relationer med 

Socialnämndens 

företagskunder.

Enkät till berörda företag.

75% nöjdhet.

Kompetensförsörjning

KF mål
Vård- och omsorgsnämndens 

åtagande

Vård- och omsorgsnämndens 

indikator
Målnivå

Utfall per 31/8 

2018
Prognos 2018

Andel som upplever 

engagemang, demokrati och 

inflytande ska öka

Bra kärnverksamhet för att 

locka och behålla arbetstagare 

samt kommuninnevånare.

Brukar- och 

medarbetarundersökning

Förbättra 

resultaten i brukar- 

och 

medarbetarunders

ökningar, 

gentemot 2017.

Kommentar:  Enkät har skickats ut till 33 berörda företag (samtliga berör alkohol och tobakshandläggnin. Knappt drygt en tredjedel svarade. Med ett 

medel av 91 % avseende nöjdhet, anses målet vara uppnått

Kommentar: Medarbetarundersökning genomförd med övervägande förbättringar gentemot 2016-17. Brukarundersökningarna kommer att 

redovisas till årsbokslut. Målet förväntas vara uppnått till dess.

Kommentar:  Stora medarbetarundersökningen är genomförd med bra resultat. Större delen av undersökningen innehåller bara förbättringar mot 

föregående mätning. Ytterligare mätning kommer göras under årets sista kvartal. Därefter är målet nått.

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 däremd uppfyllt.

Kommentar:  Mätningar avseende antalet leveranser pågår, förväntas vara färdigt till årsskiftet. En personbil inom förvaltningens bilpark beräknas 

kunna bytas ut under året.

Kinda kommun ska aktivt 

arbeta med att minska 

miljöbelastningen
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Bilaga 3. Detaljerad investeringsredovisning 

 

Prognos Projekt

Strategiska projekt Slutdatum
Total 

Budget
2016 2017 2018 Summa Prognos

1133 Rimforsa ny skola 2023-05-01 148,000 0 0 12 12

Kommentar

2214 Räddningsstation Kisa 2020-04-01 53,000 720 2,711 741 4,173

Kommentar

1208 Idrottshall Rimforsa 2019-05-31 36,000 8,650 187 6,060 14,897

Kommentar

2036 Bredband övrigt 2022-12-31 20,000 733 1,714 766 3,213

Kommentar

1132 Gruppbostad 2018-12-31 18,000 0 440 9,888 10,327

Kommentar

1207 Resecentrum Kisa 14,200 138 440 56 634

Kommentar

1505 Rimforsa vattenverk 2019-12-31 14,000 0 0 2,080 2,080

Kommentar

2049 Bredband Kisa tätort 2018-10-01 20,640 4,671 9,879 2,560 17,110

Kommentar

1222 Lekplats 2018-10-01 3,000 73 930 1,078 2,081

Kommentar

1223 Skatepark 2018-06-12 2,000 0 68 1,924 1,992 1,992

Kommentar

1300 Industriområde Årlig budget 2,000 172 463 257 892

Kommentar

1137 Hovby Hamn 1,500 0 0 9 9

Kommentar

1127 Kommunal ledningsplats 2018-12-31 1,200 0 707 27 734

Kommentar

1135 Värgårds udde 2019-06-01 1,000 0 0 281 281

Kommentar

Utfall

Identifiering av behoven. Projektering av plan beräknas hösten 2018. 

Upphandling avbruten pga högt pris och låg konkurrens, omtag och 

genomgång av underlag innan ny upphandling 

Entreprenad pågår, åtgärder även under 2019. ca 300 tkr behövs till 

inköp av toalett under 2019. ATK hanterar strand och brygga. 

Första spadtag onsdag v23. markarbeten med schakt och 

pålningsarbeten påbörjas juni. Planerat färdigställande maj 2019. 

Löpande återetablering och utbyggnad 5000 tkr årlig budget 

Stomme klar, arbete med uppregling av innerväggar och takläggning 

pågår 

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

2019. Intentionsavtal med Ica förnyat. 

Projektering pågår, upphandling av entreprenad under sommaren, 

byggnation påbörjas hösten 2018. Äskning av ytterligare medel

Projekt försenat, beräknat klart slutet på 2018 

Avrop sker på ramavtal. Klart horn juli, Kisa aug, Hycklinge pågår 

arbete med val av plats. 

Avslutad v23.  Invigd 12 juni av elitåkare. 

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

detaljplaner. 

Förutsättningar för lov och genomförande utreds, genomförande höst 

2018. 

