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Budget 2020 ‐ Förändrad ramfördelning, KF § 19/2020‐02‐17 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förändrad budget 2020 enligt nedan beskriven ramfördelning:  

Beslutad ram 

2020, juni 
Ny ram 2020 

Valnämnd  100  100 
Jävsnämnd  100  100 
Kommunstyrelsen  33 130  33 620 
Samhällsbyggnadsnämnden 71 081 74 924 
Bildningsnämnden  247 798  250 953 
Vård‐ och omsorgsnämnden  205 419  217 102 
Revision  1 080  1 080 
Överförmynderi  1 380  1 380 
Prioriterad lönepott 2019  1 054  0 
Summa  561 142  579 259 

2 000 3 750 
8 600
2 551 
1 000  1 000 
4 188  4 188 

KF ofördelat 
Ofördelat BN och VON 

Kapitalkostnad genomförda investeringar 

Prioriterad lönepott 2020 

Finansförvaltning 

Summa nettokostnad  579 481  588 197 

Skatter och bidrag  591 321  600 213 

Resultat  11 840  12 016 

Resultat i andel SoB  2,00%  2,00% 
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Politik och organisation 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, "kommunens riksdag”. Här avgörs ärenden av principiell 
beskaffenhet och de av större vikt, t ex ärenden om budget, skatt samt nämndernas organisation och uppgifter. 
Fullmäktige väljer även ledamöter till nämnderna. Kommunfullmäktige i Kinda kommun har 35 ledamöter och under 
mandatperioden 2019-2022 är mandatfördelningen följande:  

Socialdemokraterna 8 Miljöpartiet 1 

Moderaterna 6 Liberalerna 3 

Centerpartiet 5 Vänsterpartiet 3 

Sverigedemokraterna 5 Landsbygdspartiet Oberoende 2 

Kristdemokraterna 2 

Kommunen styrs av en koalition bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Landsbygdspartiet 
oberoende. 

Inledning
Kommunerna ska enligt Kommunallagen 8 kap 4 § varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår (budgetår). 

Enligt kommunallagen och den kommunala redovisningslagen ska kommunerna ha en ”god ekonomisk hushållning” och 
en ekonomi i balans.  

God ekonomisk hushållning innebär att kommunen skall se till att kapitalförstöring av tillgångar inte uppstår samt att 
man bedriver verksamhet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Den kommunala verksamhetens omfattning får inte 
vara större än att den kan finansieras med avgifter, statsbidrag samt en kommunalskatt grundad på nuvarande 
utdebitering. Ekonomi i balans innebär att kommunen varken får redovisa eller budgetera med ett underskott. Skulle ett 
underskott uppstå i redovisningen ska fullmäktige enligt 5 a § anta en åtgärdsplan för hur återställandet ska ske. Beslut 
om regleringen ska fattas i budgeten senast det tredje året efter det år det negativa resultatet uppkom. 

Kommunalförbundet ITSAM 
Kinda: 1 av 6 medlemskommuner 

Stiftelsen Kindahus 

100 % tecknad av Kinda Kommun 
-
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Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska skattesatsen och 
anslagen anges. Av planen ska vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen 
beräknas vara vid budgetårets slut. 

För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska 
anges de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.  

Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska alltid vara periodens första år. 
Budgeten ska enligt 8 § fastställas av fullmäktige före november månads utgång.  

Enligt tidplanen ska Kommunfullmäktige anta verksamhetsplan, anslagstilldelning (driftramar), investeringsplan och 
skattesats i juni och budget 2020 med plan 2021-2022 (nämndernas verksamhetsplaner) samt taxor i avgifter i november. 

2020 års budgetprocess 

Under hösten 2018 genomfördes en omvärldsanalys för att ta fram förutsättningar för budgetarbetet. 

Kommunstyrelsen tog i november 2018 beslut om arbetsordning, tidplan och övriga förutsättningar för budgetprocessen 
2020.  

Under februari presenterade ledningsgruppen ett förslag till budget för samtliga politiker. Efter normala 
kostnadsuppräkningar och vid oförändrad skattesats visade förslaget på ett underskott om ca 1% (-5,7 mkr). 
Kommunchefen visade på möjliga vägar för att få en budget i balans och bad om styrning från politiken.  

Samtliga partigrupper har arbetat med budget 2020 och har haft fri tillgång till förvaltningschefer och ekonomer i arbetet 
för att kunna värdera konsekvenser av olika alternativ. 

I april genomfördes en gemensam budgetdialog för samtliga politiker, där Koalitionen, Moderaterna/Kristdemokraterna 
samt Vänsterpartiet valde att presentera sina budgetförslag för 2020. Dialogen var uppskattad och gav varje parti 
värdefull input till sitt eget budgetarbete.  

En ”budgetgrupp” bestående av koalitionen och Moderaterna/Kristdemokraterna tillsammans med förvaltningscheferna 
har fortsatt arbetet med att ta fram ramar till budget 2020. Målsättningen har varit att nå en budget i balans som klarar 
resultatmålet om 2%. 

Arbetet har inte varit enkelt, då det tidigt stod klart att summa skatter och bidrag ej räcker för att täcka kostnaderna vid 
nuvarande verksamhetsnivå.  

