
Budget 2021
Plan 2022-2023

Tillsammans 
utvecklar vi Kinda!

- en hållbar kommun 
fylld av framtidstro, 

engagemang och 
närhet!



Kort sammanfattning
Detta dokument presenterar kommunfullmäktiges mål och budget för år 2021 med plan för år 2022-2023. Med bud-
geten styr kommunfullmäktige verksamheternas omfattning och kvalitet genom vision, mål och angiven ekonomisk 
ram.

Utveckling Kinda
Kindas mål- och resultatstyrning sammanfattas i ”Utveckling Kinda” och beskriver Vision Kinda, utvecklingsområ-
den med tillhörande strategier och kommunfullmäktiges mål. Här fastställs den politiska viljan för mandatperioden. 
Utveckling Kinda tar bland annat hänsyn till Agenda 2030. Utifrån Utveckling Kinda arbetar nämnderna fram sina 
åtaganden och förvaltningens sina aktiviteter. Utöver Utveckling Kinda styrs en stor del av vår verksamhet av lagar. 

 

Utdebitering
Budget 2021 baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) höjs till 21,45 % (fg år: 20,95%)

Resultatmål
Kommunen budgeterar 2,2 % av skatter och bidrag som resultatkrav, vilket motsvarar ca 14 mnkr.

Nämndernas ramar
I kommunens budget för 2021 finns ca 618 mnkr att fördela till kommunens nämnder

Investeringar
Den totala investeringsvolymen för 2021 (inkl. VA och renhållning) uppgår till ca 54 mnkr.
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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. Kommunfullmäktige i 
Kinda kommun har 35 ledamöter. Kommunen styrs 
av en koalition bestående av Socialdemokraterna, 
Centerpartiet och Liberalerna.

Styrning 
Kinda kommun har ansvar för flera viktiga 
samhällsfunktioner. Kommunen har bland annat i 
uppdrag att tillhandahålla välfärd, service och tjänster 
inom en rad olika områden. Vissa verksamheter har 
kommunen en skyldighet enligt lag att ansvara för och 
andra verksamheter bedriver kommunen frivilligt såsom 
verksamhet inom kultur, fritid och näringsliv.

 
I kommunens budget utrycks den politiska 
viljeinriktningen genom kommunövergripande mål 
som gäller för mandatperioden. Dessa bryts sedan 
ner i åtaganden och indikatorer för respektive nämnd. 
Kommunfullmäktige tar även finansiella mål.

Uppföljning 
Under verksamhetsåret görs vid tre tillfällen en 
sammanställd uppföljning av uppdrag, ekonomi 
inklusive uppföljning av nämndernas åtaganden och 
indikatorer. Dessa görs vid tertial 1, tertial 2 (delår) samt 
i årsredovisningen. Utöver dessa görs en månadsrapport, 
alla månader exklusive januari, juni och juli, där bland 
annat årets prognos sammanställs.  

Stiftelsen Kindahus
100% tecknad av Kinda kommun

Kommunalförbundet ITSAM
Kinda 1 av 6 medlemskommuner
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Omvärld
De faktorer som främst påverkar kommunens 
förutsättningar ur ett ekonomiskt perspektiv handlar 
om förändringar i omvärlden och förändringar i 
befolkningen.  

Världen omkring oss
I världsekonomin sker just nu en extremt snabb 
nedgång i produktion och sysselsättning till följd av 
coronapandemin som på bara några månader fått globalt 
omfattande effekter på hälsa, levnadsförhållanden, 
utbildning och ekonomi. Osäkerheten om den fortsatta 
utvecklingen är stor och pandemins slutliga effekter 
kommer ta lång tid att överblicka. Utöver pandemins 
globala effekter finns även andra geopolitiska 
osäkerheter som har potentiella globala effekter. 
Handelsrelationerna mellan USA och Kina, presidentvalet 
i USA, Brexit och relationerna med Ryssland är några 
exempel på stora osäkerhetsfaktorer som kommer 
påverka framtida ekonomiska förutsättningar. 

Svensk ekonomi
Den svenska ekonomin drabbas nu av både sjunkande 
inhemsk efterfrågan och fallande export. Effekterna 
på kommunernas och regionernas verksamheter är 
omfattande och såväl kostnader som intäkter påverkas 
och inte minst med ett realt sett minskat skatteunderlag 
som följd. BNP prognostiseras till att sjunka 2020 med 
ca 5% vilket närmast går att jämföra med Sverige 2009 i 
spåren av finanskrisen. De senaste rapporterna har visat 
på att Sverige är på väg att återhämta sig från den allra 
värsta ekonomiska fasen i pandemin. Hastigheten och 
riktningen på återhämtningen är fortfarande svår att 
förutspå och kommer fortsätta att vara så tills pandemin 
är över.  

