STRATEGISK PLAN 2019-2022
VERKSAMHETSPLAN
MED BUDGET 2021
BESLUTAD I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2020-11-26

KIL.SE

INNEHÅLL
Kil på rätt spår............................................................................................................3
Så styr vi Kils kommun .............................................................................................4
NÅGRA CENTRALA BEGREPP ......................................................................................................................... 4
PLANERINGSPROCESS FÖR VERKSAMHETSPLAN ..................................................................................... 5
RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING .................................................................................... 6

Kils kommuns vision .................................................................................................7
Strategiska mål 2019-2022 ........................................................................................8
DET EKONOMISKA PERSPEKTIVET ................................................................................................................ 8
MÅL 2021 - EKONOMI ......................................................................................................................................... 9
MEDBORGARPERSPEKTIVET ........................................................................................................................ 10
MÅL 2021 - MEDBORGARE ............................................................................................................................. 11
MEDARBETARPERSPEKTIVET ....................................................................................................................... 12
MÅL 2021 - MEDARBETARE ............................................................................................................................ 13
HÅLLBAR UTVECKLING .................................................................................................................................. 14
MÅL 2021 – HÅLLBAR UTVECKLING ............................................................................................................. 15

Finansiella sammanställningar...............................................................................16
DRIFTREDOVISNING ........................................................................................................................................ 16
INVESTERINGSBUDGET OCH PLAN .............................................................................................................. 17
RESULTATRÄKNING 2019-2023...................................................................................................................... 19
BALANSRÄKNING 2019-2023 .......................................................................................................................... 19
KASSAFLÖDESANALYS 2019-2023 ............................................................................................................... 20

VERKSAMHETSPLAN 2021 ....................................................................................21
POLITISK VERKSAMHET ................................................................................................................................. 21
FYSISK & TEKNISK PLANERING .................................................................................................................... 22
NÄRINGSLIV & TURISM ................................................................................................................................... 23
GATOR & VÄGAR, PARK, SKOG .................................................................................................................... 24
MILJÖ & HÄLSA ................................................................................................................................................ 25
FRITID & KULTUR ............................................................................................................................................. 26
FÖRSKOLA ........................................................................................................................................................27
GRUNDSKOLA .................................................................................................................................................. 28
GYMNASIESKOLA ............................................................................................................................................ 29
VUXENUTBILDNING INKLusive SFI ................................................................................................................ 30
ÄLDREOMSORG ............................................................................................................................................... 31
INSATSER ENLIGT LSS & SFB ........................................................................................................................ 32
SOCIALPSYKIATRI ........................................................................................................................................... 34
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG.................................................................................................................... 35
FLYKTINGMOTTAGANDE ................................................................................................................................ 36
ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER.................................................................................................................... 37
VATTEN, AVLOPP & SLAMSUGNING ............................................................................................................. 38
LEDNINGS- OCH VERKSAMHETSSTÖD ........................................................................................................ 39
RÄDDNINGSTJÄNST & SAMHÄLLSSKYDD................................................................................................... 41
FÄRDTJÄNST ....................................................................................................................................................42

Sida 2 av 42

Kil på rätt spår
Kils kommun är väl rustad inför framtiden. Vi ser naturligtvis
utmaningar, möjligheter, hot och hinder men vi är en kommun i
tillväxt. Vi har ett bra och gynnsamt läge i Värmland och ett näringsliv
som växer.
Samtidigt är det kämpigt i flera branscher på grund av covid-19, vilket även
påverkar kommunen. Kompetensförsörjning är en utmaning som vi delar med
övriga kommuner, men närheten till en större stad och våra kommunikationer ger
oss goda möjligheter att klara utmaningen.
Det är viktigt att vi är en attraktiv arbetsgivare. Därför byter vi ut önskad
sysselsättningsgrad till heltid som norm i perspektivet medarbetare (deltid ska
dock vara en möjlighet). Heltid som norm är en viktig jämställdhetsfråga men
också viktig för att vi ska kunna kompetensförsörja kommunens verksamheter. Nu
börjar vi heltidsresan.
Vi har en kommunövergripande politisk organisation och en kreativ förvaltning
som kommer skörda fler framgångar. Det är mycket på gång, bland annat
Kilsmodellen där personer som saknar egen försörjning ska få rätt vägledning för
att börja studera, praktisera eller få ett eget arbete. Skolan arbetar hårt för att
förbättra studieresultaten och för att fler ska bli behöriga till gymnasiet efter åk 9.
Kils kommun står inför stora investeringar. Vi har snart byggt färdigt Vikstaskolan,
planerar för ett särskilt boende med 80 platser och Kilsbostäder planerar för ett
flerfamiljshus på Storgatan. Totalt investerar vi drygt 550 miljoner kronor i en tid
med stor osäkerhet på grund av rådande pandemi. Vi behöver trots osäkerheter
investera för att framtidssäkra Kils kommun.
Vi är lyckligt lottade med invånare som har god initiativkraft. Ett exempel är
utvecklingen i Fagerås. Byalaget har flerdubblat den kommunala ekonomiska
insatsen och resultatet är nu restaurang, livsmedelsbutik, tapp för drivmedel och
resecentrum. Hela Kils kommun ska utvecklas och det framgår i
investeringsbudgeten för kommande år.
Skatteintäkter är en förutsättning för en kommuns utveckling och det är människor
som arbetar och driver företag som bidrar med denna grundförutsättning. Vi vet
inte idag hur pandemin har påverkat oss när den väl är över. När vi väl tagit oss ur
den ska vi ta tillvara på det vi lärt oss och inte av gammal vana göra som vi gjort
innan. Vi ska arbeta på bästa sätt för att skapa en ljus framtid i Kil.
Vi tror på Kil och vi tror på framtiden.

Anders Johansson (S),

Kenneth Bengtsson (C)

kommunstyrelsens ordförande

kommunstyrelsens vice ordförande
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Så styr vi Kils kommun
Kils kommuns sätt att styra är baserat på modellen ”balanserad styrning”. Kils
kommun styrs av visionen och de strategiska målen med perspektiven ekonomi,
medborgare, medarbetare och hållbar utveckling.
Vi har strategier för hur vi ska nå de strategiska målen. För att mäta uppfyllelsen av
de strategiska målen har vi indikatorer. För varje indikator sätter vi ett operativt
mål. Handlingsplaner beskriver vi vad vi ska göra för att nå de operativa målen.