Det har funnits en bred politisk vilja att inte höja skattesatsen i Kinda. För att nå en budget i balans och för att klara 
resultatkraven om 2%, innehåller budget 2020 tuffa besparingskrav om ca 22 000 tkr. 
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Omvärldsanalys 

Världen omkring oss 
Omvärlden som har en direkt eller indirekt ekonomisk koppling till Sverige förväntas att utvecklas positivt i närtid. BNP i 
omvärlden växer med ca 1 % 2019 och ca 1,2 % 2020. Utvecklingen i omvärlden är fortsatt stark men det finns flera tecken 
som bedöms peka mot att ekonomin är på väg på en försvagning. Den internationella utvecklingen har en mängd olika 
osäkerhetsfaktorer som gör framtidsutsikterna svåra att prognostisera. Europa har ett framtida Brexit och fortsatt osäkra 
ekonomier i Sydeuropa vilken beroende på utfall ger direkta effekter på både europeisk och svensk ekonomi. Den 
politiska utvecklingen i övriga världen skapar även stora osäkerheter inför framtiden, till exempel med pågående 
handelskrig mellan USA och Kina.  

Svensk ekonomi 
Den beräknade utvecklingen åren 2019 och 2020 utgår från att svensk ekonomi långsamt återgår till konjunkturell balans 
efter att högkonjunkturen nått en beräknad topp 2018. En konjunkturell balans betyder i sammanhanget att antalet 
arbetade timmar ligger i nära linje med det antal som är förenligt med inflationsmålet på 2%. Högkonjunkturen som nu 
passerats präglas av hög sysselsättning vilket medför att det är svårt att ytterligare öka mängden arbetade timmar i 
landet. Detta medför en ökad konkurrens om arbetskraft som redan är ett framträdande problem för kommunsektorns 
kompetensförsörjning. Nationellt ses även problematiken med att bakom den låga arbetslösheten finns grupper som 
fortsätter att ha höga nivåer av arbetslöshet. Detta gäller främst de som har lägre nivå på utbildning och/eller utländskt 
ursprung.  

Kommunsektorn 
Om svensk ekonomi på nationell nivå till stor del styrs av omvärldens utveckling samt det konjunkturella läget, styrs 
kommunerna mer av det demografiska läget. De personer som föranleder de högsta kostnaderna i kommunsektorn är 
barn, unga och gamla, då välfärdens verksamheter, såsom äldreomsorg, barnomsorg, skola och sjukvård, främst riktar sig 
mot dessa grupper. Dilemmat är att ökningen av de personer som står för det mesta av skatteintäkterna, personer i 
yrkesverksam ålder, är betydligt blygsammare. Utan den historiskt höga migrationen skulle antalet personer i åldern 20–
64 år minska fram till år 2020.  

Ytterligare skäl till att kostnaderna ökar enligt SKL är bristen på arbetskraft. Det är idag svårt att rekrytera utbildad 
personal inom många områden vilket driver upp kostnaderna. Enligt SKL behövs ett ökat fokus på effektiviseringar. SKL 
menar att det finns en risk att detta inte sker tillräckligt snabbt vilket kan medföra ett behov av skattehöjningar och mer 
traditionsenliga rationaliseringar eller besparingar.  

Kinda 
Det som SKL beskriver om läget i kommunerna stämmer väl ihop med läget i Kinda kommun. I arbetet med 
budgetförutsättningarna 2019 genomfördes en för Kinda specifik rapport över den finansiella utvecklingen över en längre 
tidshorisont. Rapporten visar på att det finns ett stort behov av både åtgärder som dämpar kostnadsutvecklingen över 
tid men också möjliggöra för intäktsökande åtgärder i form av ett växande skatteunderlag. Problemområden som Kinda 
står inför är främst en förändrad demografi med ökade grupper inom barnomsorgen och ökade grupper i de äldre 
ålderskategorierna. De ökade behoven går även hand i hand med kompetensförsörjningsproblem där det är fortsatt svårt 
att locka hit och behålla kompetens. Samtidigt står kommunen inför stora investeringsbehov som krävs för att bibehålla 
nuvarande och framtida invånarantal. Ett mer uttalat effektiviseringsarbete genomförs och fortsätter under kommande 
år.  

Invånarantalet i Kinda 2018-12-31 ökade med 33 personer till 9915 jämfört med 2017-12-31, prognos framåt baseras 
med hjälp av SCB samt tidigare genomförd långsiktig analys för Kinda kommun.  
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Befolkningsutvecklingen specificerat på de åldersgrupper som kommunal välfärd riktar sig främst mot fortsätter att växa. 
I närtid är det främst de yngre grupperna samt de allra äldsta som växer snabbast. Gruppen äldre prognostiseras att växa 
allt snabbare under 2020-talet när 40-talisterna börjar fylla 80+. Åldersgrupperna 19-79 förväntas ligga på en relativt 
oförändrad nivå under prognosperioden.   

I samband med högkonjunkturen och ett omfattande arbete inom arbetsmarknad och integration ser Kinda resultatet i 
form av låga nivåer på arbetslösheten.  

Källa: Arbetsförmedlingen månadsstatistik 2019-02. Öppet arbetslösa + arbetslösa i program med aktivitetsstöd. 