Kommunsektorn
Kommuner och regioner gick in i 2020 inställda på ett år 
med en ansträngd ekonomi, till följd av att konjunkturen 
försvagats kombinerat med ett högt demografiskt 
tryck. Ingen kunde då förutspå den nu pågående 
coronapandemin, som fått stor påverkan på så väl 
verksamheten som de ekonomiska förutsättningarna. 
När BNP sjunker och arbetslösheten ökar påverkas 
kommunens nettokostnader på flera olika sätt. Ett 
sjunkande antal arbetade timmar i Sverige medför 
minskade totala skatteintäkter som annars hade gått 
till kommunerna. En högre arbetslöshet medför också 
en ökad risk för ökat tryck på försörjningsstöd. SKR har 
bedömt att försörjningsstödet i Sverige kommer i snitt 
att öka med ca 30 % 2021. 

Kinda
Ur Kindas perspektiv kan vi konstatera att det generella 
läget inom kommunsektorn även återspeglas i hur 
utvecklingen ser ut i Kinda. Skatternas utveckling 
prognostiseras att minska men motverkas delvis av 
de ökade bidragen som regeringen avser att skjuta till 
kommunsektorn. Kinda har under en tid sett ett stort 
ökat demografiskt kostnadstryck, med stora barn/
ungdomskullar och en kraftigt ökande antal personer 
80+. Ökningen av äldre väntas att fortsätta under de 
kommande åren. Demografin och investeringsnivån gör 
att Kinda står inför stora ekonomiska utmaningar.  
 

Förvaltningsplan
 Förvaltningsplanen är en sammanfattning med fokus på väsentliga delar,  samt en framtidsbedömning, 
av god ekonomisk hushållning utifrån både ekonomi- och verksamhetsperspektiv. 
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Demografi och befolkning Kinda

Befolkningen i Kinda har ökat under de senast år och 
prognostiseras att fortsätta öka under en längre period 
framöver. Drivkraften har varit en ökad inflyttning till 
kommunen både från utlandet men också en inhemsk 
inflyttning. Framöver tror kommunen att ett ökat 
byggande kommer locka hit fler kommuninvånare. 
Aktuell prognos säger att Kinda passerar 10 000 st 
invånare någon gång under 2021.

Befolkningsutvecklingen specificerat på de åldersgrupper 
som kommunal välfärd riktar sig främst mot fortsätter 
att växa. Till 2021 är det främst gymnasieåldern samt de 
äldre åldersgrupperna som växer snabbast. I tabellen 
kan vi även under prognosperioden se en stor ökning 
vad gäller åldersgruppen 80-89 år. Redan under år 2023 
säger befolkningsprognosen att vi är 100 fler i denna 
ålderskategori jämfört med år 2019. Den arbetsföra 

åldersgruppen förväntas att vara relativt oförändrad 
under prognosperioden. 

Arbetslöshet
I sviterna av pandemin kan vi även se att arbetslösheten 
ökar vilket gäller för hela riket. Av befolkningen i 
åldersgruppen 16-64 år ligger Kinda i februari 2020 på 
5,4 %, vilket är en ökning mot föregående år med 0,6 
procentenheter. 

Ungdomsarbetslösheten har ökat med 1,2 
procentenheter till 8,1 %. Jämför vi sen med siffrorna i 
augusti har den för åldersgruppen 16-64 år ökat till 5,8 % 
medans ungdomsarbetslösheten har ökat till 10,7%.

Kinda har en relativt låg arbetslöshet och ligger 
bättre till än både riket och Östergötlands län, i båda 
ålderskategorier, men trenden är negativ överlag.

Ålder 16-64 2020-02 Δ fg år 2020-08 Δ fg år

Riket 7,1% +0,5% 9,2% +2,1%

Östergötlands 
län

8,2% +0,3% 9,3% +1,6%

Kinda 5,4% +0,6% 5,8% +1,3%
Källa: Arbetsförmedlingen månadsstatistik. Öppet arbetslösa + 
arbetslösa i program med aktivitetsstöd

Ålder 18-24 2020-02 Δ fg år 2020-08 Δ fg år

Riket 9,4% +0,9% 13,3% +4,5%

Östergötlands 
län

11,1% +1,4% 14,1% +4,4%

Kinda 8,1% +1,2% 10,7% +3,0%
Källa: Arbetsförmedlingen månadsstatistik. Öppet arbetslösa + 
arbetslösa i program med aktivitetsstöd

God ekonomisk hushållning 
Principen om god ekonomisk hushållning är fastlagd i 
kommunallagen samt i lagen om kommunal redovisning. 

God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt 
perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella 
perspektivet innebär att varje generation själv ska 
bära kostnaderna för den service som de konsumerar. 
Verksamhetsperspektivet tar sikte på att kommunen 
måste bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt 
och ändamålsenligt sätt för att kunna skapa 
förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. 
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Det ska finnas ett tydligt samband mellan resursåtgång, 
prestationer, resultat och effekter. Det kräver också 
en utvecklad planering med framförhållning och 
handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt 
en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger 
information om avvikelser gentemot uppställda mål. 

Till en god ekonomisk hushållning hör också att ha en 
beredskap att möta framtida utmaningar genom att i 
god tid inför förväntade förändringar vidta nödvändiga 
åtgärder och insatser i stället för insatser i efterskott.

Vid konflikt mellan ekonomisk ram och verksamhetsmål 
är den ekonomiska ramen överordnad. 