NÅGRA CENTRALA BEGREPP
Vision uttrycker det vi vill uppnå i framtiden.
Perspektiv är viktiga fokusområden.
Strategiska mål, om vi når visionen, var kommer vi då att befinna oss inom
respektive fokusområde? De strategiska målen har ett tidsperspektiv på 1-5 år.
Strategier är de kritiska framgångsfaktorerna för att nå de strategiska målen.
Indikatorer är måtten som indikerar vår strategiska styrning, det vill säga hur vi
vet om de strategiska målen är på väg att uppfyllas. Till varje mått knyts ett mål,
som kan beskrivas som operativt, och är det som ska uppnås inom 0-1 år.
Handlingsplaner beskriver hur planerna ser ut för att nå respektive operativt
mål för indikatorerna.
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PLANERINGSPROCESS FÖR VERKSAMHETSPLAN
Planeringsprocessen är indelad i faserna analys, planering och detaljplanering.
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RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning (kommunallagen 11 kap § 1).
Detta stycke utgör Kils kommuns riktlinjer enligt kommunallagens direktiv.
Begreppet ”god ekonomisk hushållning” har både ett finansiellt perspektiv och ett
verksamhetsperspektiv.
God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att
varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar.
Med andra ord - ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare
generation förbrukat.
God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv avser kommunens
förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt
sätt. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det
finnas ett samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta
säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet.
För att åstadkomma detta samband krävs bland annat en god planering,
framförhållning, handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande
och tillförlitlig redovisning som ger information om resultat och avvikelser
gentemot uppställda mål.
God ekonomisk hushållning uppnås för Kils kommun genom att de finansiella
målen och verksamhetsmålen uppfylls.
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Kils kommuns vision
KIL PÅ RÄTT SPÅR
DEN TRYGGA MÖTESPLATSEN, EN KRAFTKÄLLA FÖR UTVECKLING OCH VÄLMÅENDE

•

Hela världen ligger inom räckhåll och från övriga världen är det nära till oss

•

Den goda gemenskapen mellan människorna i alla åldrar är omvittnad och ger
trygghet i vardagen

•

Goda möjligheter att må bra och leva ett hälsosamt liv

•

Framgångsrika företag utgör grunden för sysselsättningen inom kommunen

DEN FAMILJEVÄNLIGA OCH OMHÄNDERTAGANDE KOMMUNEN MED VALFRIHET

•

Den mest familjevänliga kommunen i regionen

•

Det bästa boendealternativet för alla åldrar

•

Engagerande föreningar med ett rikt utbud för en meningsfull fritid

•

Samhällsplaneringen är inriktad på hållbar utveckling och utgår från
människans behov
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Strategiska mål 2019-2022
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2020 perspektiv, strategiska
mål och strategier.

DET EKONOMISKA PERSPEKTIVET
En ordnad ekonomi är förutsättningen för välfärd och kommunal verksamhet. Det
ekonomiska perspektivet är överordnat övriga perspektiv. Under planperioden
2021-2023 ska kunskapsinhämtning ske i kommunens och kommunkoncernens
verksamhetsgrenar med målsättningen att hitta rationella och effektiva arbetssätt
med bibehållen kvalité gentemot våra kunder. Målet är att ta tillvara digitala
lösningar och annan teknisk utveckling, på både kort och långt perspektiv.
STRATEGISKA MÅL
•

Soliditeten ska återställas till 2019 års nivå senast år 2030.

•

De årliga resultaten skall minst nå 2,5 procent av skattenettot under
planperioden.

STRATEGIER FÖR ATT NÅ MÅLEN



Högsta möjliga kostnadstäckning via taxor och avgifter på
konkurrenskraftig nivå.



All möjlig samordning som innebär kostnadsbesparingar och bibehållen
kvalitet ska genomföras, inom kommunen och tillsammans med andra
kommuner.



Digitalisering och automatisering skall genomföras.



Fastslå lämplig nivå på lånetak/skuldsättningstak för kommunkoncernen.



Vi har ett årligt ekonomiskt överskott som skapar utrymme för finansiering
av reinvesteringar.
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MÅL 2021 - EKONOMI
Förvaltningens förslag på ettåriga mål, indikatorer och aktiviteter för att vi ska nå
de strategiska målen i perspektivet Ekonomi under planperioden.


Kils kommuns soliditet ska vara minst 17 procent den 31 december 2021.

Indikatorer
Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser.



Kommunens externa låneskuld får vara högst 465 miljoner kronor.

Indikatorer
Skuldsättning i kronor



Koncernens externa låneskuld får vara högst 821 miljoner kronor.

Indikatorer
Skuldsättning i kronor



Resultatet för 2021 ska vara 2,5 procent av skattenettot.

Indikatorer
Självfinansieringsgrad av investeringar.
Prognosticerat resultat i procent av skattenetto.



Kils kommun ska finansiera 37 procent av investeringarna med egna medel.

Indikatorer
Självfinansieringsgrad
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MEDBORGARPERSPEKTIVET
Kils kommun är en trygg och attraktiv kommun att leva och bo i. Kils kommun
stödjer utbud av både kultur och fritidsaktiviteter i samarbete med föreningslivet.
STRATEGISKA MÅL
•

Kunder och medborgare är nöjda med den kommunala servicen.

•

Vi har Karlstadsregionens bästa företagsklimat.

•

Vi har underlättat för egenförsörjning.

•

Andelen elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet har ökat.

•

Andelen invånare i arbetsför ålder som varken arbetar eller studerar har
minskat.

STRATEGIER FÖR ATT NÅ MÅLEN



Dialogen med kunderna är aktiv och de får ett gott bemötande.



Medborgare vet vilken service och kvalitet de kan förvänta sig.



Aktiv medborgardialog med avsikt att synliggöra de kommunala
verksamheterna.



De strategiska målen och kommunens värdegrund är kända för
allmänheten.



Vi erbjuder barnomsorg på kvällar, nätter och helger.



Vi arbetar aktivt med integration och mot utanförskap.



Vi har kvar våra förskolor och skolor på landsbygden.



Kommunen arbetar aktivt med föreningarna för att säkra ett gott utbud av
kultur, fritid och idrott.
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MÅL 2021 - MEDBORGARE
Förvaltningens förslag på ettåriga mål, indikatorer och aktiviteter för att vi ska nå
de strategiska målen i perspektivet Medborgare under planperioden.
Aktiviteter
Införa fler e-tjänster
Införa funktionsnummer där det ökar tillgängligheten för kunderna
Utreda möjlighet till löpande kundutvärdering



Andelen elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet har ökat.

Indikatorer
Andel behöriga elever till gymnasiet.



Förbättra resultatet i Svensk näringslivsranking med 50 placeringar inom
området "Skolans kontakt med det lokala näringslivet"

Indikatorer
Placering på Svensk näringslivsranking



Andelen vuxna personer av befolkningen i Kil med ekonomiskt bistånd ska
minska jämfört med 2020.

Indikatorer
Andel personer med långvarigt ekonomiskt bistånd av totalt antal personer med
bistånd.



Antalet personer som börjat arbeta eller börjat studera efter avslut i
kommunens arbetsmarknadsenhet ska öka jämfört med 2020.

Indikatorer
Antal personer som påbörjat arbete/studier jämfört med 2020.
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MEDARBETARPERSPEKTIVET
Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsplats som ger medarbetare möjlighet att
utveckla sig själva och verksamheten.
STRATEGISKA MÅL
•

Medarbetarna är stolta över att arbeta i Kils kommun.

•

Kils kommun tillämpar en tillitsbaserad styrning som bidrar till att
medarbetarnas kompetens tillvaratas och utvecklas.

STRATEGIER FÖR ATT NÅ MÅLEN



Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare är lägre än
riksgenomsnittet.



Medarbetarna i Kil förstår sitt uppdrag och är goda ambassadörer.



Ledarskapet i Kil bygger på tillit.



Vi erbjuder attraktiva anställningsvillkor.



Heltid som norm ska gälla alla anställda i Kils kommun utan att
kostnaderna ökar.



Vi arbetar med delaktighet utifrån förändringskoncept Lean.