Andelen arbetslösa unga 18-24 år låg i februari 2019 på 6,9% vilket är lägre än snittet i Östergötland (9,6%). Nivån kan 
däremot tyckas vara relativt hög under toppen av en kraftig högkonjunktur. Förklaringen ligger närmast till att bakom 
arbetslösheten finns det grupper som har det fortsatt svårt att komma in på arbetsmarknaden. Detta gäller tex gruppen 
utrikesfödda som har fortsatt svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Den totala arbetslösheten 16-64 år låg februari 2019 
på 4,7%, En viss ökning jämfört med samma period föregående år. Fortfarande svårt att analysera om vi står inför ett 
trendbrott i kommunen men det ekonomiska läget i Sverige och omvärlden pekar mot att den tidigare högkonjunkturen 
nu mattas av. 

Budgetförutsättningar 
När det gäller skatteintäkter och generella statsbidrag så får kommunen dessa för de invånare som är skrivna i kommunen 
den 1 november året innan budgetåret. Enligt beslut har vi utgått från 9 875 invånare i budgetberäkningarna för skatte- 
och bidragsberäkningarna för perioden. 

Prisutveckling 
För beräkning av prisförändring på arbetskraft och övrig förbrukning används SKL:s Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV), cirkulär 18:64 februari 2018, Index för arbetskraftskostnader är beräknad till 3,3 % och för övrig förbrukning 2,6 % 
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mellan åren 2019 och 2020. Vägt index 3,1 %. Uppräkning av kostnaderna har skett med PKV 2020-2021 med 3,1 % och 
2021-2022 med 3,0 %. 

1000 tkr av de beräknade löneökningarna ska kunna användas till prioriterade grupper och dessa medel har initialt inte 
fördelats ut i ramarna. Internräntan för 2020 är enligt SKLs rekommendation för 2019 (cirkulär 18:5) 1,5 %, då någon 
rekommendation för 2020 inte finns att tillgå ännu. Beräkning har skett utifrån oförändrade arbetsgivaravgifter 39,17 % 

Skatter och generella statsbidrag 
Vi ser förändringar varefter nya prognoser kommer under året. Detta är något vi måste kunna hantera fortlöpande. 
Kommunerna är också i behov att statsbidragen räknas upp. SKL utgår i sina prognoser ifrån att så sker.  

Beräknat på 9 875 invånare per år så ökar skatter och bidragen med ca 2,6 % mellan 2020/2021 och 2,5 % mellan 
2021/2022. 

Extra statsbidrag till Välfärdens finansiering 
Riksdagen beslutade om ett extra statsbidrag på 10 miljarder till kommuner och landsting för år 2017. Enligt förslaget 
skulle statsbidraget fortsätta även efter 2017. Till kommunerna fördelade regeringen 2019 4 miljarder utifrån 
kommunernas specifika asyl- och flyktingmottagande. 3,5 miljarder fördelas utifrån kommunens befolkning. Denna 
fördelas inom ramen för det generella statsbidraget. Fördelningen utifrån flyktingvariablerna görs med hänsyn till antal 
asylsökande vid en given tidpunkt (31/8 2018), samt kommunens sammanlagda flyktingmottagande 2014-2018. Ej 
myndiga personer ges dubbel vikt. Utbetalningen sker att i samband med ordinarie skatteutbetalningar, månadsvis.  
Till budget 2020 används preliminära siffror. 

Långsiktigt hållbar ekonomi 
Enligt ”normen” för god ekonomisk hushållning bör resultatet uppgå till 2 % av skatter och bidrag för att möjliggöra en 
långsiktigt sund ekonomi. Målet måste dock anpassas till den enskilda kommunens förutsättningar på kort och lång sikt. 
Omvänt bör därför verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatter och bidrag vara lägre än 98 procent. Det 
innebär att årets resultatmål ska räcka till både finansiering av investeringarna (d.v.s. eventuellt ökade driftskostnader, 
avskrivningar och låneräntor) och till inflationsskydd av det egna kapitalet. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen 
kommer under budgetperioden vara fortsatt positiv. Det innebär att kommunen klarar sina långsiktiga 
pensionsåtaganden. 

Utrymme för nya satsningar/långfristiga skulder kontra självfinansiering 
Under budgetperioden 2020-2022 uppgår investeringsutgifterna enligt plan till 279 695 tkr. Detta medför att 
avskrivningarna ökar från 21 103 tkr år 2018 till 25 119 tkr år 2022. Som investeringsplanen är beslutad så klarar 
kommunen av att självfinansiera närmare 30 % av investeringarna år 2020-2021 om resultatmålet om 2 % av skatter och 
bidrag uppnås, samt självfinansiera samtliga investeringar år 2022 allt annat lika.   

Kommunen kommer även efter planperioden ha en fortsatt stark ekonomi. Vi har då gjort de absolut största och 
nödvändigaste investeringarna och kommer kunna använda överskottet till att börja amortera. Detta gör oss mindre 
sårbara inför framtida ränteutveckling. 