Intern kontroll
Internkontrollen är en viktig del av styrningen och 
utvecklingen av verksamheten. Styrelser och nämnder 
ska ha en tillfredsställande intern kontroll så att de med 
rimlig grad av säkerhet kan säkerställa att följande mål 
uppnås:

• Ändamålsenlig och effektiv verksamhet med 
medborgarens bästa i åtanke
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om 
verksamheten
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, 
rutiner med mera.

Att arbeta med den interna kontrollen ingår i allas 
arbete det vill säga att arbeta enligt bestämda processer 
och rutiner, att förbättra och utveckla verksamheten, 

att rapportera avvikelser och risker med mera. Det 
är integrerat i vardagens arbete med att genomföra, 
förvalta och verkställa och handlar om ett löpande 
arbete med att förebygga, upptäcka och åtgärda risker.
Respektive nämnd ska säkerställa att risker i 
verksamheten identifieras, värderas och hanteras. 
Med risker avses sådant som kan påverka eller hindra 
verksamheten att nå sina mål. Nämnderna ska ta 
fram egna kontrollmoment för intern kontroll samt 
föra riskbedömningar som ligger till grund för en 
internkontrollplan. 

Verksamhetsperspektiv
Verksamhetsstyrning är ett målmedvetet och 
systematiskt arbete för att påverka kommunens 
samlade verksamhet i riktning mot önskat resultat, 
effektivitet och ekonomisk ställning. Enligt 5 kap. 1 § 
Kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om mål 
och riktlinjer för verksamheten. 

Medborgarens fokus
Medborgarnas behov ska vara utgångspunkt i 
kommunens arbete. För att uppnå detta arbetar vi 
med medborgardialog och inhämtar medborgarnas 
upplevelser på kommunens service och tjänster. Vi 
arbetar systematiskt med synpunktshantering och i 
genomförande och utveckling av service och tjänster ska 
medborgarens fokus vara utgångspunkt. Vi fokuserar på 
att möta medborgarens (till exempel den äldres, elevens) 
förutsättningar och behov. 
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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 som 
finns på kommunens hemsida.
 

Tillsammans utvecklar vi Kinda!
- en hållbar kommun fylld av 

framtidstro, engagemang och närhet!

Vision 

Strategi
God livsmiljö

Politiska 
program 

Utvecklingsområde
Kompetens-
försörjning

Utvecklingsområde
Livskraftigt 
näringsliv

Utvecklingsområde
God livsmiljö

Utvecklingsområde
Hållbar

samhällsutveckling

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 

Strategi 
Kompetens-
försörjning

Strategi 
Livskraftigt 
näringsliv

Strategi
Hållbar 

samhällsutveckling

Nämndens åtaganden

Förvaltningens aktiviteter, planer

Enhetens aktiviteter, planer

Värdegrund Lagar och 
reglementen

Styrdokument
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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 Utfall 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 Utfall Målvärde 2023
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel % 84,1 % (2019) 95 %
En gemensam långsiktig plan för digitalisering ska vara framtagen Plan framtagen 

(2020)
Plan ska vara framtagen år 

2020
Automatiserade interna och externa processer - Minst 1 process/förvaltning/

år

Kinda kommun ska aktivt arbeta med att minska klimat- och miljöbelastningen

Indikator Utfall Målvärde 2023
Nämndernas sammanlagda resultat av åtaganden till målet 
(Nämnderna preciserar de delar av sina verksamheter där 
hållbarhetsarbetet kan ge bäst effekt)

- Åtagandena ska vara 
uppfyllda

God livsmiljö 
Kinda ska vara en attraktiv plats att bo, verka och vistas i 

Indikator Utfall Målvärde 2023
Antal invånare (per 31/12) 9 940 (2019) 10 150
Medborgarnas uppfattning om kommun som en plats att bo och 
leva på, medborgarundersökningen, Nöjd-region-index (NRI)

60 (2019) Bättre än snittet (år 2019 snitt 
59)

Placering i öppna jämförelser ”Trygghet och säkerhet” 28 (2019) Topp 10

Kinda ska vara jämlikt och inkluderande 

Indikator Utfall Målvärde 2023
Kvinnors medianlön som andel av mäns medianlön, kommunalt 
anställda, andel %

103,8 % 
(2019)

100 %

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel 
% av befolkningen

- Bättre/lägre än snittet av 
samtliga kommuner (år 2019, 

snitt 0,9%)
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status 
efter 90 dagar), andel (%)

23 % (2019) Bättre än riket (år 2019, snitt 
34%)

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesutbildning, % 84,7 % (2020) 100%
Invånare med låg utbildningsnivå, 25-64 år, andel  % (max 
grundskola)

12,7 % (2019) Bättre/lägre än riket (år 2019, 
snitt 12,6%)
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Kindas medborgare, föreningar, organisationer och näringsliv ska ha möjlighet att vara delaktiga i att utforma samhället 

Indikator Utfall Målvärde 2023
Nämndernas sammanlagda resultat av åtaganden till målet - Åtagandena ska vara 

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

35 (2019) Bättre än snittet av samtliga 
kommuner (år 2019, snitt 39)