Alla medarbetare skall arbeta efter Kils kommuns värdegrund.



Avslutsintervjuer ska genomföras med medarbetare som slutar en
anställning.
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MÅL 2021 - MEDARBETARE
Förvaltningens förslag på ettåriga mål, indikatorer och aktiviteter för att vi ska nå
de strategiska målen i perspektivet Medarbetare under planperioden.



Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2019.

Indikatorer
Sjukfrånvaro per verksamhet i procent
Andelen korttids-/långtidssjukfrånvaro av totalen

Aktiviteter
Införa ON-boarding för alla nyanställda
Utbildningspaket för chefer för att arbeta med förbättrings- och förändringsarbete



Antalet vikarier ska minska med 50 årsarbetare jämfört med 2019.

Indikatorer
Antalet vikarier jämfört med 2019.
Vikariekostnad i kr

Aktiviteter
Införa ny planeringsenhet för bemanning och planering av personal.
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HÅLLBAR UTVECKLING
Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.
Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling för miljö och
kommande generationer. Kils kommun ska bidra till förverkligande av Agenda
2030.
STRATEGISKA MÅL
•

Kil växer i en takt som är hållbar utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga
förutsättningar.

•

Befolkningen ökar liksom antalet arbetstillfällen och besöksnäringen.

•

Kils kommun har ett utbyggt nät av gång-och cykelvägar.

•

Kils kommun prioriterar i möjligaste mån närproducerade och ekologiska
livsmedel.

•

Antalet företag har blivit fler.

•

Kil har god tillgång på planlagd mark för bostäder och verksamheter.

•

Kommunalskatten är oförändrad under mandatperioden.

STRATEGIER FÖR ATT NÅ MÅLEN



I nära samarbete med civilsamhället skapar vi förutsättningar för
delaktighet.



Aktiv dialog med besöksnäringen i kommunen.



Kil har tillgång på planlagd mark för bostäder och verksamheter.



Vi bygger en ny modern skola i Kils tätort.



Vi skapar förutsättningar för nya bostäder i Kils tätort, och på
landsbygden.



Vi erbjuder mångfald genom att öka antalet alternativa utförare av
kommunal verksamhet, i första hand intraprenader.



Vi bygger nytt särskilt boende för äldre.



Ny teknik, skall användas som tillsammans ger vinster i form av ekonomi,
social och miljömässiga resultat på kort och lång sikt.

Sida 14 av 42

MÅL 2021 – HÅLLBAR UTVECKLING
Förvaltningens förslag på ettåriga indikatorer och aktiviteter för att vi ska nå de
strategiska målen i perspektivet Hållbar utveckling under planperioden.
Aktiviteter
Bygga klart Vikstaskolan.
Bygga klart nytt äldreboende Sannerud.

Indikatorer
Antal invånare.
Antal arbetstillfällen.
Antal gästnätter.

Indikatorer
Antal företag per den 31 december.

Aktiviteter
Översiktsplan och fördjupad översiktsplan (ÖP och FÖP).
Dikartorp.
Revidera bostadsförsörjningsprogrammet.

Indikatorer
Kronor av skattekrona
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Finansiella sammanställningar
DRIFTREDOVISNING
Budget
2020

Verksamhetsområde (tkr)
SKATTENETTO

Prognos
2020

737 967

Kommungemensamma kostnader/intäkter
Pensioner
Motbokning kapitalkostnader
Realisationsvinster
Realisationsförluster

Budget
2021

756 030

766 095

-920

-920

-420

-13 330

-13 399

-13 678

12 000

12 600

7 500

1 400

1 400

1 400

0

Finansiella intäkter

6 822

7 260

6 483

Finansiella kostnader

-7 160

-7 000

-6 507

Strategiska reserver

-2 300

-2 300

-1 010

Avsättning för översvämning aug 2019

0

-10 000

0

Driftkostnader projekt Vikstaskolan

0

-6 000

-3 520

Detaljplan Dikartorp

-900

Fördjupad översiktsplan Kils centrum

-500

Summa

734 479

738 961

753 653

VERKSAMHETSOMRÅDEN
Politisk verksamhet

-10 622

-10 006

-10 476

Fysisk och teknisk planering

-2 745

-1 074

-3 154

Näringsliv och turism

-2 464

-2 264

-2 334

Gator och vägar, parker, skog

-29 450

-29 900

-27 958

Miljö och hälsa

-1 862

-1 700

-2 189

Fritid och kultur

-27 628

-29 128

-29 586

Förskola

-83 634

-83 431

-83 842

-176 904

-178 961

-180 855

-51 122

-50 436

-53 232

568

1 068

0

-155 872

-147 772

-147 986

-58 532

-59 032

-58 836

Grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning inklusive SFI
Äldreomsorg
Insatser enligt LSS och SFB
Socialpsykiatri
Individ- och familjeomsorg
Flyktingmottagande
Arbetsmarknadsåtgärder

-9 572

-10 186

-9 798

-45 633

-55 963

-47 242

-306

-306

-593

-5 753

-5 553

-7 846

-45 610

-47 260

-45 854

Räddningstjänst och samhällsskydd

-9 814

-9 814

-10 030

Färdtjänst

-2 024

-2 354

-2 789

Lednings- och verksamhetsstöd

Central reserv för behovsförändringar

-8 000

Central reserv för lönekostnadsökning

-2 000

Vatten och avlopp samt slamsugning
SUMMA

verksområden inklusive taxefinansierad verksamhet

KOMMUNENS RESULTAT
Resultat i procent av skattenetto
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0

0

0

-718 979

-724 072

-734 600

15 500

14 889

19 053

2,1

2,0

2,5

INVESTERINGSBUDGET OCH PLAN
Projekt/benämning (tkr)

Totalkostn.
vid projekt

Kostnad
tom 2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Fastigheter
Vikstaskolan, inklusive idrottshall
Ombyggnation skola/förskola
Stenåsen

192 905

114 130

78 775

0

12 000
500

500

500

3 500

2 500

2 500

2 500

2 500

85 775

18 500

5 500

Asfaltering gator

3 600

3 600

3 600

Industrispår, åtgärder

1 000

Belysning utemiljö, utbyte av
armaturer

1 800

1 800

1 800

Utemiljö skolor/förskolor
Ishall, bör utredas närmare

6 000

Ishallen; Ventilation, värme,
avfuktning, el och larm

4 000

4 000

Äldreboende Sannerud (utlåning)
Investeringar fastighet
Inventarier äldreboende inkl kök
Totalt Fastigheter

