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Kommunalråden har ordet
Efter några år av förberedelser inledde vi året med att införa en ny politisk
organisation. De tidigare nämnderna är nu ersatta av en
kommunstyrelseorganisation som ansvarar för all kommunal verksamhet. En
myndighetsnämnd beslutar om ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild.
Samtidigt ersattes de olika förvaltningarna av en sammanhållen
tjänstemannaorganisation. Den genomförda organisationsförändringen är den
största omdaning som genomförts sen kommunens bildande. Erfarenheter under
året har lett till förslag om mindre justeringar av den politiska organisationen, men
den bärande tanken om att skapa en sammanhållen ledning med framtidsbild,
beslutskraft och helhetsperspektiv kvarstår.
Kil fortsätter vara en attraktiv boendekommun, befolkningen ökar även i år. Även
det lokala företagandet redovisar positiv utveckling och i svenskt näringslivs
ranking redovisades Kil på plats 55, det bästa resultatet någonsin.
Investeringarna under året når en betydande nivå och totalt finansierades 57
miljoner kronor utan nyupplåning. Som en del i centrumutvecklingen
färdigställdes nya torgytor. Den satsningen ingår som en viktig del i utvecklingen
av centrum till en trivsam och trygg mötesplats. Torgsatsningen skedde i samarbete
med det kommunala bostadsbolaget. En annan stor investering genomfördes på
Sannerudsskolan för att skapa bättre förutsättningar för fler elever.
En flerårig period med höga överskott för den kommunala verksamheten bröts
2018. Orsakerna finns att finna i dyrare vinterväghållning, större efterfrågan på
hemtjänst än förutsett, dyrare tillfälligt skolskjutsavtal och avvecklingskostnader
för flyktingverksamheten. Men till betydande del bidrar minskade statsbidrag till
resultatet. Totalt blev kommunens resultat 8,5 miljoner kronor, ungefär hälften av
det budgeterade.
Året 2018 indikerar därmed en framtid där kostnader och intäkter inte
harmonierar på samma sätt. Vi behöver med olika metoder dämpa
kostnadsutvecklingen samtidigt som vi fortsatt är en attraktiv arbetsgivare som
erbjuder god kvalité i kommunens verksamheter. Kil har goda förutsättningar att
lyckas - en central placering i länet som underlättar samarbeten, goda
kommunikationer och egna kvalitéer. Med den genomförda
organisationsförändringen med samlad ledning står vi nu bättre rustade att
hantera dessa förändrade förutsättningar.

Mikael Johansson (S)

Georg Forsberg (C)
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Kil i korthet
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2018

• I januari 2018 sjösattes vår nya organisation. Nämnderna (bortsett från
myndighetsnämnd, valnämnd och samverkansnämnd) har ersatts av en
kommunstyrelseorganisation som ansvarar för all kommunal verksamhet.
De olika förvaltningarna har ersatts av en sammanhållen
tjänstemannaorganisation.

• Den 5 juni invigdes vårt nya bibliotek med festlig inramning. Satsningen på
biblioteket har kostat 11 miljoner kronor totalt. Inom den budgeten
renoverades också Högbodas biblioteksfilial. Renoveringen gjordes
tillsammans med byalaget. I augusti nyinvigdes den moderniserade filialen.

• Den 31 augusti togs det första spadtaget för det planerade trygghetsboendet
mitt i centrala Kil. Huset, med 28 kooperativa lägenheter, är planerat att
vara inflyttningsfärdigt i januari 2020. Trygghetsboendet byggs av den
kooperativa hyresrättsföreningen Kils trygga hem, som utgörs av Kils
kommun och Riksbyggen. Efterfrågan är stor (drygt 90 ansökningar) och
alla lägenheter bokade.

• I september var det val till riksdag, kommunfullmäktige och
landstingsfullmäktige (nu regionfullmäktige). Valdeltagandet ökade mot
2014 (inom parentes): Riksdag 89 procent (87,4), kommunfullmäktige 87,3
procent (85,8), landstingsfullmäktige 86,8 procent (85,2).