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

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

Indikator Utfall Målvärde 2023
Placering enligt Svenskt näringslivsrankning 10 i e-län totalt 

250 (år 2020)
Topp 3 i Östergötland

Enligt företagsenkät, kommunrankning delområde: -
Kommunpolitikers attityder 2,9 4 (utifrån resultat 2012 där 

vi låg plats 104)
Kommunens service till företagen 2,6 3,5
Dialog med företagen 2,5 3,5
Kommunens information till företagen 2,5 3

Kompetensförsörjning
Kinda kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikator Utfall Målvärde 2023
Hållbart medarbetarengagemang, ett index för medarbetarnas 
samlade uppfattning om områdena motivation, ledarskap och 
styrning

- Bättre än riket (år 
2019,snitt 79)

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt,  % 6,6 % 
(2019)

Bättre än/lägre än genom-
snittet (år 2019, snitt 6,5)

Nöjd-medarbetar-index från medarbetarunderökningen 64,9 
(2018)

75

Kommunens finansiella mål tas årligen och finns under rubriken ”Finansiellt perspektiv”



12

Finansiellt perspektiv
För att uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk 
hushållning är det viktigt att det finns en balans mellan 
intäkter och kostnader. Intäkterna måste överstiga 
kostnaderna så att utrymme skapas, dels för att skapa en 
rimlig nivå för egenfinansierade investeringar och dels 
för att möta förväntade och oförväntade ekonomiska 
förändringar.

Finansiella mål
Kommunfullmäktiges finansiella mål 2021 föreslås vara: 

Årets resultat 2,2 % av skatter och bidrag 

Nämndernas 
budgetföljsamhet

+/- 1 % eller totalt max 1 
mnkr i avvikelse (nettoram)

Soliditet inkl. 
pensionsåtagande

Ej under genomsnittet alla 
kommuner (ovägt medel)

Finansiella nyckeltal - övergripande
Kindas finansiella förutsättningarna visar var kommunen 
befinner sig jämfört med andra och hur utvecklingen 
över tiden ser ut. Genom analys av resultat/kapacitet 
samt risk och kontroll identifieras finansiella problem.

I spindeldiagrammet nedan från 2019 kan vi se att Kinda 
ligger bra till, jämfört med övriga kommuner, på flera av 
nyckeltalen och har gjorts så även om vi tittar över tid. 
De nyckeltal som har negativ referens är årets resultat, 
självfinansieringsgraden av egna investeringar och 
kassalikviditeten, vilket vi kan se även sedan tidigare år. 

Årets resultat
Kommunens ekonomi ska visa ett positivt resultat på en 
nivå som gör att de samlade tillgångarna inte förbrukas 
eller förändras i värde som medför att kommande 
generationer får betala för tidigare generationers 
konsumtion. Inom kommunsverige har det blivit en 
etablerad praxis att räkna med att resultatet bör ligga 
på två procent av skatter och generella bidrag för 
en genomsnittskommun. Men varje kommun måste 
värdera och bedöma aspekterna för god ekonomisk 
hushållning baserat dels på de allmänna kommunala 
förutsättningarna och dels på de egna och specifika 
förutsättningarna. 

I diagrammet nedan redovisas bokslutsresultaten 
för de fem senaste åren för kommunkoncernen och 
kommunen. 
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Under denna femårsperiod har Kinda i genomsnitt haft 
ett resultat på drygt 10 mnkr per år vilket motsvarar 
ett genomsnitt på 1,9 % av skatter och generella 
bidrag vilket är en relativt bra nivå. Däremot har 
bokslutsresultatet de senaste två åren dalat och varit 
4.6 respektive -11,1 mnkr och där kommunen alltså inte 
klarade balanskravet år 2019 (-11,7 mnkr). Trenden är 
negativ och för att hålla en god ekonomisk hushållning 
måste resultatet öka, antingen genom minskade 
kostnader eller ökade intäkter. 

För Kinda kommuns del ser vi även ett ökat behov 
av att höja resultatmålet på grund av ett ökande 
demografiskt tryck och en stor investeringsplan. 
Det ökande demografiska trycket gör att vi behöver 
anpassa kommunens kostnadsnivå över tid för att 
klara av att hålla samma kvalitet när behoven hos 
medborgarna ökar. Den stora investeringsplanen skapar 
även större kostnader i form av kapitalkostnader men 
även ett finansieringsbehov där målet med de höjda 
resultatmålen är att kommunen i större grad ska 
självfinansiera investeringsplanen. De senaste åren har 
vi haft en sjunkande självfinansiering med tillhörande 
sjunkande soliditet, mycket på grund av för svaga 
resultat. Resultatmålet för år 2021 sätts därmed till 2,2 % 
av skatter och generella bidrag.

Budgetföljsamhet
En viktig del i att uppnå och bibehålla en god ekonomisk 
hushållning är att det finns en god budgetföljsamhet. 

Genom att nämnderna håller sina budgetramar bidrar de 
till en budget i balans och att de övergripande finansiella 
målen uppnås. Vi har under ett par år haft problem med 
underskott i driften och vi måste sträva mot en budget 
i balans för att inte leva över våra resurser och urholka 
Kindas ekonomi. Målet för budget 2021 är att justera 
eventuella underbudgeterade ramar.
Tabellen nedan beskriver hur budgetföljsamheten har 
varit under de senaste två åren per förvaltning.

