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Kommunfullmäktige 
 
Ordförande: Anders Ljung 
Förvaltningschef: TF Mattias Nilsson 
 

Verksamhetsuppdrag och organisation 
 Bildning 

 Vård och omsorg 

 Samhällsbyggnad 

 Internt stöd och uppföljning 
 

Årets verksamhet 
Arbetet med att säkerställa en ekonomi i balans har 

fortsatt ett stort fokus. Arbetet avser både ekonomin 

för 2019 och 2020. Dessutom har budgetdialogerna för 

2021 startat i nämnderna.  

Vi arbetar aktivt med att behålla den höga kompetens 

vi har bland våra medarbetare och den goda 

personalförsörjningen i de flesta yrkes-grupper. Detta 

sker närmast genom arbetet med vårt 

arbetsgivarvarumärke. 

Viktiga händelser  
 Projektet med tillgängliga lärmiljöer har rönt 

stor uppmärksamhet runt om i landet.  

 Kartläggning av IFO. 

 Uppstart av arbetet med budget 2021 
genom spaningsdag och omvärldsanalys har 
genomförts.  

 Budgetdialogerna för 2021 är igång.  

 Arbete med lokaleffektiviseringar pågår. 

 Stärka och bygga upp kommunens arbete 
med tillväxtfrämjande åtgärder. 

 Arbetet med studiecoacher är genomfört på 
högstadiet 
 

Framtiden 
Som många kommuner i Sverige har Kinda ett 
ansträngt ekonomiskt läge. Det är viktigt att vi över tid 
har en budget i balans. Månatligen följs nu arbetet upp 
genom att varje nämnd i kommunstyrelsen redovisar 
fattade beslut för att uppnå en budget i balans. För att 
klara ekonomin i framtiden kommer det att krävas ett 
nytänk inom organisation och bemanning. 
Utmaningen blir att samtidigt stärka och bygga upp 
kommunens system för långsiktigt och hållbart arbete 
med tillväxtfrämjande åtgärder  

 

 

Ekonomi  
Benämning (tkr) Prognos Budget Avvikelse 

Intäkter -193 436 -183 739 9 697 

Personalkostnad 444 417 429 843 -14 574 

Övriga kostnader 305 993 286 318 -19 674 

Kapitalkostnad 28 766 28 689 -78 

Summa drift 585 741 561 111 -24 629 

    

Finansförvaltning -581 555 -575 630 5 925 

    

Resultat Kinda 4 186 -14 519 -18 704 

 

Drift  
Helårsprognosen efter november visar ett underskott 
med drygt 4,2 mnkr. Budgeterat helårsresultat är 14,5 
mnkr, en differens med 18,7 mnkr. Åtgärdsplaner är 
framtagna inom varje nämnd och alla arbetar nu med 
aktiviteter på kort sikt för att vända den negativa 
trenden men även på lång sikt för att uppnå en budget 
i balans under 2020. Under resten av året inför vi 
därför begränsningar inom fyra områden inköp, 
vakans- och vikarietillsättning, utbildningar ska ske 
främst i egna lokaler och på ordinarie mötestider samt 
återhållsamhet i verksamhetsinvesteringar.  

Effekten av uppstartade åtgärder går dock 
långsammare än förväntat. För att vara rustade inför 
2020 krävs att de sista månaderna redovisar en positiv 
utveckling av resultatet.  

Specifikationen nedan förklarar stora delar av årets 
prognos: 

Större negativa avvikelser: 
Placeringar                            13 500 tkr 
Interkommunala ersättningar  4 200 tkr 
Äldreomsorg  2 500 tkr 
Pedagogisk personal förskola 2 000 tkr 
Vikarier BN  1 700 tkr 
Resurspersonal  1 600 tkr 
Försörjningsstöd  1 500 tkr 
Ersättning migrationsverket 1 500 tkr 
Minskade intäkter Lärcentrum 1 200 tkr 
Politikerarvode KS, KF 1 000 tkr 
 
Större positiva avvikelser: 
Förändrad intäktsredovisning  4 000 tkr 
Finansförvaltning 5 900 tkr 

 
Investeringar 
Rimforsa idrottshall, Bäckskolans gymnastiksal, 
utegym Horn och emigrantmuseet är klara.  