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

2018 gäller även entrén. 
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1131 Adlers skog fordonsvåg 2018-12-31 1,000 0 0 24 24

Kommentar

1427 Om/tillbyggnad Kommunförråd 2,500 0 0 0 0

Kommentar

1125 Värgårdsskolan slöjdsalar 0 282 9,215 -1,171 8,326

Kommentar

Projekt Budget 2016 2017 2018 Summa Prognos

Summa pågående projekt 338,040 15,438 26,755 24,592 66,785 Utreds

Prognos

Förvaltningsinvesteringar Slutdatum
Budget 

2018
2016 2017 2018

Prognos 

2018

1200 KS Ospec Årlig budget 500 0 73 0

Summa Kommunstyrelsen* 500 0 73 0

2200 SBN Ospec Årlig budget 5,500 0 1,202 2,712

1123 Reinvest-fastigheter Årlig budget 12,000 4,625 7,558 6,488

1401 Reinvestering-vägar Årlig budget 1,500 944 1,080 368

1111 Vråken 2018-05-01 200 309 0 200

1215 Energieffektivisering Årlig budget 500 503 87 137

1503 Sanering VA Årlig budget 1,300 825 1,059 96

2300 Kultur, fritid och turism Årlig budget 1,031 488 47

1404 Förnyelse trafikbelysning Årlig budget 200 495 562 32

1423 Arbetsmiljöåtgärder fastighet Årlig budget 200 122 16 0

Summa Samhällsbyggnad* 21,400 8,855 12,052 10,080 Utreds

2400 BN ospec Årlig budget 2,000 0 0 66

2401 Anpassn verksamhetslokaler 0 268 587 399

2403 Inventarier grundskolan 0 783 895 244

2406 BN IT-investeringar 0 175 53 213

2404 Inventarier barnomsorg 0 0 239 46

Summa Bildning* 2,000 1,226 1,774 968 2,000

2500 VON ospec Årlig budget 2,520 0 0 0

2501 Investeringar ÄO 0 266 1,823 940

2509 Investeringar LSS 0 175 79 43

2507 Investeringar IFO 0 1,467 0 0

2510 Investeringar HSV 0 164 0 0

2511 Investeringar VOF stab 0 0 88 0

Summa Vård- och omsorg* 2,520 2,072 1,990 983 2,520

* För kommentar se nämndens 

månadsuppföljning

Budget 2016 2017 2018 Prognos

Summa förvaltningsinvesteringar 26,420 12,153 15,888 12,032 Utreds

Utfall
2018

Fordonsvåg upphandlad, förarbeten påbörjade för montering av våg. 

Klart hösten 2018. 

Avrop på ramavtal, förnyad konkurrensutsättning. Omfattar mindre 

tillbyggnad, ombyggnad samt ventilation. 

Avslutat projekt. 2018 utbetalades 1171 tkr i statligt investeringsbidrag

Utfall

Prognos exkluderar Rimforsa ny skola och Räddningsstation



   
 

 - 40 - 
 

Bilaga 4. Redovisningsprinciper  
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen 
om kommunalredovisning och rekommendationer 
från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Nedan 
följer en kort redovisning av hur Kinda tillämpar 
RKR:s rekommendationer och förklaring till eventu-
ella avvikelser. 
 
RKR 2:1 Särskild avtalspension och visstidspension 
Rekommendationen behandlar hur överenskom-
melser om pensionsförmånerna särskild avtalspens-
ion och visstidspension skall klassificeras och vilka 
upplysningar som skall lämnas. Rekommendationen 
tillämpas vid årsbokslut förutom den del som avser 
beräkning av pensionsförmåner för nu sittande för-
troendevalda där ingen beräkning sker. 
 
RKR 3:1 Jämförelsestörande poster  
Särredovisas när dessa förekommer i not till respek-
tive post i resultaträkningen och/eller kassaflö-
desanalysen. Som jämförelsestörande poster be-
traktas poster som är sällan förekommande och 
som överstiger 1 000 tkr. Rekommendationen till-
lämpas. 
 
RKR 4.2 Redovisning av skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäk-
terna baseras på SKL:s decemberprognos vid års-
bokslutet. Vid tertial 2 används augustiprognosen. 
Rekommendationen tillämpas. 
 
RKR 6.2 Infrastrukturella investeringar 
Rekommendationen reglerar hur lämnade bidrag till 
infrastrukturella investeringar ska redovisas. För 
närvarande inte aktuellt. 
  