• Den 2 december invigdes Kils nya torg. Torgarbetena har pågått under en
stor del av 2018 i samarbete mellan Kils kommun, Kilsbostäder och lokala
entreprenörer. Ett gångfartsområde gör det säkrare för gångtrafikanter och
cyklister, torget har stenlagts och grönytor anlagts. Två konstnärer har
smyckat torget med sina verk. Torgytan är etapp tre i den planerade
centrumutvecklingen. Nästa planerade insats rör Storgatan, ett arbete som
redan är påbörjat.

• Under året har vi också, som ett resultat av ett medborgarförslag, anlagt en
hundrastgård. Vi har varit med och arrangerat Fotbolls-VM för personer
med intellektuell funktionsvariation. Nilsby har ianspråktagit den
halvmiljon som de fick för att utveckla bygden och gjort stora satsningar vid
sin klubbstuga Nikkebo, som nu har moderniserats och utvecklats till en
uppskattad samlingspunkt i bygden.
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Kils kommuns organisation

Den politiska organisationen finns i vänsterdelen av skissen, med mörkare blå och
ljusgrå färg. De ljusgrå nämnderna är i samverkan med andra kommuner.
Vi har även samverkan i Drift- och servicenämnd (Karlstad
kommun) samt hjälpmedelsnämnd och kost- och servicenämnd (Landstinget i
Värmland).
Förvaltningen/tjänsteorganisationen till höger har fått ljusblå färg och de
kommunala bolagen mörkgrå färg.
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Vart gick skattepengarna?
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Kil och omvärlden
STARK ARBETSMARKNAD BESTÅR MEN BNP-TILLVÄXTEN BLIR SVAG
Enligt bedömning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har framtidstron
bland såväl hushåll som företag i Sverige försvagats markant på sistone, vilket
åtminstone i det korta perspektivet ger stöd åt bedömningen om en fortsatt
konjunkturavmattning. Ytterligare svaghetstecken för global tillverkningsindustri
och handel rimmar sammantaget väl med SKL:s relativt pessimistiska syn på
utsikterna för exportmarknaden.
SKL:s prognos är att BNP-tillväxten i Sverige kommer att dämpas rejält i år. Siffran
för helåret 2019 hamnar med denna uppdatering nära en procent. Detta utgör en
stor kontrast mot de föregående fem åren, när den årliga BNP-tillväxten i
genomsnitt har varit 2,8 procent. SKL bedömer att de senaste årens höga
sysselsättningstillväxt inte är möjlig att upprätthålla, dels eftersom återstående
tillgängligt arbetsutbud i ringa grad bedöms matcha den efterfrågade arbetskraften,
dels som en följd av en långsammare ökning av befolkningen i arbetsföra åldrar – i
hög grad har de senaste årens sysselsättningsuppgång gynnats av en växande
befolkning. Därtill väntar SKL en svagare tillväxt såväl för inhemsk efterfrågan som
för exporten. En huvudförklaring för den svagare inhemska tillväxten är det fall i
bostadsbyggandet som vi räknar med. Bidraget från bostadsinvesteringarna till
BNP-tillväxten blir 2019 negativt – en tydlig kontrast till de föregående fem åren
när byggboomen gett extra skjuts till BNP-tillväxten (med omkring 0,5
procentenheter årligen).
Resursutnyttjandet i Sverige är ännu högt: arbetslösheten är låg och industrins
kapacitetsutnyttjande högt. Styrkan i svensk ekonomi kommer därför att bestå en
tid, speciellt på arbetsmarknaden. Trots en längre period av stark konjunktur, där
2018 utgjorde toppen på högkonjunkturen, är både konsumentprisinflationen och
löneökningstakten ännu relativt låga. SKL räknar dock med att löneökningstakten
kommer att fortsätta stiga kommande år. På basis av vår prognos om att
Riksbankens inflationsmål om två procent kommer att nås de närmsta åren, räknar
SKL med att Riksbanken fortsätter att höja reporäntan. Högre räntor trycker
därmed upp KPI-inflationen kommande år.
SKL antar i likhet med föregående prognos att det dröjer till 2020 innan
arbetsmarknaden visar mer tydliga tecken på avkylning, att antalet arbetade
timmar minskar och arbetslösheten stiger. På längre sikt, för kalkylåren 2021–
2022, baseras den samhällsekonomiska analysen på en framskrivning som hängs
upp på arbetsmarknaden och demografin. Detta kan beskrivas som att det varken
råder hög- eller lågkonjunktur och vår analys utgår från arbetsmarknaden.
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TABELL 1. NYCKELTAL FÖR DEN SVENSKA EKONOMIN