 



 
   

 

Sammanställning nämnder och finansförvaltning 
 

Nämnd Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse helår 

Jävsnämnd + Valnämnd  200  200  0 

Kommunstyrelsen 34 425 34 464  39 

Samhällsbyggnadsnämnd 69 479 73 492 4 013 

Bildningsnämnd 254 620 241 677 -12 943 

Vård- och omsorgsnämnd 224 407 208 548 -15 858 

Kommunrevision 1 080 1 080  0 

Överförmyndare 1 380 1 380  0 

Ofördelade medel  150  270  120 

Nettokostnad nämnder 585 741 561 111 -24 629 

        

Finansförvaltningen -581 555 -575 630 5 925 

        

Resultat Kinda kommun 4 186 -14 519 -18 704 

 

 

Nettokostnad per månad jan-nov 2019 med jämförelse 2018 & 2017. Fluktuationer enskilda månader kan ha 
många olika förklaringar och inga enskilda slutsatser dras. Skillnader mellan åren kan även bero på 
utökad/minskad verksamhet, information hämtas hur respektive verksamhetsberättelse.  

 

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

2019 54 414 48 833 41 579 49 357 53 973 43 330 52 377 53 062 45 933 48 076 50 258

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

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

 

 
 

 

 

Projekt

Pågående strategiska 

projekt
Slutdatum

Total 

Budget
2016 2017 2018 2019 Summa Prognos

Rimforsa ny skola och förskola 2023-05-01 148 000 0 0 12 96 109 183 000

Kommentar

Räddningsstation Kisa Utreds 53000 720 2 711 757 81 4 269 53 000

Kommentar

Aktivitetscenter Rimforsa 2019-12-31 36000 8650 187 17 176 9 617 35 630 36 000

Kommentar

Rimforsa vattenverk 2020-12-31 25000 0 0 3 450 616 4 067 25 000

Kommentar

Bredband övrigt 2022-12-31 Flerårig 733 1 714 1 500 693 4 640 0

Kommentar

Gruppbostad Sjögatan Avslutat 18000 0 440 12 895 3 012 16 347 16 347

Kommentar

Resecentrum Kisa Utreds 14200 138 440 104 0 682 Utreds

Kommentar

Bredband Kisa tätort Utreds 20640 4671 9 879 5 268 1 120 20 938 20 640

Kommentar

Lekplats Avslutat 3000 73 930 1 919 174 3 096 3 096

Kommentar

Om/tillbyggnad Kommunförråd Avslutat 2500 0 0 202 2 263 2 465 2 550

Kommentar

Exploatering övergripande 3500 3500 172 463 200 0 836 2 000

Kommentar

Hovby Hamn Avslutat 1500 0 0 11 1 045 1 056 1 056

Kommentar

Utfall

Beslut om markförvärv samt resurstilldelning för detaljplan. Arbete pågår med att ta fram 

handlingar för funktionentreprenad. 

Genomgång av rumsfunktionsprogram och kravställning och kontroll mot erfarenhet från 

verksamma inom RTÖG genomfört. Utredning gällande befintlig fastighet ska genomföras.  

Mindre kompletteringar på mark gällande avgränsning med bom och räcken genomförs dec 

2019. 

 Tilldelningsbeslut har fattas av SBN. Nytt beslut om tilläggsanslag  behöver fattas av KF 

Projekt försenade, behov av att förflytta resurser till kommande budgetår. 

Avslutat projekt

Avslutat projekt

Återstående frågetecken kring finansiering samt eventuell kampanj

Avslutat projekt

Om- och tillbyggnad av kommunförrådet är färdigt, lite besiktningsåtgärder kvar. I  Dagsläget 

ett överskridande av budget med 54 tkr.    

Beslut om trafikåtgärder i Rimforsa, behov av att budgetresurser förflyttas till nästkommande 

år. 



   
 

 

 

 

 

  