202 905

114 130

Gata och park

Frykstahöjden, utvecklingsåtgärder

830
1 200

Sannerudsvallen,
utvecklingsåtgärder

500

Gång och cykelväg Fagerås
Konstgräsplan Sannerudsvallen

2 000

Totalt gata och park

8 930

7 400

5 400

Inventarier, IT-investeringar
Utveckling ekonomisystem mm

600

200

200

1 000

1 000

1 000

Kök, utrustning

550

500

500

Inventarier personalmatsal
kommunhus

200

Digitalisering,
verksamhetsutveckling

3 800

Verksamhetssystem vård och
omsorg
Till kommunstyrelsens förfogande

2 120

Totalt inventarier, immateriella
tillgångar

4 470

5 500

1 700

114 130

99 175

31 400

12 600

1 150

750

750

Summa verksområden inklusive taxefinansierad
verksamhet

202 905

Vatten och avlopp
Rensgaller va-verket

2 000

Ledningsrätter, förrättning
Lantmäteriet

1 850

700

2 000

2 900

750

Pumpstation Matcentrum, Fagerås
Dagvattenutlopp

2 000

Sida 17 av 42

650

Dagvattenseparering, projektering &
åtgärder

5 300

300

1 000

1 000

1 000

Projektering och åtgärder
ledningsnätet

5 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 500

5 000

VA, Skogsvägen

16 500

Högboda, nytt vattenverk

5 500

Fryksta vattenverk pumpar och
ledningsarbeten

1 500

Pumpstationer
VA Gravendalsvägen - Skogsvägen

2 000
3 900

2 000

3 900

Övervakningssystem VA

1 800

Flytt av pumpstation Frykenbaden

4 000

VA, Älgvägen
Ombyggnation, Nilsby vattenverk
Byte invändigt rörgalleri, vattentornet
Mon
Råvattenledning Fryksta vattentäkt
till vattenverket
1 500

Ventilation mekaniskt reningssteg,
reningsverket
Summa investeringar,
taxefinansierad verksamhet

37 450

2 750

13 600

17 150

11 250

Exploateringsverksamhet
Dikartorp, etapp 1

15 000

11 000

4 000

Totalt exploateringsverksamhet

15 000

11 000

4 000

TOTALT KOMMUNEN
Investeringar med egna medel

255 355

116 880

123 775

52 550

23 850

47 450

2 750

34 000

48 550

23 850
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RESULTATRÄKNING 2019-2023
Bokslut
2019

(mkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

Prognos
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

180,8

203,4

216,0

225,0

234,0

-862,4

-915,8

-937,0

-968,2

-991,2

-26,0

-27,1

-26,0

-26,0

-32

-707,6

-739,5

-747,0

-769,2

-789,2

537,6

540,9

543,2

562,5

584,6

Generella statsbidrag och utjämning

181,8

217,6

222,9

216,9

212,5

Verksamhetens resultat

719,5

758,5

766,1

779,4

797,1

Finansiella intäkter

6,3

7,3

6,5

6,3

6,2

Finansiella kostnader

-7,0

-7,0

-6,5

-4,3

-5,1

Resultat efter finansiella poster

-0,7

0,3

0,0

2,0

1,1

Extraordinära poster (netto)
ÅRETS RESULTAT

0

0

0

0

0

11,1

19,3

19,1

12,2

9,0

BALANSRÄKNING 2019-2023
(mkr)

Bokslut
2019

Prognos
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

694 200

789 650

887 425

1 209 475

1 200 325

Omsättningstillgångar

83 900

83 900

83 900

83 900

83 900

Kassa och bank
SUMMA TILLGÅNGAR

18 700

35 768

28 604

17 914

32 619

796 800

909 318

999 929

1 311 289

1 316 844

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat

11 100

19 241

19 053

12 235

8 995

Övrigt eget kapital

326 900

338 000

357 241

376 294

388 529

Summa eget kapital

338 000

357 241

376 294

388 529

397 484

25 700

30 977

32 535

35 660

38 260

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser
Andra avsättningar
Summa avsättningar

2 000

10 000

10 000

10 000

10 000

27 700

40 977

42 535

45 660

48 260

Skulder
Långfristiga skulder

293 000

373 000

443 000

739 000

733 000

Kortfristiga skulder

138 100

138 100

138 100

138 100

138 100

Summa skulder

431 100

511 100

581 100

877 100

871 100

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

796 800

909 318

999 929

1 311 289

1 316 844
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KASSAFLÖDESANALYS 2019-2023
Bokslut
2019

(mkr)

Prognos
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Den löpande verksamheten
Avskrivningar

26 000

26 000

26 000

32 500

33 000

4 900

5 277

1 558

3 125

2 600

Avsättning för pensioner
Övriga ej likviditetspåverkande poster

-1 900

10 000

Årets resultat

11 100

19 241

19 053

12 235

8 955

Kassaflöde från den löpande verksamheten

40 100

60 518

46 611

47 860

44 555

-32 100

-121 450

-123 775

-52 550

-23 850

-121 450

-123 775

-52 550

-23 850

70 000

302 000

Investeringsverksamheten
Investering i anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar

200

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-31 900

Finansieringsverksamheten
Förändring av avsättning

-2 000

-2 000

0

80 000

Nyupptagna lån
Amortering på låneskuld

-6 000

Ökning (+) / minskning (-) av långfristiga skulder

-6 000

-800

Ökning av långfristiga fordringar

0

Minskning av långfristiga fordringar

5 100

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

2 300

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

-4 000

Årets kassaflöde

-302 000
78 000

70 000

-6 000

-6 000

6 500

17 068

-7 164

-10 690

14 705

Likvida medel vid årets början

12 100

18 700

35 768

28 604

17 914

Likvida medel vid årets slut

18 700

35 768

28 604

17 914

32 619

Självfinansieringsgrad av investeringar

125 %

50 %

38 %

91 %

187 %
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VERKSAMHETSPLAN 2021
POLITISK VERKSAMHET
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Verksamhetsområdet politisk verksamhet består av kommunfullmäktige och dess
beredningar, kommunstyrelsen och dess utskott, myndighetsnämnden,
samverkansnämnden, valnämnden, kommunrevisionen, överförmyndarnämnden
och andra gemensamma nämnder som inte ingår i Kils kommuns organisation,
samt kommunalförbund. Kils kommun samverkar med andra kommuner om
överförmyndarverksamhet och medfinansierar verksamheten.
I den politiska verksamheten ingår sammanträden, workshops och
kompetensutveckling. I området ingår också förvaltningsstöd till politiken och
partistöd till de lokala politiska partierna. Fullmäktige, kommunstyrelsen och
utskotten samt myndighetsnämnden sammanträder normalt tio till elva gånger per
år och utöver det vid behov. Verksamhetsområdet styrs av kommunallagen.
RESURSER
EKONOMI
Bokslut
2019, netto

Budget
2020, netto

Budget
2021, netto

3 698

5 470

4 975

Partistöd

350

350

350

Revision

946

930

942

Övrig politisk verksamhet

1 991

2 092

2 162

Överförmyndarverksamhet

1 543

1 540

1 843

1

3

3

Verksamhet (tkr)
Nämnd- och styrelseverksamhet

Samverkansnämnd
Valnämnd

205

0

0

Myndighetsnämnd

196

237

201

8 930

10 622

10 476

Anslag
FÖRÄNDRINGAR

Överförmyndarverksamheten, som vi har tillsammans med kommunerna
Forshaga, Hagfors, Munkfors och Grums, ökar sina kostnader på grund av
investering i nytt ärendehanteringssystem.
I budgeten för 2020 räknade vi med för hög procentsats på sociala avgifter för
arvoden. Det är orsaken till en lägre budget för nämnd- och styrelseverksamhet
budgetåret 2021.
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FYSISK & TEKNISK PLANERING
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Verksamhetsområdet fysisk och teknisk planering består av bygglov, tillsyn,
strandskydd, primärkarta, adressregister och VA-karta.
Området innehåller också samhällsplanering av den långsiktiga utvecklingen av
kommunen. Det sker bland annat genom översiktsplan (ÖP), fördjupade
översiktsplaner (FÖP), detaljplaner, riktlinjer för bostadsförsörjningen och andra
strategiska planer för användningen av mark och vatten.
Inom verksamheten finns även geografiskt informationssystem (GIS), som bland
annat har till uppgift att skapa, revidera och analysera geografiska data efter
användarnas behov.
Området regleras av framförallt av plan- och bygglagen och miljöbalken.
Den avgiftsfinansierade bygglovsverksamheten består normalt av cirka 300 beslut
enligt plan- och bygglagen, varav 150 beslut rör bygglov (nybyggnad, tillbyggnad
och övriga bygglov).
Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandatperioden pröva om
översiktsplanen är aktuell.
RESURSER
EKONOMI
Verksamhet (tkr)