Procentuell förändring om inte annat anges
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska
ekonomin
Procentuell förändring om inte annat
anges
2017

2018

2019

2020

2021

2022

BNP*

2,4

2,3

Sysselsättning, timmar*

2,1

1,9

1,1

1,3

1,6

1,6

0,5

-0,5

0,4

Relativ arbetslöshet, procent

6,7

0,4

6,3

6,4

6,6

6,8

6,8

Timlön, Nationalräkenskaperna
Timlön, Konjunkturlönestatistiken

2,5

2,7

3,1

3,3

3,4

3,5

2,3

2,5

2,9

3,3

3,4

3,5

Inflation, KPIF

2,0

2,1

2,1

2,1

2,0

2,0

Inflation, KPI

1,8

2,0

2,5

2,7

2,6

2,6

Realt skatteunderlag

1,1

1,6

0,9

0,0

0,8

1,1

Befolkning, 15-74 år

1,1

0,8

0,5

0,4

0,4

0,5

*Kalenderkorrigerad utveckling.
KONJUNKTURFÖRSVAGNING DÄMPAR SKATTEUNDERLAGSTILLVÄXTEN
Prognosen pekar på att den inbromsning av skatteunderlagstillväxten som började
2017 och fortsatte 2018 kommer att hålla i sig även 2019. Det förklaras framförallt
av att sysselsättningen ökar allt långsammare. Men delvis beror det också på att
grundavdragen för personer som fyllt 65 år höjs, vilket betyder att
skatteunderlagets faktiska ökningstakt är 0,7 procentenheter lägre än den
underliggande.
År 2020 räknar vi med att konjunkturavmattningen leder till att antalet arbetade
timmar minskar, vilket endast till en mindre del motverkas av att lönehöjningarna
väntas bli större. Följden blir att skatteunderlaget både 2019 och 2020 ökar mindre
än det gjort något år sedan 2010.
Källa: www.skl.se
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Befolkningsutveckling
Siffror per 1 november respektive år.
2014

2015

2016

2017

2018

11 862

11 805

11 801

11 908

11 976
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Vision
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Mål och resultat

Kils kommun ska vara en attraktiv
kommun att leva och bo i.

Kils kommun ska vara en attraktiv
och framgångsrik kommun med ett
gott företagsklimat som skapar fler
arbetstillfällen och bidrar till att öka
befolkningen. Målet är att vi 2020
ska vara minst 12 500 invånare.

Vi har uppnått flertalet av de
underliggande målen.
Varje verksamhet ska kommunicera sina
servicegarantier för att tydligt visa
medborgarna vilken service och kvalitet de
kan förvänta sig.

Vi har delvis uppnått de
underliggande målen.

Vi ska ha en snabb och aktiv dialog med
medborgarna. “Förenklat helt enkelt” ska
vara ledstjärna för alla medarbetare.

Bostadsområdena Skommita-Tallåsen och
Viksta by ska vara utbyggda år 2018.

Vi ska kommunicera de övergripande
målen för perioden 2015-2018 och vår
gemensamma värdegrund, det vill säga
berätta om det vi vill åstadkomma.

Detaljplaner för Dikartorp ska vara
framtagna senast 2018.
Vi ska ha en livskraftig landsbygd med hög
attraktionskraft.

Vi ska årligen ha en kulturfest i Kils
centrum.

Andelen behöriga elever till gymnasiet från
Kil ska 2018 vara högst i Värmland.

2018 ska arbetslösheten i Kil minska
utifrån 2014 års nivå med prioritet på
åldersgruppen 18-29.

Vi ska erbjuda företag konkurrenskraftiga
etableringsalternativ.
2018 ska Kil vara omnämnd som den
kommun som har Värmlands främsta
näringslivsklimat.
2018 ska Kil vara omnämnd som en av
Värmlands främsta kulturkommuner.

Kils kommun ska ha en god
ekonomisk hushållning.

Vi ska senast 2018 ha byggt minst två
flerfamiljshus.

Vi nådde överskottsmålet 2015, 2016 och
2017, men inte 2018.