Värgårds udde Avslutat 1500 0 0 290 230 520 520

Kommentar

Kommunal ledningsplats 2019-12-31 1200 0 707 27 1 018 1 752 1 200

Kommentar

Projekt Budget Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019

Summa pågående projekt 328 040 15 157 17 472 43 812 19 966

2019

Förvaltningsinvesteringa

r
Slutdatum

Budget 

2019
2016 2017 2018 2019 Prognos

1200 KS Ospec Årlig budget 500 0 0 73 0

Summa Kommunstyrelsen* 500 0 0 73 0 0

SBN ospecificerat 2 225 0 1 202 582 155 155

Teknik och drift 2 125 428 500

Räddningstjänst 340 1 919 1 991 2 824 57 57

Kultur, fritid och turim 310 1 031 488 368 103 200

Reinvest-fastigheter Årlig budget 4 000 4 625 7 558 7 995 2 666 2 666

Renovering Bäck gymnastiksal 6 000 5 800 6 500

Reinvestering-vägar Årlig budget 2 000 944 1 080 2 297 1210 2 000

Energieffektivisering Årlig budget 500 503 87 793 -10 0

Arbetsmiljöåtgärder fastighet Årlig budget 200 122 16 0 0 0

Förnyelse trafikbelysning Årlig budget 500 495 562 255 213 400

Taxefinansierade investeringar

Sanering VA Årlig budget 1 628 825 1 059 972 1 425 1 628

Reinvestering VA-verk Årlig budget 800 73 71 150 1261 1 600

Reinvestering renhållning Årlig budget 100 0 0 0 0 0

Summa Samhällsbyggnad* 20 728 10 538 14 114 16 236 13 308 15 706

BN ospecificerat 365 0 131 84

Anpassn verksamhetslokaler 268 587 488 409 477

Inventarier grundskolan 783 895 772 293 293

BN IT-investeringar 175 53 212 40 335

Inventarier barnomsorg 0 239 46 179 179

Summa Bildning* 2 000 1 591 1 774 1 649 921 1 368

VON ospecificerat 0 0 0

Investeringar ÄO 266 1 823 1 489 326 532

Investeringar LSS 175 79 43 303 303

Investeringar IFO 1 467 0 0

Investeringar HSV 164 0 0

Investeringar VOF stab 0 88 0

Summa Vård- och omsorg* 2 000 2 072 1 990 1 533 630 835

* För kommentar se nämndens 

månadsuppföljning
Budget Prognos

År 2019 2016 2017 2018 2019 2019

Summa förvaltningsinvesteringar (tkr) 25 228 14 201 17 878 19 490 14 859 17 909

Utfall

Utfall

Årlig budget 

2000 tkr för 

2019

2 000

2 000

Årlig budget 

2000 tkr för 

2019

Årlig budget 

5000 tkr för 

2019

Mindre återstående åtgärder inför slutbesiktning och finansiering av MSB. 

Avslutat projekt



    
 

 
 

Kommunstyrelsen 
 
Ordförande: Conny Forsberg 
Förvaltningschef: TF KC Mattias Nilsson 
 

Verksamhetsuppdrag och organisation 
 Strategiskt och regionalt utvecklingsarbete 

 Kommunikation, marknadsföring och 
information 

 Övergripande kvalitet och digitalisering 

 HR och lön 

 Ekonomi och mål 

 Upphandling 

 Politisk administration 

 Näringsliv 

 Säkerhet och civilberedskap 
 

Årets verksamhet 
 Genomfört spaningsdagen där politik och 

medarbetare fick ta del av hur Mjölby 
kommun lyckats bygga nya bostäder och 
bli fler invånare. 

 Under oktober kommer en 
omvärldsanalysdag genomföras med 
särskilt fokus på nära vård, lärmiljöer och 
tillväxtarbete. 

 Håller ihop arbetet inom kommunen för 
att få en ekonomi i balans för 2020 samt 
åtgärder för 2019. Dessutom så påbörjas 
arbetat med budget 2021. 

 Utveckla kommunens upphandlingar och 
inköp för att optimera inköpen pågår . 

 Nytt ärendehanteringssystem är 
upphandlat och nu startar införandet som 
beräknas vara klart under 2020. 

 Utbildning i intranät sker för medarbetare 
i kommunens organisation. 

 Daglig styrning och förbättringsmöten 
införda ekonomi. 

 Utbildning av våra medarbetare i vårt 
intranät pågår. 
 

Viktiga händelser  
 Budgetarbetet med 2021 är uppstartat.  

 Totalförsvarsövning har genomförts.  

 Budget och mål för 2020 är framtaget. 

 Framtagande av arbetsgivarvarumärke 
pågår. Nästa steg är diskussioner med 
politiker och chefer för att mynna ut i en 
handlingsplan under december.  

 Genomförande av medarbetarenkät. 

 Framtagande av kommungemensamt 
ledarutvecklingsprogram. 

 Arbetet med marknadsföring för tillväxt 
med fokus Rimforsa uppstartat genom 
partner.  

 Risk och sårbarhetsanalyser för 2019-2022. 

 Policydokument för ekonomistyrning och 
verksamhetsstyrning är i slutfasen och 
finanspolicyn är beslutad. 

 Kommunchef är under rekrytering och en 
tillfällig lösning är klar. 
 

Framtiden 
För att nå en bra kvalitet i kommunen är det viktigt 
att kommunstyrelsen är en bra stödfunktion till 
förvaltningarna i olika frågor. Fokus på att utveckla 
de gemensamma processerna budget, ärende-
hantering, synpunkt och inköpsprocess sker under 
det närmaste året. 

För att utveckla personalförsörjningen har vi startat 
upp arbetet med arbetsgivarvarumärke. I slutet av 
året räknar vi med att ha en handlingsplan för 2020 
framtagen. 