Nämnd (%) 2018 2019

KS 0,5 -0,2

SBN -1,2 5,0

BN -2,6 -5,7

VON -6,1 -8,9

Soliditet inklusive pensionsåtagande
Soliditeten beskriver kommunens betalningsförmåga 
på lång sikt. Soliditeten bör redovisas inklusive 
pensionsåtagandet i ansvarsförbindelsen (pensioner 
intjänade före 1998), för att visa det långsiktiga 
åtagandet. Under budgetperioden kommer målet att 
vara fortsatt positiv men något minskande på kort sikt. 

Kommunen planerar att genomföra stora investeringar 
som kräver lånefinansiering vilket kommer att medföra 
en viss negativ effekt på soliditeten. På medel/lång sikt 
planeras en återgång till konstant/ökande soliditet. 
Kortsiktigt mål är att inte ha en lägre soliditet än alla 
kommuner (ovägt medel). 
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För att bibehålla en konstant eller ökande soliditet på 
lång sikt  behöver Kinda höja resultatmålen under en 
tid när investeringsbehovet är förhöjt. Målet för år 2021 
är 2,2  procent av skatter och bidrag för att klara våra 
kommande investeringar och framtida utmaningar. De 
senaste åren har ökningen av Kindas soliditet brutit 
en uppgående trend där soliditeten minskade 2019 till 
23,6%. Snittet för alla kommuner (ovägt medel) var år 
2019: 19,2%  

Skattesats
För år 2020 är kommunens skattesats 20,95 procent 
och inför budgetarbetet stod det tidigt klart att summa 
skatter och bidrag ej räcker för att täcka kostnaderna vid 
nuvarande verksamhetsnivå. 

Budgetförslaget 2021 bygger på att skattesatsen höjs till 
21,45%.

I diagrammet nedan visas hur Kindas skattesats förhåller 
sig till övriga Östgötakommuner för år 2020. Jämförbara 
kommuner i kommungruppen ligger i  snitt på 22,13 % 
och alla kommuner (ovägt medel) 21,67 %.

Självfinansieringsgrad investeringar
Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur 
stor andel av investeringarna som kan finansieras med 
årets resultat före avskrivningar.  

100 % innebär att kommunen kan skattefinansiera 
samtliga investeringar som är genomförda under året, 
vilket i sin tur innebär att kommunen inte behöver 
låna till investeringarna och att kommunens långsiktiga 
finansiella handlingsutrymme stärks.

För Kindas del kan vi se en sämre självfinansieringsgrad 
de senaste åren där 2019 års nyckeltal visar på enbart 
30 % finansiering av egna medel. I samband med en 
hög investeringstakt ger detta både ökade lån och 
försämrad likviditet. Detta leder till att vi måste höja vårt 
resultatmål för att klara av de investeringar som ligger i 
plan. 

Självfinansieringsgraden av investeringarna beräknas 
enligt budgetförslaget under 2021-2023 uppgå  till ca 
56 % i snitt. Snittet för alla kommuner år 2019 (ovägt 
medel) är 66,3 %.
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Lån
Kommunens totala investeringsutgift under perioden 
2021-2023 budgeteras till 242 mnkr och med dessa 
investeringsnivåer skapas ett behov av  upplåning 
trots att vi höjer vårt resultatmål under de kommande 
åren. Bedömningen är att lånebehovet ökar med drygt 
106 mnkr under perioden 2021 – 2023 där vår totala 
belåning sedan tidigare (aug 2020) är 150 mnkr. 

Pensioner
Prognosparametrarna från augusti 2020, som av SKR 
själva mer beskriver som scenario-parametrar, ligger 
till grund för en liten reducering av pensionskostnaden 
för 2021 jämfört med senaste årsskiftesberäkning 
för att sen öka från 2022 och framåt. Orsaken är 
främst lägre indexeringar enligt Skandia som är vår 
pensionsadministratör. Skandia har dock under år 
2020 (oktober) korrigerat sitt livslängdsantagande i 
tjänstepensions-försäkringen, vilket leder till högre 
kostnader men som inte finns med i de senaste 
prognoserna från Skandia (2020-08-31). Vi antar därför 
att pensionskostnaden därmed kommer hamna på en 
likvärdig nivå år 2021 som för år 2020 för att sen öka 
från år 2022 och framåt.

Vår pensionsförvaltare måste använda sig av RIPS 
(riktlinjer för beräkning av pensionsskuld) vid sina 
beräkningar. Under år 2020 har man sett över de 
antaganden som ligger till grund för de komplexa 
pensionsskuldsberäkningarna. En del förändringar 
har gjorts men det som påverkar oss mest är att 

livslängdsantagandet kommer korrigeras, då vi lever 
längre, och målet är att detta ska ske under 2021. I 
dagsläget vet vi inte mer än att det  kommer  driva 
upp både kostnader och skulder och gäller både 
ansvarsförbindelse och avsättning. Detta göra att det är 
högst osäkert vad kommande års pensionskostnader blir.