Finansiella mål och skattesats 
Soliditeten beskriver kommunens betalningsförmåga på lång sikt. Soliditeten bör redovisas inklusive den så kallade 
ansvarsförbindelsen (pensioner intjänade före 1998), för att visa det långsiktiga åtagandet. 

För budget år 2020 föreslås följande: 

Årets resultat  
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse 

Minst 2 % av skatter och bidrag 
Positiv  

Skattesats (oförändrad) 20:95 

Framräkning av anslagsutrymme 
En framräkning av utrymmet för driftbudget sker utifrån skatter och bidrag med eventuell justering för behoven inom 
Finansförvaltningen (se Budgetspecifikation). Utrymmet beräknas utifrån ett mål för årets resultat på 2 % av skatter och 
bidrag. 
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Känslighetsanalys 
Kommunens ekonomiska resultat påverkas av en mängd olika faktorer. Nedan beskrivs vilken inverkan några av dessa 
faktorer har.  



KINDA KOMMUN BUDGET 2020  KF § 79/2019 

10 (25)

Historisk utveckling 
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Utveckling Kinda 
Utveckling Kinda är grunden i vår mål- och resultatstyrning. Utveckling Kinda beskriver Vision Kinda, utvecklingsområden 
med tillhörande strategier och kommunfullmäktige mål. Här fastställs den politiska viljan för mandatperioden. Utifrån 
utveckling Kinda arbetar nämnderna fram sina åtaganden och förvaltningen sina aktiviteter. 

Politikens viljeinriktning utgår ifrån visionen och utifrån den har fyra prioriterade utvecklingsområden tagits fram, hållbar 
samhällsutveckling, god livsmiljö, livskraftigt näringsliv och kompetensförsörjning. Kommunfullmäktiges mål har sin 
utgångspunkt i visionen och utvecklingsområdena med tillhörande strategier. Målen är samlade i de fyra 
utvecklingsområdena. Det är övergripande mål som uttrycker de politiska prioriteringarna för mandatperioden. Genom 
indikatorer följer vi upp att vi når önskat resultat. Måluppfyllelsen baseras på den kvantitativa mätningen genom 
indikatorer men också på kvalitativ uppföljning. Målen följs upp i delårsrapport och årsredovisning. 

Läs gärna vidare om vår Vision, utvecklingsområden med tillhörande strategier och kommunfullmäktiges mål för 
mandatperioden i dokumentet Utveckling Kinda. 

Tillsammans utvecklar vi Kinda 

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

Hållbar samhällsutveckling 

Kinda kommun ska ha en effektiv kärnverksamhet med hög kvalitet och goda resultat över tid 
Indikator 2016 2017 2018 Målvärde 

2023 

Nämndernas sammanlagda resultat av åtaganden till målet Åtagandena 
ska vara 
uppfyllda 

Kinda kommun ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter för en hållbar utveckling 
Indikator 2016 2017 2018 Målvärde 

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel % 50,7% 57,1% 62,8% 95 % 

En gemensam långsiktig plan för digitalisering ska vara framtagen Plan ska 
vara 
framtagen 
år 2020 

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

Kinda kommun ska aktivt arbeta med att minska klimat- och miljöbelastningen 
Indikator 2016 2017 2018 Målvärde 

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

Åtagandena 
ska vara 
uppfyllda 
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God livsmiljö 

Kinda ska vara en attraktiv plats att bo, verka och vistas i 
Indikator 2016 2017 2018 Målvärde 

Antal invånare (per 31/12) 9 874 9 882 9 915 10 150 

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

62 
(2015) 

60 Bättre än 
snittet 
(år 2017 
snitt 60) 

Placering i öppna jämförelser ”Trygghet och säkerhet” 12 10 12 Topp 10 

Kinda ska vara jämlikt och inkluderande 
Indikator 2016 2017 2018 Målvärde 

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

96,6% 95,9% 100 % 

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, 
andel % 

0,9% 0,7% Bättre/lägre 
än snittet 
av samtliga 
kommuner 
(år 2017, 
snitt 0,9%) 

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

16% 26% Bättre än 
riket (år 
2017, snitt 
36%) 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesutbildning, % 90,7% 87,1% 83,8% 100% 

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

13,9% Bättre/lägre 
än riket (år 
2017, snitt 
13,4%) 

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

Indikator 2016 2017 2018 Målvärde 

Nämndernas sammanlagda resultat av åtaganden till målet Åtagandena 
ska vara 
uppfyllda 

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

43 
(2015) 

39 Bättre än 
snittet av 
samtliga 
kommuner 
(år 2017, 
snitt 40) 

Valdeltagande i senaste kommunvalet % 86,3% 86,3% 87,3% Ligga kvar 
bland de 
25% bästa 
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Livskraftigt näringsliv 

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

Indikator 2016 2017 2018 Målvärde 

Placering enligt Svenskt näringslivsrankning 110 161 182 Topp 3 i 
Östergötland 

Enligt företagsenkät, kommunrankning delområde: 

Kommunpolitikers attityder 3,52 3,27 3,43 4 (utifrån 
resultat 2012 
där vi låg plats 
104) 

Kommunens service till företagen 3,33 3,08 2,94 3,5 

Dialog med företagen 3,11 2,83 2,93 3,5 

Kommunens information till företagen 2,86 2,72 2,72 3 

’
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Kompetensförsörjning 

Kinda kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 
Indikator 2016 2017 2018 Målvärde 

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

- - - Bättre än riket 
(år 2017, 
 snitt 79) 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt,  % 6,6% 6,3% 7,0% Bättre än/lägre 
än genom-
snittet (år 2018, 
snitt 6,6) 

Nöjd-medarbetar-index från medarbetarunderökningen 67,6 64,9 75 

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

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

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

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

Uppföljning av indikator sker genom att jämföra utfall med målvärde. Trenden i indikatorn bedöms uppfylld eller ej 
uppfylld i förhållande till målvärdet. 