RKR 7:1 Upplysningar om pensionsmedel och pens-
ionsförpliktelser. 
Denna rekommendation anger vilka upplysningar 
som ska lämnas i årsredovisningen i syfte att ge en 
helhetsbild av pensionsförpliktelserna och förval-
tade pensionsmedel. Rekommendationen tillämpas 
vid årsbokslut. 
 
RKR 8:2 Sammanställd redovisning  
I den sammanställda redovisningen ingår samtliga 
bolag och kommunalförbund där kommunen har 
minst 20 % inflytande i. I den kommunala koncernen 
ingår Kinda kommun och Stiftelsen Kindahus (100 
%). Ingen sammanställd redovisning görs vid delårs-
rapporten. Rekommendationen tillämpas vid års-
bokslut, med avsteg för notförteckningen. 
 
 

RKR 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser  
En avsättning är en skuld som är oviss vad gäller för-
fallotidpunkt eller belopp. En ansvarsförbindelse re-
dovisas inte som en avsättning i balansräkningen 
utan som en upplysning så länge utflödet av resur-
ser bedöms som ytterst litet. Rekommendationen 
tillämpas. 
 
RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar 
Rekommendationen reglerar definitionen av en ma-
teriell anläggningstillgång. Tillgångar avsedda för 
stadigvarande bruk, dvs. längre än 3 år, klassificeras 
som anläggningstillgång om den har ett värde över 
ett prisbasbelopp (ca 45 tkr).  
Komponentredovisning samt linjär avskrivning till-
lämpas fullt ut förutom på VA-sidan där enbart de 
nya investeringarna komponentredovisas. Intern-
ränta beräknas på tillgångarnas bokförda värde, år 
2018 och 2017 med 1,75 %. Investeringarnas av-
skrivningar börjar 1/1 året efter investeringspro-
jektet avslutas, vilket är ett avsteg från rekommen-
dationen, vilken anger att avskrivningen ska påbör-
jas när tillgången tas i bruk. Exploateringsverksam-
het redovisas som en anläggningstillgång inte som 
en omsättningstillgång som rekommendationen 
anger. Omprövning och värdering av anläggningar-
nas beskaffenhet och värde görs i samband med 
årsbokslutet.  
 
RKR 12.1 Immateriella tillgångar  
Inte aktuellt. 
 
RKR 13.2 Redovisning av hyres-/ leasingavtal  
Rekommendationen behandlar redovisning av hy-
res- och leasingavtal. Ett leasingavtal klassificeras 
som finansiellt om det innebär att de ekonomiska 
fördelar och risker som förknippas med ägandet av 
objektet överförs från leasegivaren till leasetaga-
ren. Leasingavtal som inte klassificeras som finansi-
ellt är operationellt. Kinda kommun har inga lea-
singavtal som klassificeras som finansiella. Rekom-
mendationen tillämpas vid årsbokslut.  
 
RKR 14.1 Byte av redovisningsprinciper, ändringar 
i uppskattningar och bedömningar samt rättelser 
av fel  
Om ändringar får väsentliga effekter på redovisat 
resultat ska upplysning lämnas om resultateffekten 
i enlighet med RKR 3.1 såsom jämförelsestörande 
post. Rekommendationen tillämpas. 
 
RKR 15.1 Redovisning av lånekostnader  
Huvudmetoden används, vilket innebär att låne-
kostnader skall belasta resultatet för den period de 
hänför sig till. Rekommendationen tillämpas. 
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RKR 16.2 Redovisning av kassaflöden  
Redovisar betalningsflödena uppdelat på sek-
torerna löpande verksamhet, investeringsverksam-
het och finansieringsverksamhet. Analysen mynnar 
ut i förändring av likvida medel. Rekommendat-
ionen tillämpas. 
 
RKR 17 Värdering och upplysningar om pensions-
förpliktelser 
Denna rekommendation anger hur pensionsförplik-
telser ska värderas och hur upplysningar ska lämnas 
om dessa. Rekommendationen tillämpas vid års-
bokslut. 
 
RKR 18:1 Intäkter från avgifter, bidrag och försälj-
ningar  
En inkomst ska normalt redovisas som intäkt när 
samtliga villkor är uppfyllda; inkomsten kan beräk-
nas på ett tillförlitligt sätt, att det är sannolikt att de 
ekonomiska fördelar som är förenliga med transakt-
ionen kommer att tillfalla kommunen och eventu-
ella utgifter som uppkommit eller förväntas upp-
komma till följd av transaktionen kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt. Den del av inkomsten som inte 
uppfyller kraven för intäkt periodiseras som skuld 
på balansräkningen. Villkorade bidrag för projekt, 
som sträcker sig över flera redovisningsperioder, in-
täktsredovisas i takt med att villkoren bedöms vara 
uppfyllda och bidraget bedöms som säkert. Rekom-
mendationen tillämpas. 
 