Känslighetsanalys
Kommunens ekonomiska resultat påverkas av en mängd 
olika faktorer varav en del händelser ligger utanför dess 
egen kontroll. Nedan har en känslighetsanalys upprättats 
som visar hur olika förändringar påverkar kommunens 
finansiella situation. Tabellen visar med tydlighet 
att ovanstående exempel på förändringar kan få en 
avgörande betydelse för kommunens ekonomi. Därför 
är det viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på 
såväl kort som lång sikt. 
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Driftbudget
Budgetramar 2021

Ram 2020 Lön+Övr Volymförändring 
och behov

Sparkrav Effektivi-
seringskrav

Budget 
2021

Valnämnd 100 -80 20
Jävsnämnd 100 100
Kommunstyrelsen 33 620 499 2 525 -1 664 -336 34 644
Samhällsbyggnadsnämnden 73 074 1 543 4 345 -1 269 -731 76 962
Bildningsnämnden 250 953 2 814 7 848 0 -2 510 259 105
Vård- och omsorgsnämnden 217 102 2 553 21 080 0 -2 171 238 564
Revision 1 080 -189 -11 880
Överförmynderi 1 380 1 380
Prioriterad lönepott 2020 1 000 20 1 020
Summa 578 409 7 429 35 718 -3 122 -5 759 612 676
Kommunfullmäktige, ofördelat 2 000
Kapitalkostnad enl. investeringsplan 2 250
Prioriterad lönepott 2021 1 000
Finansförvaltning 5 700
Nettokostnad exkl SoB 623 626

Skattesats
 

21,45 
Skatter och bidrag 637 628
Budgeterat Resultat 14 002
Resultat i andel SoB 2,20%

Framräkning av ram 2021
Under budgetarbetet för 2021 har nämnderna utgått 
från ramen för 2020 (basram 2020), exklusive eventuella 
engångssatsningar. 

I kolumnen ”Löner och övriga kostnadsökningar” 
sker uppräkning med förväntade löneökningar och 
kostnadsökningar enligt budgetförutsättningarna. 
I kolumn volymförändring och behov sammanställs 
kommunens samtliga äskningar av resurser som 
respektive nämnd behöver inför kommande budgetår. 
För att anpassa kostnadsnivån efter tillgängliga 
ramar och för att klara ett resultat om 2,2 %, åläggs 
förvaltningarna spar- och effektiviseringskrav om totalt 
8,9 mnkr.

Budgeten är beräknad utifrån följande 
budgetförutsättningar:

* Folkmängd 1/11-2020: 9 960 st
* Pris/lön (PKV-index): 2,03% lön, 1,38%  övrigt (SKR 
cirkulär 20:32)
* Personalomkostnadspålägg: 40,15%
* Internränta: 1,25%

Sammantaget ger detta ett totalt äskande från 
nämnderna om 621,6 mnkr, ett sparkrav på 8,9 mnkr och 
ett budgeterat resultat om 14 mnkr eller 2,2 % av skatter 
och generella bidrag.

Ofördelade medel
Kommunfullmäktige har en ofördelad budget om 2 
mnkr reserverats för att hantera oförutsedda kostnader 
eller satsningar som uppstår och behandlas under 
budgetåret.

Budget för ”kapitalkostnad enl investeringsplan” 
innefattar budget för kapitalkostnad som fördelas 
efter aktivering av inköpta anläggningstillgångar enligt 
beslutad investeringsplan. Här inkluderas samtliga 
investeringar, både strategiska och övriga förutom 
reinvesteringar inom fastighet då dessa budgeteras 
genom internhyresuppräkningen.

En ofördelad budget om 1 mnkr finns avsatt för riktade 
löneprioriteringar under 2021.

Finansförvaltningen har en egen budget för att hantera 
kostnader för pensioner samt övriga finansiella 
nettokostnader mm.
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 Ram 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Prognos 
2024

Prognos 
2025

Valnämnd 100 20 420 30 30 30
Jävsnämnd 100 100 102 104 106 108
Kommunstyrelsen 33 620 34 644 35 276 35 991 36 744 37 512
Samhällsbyggnadsnämnden 73 074 76 962 78 365 79 954 81 626 83 333
Bildningsnämnden 250 953 259 105 263 829 269 179 274 808 280 554
Vård- och omsorgsnämnden 217 102 238 564 242 913 247 840 253 022 258 313
Revision 1 080 880 896 914 933 953
Överförmynderi 1 380 1 380 1 405 1 434 1 464 1 494
Prioriterad lönepott 2020 1 000 1 020 1 039 1 060 1 082 1 105
Sparkrav 2022   -12 254 -12 502 -12 763 -13 030
Sparkrav 2023    -12 240 -12 496 -12 757
Sparplan 2024     -12 235 -12 491
Sparplan 2025      -12 246
Summa 578 409 612 676 611 991 611 764 612 320 612 877
KF ofördelat tillfällig budget 2 000 15 000 15 000 10 000 10 000
Kapitalkostnad enl 
investeringsplan