Föra att möta framtiden krävs att vi samverkar med 
olika aktörer. Vi deltar i olika forum nationellt, 
regionalt, kommunalt och inom det lokala 
näringslivet i Kinda. 

Ekonomi  
Benämning (tkr) Prognos  Budget Avvikelse 

Intäkter -1 869 -2 018 -149 

Personalkostnad 21 540 19 861 -1 679 

Övriga kostnader 14 676 16 543 1 867 

Kapitalkostnad 78 78 0 

Summa 34425 34 464 39 

 

Drift  
Kommunstyrelsen har en budget i balans. 
Budgetavvikelser är främst ökade politikerarvoden 
med drygt 1 mnkr. För att kompensera de ökade 
kostnaderna har kostnader minskats för interna 
sammankomster, utbildningar, utredningar och 
marknadsföring. 

Ett stort arbete krävs för att få en budget i balans 
för 2020. Besparingskravet är 2,2 mnkr och satsning 
ska ske på en IT-strateg. Aktiviteter är beslutade och 
kommer vara genomförda till januari 2020 och 
innebär att kommunstyrelsen har en budget i balans 
för 2020. 

Investeringar 
Inga investeringar genomförs under året. 

  



    
 

 
 

Samhällsbyggnadsnämnd 
 
Ordförande: Mikael Österling 
Förvaltningschef: Bita Almasian  
 

Verksamhetsuppdrag och organisation 
Nämndens förvaltning utgörs av förvaltningschef 

samt sex avdelningar bestående av: Stab, Kost, Plan 

och bygg, Teknik och drift, Miljö samt Kultur, fritid 

och turism.  

Årets verksamhet 
Under året är fokus på några huvudsakliga frågor:  

 Upparbetning av rutiner och processer och 

samordningsbehoven inom förvaltningen i 

syfte att ge service till kommunmedborgare och 

företagare hela vägen, från start till mål. 

 Kompetenshöjande åtgärder. 

 Ekonomi i balans 2019 och budget i balans 2020 

 Stärka och bygga upp kommunens system för 

långsiktigt och hållbart arbete med 

tillväxtfrämjande åtgärder.  

Viktiga händelser  
 Antagen fördjupad översiktsplan för Rimforsa 

 EU- Turismprojekt Lakesperience Östergötland 

 Ny idrottshall i Rimforsa byggd  

 Emigrantmusett ombyggt  

 Idrottshall i Bäckskolan ombyggd  

 Samarbete med länets räddningstjänster och 
RTÖG om bakre ledning och ledningscentral 

 Viss omstrukturering av organisationen i  
besparingssyfte 

Framtiden 
Kinda behöver fler kommuninvånare för att klara av 

framtidens ekonomiska utmaningar. Insatser i 

Nämndens verksamhet behöver prioriteras och 

riktas kraftfullt och hållbart för att skapa 

förutsättningar för tillväxt. 

Kompetensväxling för att kunna växla fokus mellan 
både löpande verksamhetsdrift och strategiskt 
arbete som skapar långsiktigt hållbara lösningar är 
en av förvaltningens viktiga utmaningar närmaste 
åren. 

Ekonomi  
Benämning (tkr) Prognos Budget Avvikelse 

Intäkter -97 882 -93 054 +4 828 

Personalkostnad 59 254 61 156 +1 902 

Övriga kostnader 81 461 78 830 -2 631 

Kapitalkostnad 26 646 26 560 -86 

Summa 69 479 73 492 +4 013 

Drift  
Årets prognos är ett överskott på ca 4 000 tkr. Under 
2019 har ny redovisningslag trätt i kraft och 
förtydliganden gjorts från normerande organ 
avseende intäktsredovisning. SBN:s resultat har 
därför påverkats positivt av hur anslutningsavgifter 
för bredband redovisas. Denna resultatpåverkan 
utgör nämndens totala budgetöverskott för 2019 på 
ca 4 000 tkr.  
 
Tidigt under 2019 identifierade förvaltningen ett 
stort budgetunderskott inom verksamheterna 
skolskjuts och färdtjänst som prognostiseras  bli ca 
1 270 tkr. Ett flertal under året uppkomna ärenden 
avseende bostadsanpassning ger ett prognostiserat 
underskott på  ca 870 tkr.   Därutöver har 
Räddningstjänsten prognostiserat ett underskott på 
ca 700 tkr främst på grund av kostnader för 
utryckningar samt lägre intäkter än budgeterat. 
 
För att komma i balans under 2019 har 
förvaltningen jobbat väldigt hårt med 
vakansprövningar och omfördelning av 
arbetsuppgifter. 2019 års underskott balanseras 
framförallt av vakansprövningar, omfördelning av 
arbetsuppgifter och därmed vissa uppsägningar 
samt besparingar på vidareutbildningar.  
 