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

Indikatorn bedöms ej uppfylld då målvärdet ej uppfyllts eller under mandatperioden då 
utfallet visar en negativ förändring mot målvärdet 
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Budgetberedning – framräkning av ram 2020 
Totalramen för 2020 om 579 481 tkr fördelar sig enligt nedan: 

Förklaringar till framräkning av ram 2020 
Under budgetarbetet för 2020 har nämnderna utgått från ramen för 2019 (basram 2019), exklusive eventuella 
engångssatsningar.  

I kolumnen ”Löner och övriga kostnadsökningar” sker uppräkning med förväntade löneökningar och kostnadsökningar. 

I nästa kolumn ”Förändring nuvarande verksamhet” beskrivs behov med anledning av exempelvis förändrade lagkrav, 
ändrad finansieringsform etc. Summering efter denna kolumn kan sägas vara kostnaden för att behålla dagens 
verksamhet med bibehållen kvalitet och med ”normala” variationer som elevantal, antal klasser, antal äldre etc. Exempel 
på kostnader för år 2020 är kostnadsökningar pga högre elevantal, gymnasiesärskola, grundsärskola etc.  

För att anpassa kostnadsnivån efter tillgängliga ramar och för att klara ett resultat om 2%, åläggs förvaltningarna sparkrav 
om totalt 22 100 tkr. Detta motsvarar knappt 4% av summa skatter och bidrag. Sparkravet har fördelats efter dialog med 
förvaltningschef och nämndordförande. 

Ofördelade medel 
På KF har en ofördelad pott om 2 000 tkr reserverats för att hantera oförutsedda kostnader eller satsningar. 

Vidare har en pott om 8 600 tkr ”Ofördelat BN och VON” reserverats för att kunna hantera de kostnadsöverdrag som 
Bildning och Vård och Omsorg riskerar att ha med sig in i 2020 från 2019. Medel ur denna pott får äskas av dessa nämnder 
och fördelas i början av 2020 när årsredovisning finns framtagen.  

Under ”Kapitalkostnad genomförda investeringar” finns framtida kapitalkostnader för investeringsprojekt inom SBN. 
Posten fördelas ut på resp mottagande nämnd när investeringen aktiveras.  

En pott om 1 000 tkr finns avsatt för riktade löneprioriteringar även under 2020. 

Finansförvaltningen är en nettopost för att hantera kostnaden för internränta, pensionsavsättningar samt finansiella 
intäkter resp kostnader. 

Sammantaget ger detta ett totalt äskande från nämnderna om 561 142 tkr.  
Totalramen för 2020 är 579 481 tkr, vilket ger ett resultat om 11 840 tkr eller 2,0 %. 
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Ramförslag 2020 
Sammantaget ger detta nedanstående ramförslag (tkr) per nämnd för 2020: 
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Resultatbudget 2020-2022 

 

Resultatbudgeten visar det ekonomiska resultatet för kommunens samlade verksamhet. Verksamhetens nettokostnader 
hämtas från driftbudgeten och visar vad den egentliga verksamheten beräknas kosta. Årets resultat motsvarar det man 
brukar kalla ”vinst”. Enligt kommunens finansiella mål ska vi ha ett resultat i relation till skatter och generella bidrag på 
lägst 2,0 % för 2020. I planåren 2021-2022 har vi lagt in en ospecificerad effektivisering för att visa hur mycket som 
behöver effektiviseras för att nå det 2 % målet för resultatet i förhållande till skatter och bidrag. Effektiviseringskravet 
bygger på att sparbetinget i budget 2020 uppnås. 

Budget Plan Plan
(tkr) 2020 2021 2022

Verksamhetens intäkter 200 000 205 800 211 562
Verksamhetens kostnader -754 390 -775 902 -797 738
Avskrivningar -23 496 -24 543 -25 119
Jämförelsestörande poster
Verksamhetens nettokostnader -577 886 -594 645 -611 295

Skatteintäkter 435 667 448 060 462 488
Generella statsbidrag och utjämning 155 654 158 355 158 989
Verksamhetens resultat 13 435 11 770 10 182

Finansiella intäkter 750 750 750
Finansiella kostnader -2 350 -2 800 -3 250
Resultat efter finansiella poster 11 835 9 720 7 682

Extraordinära poster
Årets resultat 11 835 9 720 7 682

Resultat i relation till Skatter o Gen bidrag 2,00% 1,60% 1,24%
Resultat exkl jämförelsestörande i relatio till skatter och bidrag

Effektiviseringskrav för att nå 2,0% 0 2 400 4 750

Resultatmål inkl effektivisering 11 835 12 120 12 432

Resultat i relation till Skatter o Gen bidrag inkl effektivisering 2,00% 2,00% 2,00%
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Kassaflödesanalys 2020-2022 

Kassaflödet är kommunens inbetalningar och utbetalningar under en period. Man följer alltså kommunens s.k. 
betalningsströmmar under perioden. Man mäter kassaflödet utifrån tre övergripande grupper: 

 Löpande verksamhet: Denna består av försäljning, kundfordringar, kortfristiga skulder och lager.