2 250 3 850 3 800 12 100 17 150

Prioriterad lönepott 2021 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000
Finansförvaltning 5 700 4 300 5 900 5 700 6 000
Förväntad volymförändring 
mm

1500 4 500 11 300 21 300

  623 626 638 641 643 964 655 420 672 327
Skattesats 21,45 21,45 20,95 20,95 20,95 
Skatter och bidrag 637 628 659 641 670 122 682 749 700 483
Resultat 14 002 21 000 26 158 27 330 28 157
Resultat i andel SoB  2,20% 3,18% 3,90% 4,00% 4,02%

För att få en bättre bild av det ekonomiska läget har 
en flerårig kalkyl över kommunens resursmässiga 
behov tagits fram. Av denna prognos framgår det 
tydligt att vi står inför stora kostnadsökningar inom 
planeringsperioden. 

När investeringsplanen genomförs och befolkningen 
förändras uppstår stora resursbehov. Dessa 
illustreras främst genom raderna kapitalkostnad enl 
investeringsplan samt förväntad volymförändring. 
Kapitalkostnader ökar på rambehovet i takt med att 
investeringarna genomförs då dessa överstiger de 
sjunkande avskrivningarna som uppstår när äldre 
anläggningar skrivs av. Detta ger en ackumulerande 
effekt varje år. 

Därutöver tillkommer resursbehov i form av 
förväntade volymförändringar som uppstår i takt med 
att befolkningen ökar och förändras demografiskt. 
Befolkningsmängden och demografin ger en teoretisk 
förändring i kostnadsmassan då varje enskilt individ har 
en förväntad kommunal kostnad. 

2024-2025 ser vi de största förändringarna både på 
grund av demografin men också att det kommunen 
planerar att bygga en ny gruppbostad inom LSS som ger 
ökade driftkostnader i form av personal mm. 

I föreslagen budget planeras det att genomföras 
årliga besparingar på ca 12 mnkr på befintliga ramar. 
Samtidigt avsätts 15 miljoner 2022 samt 2023 för 
kommunfullmäktige ofördelat. 2023 planeras en 
skattesänkning med 50 öre och avsättningen till 
kommunfullmäktige ofördelat sänks till 10 mnkr 2024 
och 2025 
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Kinda kommun står fortsatt inför ett stort 
investeringsbehov, med flera stora planerade projekt 
samtidigt som det löpande underhållet av befintliga 
anläggningstillgångar fortsätter. Detta ställer ökade krav 
på ett fortsatt högt resultat för att klara av de ökande 
kapitalkostnaderna som investeringsplanen medför.
Budgeten är uppdelad i tre begrepp, strategiska, övriga 
och taxefinansierade. De strategiska investeringarna 
innefattar de projekt som är av stor ekonomisk 
eller politisk karaktär. De övriga investeringarna är 
mer verksamhetsspecifika, löpande eller av mindre 
ekonomisk karaktär. Taxefinansierade investeringar är 
de projekt som inte finansieras av skattekollektivet, dvs 
vatten & avlopp samt renhållning.

I de strategiska investeringarna som är startade 
och pågående inkluderas, Rimforsa ny skola, 
räddningsstation Kisa, bredbandsutbyggnad, 
markinköp och tankbil samt investeringar inom mark 
& exploatering. De specifika projekten följs upp i 
kommunens månadsrapportering samt bokslut.  Övriga 
investeringar inkluderar  reinvesteringar i kommunens 
fastigheter, bredbandsnät, vägar mm samt inventarier 
och maskiner inom verksamhetsnämnderna. 

Investeringsplan
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Budget Plan Plan
(tkr) 2021 2022 2023

Verksamhetens intäkter 180 000 183 000 187 000
Verksamhetens kostnader -777 951 -794 890 -804 032
Avskrivningar -24 325 -25 301 -24 882
Verksamhetens nettokostnader -622 276 -637 191 -641 914

Skatteintäkter 436 268 451 194 454 857
Generella statsbidrag och utjämning 201 360 208 447 215 265
Verksamhetens resultat 15 352 22 450 28 208

Finansiella intäkter 750 750 750
Finansiella kostnader -2 100 -2 200 -2 800
Resultat efter finansiella poster 14 002 21 000 26 158

Årets resultat 14 002 21 000 26 158

Resultat i relation till Skatter o Gen bidrag 2,20% 3,18% 3,90%

Simulerat invånarantal 9 966 10 024 10 081

Ekonomisk redovisning

Resultatbudget

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 2,2 % för år 
2021.
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Balansbudget
Budget Plan Plan

(tkr) 2021 2022 2023

TILLGÅNGAR 642 202 704 702 782 360
A. Anläggningstillgångar 567 202 641 701 729 354
  I. Immateriella anläggningstillgångar
  II. Materiella anläggningstillgångar 555 202 629 701 717 354
  III. Finansiella anläggningstillgångar 12 000 12 000 12 000

B. Bidrag till infrastruktur

C. Omsättningstillgång 75 000 63 001 53 006
  I. Förråd m.m.
  II. Fordringar 50 000 50 000 50 000
  III. Kortfristiga placeringar
  IV. Kassa och bank 25 000 13 001 3 006