RKR 19 Nedskrivningar 
Rekommendationen behandlar nedskrivning av vär-
det på materiella anläggningstillgångar. Inga ned-
skrivningar har hittills gjorts för år 2018. Rekom-
mendationen tillämpas. 
 
RKR 20 Finansiella tillgångar  
Rekommendationen anger hur finansiella skulder 
och finansiella tillgångar ska redovisas. Kommunens 
värdepapper har klassificerats som anläggningstill-
gång. Finansiella anläggningstillgångar värderas till 
det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och mark-
nadsvärdet. Rekommendationen tillämpas. 
 
RKR 21 Redovisning av derivat och säkringsredo-
visning  
Inte aktuellt. 
 
RKR 22 Delårsrapport  
Minimikrav på innehåll i delårsrapport. Riktlinjer 
finns även tagna av Kommunfullmäktige. Rekom-
mendationen tillämpas. 
 

RKR 23 Bestämmelser om löpande bokföring etc. 
Rekommendationen innehåller bestämmelser om 
löpande bokföring, verifikationer, arkivering av rä-
kenskapsinformation samt systemdokumentation 
och behandlingshistorik. Rekommendationen till-
lämpas förutom vad gäller systemdokumentation 
och behandlingshistorik. 
 
Övrigt 
-Vid delårsbokslutet görs ingen periodisering för se-
mesterlöneskuld. Skulden från årsskiftet används. 
- Timlöner bokförs normalt i perioden efter utfört 
arbete.  
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Bilaga 5. Begreppsförklaring 
Anläggningstillgångar 
Tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk/inne-
hav. Huvudsakligen fastigheter, maskiner och inven-
tarier. 
 
Ansvarsförbindelse 
Förpliktelser i form av borgensåtagande, ställda 
panter, pensioner och dylikt. Om förpliktelsen 
måste infrias så belastar den resultatet. 
 
Avskrivning 
Planmässig värdeminskning av anläggningstill-
gångar över dess nyttjandeperiod. 
 
Avsättningar 
Avsättningar är sådana förpliktelser som är hänför-
liga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår 
och som på balansdagen antingen är säkra eller san-
nolika till sin förekomst men ovissa till belopp 
och/eller till den tidpunkt då de skall infrias. 
 
Balansräkning 
Balansräkningen visar vilka tillgångar samt skulder 
och eget kapital som kommunen har vid en viss tid-
punkt (balansdagen). Tillgångarna visar hur kommu-
nen har använt sitt kapital (i anläggnings- och om-
sättningstillgångar) medan skulder och eget kapital 
visar hur kapitalet har anskaffats.  
 
Eget kapital 
Kommunens totala kapital består av anläggnings-
kapital (bundet kapital i anläggningar o dyl.) samt 
rörelsekapital (fritt kapital för framtida drift- och in-
vesteringsändamål). 
 
Kassaflödesrapport 
Visar hur medel har tillförts och använts för löpande 
verksamhet, investeringar samt finansiering och 
därmed likviditetsförändringen. 
 
Kortfristiga skulder 
Skulder som förfaller till betalning inom ett år från 
balansdagen. 
 
Likviditet 
Relationsmått som visar betalningsberedskapen på 
kort sikt, d v s förmåga att betala skulder i rätt tid. 
 
Långfristiga skulder 
Skulder som förfaller till betalning mer än ett år från 
balansdagen. 
 
 
 

Nettoinvesteringar 
Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbi-
drag mm. 
 
Nettokostnader 
Driftkostnader efter avdrag för bidrag, avgifter och 
ersättningar. Finansieras med skattemedel. 
 
Omsättningstillgångar 
Lös egendom som inte är anläggningstillgång (lik-
vida medel, kortfristiga fordringar, förråd). 
 
Resultaträkning 
Sammanfattar årets intäkter och kostnader och vi-
sar årets resultat (förändring av eget kapital). 
 
Soliditet 
Hur stor andel av tillgångarna som är finansierade 
med eget kapital. 
 
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse 
Se ovan men inklusive pensioner intjänade före 
1998. 
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