 Investeringsverksamhet: Består av förvärv och försäljning av anläggningstillgångar och andra typer av
investeringar.

 Finansieringsverksamhet: Denna består av långa lån, långsiktiga fordringar eller amorteringar av skulder.

Indirekt metod Budget Plan Plan
(tkr) 2020 2021 2022
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 11 835 12 120 12 432

Justering för ej likvidpåverkande poster 23 946 26 043 26 619

Övriga likviditetspåverkande poster

Poster som redovisas i annan sektion

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 35 781 38 163 39 051
Ökning/minskning av periodiserade anslutningsavgifter

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar

Ökning/minskning av förråd och varulager

Ökning/minskning av kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten 35 781 38 163 39 051

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar -127 000 -119 150 -33 550

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Förvärv av finansiella tillgångar

Avyttring av finansiella tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten -127 000 -119 150 -33 550

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 90 000 80 000

Amortering av skulder för finansiell leasing

Amortering av långfristiga skulder

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 90 000 80 000 0

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

Årets kassaflöde -1 219 -987 5 501

Likvida medel vid årets början 11 851 10 632 9 645

Likvida medel vid årets slut 10 632 9 645 15 146
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Balansbudget 2020-2022 

Balansbudgeten visar kommunens ekonomiska ställning vid årets slut. Den visar värdet på tillgångarna och hur de 
finansierats; externt eller internt med eget kapital. Tillgångarna delas upp i anläggnings- och omsättningstillgångar. 
Anläggningstillgångar är avsedda för stadigvarande bruk under flera år, exempelvis fastigheter. Omsättningstillgångar är 
tillgångar som på kort sikt, inom ett år, kan omsättas till likvida medel. Skulder delas på motsvarande sätt upp i kortfristiga 
och långfristiga.  

Pensioner intjänade före 1998 tas upp som en ansvarsförbindelse och ligger därför utanför balansräkningen. 

Övriga ansvarsförbindelser inkluderar borgensåtagande som kommunen har mot framför allt Stiftelsen Kindahus samt 
operationell leasing som vi har framförallt på längre hyresavtal för fastigheter.  

Budget Plan Plan
(tkr) 2020 2021 2022

TILLGÅNGAR 686 499 780 119 794 051
A. Anläggningstillgångar 660 867 755 474 763 905

I. Immateriella anläggningstillgångar
II. Materiella anläggningstillgångar 644 867 739 474 747 905
III. Finansiella anläggningstillgångar 16 000 16 000 16 000

B. Bidrag till infrastruktur

C. Omsättningstillgång 25 632 24 645 30 146
I. Förråd m.m.
II. Fordringar 15 000 15 000 15 000
III. Kortfristiga placeringar
IV. Kassa och bank 10 632 9 645 15 146

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 686 499 780 119 794 051
A. Eget kapital 318 416 330 536 342 969

I. Årets resultat 11 835 12 120 12 432
II. Resultatutjämningsreserv
III. Övrigt eget kapital 306 581 318 416 330 536

B. Avsättningar 34 600 36 100 37 600
I. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 7 600 7 600 7 600
II. Andra avsättningar 27 000 28 500 30 000

C. Skulder 333 483 413 483 413 483
I. Långfristiga skulder 253 483 333 483 333 483
II. Kortfristiga skulder 80 000 80 000 80 000

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 543 449 540 848 538 329
1. Panter och därmed jämförliga säkerheter
2. Ansvarsförbindelser 543 449 540 848 538 329
a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna 
eller avsättningarna 156 000 153 399 150 880
b) Övriga ansvarsförbindelser 387 449 387 449 387 449
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Driftbudget (anslagsmedel) 2020-2022 
Budget Plan Plan

(tkr) 2020 2021 2022

Valnämnd 100
Jävsnämnd 100
Kommunstyrelsen 33 130
Samhällsbyggnadsnämnden 71 081
Bildningsnämnden 247 798
Vård- och omsorgsnämnden 205 419
Revision 1 080
Överförmynderi 1 380
Prioriterad lönepott 2019 1 054
KF ofördelat 2 000
Ofördelat BN och VON 8 600
Kapitalkostnad genomförda investeringar 2 551
Prioriterad lönepott 2020 1 000
Finansförvaltning 4 188
Nettokostnad ram 579 481 594 295 609 045
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Investeringsplan 2020-2024 

Investeringar per kategori. Summa investeringar under planperioden är 328 795 tkr. 