Bokslut
2019, netto

Budget
2020, netto

Budget
2021, netto

1 129

1 091

1 902

283

732

791

Planverksamhet
Bygglovsverksamhet
GIS- och mätningsverksamhet

1 081

922

961

Anslag

2 493

2 745

3 654

FÖRÄNDRINGAR

Ökning med 500 tusen kronor för att ta fram en fördjupad översiktsplan för
centrum av Kil.
Vi fortsätter att satsa på smartare samhällsbyggnadsprocesser. Det gör vi bland
annat genom e-tjänster, digitalisering av detaljplanearbetet samt förenklat
framtagande av kartdokument för att skapa bättre förutsättningar för
datainsamling och datautbyte av geodata. Investeringen är en del av
digitaliseringsuppdraget och beräknas kosta cirka 250 tusen kronor.
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NÄRINGSLIV & TURISM
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Verksamhetsområdet näringsliv och turism syftar till att underlätta för näringsliv
och besöksnäring i kommunen. Området består även av turismfrågor. I
turismfrågor samverkar Kil med Karlstad, Forshaga, Grums och Hammarö.
Exempel på verksamhet är företagsbesök, utbildningar och informationsmöten,
information och nyhetsbrev till företagen.
Verksamheten inom området är ett frivilligt åtagande för kommunen.
RESURSER
EKONOMI
Verksamhet (tkr)

Bokslut
2019, netto

Budget
2020, netto

Budget
2021, netto

1 837

2 376

2 246

Näringsliv
Turism

164

88

88

Anslag

2 001

2 464

2 334

FÖRÄNDRINGAR

Verksamhetsområdet kommer att minska budget för konsulttjänster jämfört med
2020. Tidigare köptes tjänst för att producera nyhetsbrevet som går ut till
företagen varje kvartal. Under 2020 har vi arbetat om nyhetsbrevet och sköter
framtagning och utskick internt via näringsliv och turism.
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GATOR & VÄGAR, PARK, SKOG
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Verksamhetsområdet gator och park, vägar och skog innehåller drift och underhåll
av kommunala gator och vägar samt enskilda vägar med statsbidrag. I området
ingår också parkverksamhet och grönytor, utemiljön i skolor och förskolor, drift
och skötsel av kommunens industrispår samt skogsförvaltning.
Det finns ca 10 mil kommunala gator och vägar och 20 mil enskilda vägar med
statsbidrag, samt cirka 732 hektar skog.
RESURSER
EKONOMI
Bokslut
2019, netto

Budget
2020, netto

Budget
2021, netto

Allmänna vägar

16 394

15 729

5 930

Enskilda vägar

3 981

1 884

1 364

Verksamhet (tkr)

Industrispår

-150

-91

-113

Trafikbelysning

3 521

3 423

0

Trafiksäkerhet

53

147

0

Gemensamma kostnader

1 493

1 386

13 835

Parker

5 516

5 982

6 054

Skog och arrenden

148

176

168

Kapitalkostnader Fryksdalsbanan

531

814

720

31 487

29 450

27 958

Anslag
FÖRÄNDRINGAR

I gemensamma kostnader ingår nu även trafikbelysning och trafiksäkerhet.
Personalen på gata är budgeterad här tillsammans med avdelningens fasta
driftkostnader. Huvudsakliga anledningen till lägre kostnader avser avskrivning
och internränta, men även minskad budget för konsulttjänster och vikarier.
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MILJÖ & HÄLSA
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Verksamhetsområdet miljö och hälsa består till största del av myndighetsutövning
enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Inom verksamhetsområdet finns
också tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande
produkter och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Naturvårdsarbete
och vattenvårdsarbete ingår i verksamhetsområdet.
Den avgiftsfinansierade livsmedelsverksamheten innehåller normalt
kontroll/tillsyn av cirka 100 livsmedelsverksamheter.
Den avgiftsfinansierade verksamheten utifrån miljöbalken kopplas till cirka 100
registrerade miljöfarliga verksamheter, 1600 enskilda avlopp samt cirka 100
anmälningar, 60 lantbruksverksamheter och 80 hälsoskyddsobjekt (skolor,
förskolor, äldreboende, hygienlokaler med flera).
I kommunen finns tre naturreservat; Ravinerna vid Apertin, Kilsravinerna och
Rennstadssnipan. Kils kommun ansvarar för skötseln av Kilsravinerna och
Länsstyrelsen för de båda andra reservaten.
Kommunen medfinansierar Region Värmlands arbete med friskvård.
RESURSER
EKONOMI
Verksamhet (tkr)

Bokslut
2019, netto

Budget
2020, netto

Budget
2021, netto

392

343

666

1 014

1 006

750

4

111

177

490

216

421

Administration myndighetsutövning
Miljö- och hälsoskydd
Livsmedelstillsyn
Miljö, hälsa och hållbar utveckling
Alkohol- och tobakstillstånd
Anslag

39

186

175

1 939

1 862

2 189

FÖRÄNDRINGAR

Under administration myndighetsutövning så har verksamhetens fasta
driftkostnader samlats tillsammans med fortbildning och representation, dessa har
tidigare belastat miljö - och hälsoskydd. Något lägre finansieringsgrad på naturvård
via projekt med anledning av arbetet med miljöstrategiska mål. Naturvård belastas
med kostnader för hyra och it-drift 2021.
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FRITID & KULTUR
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Verksamhetsområdet fritid och kultur består bland annat av bibliotek, kulturskola,
föreningsliv, ungdomsgård, allmän kultur, evenemang och anläggningar för kultur
och fritid.
I verksamheten finns ett huvudbibliotek med två filialer.
Kulturskolans verksamhet sysselsätter nästan 600 elever i sin kursverksamhet.
Därtill musik i förskoleklass i alla kommunens förskoleklasser, konserter och
dansuppvisningar för allmänheter, konserter på vårdhem, förskolor, skolor och
läger.
Kommunen betalar ut olika typer av föreningsbidrag, till exempel drift- och
administrationsbidrag och LOK-stöd.
Exempel på evenemang som vi genomför årligen är lovaktiviteter, kulturdagar och
Kil hela veckan.
Biblioteksverksamheten regleras av bibliotekslagen och är obligatorisk. I övrigt är
verksamheten frivilligt.
RESURSER
EKONOMI
Bokslut
2019, netto