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 642 202 704 702 782 360
A. Eget kapital 326 002 347 002 373 160
  I. Årets resultat 14 002 21 000 26 158
  II. Resultatutjämningsreserv
  III. Övrigt eget kapital 312 000 326 002 347 002

B. Avsättningar 34 200 35 700 37 200
  I. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 8 000 8 000 8 000
  II. Andra avsättningar 26 200 27 700 29 200

C. Skulder 282 000 322 000 372 000
  I. Långfristiga skulder 182 000 222 000 272 000
  II. Kortfristiga skulder 100 000 100 000 100 000

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
1. Ansvarsförbindelser 370 000 364 000 358 000
a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 
skulderna eller avsättningarna

180 000 174 000 168 000

b) Övriga ansvarsförbindelser 190 000 190 000 190 000

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. 
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Kassaflödesanalys

Indirekt metod Budget Plan Plan
(tkr) 2021 2022 2023
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 14 002 21 000 26 158
Justering för ej likvidpåverkande poster 25 478 26 801 26 382
Övriga likviditetspåverkande poster
Poster som redovisas i annan sektion
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 39 480 47 801 52 540
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 39 480 47 801 52 540

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar -53 550 -99 800 -112 535
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella tillgångar
Avyttring av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten -53 550 -99 800 -112 535

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 15 000 55 000 60 000
Amortering av skulder för finansiell leasing
Amortering av långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 15 000 55 000 60 000

Årets kassaflöde 930 3 001 5
Likvida medel vid årets början 11 851 25 000 28 001
Likvida medel vid årets slut 25 000 28 001 28 006

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.
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Bilaga - Utdrag ur kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-16 

 

 
 

Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur  

§ 148 Dnr 2020/63  

Budget 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Budget för 2021 och plan för 2022-2023 fastställs. 
2. Driftbudget per nämnd enligt förslag från C och L fastställs till (tkr):  

 

 
 

3. Uppdra åt kommunstyrelsen att besluta om eventuell utfördelning av 
budget för ”Löneprioriteringar 2021”. Totalt budgeterat belopp: 1 000 tkr. 

4. Budget för ”Kapitalkostnad genomförda investeringar” utfördelas till 
nämnd tertialvis av ekonomiavdelningen vid aktivering av investering. 
Totalt budgeterat belopp: 2 250 tkr 

5. Investeringsplan enligt förslag från C och L för 2021-2025 fastställs och 
ersätter tidigare års investeringsbudget. 

6. Till Kommunstyrelsen delegeras att besluta om starttillstånd för strategiska 
investeringar.  

7. Kommunstyrelsen har under 2021 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning samt nyupplåna, 
dvs. öka kommunens skulder, med 50 000 tkr. 

8. Återställande av 2019 års negativa balanskravsresultat: 11 691 tkr görs 
enligt prognos under år 2020. Eventuellt återstående belopp återställs 
under år 2021. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(3) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-16 

 

 
 

Kommunfullmäktige   

 
Justerandes signatur  

9. Till Kommunstyrelsen delegeras att vid behov omdisponera mellan 
investeringsprojekten. 

 

Reservation/Protokollsanteckning 
Erik Andersson, Anders Lind och Kicki Stridh (samtliga V) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Vänsterpartiets budgetförslag. 

Pierre Ländell och UIrik Saanum (samtliga LPo) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Landsbygdspartiet Oberoendes budgetförslag.  

Christian Nordin Olsson, Mats Åsenfalk, Peter Nilsson, Mikael Lindell och Sigge 
Bergqvist (samtliga SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Sverigedemokraternas budgetförslag. 

Lena Käcker Johansson (KD) lämnar en protokollsanteckning med följande lydelse:  

”Kristdemokraterna anser att det är mycket olyckligt att budgetprocessen dragit ut 
så länge i tid. Med en balanserad skattehöjning, som ändå placerar Kinda bland de 
tre kommuner som har lägst skatt i Östergötland, och samtidigt ser till att 
kärnverksamhet som vård- och omsorg och bildning undantas från sparkrav och 
justerar den underbudgetering som varit, ser vi att kvaliteten kan bibehållas. Kinda 
står dock inför stora ekonomiska utmaningar på längre sikt, och osäkerheten vad 
gäller pandemins utveckling gör att svårigheterna att lägga en plan för flera år är 
ännu mer utmanande.” 

Ärendebeskrivning 
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. 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. 

Det budgetförslag som kommunstyrelsens beredning väljer att lägga fram till 
kommunstyrelsen är det förslag som upprättats av Centerpartiet och Liberalerna. 
Beslutet baseras på det budgetunderlag som inlämnats av partierna i fråga. En ny 
version av det sammanställda budgetdokumentet tas fram av förvaltningen inför 
kommunfullmäktiges behandling av ärendet då den nu utskickade versionen 
avviker mot det ursprungligen inlämnade underlaget. 

Vad gäller kommunrevisionens budget har denna beretts av den särskilt utsedda 
budgetberedningen tillsammans med kommunfullmäktiges presidium. 
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Fullständigt beslut kan tas del av via vår hemsida www.kinda.se/handlingar 
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