Investeringsplan 2020-2024 – detaljerad 

Kategori, belopp i tkr Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

Strategiska investeringar 97 440       94 000       8 500      -           - 

Förvaltningsinvesteringar 7 805         7 600         7 500      7 000         7 000          

Reinvesteringar 15 650       14 650       14 650    14 650       14 650        

Taxefinansierade investeringar 6 100         2 900         2 900      2 900         2 900          

Summa 126 995     119 150     33 550    24 550       24 550        

Genomsnittlig investeringstakt planperiod 2020-2024 65 759

Investeringsplan 2020-2024 tkr Budget Plan Plan Plan Plan Kommentar

Strategiska investeringar Total budget 2020 2021 2022 2023 2024

Bredbandsutbyggnad-övr Flerårig 5 000 5 000 5 000 Årlig utbyggnad/återetablering

Ti l lväxt exploatering/industri Flerårig 2 000 2 000 2 000 Olika specifika projekt efter beslut

Ti l lväxt bostäder (infrastruktur mm) Flerårig 3 000 3 000 1 500 Olika specifika projekt efter beslut

Räddningsstation Kisa 53 000 Medel överförs från plan 2019 vid behov

Rimforsa  ny skola 148 000 70 000 70 000

Kisa  resecentrum 14 500 6 300 7 500 Detaljplan pågår

Fri idrott Rimforsa 6 500 6 500 Ökad kostnadskalkyl jmf tidigare plan

Tankbi l  räddningstjänst 3 000 3 000 Utökning av fordonsflotta, ökad beredskap

Verksamhetsanpassningar i  loka ler 8 140 8 140

GC-väg Värgårdsskolan ti l l  IP Kisa Utreds 2019 X Medfinansiering trafikverket

Gruppbostad Rimforsa Utreds 2022 X

Summa Strategiska investeringar 97 440 94 000 8 500 0 0

Förvaltningsinvesteringar

KS Flerårig 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Att fördela vid oförutsedda händelser

BN Flerårig 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

VON Flerårig 1 655 2 000 2 000 2 000 2 000

SBN Flerårig 3 150 2 600 2 500 2 000 2 000

Summa förvaltningsinvesteringar 7 805 7 600 7 500 7 000 7 000

Reinvesteringar

Reinvestering fastigheter Flerårig 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Årligt renoveringsbehov

Reinvestering vägar Flerårig 2 650 2 650 2 650 2 650 2 650 4% förnyelse

Reinvestering fiber 2 000 1 000

Energieff fastigheter Flerårig 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Riktade åtgärder

Förnyelse trafikbelysning Flerårig 500 500 500 500 500 Årligt förnyelsebehov

Summa reinvesteringar 15 650 14 650 14 650 14 650 14 650

Taxefinansierad verksamhet Total budget

Rimforsa  vattenverk 21 000 Tilläggsäskning och genomförande 2019

Sanering VA Flerårig 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800

Björkfors  vattenverk 200

Reinvestering renhål lning Flerårig 100 100 100 100 100

Reinvestering VA-verk Flerårig 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Digi ta l i sering VA 500 500

Digi ta l i sering Renhål lning 200 200

Kisa  reningsverk 2 300 2 300

Kisa  vattenverk

Avfa l l splan Utreds 2019 X Inriktning utreds 2019

Återvinningscentra l

Summa taxefinansierad verksamhet 6 100 2 900 2 900 2 900 2 900

Totalt plan 126 995  119 150  33 550  24 550  24 550  
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Finansförvaltningen 
Verksamhetsuppdrag 
Finansförvaltningen hanterar de intäkter och kostnader som inte bokförs direkt på någon av nämnderna. 
Kommunalskatteintäkter och generella statsbidrag utgör de största posterna. Härifrån sker pensions-utbetalningar och 
pensionsavsättningar och finansiella intäkter och kostnader bokförs här. 

Pensionskostnaderna ”internfinansieras” till viss del av personalomkostnadspålägget. Som underlag till beräkningarna 
används SKLs prognosmodell för skatter och bidrag, SKLs index för pris- och löneutveckling enligt cirkulär 18:37 och 
pensionsförvaltarens beräkning av framtida pensionskostnader. 

Antaganden 

Budgetspecifikation 

Utdebitering kr 20,95 20,95 20,95
Folkmängd 1/11 året innan 9 875 9 875 9 875
Internränta enl SKL:s rek.* 1,5% 1,5% 1,5%
Personalomkostnadpålägg (PO)** 39,17% 39,17% 39,17%

* SKLs rekommendation om internränta fastställer i början av året en internränta för nästkommande budgetår.
** Def arbetsgivaravgifter 2018 från 2017-12-21, senast kända vid simulering framåt

Plan 2021 Plan 2022Budget 2020

tusentals kronor
Budget 2020 

(cirk 19:21)
Plan 2021 

(cirk 19:21)
Plan 2022 

(cirk 19:21)