Budget
2020, netto

Budget
2021, netto

4 369

5 100

6 412

210

210

210

Allmän kulturverksamhet

1 183

2 258

1 390

Bibliotek

5 148

5 311

4 596

Kulturskola

4 966

4 655

5 371

Idrotts- och fritidsanläggningar

10 357

10 115

11 126

480

480

481

26 713

28 129

29 586

Verksamhet (tkr)
Allmän fritidsverksamhet
Stöd till studieorganisationer

Fritidsgårdar
Anslag
FÖRÄNDRINGAR

Under allmän fritidsverksamhet ligger numer Fritidsbanken och hyran för ECG
arena. ECG och ishallen har förvärvats och finns med i budget 2021 under idrotts
- och fritidsanläggningar. Resurser har omfördelats internt inom verksamheten i
budget för 2021.
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FÖRSKOLA
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Verksamhetsområdet förskola består av förskola och är reglerat i skollagen.
Förskolans verksamhet består av nio förskolor, tre på landsbygden och sex stycken
i centralorten Kil. På en av förskolorna i centralorten bedriver kommunen omsorg
på kvällar, nätter och helger.
Under en månad på sommaren hålls endast en av förskolorna öppen.
Kommunen bedriver en öppen förskola i samverkan med Region Värmland.
RESURSER
EKONOMI
Verksamhet (tkr)

Bokslut
2019, netto

Öppen förskola
Förskoleverksamhet
Pedagogisk omsorg
Anslag

Budget
2020, netto

Budget
2021, netto

427

475

480

82 190

83 159

83 362

922

0

0

83 539

83 634

83 842

FÖRÄNDRINGAR

Inför 2021 gör vi en förändring i resursfördelningen. Barnpengen 2021
differentieras mellan yngre och äldre barn. Detta eftersom de yngre barnen är mer
resurskrävande och barngrupperna för de yngre barnen behöver vara mindre än i
äldregrupperna. Denna differentiering gör förskolorna mer likvärdiga.
I verksamheten ökar andelen barn med stora behov. Därför ökar vi tilldelningen av
resurser till barn i behov av stöd.
Efterfrågan av omsorg under obekväm arbetstid (nattis) har ökat. De 20 platser
som finns är fyllda och budgeten behöver anpassas efter det.
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GRUNDSKOLA
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Verksamhetsområdet grundskola har förskoleklass, grundskola, grundsärskola och
fritidshem. Verksamheten regleras i skollagen.
Inom verksamheten finns sju F-6-skolor och en 7-9-skola samt en särskola för
årskurserna 1-6 och en särskola för årskurserna 7-9.
RESURSER
EKONOMI
Bokslut
2019, netto

Budget
2020, netto

Budget
2021, netto

Fritidshem

13 118

15 380

16 692

Förskoleklass

6 718

4 299

4 375

144 891

149 400

151 716

7 961

7 825

8 072

172 688

176 904

180 855

Verksamhet (tkr)

Grundskola
Grundsärskola
Anslag
FÖRÄNDRINGAR

Vi får fler elever i grundskolan och fler barn på fritidshemmen.
Inför 2021 har kostnaden för skolskjutsar ökat. Detta gäller för resor till
slöjdundervisning i samband med byggnationen av Vikstaskolan, ökade kostnader
vid växelvis boende samt grundavtalet med Värmlandstrafik.
Galaxen är en ny verksamhet som startades i augusti 2020. Nio elever i åk 8 och 9,
med få godkända betyg, får undervisning i en extern undervisningsgrupp med
alternativ pedagogik som innebär att man studerar ett fåtal ämnen åt gången.
Verksamheten finansieras genom att gymnasieskolans budgetram minskas.
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GYMNASIESKOLA
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Verksamhetsområdet gymnasieskola består av gymnasieskola och
gymnasiesärskola. Kommunen bedriver inte egen verksamhet inom området, utan
köper platser från andra kommuner eller fristående skolor.
Inom verksamhetsområdet finns också kommunens aktivitetsansvar för ungdomar
som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt, men som inte
har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program
i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.
Verksamheten regleras av skollagen.
RESURSER
EKONOMI
Bokslut
2019, netto

Budget
2020, netto

Budget
2021, netto

Gymnasieskola

45 570

46 752

48 920

Gymnasiesärskola

2 066

4 320

4 262

34

50

50

47 670

51 122

53 232

Verksamhet (tkr)

Kommunalt aktivitetsansvar
Anslag
FÖRÄNDRINGAR

Två introduktionsprogram med sammanlagt 12 platser har startas i Kil. Kostnaden
per elev blir högre än för motsvarande utbildning i Karlstad men sannolikheten att
dessa elever tar sig in på ett nationellt program förväntas öka.
Vi kommer att få fler elever på gymnasieskolan jämfört med 2020 och antalet
förväntas öka ytterligare kommande år.
Snittpriset för gymnasieprogrammen har höjts kraftigt. Kostnader för respass har
höjts med sju procent under höstterminen 2020.
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VUXENUTBILDNING INKLUSIVE SFI
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Den obligatoriska delen av verksamhetsområdet vuxenutbildning och SFI är
grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning
för vuxna och Svenska för invandrare (SFI). Särskild utbildning för vuxna sam
svenska som andraspråk (SAS) sker genom samarbete med Karlstad.
Verksamheten tillhandahåller även gymnasiekurser på distans, yrkesutbildningar,
Vux lärlingsutbildningar.
I verksamheten finns ca 250 studerande på vuxenutbildning och ca 40 studerade
på SFI.
Verksamheten regleras av skollagen.
RESURSER
EKONOMI
Verksamhet (tkr)

Bokslut
2019, netto

Grundläggande vuxenutbildning
Gymnasial vuxenutbildning

Budget
2020, netto

Budget
2021, netto

190

247

247

-1 339

-2 502

-1 877

Särvux

101

50

50

Svenska för invandrare

185

1 580

1 580

Anslag

-863

-625

0

FÖRÄNDRINGAR

Verksamheten ingår som en del i Kilsmodellen.
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ÄLDREOMSORG
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Verksamhetsområdet äldreomsorg består av särskilt boende, korttidsboende,
hemtjänst och hemsjukvård (i ordinärt boende), dagverksamhet, öppen
verksamhet samt bostadsanpassning. Inom området finns också
biståndsbedömning, kommunrehabilitering och arbetsterapi.
Verksamheten regleras av socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen samt
lagen om bostadsanpassningsbidrag.
Kommunen har en kapacitet om 85 platser på särskilt boende. Av dem är 78 i
produktion för närvarande. Vi har 10 platser på korttidsboende, samlokaliserat
med särskilt boende. Inom hemtjänsten har vi cirka 200 kunder.
RESURSER
EKONOMI
Bokslut
2019, netto

Budget
2020, netto

Budget
2021, netto

Administration äldreomsorg

5 558

6 156

745

Hemtjänst ordinärt boende

72 127

79 001

78 962

Korttidsboende

7 165

7 056

6 966

Dagverksamhet

486

537

252

Särskilt boende

Verksamhet (tkr)