Osäkerheter som inte går att budgetera eller ta höjd 
för i prognosen eller i planerade åtgärdsplaner, som 
dock är små osäkerheter med hänsyn till att vi 
närmar oss årets slut är antalet och karaktär av 
olyckor, bränder och liknande oförutsett inom 
räddningstjänsten, ännu högre kostnader för 
färdtjänst än vad som är prognostiserad i dagsläget, 
fler större bostadsanpassningsärenden samt en 
ovanlig snörik vinter med ökade kostnader för 
vinterväghållning.  
 

Investeringar 
Investeringsområde Prognos  Budget Avvikelse 

Teknik och drift 900 2 125 1 225 

Räddningstjänst 340 340 0 

Kultur och fritid 200 310 100 

Reinvesteringar 13 200 13 200 0 

Oförutsett 665 2 225 1 560 

Summa 14 640 18 200 2 885 

 
Årets investeringar med nämndens ospecificerade 
investeringsmedel består huvudsakligen av 
utrustning och maskiner, utegym i Kisa och Horn, ny 
centrifug i vattenverk, utrustning inom 
Räddningstjänst samt ombyggnad emigrantmuseet. 
Reinvesteringar i fastigheter och vägnät sker enligt 
budget. 



   
 

 
 

Bildningsnämnd 
 
Ordförande: David Wenhov 
Förvaltningschef: Eva Holm 
 

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

Årets verksamhet 
Verksamheterna som är lagstyrda inom BN håller 
hög kvalité och genomförs kostnadseffektivt med 
mindre resurser jämfört med andra kommuner. 
Chefer och personal är mycket kompetenta. AMI 
lyckas med sitt uppdrag. Fördelningstal avseende 
flykting-mottagandet ger kommunen 15 personer 
under 2019. Fritidsgården ger våra unga 
kommunmedborgare en god fritid. Alla elever 
kommer genom klassorkestern kommer i kontakt 
med kulturskolan.  

Viktiga händelser  
 Projektet med tillgängliga lärmiljöer har 

rönt stor uppmärksamhet runt om i 
landet. Kinda kommer att ta emot en del 
studiebesök framöver.  

 Biträdande rektor i Horn på plats. 

 Ett antal pågående ärenden hos Avonova 
som är kostnadsdrivande 

 Resursförstärkning/extra personal med 
kompeterande språkkunskaper och 
kulturbakgrund på fritidsgården. 

 Bäckskolans idrottshall färdigrenoverad. 

 Samma koll projektet är från september 
ofinansierat pga felaktigt lagd budget från 
samordningsförbundet. 

 Utveckling av skolans elevhälsoarbete 
(HFM = HälsoFrämjande Möten). 
 

Framtiden 
De interkommunala kostnaderna kommer att 
fortsätta öka pga större elevkullar. Läsåret 2019/20 
ökade elevgruppen på gymnasiet med 5 elever mer 
än prognosticerat men under november månad har 
ett 10-tal gymnasieelever flyttat från kommunen 

vilket påverkar budgeten även för 2020. Läsåret 
2020/21 med ytterligare 40 elever. Kostnader för 
elever och förskolebarn i behov av särskilt stöd kan 
inte alltid förutses eller rymmas inom budget. 
Behoven har ökat.  

Nytänk inom organisation och bemanning för 
grundskola och fritidshem krävs för att klara 
utmaningarna och budget. 

Små enheter inom förskolan i Rimforsa är 
kostnadsdrivande och därför är det angeläget med 
en lösning på lokalfrågan. 

Ekonomi  
Benämning (tkr) Prognos  Budget Avvikelse 

Intäkter -43 248 -45 260 -2 012 

Personalkostnad 180 515 175 251 -5 264 

Övriga kostnader 116 473 110 805 -5 668 

Kapitalkostnad 880 881 1 

Summa 254 620 241 677 -12 943 

 

Drift  
Interkommunala kostnader -4 183 tkr   
Vikarier – 1 742 tkr 
Resurspersonal -1 628 tkr 
Pedagogisk personal förskola -2 002 tkr 
Minskade medel från Migrationsverket -1 500 tkr 
Behörighetsgivande vuxenutbildning -736 tkr 
Minskade intäkter KLC -1 194 tkr 
Åtgärdsplaner har tagits fram för att komma i balans 
för de egna lagstadgade verksamheterna.  