Skatter och bidrag

Prel. skatteintäkter -435 667 -448 060 -462 488

- prognos slutavräkning föregående år

- prognos slutavräkning innevarande år

Inkomstutjämning -109 800 -113 256 -116 920

Kostnadsutjämning -14 872 -14 872 -14 872

Regleringsbidrag/avgift -6 845 -6 090 -3 060

LSS-utjämning 2 585 2 585 2 585

Kommunal fastighetsavgift -26 722 -26 722 -26 722

Summa skatter och bidrag -591 321 -606 415 -621 477

102,6% 102,5%

Välfärdsmedel utifrån flyktingvariabler -1 900

Intern ers pensionskostn fr. förvaltningarna -23 600 -24 119 -24 650

Pensionsutbet./förändring pensionsskuld/adm. avg. 8 175 8 583 8 922

Avgiftsbestämd ålderspension 19 506 20 392 21 329

Pensionspremie inkl IPR;KAP-KL, PFA 7 446 9 622 10 302

Internränta från förvaltningarna -7 039 -7 411 -8 044

Finansiella intäkter -750 -750 -750

Finansiella kostnader 2 350 2 800 3 250

Netto finansförvaltningen -587 133 -597 297 -611 116

Internt behov finansförvaltning 4 188 9 117 10 360
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Kommunfullmäktiges beslut 

1. Budget för 2020 och plan för 2021-2022 fastställs.

2. Driftbudget per nämnd fastställs till (tkr):

3. Budget för ”Prioriterad lönepott 2019”, dvs tidigare beslutad lönepott som ännu ej fördelats på respektive verksamhet,
beslutas med 1 054 tkr.

4. Budget för ”KF ofördelat”, dvs oförutsedda utgifter, beslutas med 2 000 tkr. Kommunfullmäktige uppdrar åt
Kommunstyrelsen att besluta om fördelningen.

5. Budget för ”Ofördelat BN och VON”, dvs ofördelade medel för att täcka de ramöverdrag som Bildningsnämnden samt
Vård- och omsorgsnämnden förväntas ha med sig in i 2020, beslutas med 8 600 tkr. Dessa fördelas efter äskande från
nämnd i samband med redovisning av bokslutet för 2019.

6. Budget för ”Kapitalkostnad genomförda investeringar”, dvs kapitalkostnader för investeringar som ännu inte är
aktiverade och utfördelad på respektive nämnd, beslutas med 2 551 tkr.

7. Budget för ”Löneprioriteringar 2020” beslutas med 1 000 tkr.

8. Resultatet fastställs till 2%, dvs 11 840 tkr.

9. Kommunstyrelsen har under 2020 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder, med 90 000 tkr.

10. Kommunstyrelsen har under 2020 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till
betalning.

11. Redovisad Investeringsplan för 2020-2024 fastställs.

12. Till Kommunstyrelsen delegeras att besluta om starttillstånd för strategiska investeringar.
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13. Till Kommunstyrelsen delegeras att vid behov omdisponera mellan investeringsprojekten.

14. Till Kommunstyrelsen delegeras att vid behov omdisponera investeringsbeloppen mellan åren.

15. Till Kommunstyrelsen och nämnderna delegeras att fatta beslut om starttillstånd för förvaltningsinterna investeringar
inklusive reinvesteringar och investeringar för taxefinansierad verksamhet.

16. Kommunfullmäktige beslutar upphäva tidigare beslut om utökad IVPA i kommunen

17. Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att effektivisera kommunens lokalutnyttjande. I
första hand ska kommunkoncernens befintliga lokaler utnyttjas.

Sammanfattning av ärendet 

Kinda Kommun står inför stora ekonomiska utmaningar. 

De senaste åren har verksamheten inte klarat resultatmålet om 2,0%, utan framför allt Bildningsnämnden och Vård- och 
omsorgsnämnden har haft kraftiga överdrag mot budgeterad ram. År 2018 blev resultatet 4 644 tkr mot budgeterade 
20 819 tkr. Innevarande år, 2019, visar senaste prognos (april 2019) på ett resultat om ca 1 000 tkr att jämföra med 
budgeterade 14 518 tkr.  

Inför budgetarbetet 2020 stod tidigt klart att summa skatter och bidrag ej räcker för att täcka kostnaderna vid nuvarande 
verksamhetsnivå. 

Då en bred politisk enighet råder om att inte höja skattesatsen, innehåller budget 2020 besparingskrav om ca 22 000 tkr, 
vilket motsvarar ca 4% på totalen. Besparingskravet är fördelat på respektive nämnd. 

Besparingskraven kommer att innebära förändringar i förvaltningarnas verksamhet för att justera kostnadsnivån efter 
tillgängliga ramar. Detaljarbetet med att bryta ner sparkraven kommer att ske i respektive nämnd under sommaren och 
hösten.  

För att minska kostnaderna för kommunens behov av lokaler får Samhällsbyggnadsnämnden uppdrag att identifiera 
besparingsmöjligheter och att genomföra förändringar tillsammans med nämnderna. I första hand ska 
kommunkoncernens egna lokaler utnyttjas.  

Samhällsbyggnadsnämnden får också uppdraget att se över kostnaderna för räddningstjänst och IVPA. Idag har vi utöver 
regionens IVPA utökat denna tjänst och för att Samhällsbyggnadsnämnden ska kunna utreda och besluta i frågan upphävs 
beslutet om utökad IVPA av Kommunfullmäktige. 

Parallellt med dessa besparingar sker satsningar inom vissa områden för att möjliggöra tillväxt i Kinda. 

Dessa tuffa ramar strävar mot en budget i balans, vilket är en förutsättning för att bibehålla Kindas starka ekonomi även 
i framtiden. 
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