51 923

53 073

50 930

Öppen verksamhet

941

1 043

962

Bostadsanpassning

1 358

1 229

1 240

Övriga insatser ordinärt boende

7 658

7 777

7 929

147 216

155 872

147 986

Anslag
FÖRÄNDRINGAR

Befolkningsdemografin indikerar att vi kommer att få fler kunder kontinuerligt.
Det som påverkar verksamheten mer än demografin är våra kunders individuella
behov, som vi sett öka under ett antal år. Detta gäller både insatser enligt
Socialtjänstlag och Hälso- och sjukvårdslag.
Som effekt av detta, och av det ökade trycket från Regionens sjukhus att snabbt ta
hem våra äldre, så kommer vi under verksamhetsåret att ha ett ökat behov av
platser inom korttidsverksamhet/Särskilt boende. Närmast till hands ligger att se
över den nu malpåseplacerade avdelning 3 på Sannerud, vilken består av 7 platser.
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INSATSER ENLIGT LSS & SFB
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Verksamhetsområdet insatser enligt LSS och SFB innehåller biståndsbedömning
och insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)
samt insatser enligt socialförsäkringsbalken (SFB) (personlig assistans).
Insatser är bostäder med särskild service för vuxna (gruppbostäder och
servicebostäder), korttidsvistelse, korttidstillsyn, daglig verksamhet,
kontaktperson, ledsagarservice och avlösarservice.
Det finns 28 beslut om personlig assistans i kommunen.
•

Kunder med mer än 20 timmars grundläggande behov får beslut från
försäkringskassan.

•

Kunder med mindre än 20 timmars grundläggande behov får beslut från
kommunen.

Kommunen står alltid för kostnaden för de 20 första timmarna samt sjuklöner. Av
de 28 som är beviljad personlig assistans har 15 personer har valt kommunen som
utförare och 13 personer privata utförare.
Det finns sex bostäder med särskild service för vuxna varav tre gruppbostäder
(Ravinvägen 5, Klövervägen och Linden) och tre servicebostäder (Östra Torggatan,
Storgatan och Hagagatan). Sammanlagt finns 36 lägenheter. Idag verkställer vi 33
boendebeslut.
Insatserna korttidsvistelse för barn och ungdomar samt korttidstillsyn för barn
över tolv år verkställs både i kommunens egen regi (Svanen) och i familjehem.
Antal dygn i korttidsvistelse är cirka 50 (varav ca 17 är försäljning av plats till andra
kommuner).
Daglig verksamhet enligt LSS består av Dagcenter Gärdesgatan, Grön omsorg samt
extern sysselsättning. Totalt finns det 55 kunder på daglig verksamhet enligt LSS.
Det finns 35 beslut om kontaktperson. För närvarande finns inga beslut på bostad
med särskild service för barn och unga samt avlösarservice.
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RESURSER
EKONOMI
Bokslut
2019, netto

Budget
2020, netto

Budget
2021, netto

Administration LSS/SFB

3 482

4 077

2 968

Boende särskild service vuxna

24 870

25 423

26 683

Personlig assistans LSS/SFB

19 379

17 856

17 875

Daglig verksamhet LSS

6 863

7 068

7 129

Verksamhet (tkr)

Kontaktperson

823

846

846

Korttidsvistelse

3 302

2 629

2 702

Avlösarservice
Ledsagarservice
Anslag

0

0

0

532

633

633

59 251

58 532

58 836

FÖRÄNDRINGAR

Personlig assistans SFB har minskat med en kund. Gällande korttid har kommunen
fler beslut att verkställa.
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SOCIALPSYKIATRI
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Verksamhetsområdet socialpsykiatri verkställer insatser enligt socialtjänstlagen
(SoL). Insatser är särskilt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning
samt boendestöd och kontaktperson, Det finns också en öppen verksamhet
(sysselsättning socialpsykiatri).
•

Det särskilda boendet för personer med psykisk funktionsnedsättning har
sex lägenheter. Två externa boendebeslut verkställs. Totalt finns det idag 9
personer med särskilt boende.

•

Boendestöd utförs till 42 personer.

•

Det finns 19 beslut på kontaktpersoner enligt SoL.

•

Det finns en öppen verksamhet, sysselsättning socialpsykiatri, som är
samlokaliserad med intern arbetsmarknad på Återbruket. I verksamheten
deltar ca 18 deltagare.

RESURSER
EKONOMI
Bokslut
2019, netto

Budget
2020, netto

Budget
2021, netto

Öppenvård psykiatri

3 556

3 037

3 007

Slutenvård psykiatri

6 879

6 535

6 791

Anslag

10 435

9 572

9 798

Verksamhet (tkr)

FÖRÄNDRINGAR

Antalet verkställda beslut oförändrat dock minskat extern placering.
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INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg innehåller utredning,
handläggning och insatser avseende barn, unga och vuxna.
Verksamheten handlägger även faderskaps- och föräldraskapsärenden, samt
familjerättsliga ärenden på uppdrag av tingsrätten.
Förebyggargruppen bedriver förebyggande arbete främst mot barn och unga.
Arbetet sker ofta i samverkan med andra aktörer, t.ex. skolan, kyrkan och Region
Värmland.
Öppenvårdsgruppen arbetar på uppdrag av socialsekreterare med insatser i
öppenvård. Målgrupperna är personer i missbruk, barnfamiljer och ungdomar.
Inom verksamhetsområdet handläggs även personer i behov av stöd utifrån
våldsutsatthet.
Verksamhetsområdet styrs av socialtjänstlagen, föräldrabalken, lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen om vård av missbrukare i vissa fall.
•

Dygn institutionsvård barn/ungdom: 4040

•

Dygn institutionsvård vuxna: 365

•

Skyddat boende: 365

RESURSER
EKONOMI
Verksamhet (tkr)

Bokslut
2019, netto

Budget
2020, netto

Budget
2021, netto

Gemensamt IFO

296

0

0

Vuxna med missbruksproblem

4 526

1 595

1 451

Barn- och ungdomsvård

21 347

23 808

31 185

Övriga insatser vuxna

4 723

4 378

507

Budget- och skuldrådgivning
Ekonomiskt bistånd
Familjerätt och familjerådgivning
Anslag

303

537

544

16 667

12 595

12 777

741

857

778

48 603

43 770

47 242

FÖRÄNDRINGAR

En förstärkning av socialsekreterare har skett i utredningsgruppen på IFO.
Personalkostnader har flyttats från ekonomigruppen till arbetsmarknad. Genom
automatisering av biståndsprocessen kan verksamheten lägga mer resurser på
kundens väg till egenförsörjning.
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FLYKTINGMOTTAGANDE
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Verksamhetsområdet flyktingmottagande etablerar kommunplacerade flyktingar
(vuxna och familjer) med uppehållstillstånd. Vi har idag 19 vuxna inom
etableringen. Kommunen har avtal på tio kvotflyktingar per år.
RESURSER
EKONOMI
Verksamhet (tkr)

Bokslut
2019, netto

Budget
2020, netto

Budget
2021, netto

-1 377

-325

132

66

84

461

-1 311

-241

593

Övrig flyktingverksamhet
Ensamkommande barn
Anslag
FÖRÄNDRINGAR

Under september månad stängde kommunen stödboendet för ensamkommande på
grund av att behovet upphört.
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ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder innehåller ekonomiskt bistånd,
budget- och skuldrådgivning, samt intern arbetsmarknad.
Verksamheten bedriver arbetsmarknadsprojekt finansierade av Europeiska
socialfonden(ESF) och FINSAM-projekt (Fryksdalens samordningsförbund).
Vissa verksamheter är lagstyrda; ekonomiskt bistånd, samt budget-och
skuldrådgivning.
Intern arbetsmarknad är en arbetsmarknadsåtgärd kopplad till krav i
socialtjänstlagen gällande kompetenshöjande åtgärder inom ekonomisk bistånd.
•

Ekonomiskt bistånd har cirka 400 kunder,

•

budget- och skuldrådgivning har cirka 60 ärenden

•

och intern arbetsmarknad har cirka 40 kunder inskriva i verksamheten.