Prognosen bygger på följande åtgärder: 

 Varsel av 8 tjänster på AMI 

 Varsel av 1 tjänst på KLC 

 Försämring av vuxenutbildning 
 

En inköpsbegränsning kommer att genomföras och 
en hårdare vakansprövning. Uppsägning av 
personal, har påbörjats men ger effekt först efter 9 
månader vilket gör prognosen osäker. Effekterna av 
åtgärdsplanen kommer att redovisas månatligen 
fram till bokslut. 

Investeringar 
Investeringsområde Prognos  Budget Avvikelse 

Ospec 0 2000 2000 

Anpassning lokaler 409 0 -409 

Inventarier 522 0 -522 

IT-investeringar 310 0 -310 

Summa 1241 2000 759 

  



   
 

 
 

Vård- och Omsorgsnämnd 
 
Ordförande: Lars Karlsson  
Förvaltningschef: Ida Björkman  
 

Verksamhetsuppdrag och organisation 
Vård- och omsorgsnämnden fullgör med stöd av 

Socialtjänstlagen (SoL) kommunens uppgifter inom 

socialtjänsten och vad som i lag och författningar 

sägs om socialnämnd. Stöd, service och behandling 

utifrån specifika individuella behov åligger Vård- 

och Omsorgsnämnden. Nämnden har också ett 

ansvar att följa Lagen om särskilt stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) och att ge den hälso- 

och sjukvård (HSL) som åvilar kommunen. Vård- och 

Omsorgsnämndens förvaltning utgörs av 

Förvaltningsledning och stab samt områdena 

Funktionsstöd, Äldreomsorg, Hemsjukvård och 

Individ- och familjeomsorgen (IFO). 

 

Årets verksamhet 

Viktiga händelser  
 Ledning och administration har genomfört 
reduceringar som bidrar till att prognosen för 
dessa poster ser ytterligare bättre ut ekonomiskt. 
Viktig signal på ansvarstagande. 

 Förvaltningen arbetar för att genomföra av 
nämnd beslutade ekonomiska åtgärder samt 
åtgärder utan nämndbeslut.  

 Kartläggning av IFO genomförd och 
återkoppling har skett till VON i november. 

 Förvaltningen har varit involverad i arbetet 
med förslag på lokaleffektiviseringar.  
 

Framtiden 
Nämndens verksamhetsområden kommer även 
fortsättningsvis att ha stora utmaningar med de 
ekonomiska förutsättningarna.  

- Ytterligare åtgärdsförslag har tagit fram 
som kommer att genomföras till 2020. 

- Fortsatt arbete inom IFO med fokus på 
minskade/kostnadseffektiva placeringar. 
Kartläggning som genomförs ska ge 
underlag för strategiska beslut framåt.  

- Bemanningsstrateg har påbörjat sitt 
arbete med träffar med chefer samt 
centrala funktioner såsom HR. Utbildning i 
bemanningsekonomi har skett i oktober. 

- Avtalstrohet har följts upp. 
- Översyn av förvaltningsorganisationen har 

genomförts. Förändringen samverkad 

övergripande och träder i kraft januari 
2020. 

- Digitalisering och E-hälsa - antalet digitala 
välfärdstjänster behöver öka. 

- Samverkan med övriga förvaltningar vid 
förändring av AMI, riskerar annars att 
generera ökade kostnader för VON.  

Ekonomi  
Benämning (tkr) Prognos  Budget Avvikelse 

Intäkter -36 638 -29 695 6 943 

Personalkostnad 178 905 172 464 -6 441 

Övriga kostnader 81 094 64 727 -16 367 

Kapitalkostnad 1 046 1 053 7 

Summa 224 407 208 548 -15 858 

 

Drift  
Placeringar IFO: -12 000 tkr. Placeringsprognosen 
för barn och unga har förbättrats p.g.a. intäkter från 
Migrationsverket (ca 500 tkr förbättring), men 
vuxenplaceringarna försämras med totalt ca 100 tkr 
(där en avslutad placering väger upp de två nya). 
Försämringen av IFOs totala prognos är 558 tkr och 
beror till största delen på övriga kostnader på 
myndighet: IT-kostnader, socionomkonsulter 
och  handledning för socionomer.   
Åtgärd: Specifik åtgärdsplan finns.  Kartläggning 
kommer att generera ytterligare åtgärdsförslag. 

IFO kontaktfamiljer -770 tkr, IFO försörjningsstöd – 
1 500 tkr. Prognosen för kontaktfamiljer är 
förbättrad med 70 tkr.  
Åtgärd: Specifika åtgärdsplaner finns. 

Äldreomsorg: - 2 528 tkr. Prognosen för 
personalkostnaden har försämrats på grund av 
ökning av timmar inom hemtjänsten. 
Åtgärd: Specifik åtgärdsplan finns. 