Torget och biblioteket ska vara
färdigbyggda 2018.

Det årliga överskottet ska vara minst 2,5 %
av skatter och statsbidrag. (2 % 2017-2018).
Utfallet blev 1,2 % av skatter och statsbidrag.
Från år 2015 ska vi reinvestera med egna
pengar. 67 % av årets investeringar har
finansierats med kassaflöde från den löpande
verksamheten.
Soliditeteten ska öka. Soliditeten har ökat, både
inklusive och exklusive pensionsförpliktelser.
All möjlig samordning som innebär
kostnadsbesparingar och ökad kvalitet ska
genomföras.

Sidan 12 av 121

Kils kommun ska vara en attraktiv
arbetsgivare som ger medarbetare
möjlighet att utveckla sig själva och
verksamheten. Medarbetarna är
kommunens viktigaste resurs och
ska ha kunskap om och arbeta efter
de övergripande målen.

Samhällsplaneringen ska vara
inriktad på hållbar utveckling för
miljö och kommande generationer.

Vi har uppnått nästan alla
av de underliggande målen.
Vi ska ställa krav vid upphandling på
att våra leverantörer ska följa svensk
djurskyddslagstiftning.

Vi har uppnått nästan alla
av de underliggande målen.

All upphandling ska kunna genomföras på
sådant sätt att främst kommunens
närmiljö och närproducerat gynnas 2018.

Införa punkten Övergripande mål, värdegrund på varje arbetsplatsträff och
ledningsgruppsmöte för att kontinuerligt
följa upp de övergripande målen och få fler
att aktivt bidra till ökad måluppfyllelse i
det vardagliga arbetet.

Underlätta för ökat kollektivresande
genom att tåg kan nyttjas för pendling där
det finns järnväg, busstrafiken förstärks
där järnvägen saknas.

Alla verksamheter ska arbeta med ständiga
förbättringar genom förbättringskonceptet
Lean. Förbättringsarbetet ska utveckla
ledarskapet och leda till att alla
medarbetare år 2018 känner att arbetet är
meningsfullt, att de har inflytande och
möjlighet att utvecklas.

2018 ska cykelpendling kunna ske
till Karlstad på egen cykelväg.
Minst 25 % av inhandlade livsmedel
ska vara ekologiska.
Vid samhällsplaneringen ska cykel- och
gångtrafikanter gynnas före biltrafik
i Kils centrum.

2018 ska kommunens organisation ha
utvecklats på sådant sätt att samordning,
samarbete och bemötande främjar
ett modernt arbetssätt.

Bilfria handelsdagar i centrum av Kil
ska vara införda 2017, med start 2016.

,
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Nuläge och förväntad utveckling
Medborgarundersökningen som genomfördes under hösten 2018 visar att
Kilsborna är rätt så nöjda med kommunen och dess verksamheter. Mer nöjda än
genomsnittet av de kommuner som genomfört undersökningen vid samma
tidpunkt.
Under 2018 bröts en trend av positiv ekonomisk utveckling i Kil. Trots en positiv
befolkningsutveckling under 2017 och 2018 med 170 invånare som gett ökade
skatteintäkter går kostnadsutvecklingen i otakt med utvecklingen av intäkterna. Till
stor del kan obalansen förklaras av frånvaron av statliga tillskott under 2018.
Behoven av vård och omsorg i olika former ökar inom i stort sett alla insatser. Inom
äldreomsorgen till följd av att antalet äldre blir fler, men även inom funktionsstöd
och individ- och familjeomsorg ökar behoven.
Efterfrågan på kommunens tjänster förändras och varierar över tid. Under 2018
har vi sett att en större andel äldre väljer att bo kvar hemma med en ökad
efterfrågan på hemtjänst som följd. Inom förskolan uteblev den efterfrågeökning
som vi förväntat när befolkningen ökade. Vår förmåga att möta förändringar i
efterfrågan har inte varit tillräckligt bra under 2018, vilket förklarar en del av det
försämrade ekonomiska resultatet.
Den totala sjukfrånvaron har minskat något under året. Trots detta är
sjukfrånvaron hög i vissa personalgrupper. Anmärkningsvärd är den höga
sjukfrånvaron bland lärare, en grupp som tidigare haft låg sjukfrånvaro.
Även personalomsättningen är oroväckande hög inom vissa yrkesgrupper. Dessa
faktorer påverkar såväl verksamhetens ekonomi som kvalitet på ett negativt sätt.
Vi saknar digitalt beslutsstöd för att få överblick över verksamhetens produktion,
ekonomi och resultat. Det innebär att vi behöver lägga ned mycket manuellt arbete
på att skapa nödvändig överblick över verksamhetens utveckling.
Den trend som vi sett under 2018 ser ut att bestå även 2019. Vi har några stora
utmaningar att jobba med alldeles oavsett om staten skjuter till mer pengar. Några
av dem är
•