RESURSER
EKONOMI
Bokslut
2019, netto

Budget
2020, netto

Budget
2021, netto

Arbetsmarknadsåtgärder

4 980

7 718

7 846

Anslag

4 980

7 718

7 846

Verksamhet (tkr)
Lönebidrag till föreningar
Ferieplatser

FÖRÄNDRINGAR

Arbetsmarknad och utveckling är en ny enhet som förutom intern arbetsmarknad,
ekonomisk bistånd och budget- och skuldrådgivning innehåller verksamheterna
integration, socialpsykiatri sysselsättning och vuxenutbildning. Kilsmodellen är
grunden för arbetssättet. Två heltidstjänster är flyttade från ekonomiskt bistånd för
att arbeta med coachning och arbetsmarknadsåtgärder av våra kunder.
Vi kommer att införa automatiserade beräkningar inom ekonomisk bistånd. Detta
för att frigöra tid för medarbetare att stödja kund till egenförsörjning.
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VATTEN, AVLOPP & SLAMSUGNING
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Verksamhetsområdet vatten, avlopp och slamsugning ansvarar för kommunens
vattenverk, reningsverk, vatten- och avloppsledningar, vattentorn, pumpstationer,
tryckstegringar samt slamtömning.
Vattenverk finns i Fryksta, Högboda och Nilsby. Vattenverket i Fryksta levererar
dricksvatten till Kil, Fagerås, Gunnita och Tolita samhälle. Vattenverket i Högboda
förser cirka 125 personer med dricksvatten. Det minsta av kommunens tre
vattenverk finns i Nilsby, där cirka 30 personer är anslutna.
VA-ledningsnätet omfattar ca elva mil vattenledningar, åtta mil dagvatten och elva
mil avloppsledningar. Vidare finns 32 pumpstationer för avlopp, två tryckstegringar, två vattentorn för dricksvatten och 2 270 ventiler i centrala Kil, Hannäs
inräknat.
RESURSER
EKONOMI
Verksamhet (tkr)

Bokslut
2019, netto

Budget
2020, netto

Budget
2021, netto

Vatten och avlopp

0

0

0

Slamsugning

0

0

0

Anslag

0

0

0
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LEDNINGS- OCH VERKSAMHETSSTÖD
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Verksamhetsområdet lednings- och verksamhetsstöd ansvarar för
förvaltningsledning samt ledningsstöd till politik och verksamhet. Ledningsstödet
har funktioner för ekonomi, upphandling, HR, kommunikation, utveckling,
ärendehantering och utredning. Verksamhetsområdet omfattar även IT-drift, ITutveckling och IT-stöd. Verksamheten administrerar allmänna val och val till
Europaparlamentet.
Inom verksamheten finns måltidsverksamhet för skola, vård och omsorg, samt
verksamhetslokaler för kommunala verksamheter (främst skola).
Ledningsstödet regleras bland annat av lagen om kommunal bokföring och
redovisning, offentlighets- och sekretesslagen, kommunallagen och arkivlagen.
Stödet till politik och verksamhet består bland annat av upphandlingar,
fakturahantering, ekonomiska uppföljningar och prognoser, delårs- och
årsredovisning, löneutbetalningar, rehabiliteringsstöd, fackliga förhandlingar,
månadsrapporter, pressmeddelanden, medie- och kommunikationsstöd,
marknadsföring, registrering och diarieföring, kallelser och protokoll, utredningar,
samordning av frågor och svar, statistikinlämning, besvarande av enkäter,
arkivering, systemförvaltning och -utveckling samt e-tjänsteutveckling.
Omfattningen av leveransen av IT-tjänster är bland annat drift av cirka 65
verksamhetssystem, drift av gemensamma grundtjänster (till exempel identitet,
lagring, e-post och internet), cirka 235 accesspunkter som ger WiFi-tillgänglighet
samt cirka 1 300 datorer, 680 ipads och 2 300 Chromebooks för elever.
Kostenheten lagar beställd mat på uppdrag av sektorerna utbildning, äldre, arbete
och individ. Fastighetsbeståndet uppgår till cirka 50 650 kvm.
RESURSER
EKONOMI
Verksamhet (tkr)

Bokslut
2019, netto

Budget
2020, netto

Budget
2021, netto

Måltidsverksamhet

138

0

0

Verksamhetslokaler

6 586

7 623

2 008

Ledningsstöd

23 587

23 806

26 331

Förvaltningsledning

5 391

6 098

8 085

616

536

560

IT-verksamhet
Övriga gemensamma kostnader

6 455

7 547

8 870

Anslag

42 773

45 610

45 854
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FÖRÄNDRINGAR

Lednings och verksamhetsstöd har en liten ökning i den totala budget jämfört med
2020 och det är främst ökade kostnader för förstärkt förvaltningsledning samt
justeringar av en del förvaltningsövergripande poster som hade missats i 2020 års
budget. Det är bland annat posthantering, sophantering och en del
kommungemensamma verksamhetssystem-system.
Dessutom ligger nu budget för hälso - och friskvårdsrelaterade tjänster centralt
under övriga gemensamma kostnader och även driftbudget för Dikartorp.
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RÄDDNINGSTJÄNST & SAMHÄLLSSKYDD
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Verksamhetsområdet samhällsskydd och räddningstjänst innehåller
räddningstjänst, säkerhetssamordning, samhällsskydd och gemensam
krishantering.
Räddningstjänsten finns i Kommunalförbundet Karlstadsregionens
räddningstjänstförbund, där Kils kommun är medlem.
Inom säkerhetssamordning, samhällsskydd och gemensam krishantering finns
avtal med kommunalförbundet.
Verksamheten regleras bland annat av lagen om skydd mot olyckor, lagen om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap, lagen om totalförsvar och höjd beredskap och lagen
om totalförsvarsplikt.
RESURSER
EKONOMI
Bokslut
2019, netto

Budget
2020, netto

Budget
2021, netto

Räddningstjänst

9 260

9 445

9 687

Samhällsskydd

165

369

343

9 425

9 814

10 030

Verksamhet (tkr)

Anslag
FÖRÄNDRINGAR

Ökade kostnader jämfört med 2020 avser löneökning och förstärkt ledning.
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FÄRDTJÄNST
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Verksamhetsområdet färdtjänst innehåller resurser för färdtjänst och riksfärdtjänst
och utförs av Värmlandstrafik. Området regleras av lagen om färdtjänst och lagen
om riksfärdtjänst.
RESURSER
EKONOMI
Bokslut
2019, netto

Budget
2020, netto

Budget
2021, netto

Färdtjänst

1 970

2 024

2 789

Anslag

1 970

2 024

2 789

Verksamhet (tkr)

FÖRÄNDRINGAR

Ökade kostnader för beställarcentral och myndighetsutövning.
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