Funktionsstöd: -1 804 tkr. Posten köp av plats LSS 
visar ett resultat -1 457 tkr, detta inkluderar även 
boendeplaceringar varav samtliga inte var kända 
och budgeterade för vid ingången av 2019.  

Investeringar 
Investeringsområde Prognos  Budget Avvikelse 

VON ospecificerad  2 000  

VON Äldreomsorg 532   

VON Funktionsstöd 300   

VON Hemsjukvård    

VON IFO    

Summa 832 2 000 1 140 

 
 
 
  



   
 

 
 

Renhållning 
Taxefinansierad verksamhet inom 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Ordförande: Mikael Österling 
Förvaltningschef: Bita Almasian  

 

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

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

Årets verksamhet 
Arbetet med ny avfallsplan pågår. 

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

Viktiga händelser  
 Våg för debitering av verksamhetsavfall 

tagen i drift. Debetringsuppgifter överförs 
från vågen till faktureringssystemet  

 E-faktura och SVE-faktura kan erbjudas 

 Entreprenörsavräkning för tömning av 
slambrunnar har införts 

 Inmätning av slambrunnar pågår. 

Framtiden 
Regeringen har beslutat om ändrade avfallsregler. 

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

Överenskommelse om samverkansplattform 
avseende fastighetsnära insamling av förpackningar 
och tidningar finns mellan SKL (numera SKR), Avfall 
Sverige och FTI.  Överenskommelsen innebär 
sannolikt utökat arbete inom avfallsenheten och 
inom miljötillsyn. 

För att understödja lokala samråd i kommunerna 
om den bostadsnära insamlingen av förpackningar 
och tidningar återupptar Avfall Sverige nu 
diskussionerna med producenterna.  

Inför kommande samråd finns ett antal 
frågeställningar att ta ställning till.  

Bland annat om kommunen ska utföra insamling på 
producenternas uppdrag och vilka resurser som 
finns för att identifiera platser för olika typer av 
insamlingslösningar. 

Ekonomi  
Benämning (tkr) Prognos  Budget Avvikelse 

Intäkter -12 840 -12 970 -130 

Personalkostnad 2 351 2 351 0 

Övriga kostnader 10 372 10 502 130 

Kapitalkostnad 117 117 0 

Summa 0 0 0 

 

Drift  
Åskväder i början av juni slog sönder flera delar i 
vågen. Kvarstående problem under sommaren 

Intäkterna för avfall som vägs in bedöms bli något  
lägre än tidigare års intäkter som varit 
volymbaserade. 

Nytt avtal för avsättning av RT-trä ger lägre 
kostnader än tidigare år, kostnadsreduceringen 
bedöms bli 130 tkr lägre än tidigare år. 

Fondering för avslutning av Adlerskogs deponi 
kommer att reglera över/underskott i 
verksamheten.   

Investeringar 
Investeringsområde Prognos  Budget Avvikelse 

Reinvestering  0 100 100 

    

Summa 100 100 0 

 

Inga investeringsmedel använda tom oktober 
månad. 

  



   
 

 
 

Vatten och Avlopp 
Taxefinansierad verksamhet inom 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Ordförande: Mikael Österling 
Förvaltningschef: Bita Almasian  

 

Verksamhetsuppdrag och organisation 
 Produktion och distribution av dricksvatten. 

 Uppsamling och rening av avloppsvatten. 

 Avledning av dagvatten 

 Driftpersonal är anställda inom VA enheten. 

 Anläggnings- och reparationspersonal för 
ledningsnätet är anställda inom gaturenheten.   

Årets verksamhet 
Nederbördsfattig vår gör att vattennivåerna i 
grundvattenmagasinen är låga. För 
grundvattentäkten i Kisa är nivåerna något lägre än 
för motsvarade tid föregående år. 

Tretton vattenläckor på huvudvattenledningar 
under årets nio första månader.  

Kedjeslamskrapan i en av 
slutsedimenteringsbassäng i Kisa reningsverk utbytt 
efter haveri.  

Samtliga sjöförlagda ledningar har besiktigats. 

Viktiga händelser  
 Upphandling avsättning av slam från Kisa 

reningsverk klar. 

 Avtal tecknat med generalentreprenör för 
utbyggnad av Rimforsa vattenverk. 

 Slamcentrifugen vid Kisa reningsverk har 
havererat. Ny centrifug har 
direktupphandlats  

 Digitalisering av VA-kartor pågår 

 E-faktura och SWE-faktura kan erbjudas  

Framtiden 
Anslutning till Kommunalt VA kan bli aktuellt för 
några fastigheter i närheten av Storgården. 

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

Ekonomi  
Benämning (tkr) Prognos  Budget Avvikelse 

Intäkter -17 875 -17 625 250 

Personalkostnad 4 500 4 265 -250 

Övriga kostnader 9 051 9 051 0 

Kapitalkostnad 3 319 3 419 100 

Summa 0 0 0 

 

Drift  
Kostnaden för digitalisering av VA-kartor kommer 
inte att kunna tas inom investeringsbudgeten utan 
kommer att belasta driftbudgeten. 

Intäkterna från VA-avgifter beräknas bli 150 tkr 
högre än budgeterat på grund av högre 
vattenförbrukning under 2018 än 2017.  

Överskottet är budgeterat för att möta ökade 
kapitalkostnader för utbyggnaden av Rimforsa 
vattenverk. Budget för fondering 750 tkr, prognos 
för fondering 750 tkr. 

Investeringar 
 

Investeringsområde Prognos  Budget Avvikelse 

Sanering VA 1 800 1 600 -200 

Reinvestering VA 1 465 1 465 0 

Rimforsa VV 1 300 21 550 20 250 

Björkfors VV 0 100 100 

Summa 4 565 24 715 20 150 

 

 Relining avloppsledning i Horn och 
Liabacken Björkfors är klart.  

 Relining vattenledning Enebygatan Kisa 
och Skolvägen Hycklinge är klart.  

 Byte vattenledningar Horn centrum pågår.   

 Tre nya servisanslutningar planeras. 

 Akut byte inlopp till dagvattenstation 
Hackel 

 Reinvestering VA verk 

 Löpande reinvesteringsprojekt.  

 Budget 800 tkr + 665 t kr från SBN ospec  

 Kapacitetshöjning ny upphandling pågår. 

 Rimforsa vattenverk, uppföljning hittas i 
övergripande rapport 

  



   
 

 
 

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

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

 
Framtiden 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) publicerar 
preliminära beskattningsutfall under året som vi 
uppdaterar prognoserna mot. Det slutliga 
beskattningsutfallet för 2018 presenterades i slutet 
av november.  

Pensionsprognoserna uppdateras per tertial och 
bokslut.  

Ekonomi 

 
 
Drift 

Semester- och komplöneskulden avräknas årsvis. 

Skillnad mellan tidigare prognos beror på främst på 
ökade skatteintäkter enligt senaste prognosen från 
SKR som publicerades i oktober. Vilket ger ca 2 000 
tkr i överskott för 2019.   

Finansiella intäkter prognostiseras att ge ett 
budgetöverskott på ca 370 tkr, bland annat på 
grund av en överskottsutdelning från 
Kommuninvest. Finansiella kostnader 
prognostiseras att ge ett budgetöverskott på ca 730 
tkr. 

Tillkommer för denna prognos gör också en mindre 
jämförelsestörande intäkt som avser tidigare års 
åtaganden för ensamkommande flyktingbarn.  

Pensionskostnaderna för 2019 ligger fortsatt på ett 
budgetöverskott.  

Utöver dessa poster ser vi budgetunderskott inom 
generella bidrag och internräntefinansiering.  
 
Summerat ger Finansförvaltningen ett 
prognostiserat överskott för 2019 på ca 5 925 tkr.  

Anslagsmedel till KFs förfogande 
 

 

På grund av en budgetteknisk felaktighet mellan 
åren 2018-2019 startades året med en 
underfinansiering på ca 3 500 tkr avseende medel 
för aktivering av investeringar. Underfinansieringen 
har dämpats av att aktiveringen av vissa 
investeringar har förskjutits i tid samt att vissa 
investeringar har fått lägre kapitalkostnad än vad 
som ursprungligen var budgeterat.  

Prognos för helår avseende ofördelade medel utgår 
ifrån att inga fler beslut tillkommer utöver de som 
är registrerade i tabellen ovan. Vilket ger ett mindre 
överskott på ca 120 tkr. 

Den felaktiga registreringen är korrigerad till 2020 
års rambudget. 
  

Benämning Prognos Budget Avvikelse

Pensioner 8 057 11 709 3 652

Internränta -5 998 -7 000 -1 002

Skatter -427 578 -425 606 1 972

Generella bidrag -155 877 -156 082 -205

Finansiella intäkter -1 116 -750 366

Finansiella kostnader 1 371 2 099 728

Jämförelsestörande intäkter/kostnader -414 0 414

SUMMA 581 555-   -575 630 5 925



   
 

 
 

Nettokostnadskurvor per månad (tkr) 
 

 

Ny organisation from 2018 

 

Ny organisation from 2018 

 

Ny organisation från 2018 
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