ekonomisk styrning av resurser så att vi styr resurser dit behoven finns

•

förbättra samordningen inom kommunen och koncernen samt med andra
kommuner

•

jobba medvetet med att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare

•

utveckla och förbättra våra processer och skaffa digitalt stöd där det är
möjligt
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Även om kommunens tillväxt är begränsad står vi inför stora investeringar i skola
och äldreomsorg och behöver ekonomiska resultat på minst 2-3 procent per år för
att kunna delfinansiera investeringarna.
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Medarbetaranalys
BEMANNING AV VERKSAMHETEN
Kommunen hade 913 månadsanställda medarbetare under 2018, varav 880 hade
en tillsvidareanställning.
MEDELSYSSELSÄTTNINGSGRAD:
2016

2017

2018

Kvinnor

91,2 %

90,7 %

92,1 %

Män

96,3 %

95,7 %

96,2 %

Av samtliga anställda har 72 % en heltidsanställning. 87 % av männen och 68 % av
kvinnorna har heltidsanställning. Andelen heltidsanställningar har ökat med 3
procentenheter jämfört med 2017. Andelen kvinnor med heltidsanställning har
ökat med 4 procentenheter.
Årsarbetare (Åa) = överenskommen arbetstid omräknat till heltid med måttet
1 980 timmar.
Årsarbete = faktisk utförd arbetstid omräknat till heltid (med avdrag för
genomsnittlig semester) med måttet 1 768 timmar. I måttet inkluderas timvikarier,
övertid och fyllnadstid.
Antal

2016

2017

2018

911

838

847

1 020

938

947

2016

2017

2018

77 %

86 %

86 %

Fyllnad- och övertid
tillsvidareanställda

1%

2%

1%

Vikarier (inkl fyllnadoch övertid)

22 %

12 %

13 %

100 %

100 %

100 %

Årsarbetare
Årsarbeten

VERKSAMHETENS BEMANNING:

Faktisk fullgjord arbetstid under året fördelar sig så här:

Ordinarie
överenskommen
arbetstid

Summa
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KOSTNADER FÖR BEMANNING:
2016

2017

2018

81,0 %

77,0 %

76,0 %

Övertid

1,0 %

1,0 %

1,0 %

Fyllnadstid

0,5 %

0,03 %

0,5 %

Timavlönade

9,5 %

9,0 %

8,5 %

Ej arbetad tid

8,0 %

13,0 %

14,0 %

Summa

100 %

100 %

100 %

Ordinarie
överenskommen
arbetstid

Det här sättet att bemanna verksamheten innebär en kraftig fördyrning. I timmar
motsvarar all fyllnadstid drygt fyra årsarbetare, men kostnaden motsvarar nästan
fem årsarbetare. Övertiden motsvarar nästan sju årsarbetare, men kostnaden
motsvarar 16 årsarbetare. Även timanställda har arbetat övertid motsvarande två
årsarbetare. Anledningen till detta dyra sätt att bemanna verksamheten är att det
helt enkelt inte finns tillräckligt mycket vikarier att tillgå för att täcka tillfälliga
arbetstoppar och korttidsfrånvaro.
Förutom att övertid och fyllnadstid är ett dyrt sätt att bemanna verksamheten,
bidrar det till en stressigare arbetsmiljö för medarbetare när man inte vet om eller
hur arbetskamraters frånvaro kan täckas och att det ofta slutar med övertid för de
som är i tjänst. Sådan stress och osäkerhet beskrivs av medarbetare som
bidragande till högre korttidsfrånvaro.
Noteras ska att ovanstående kostnader i hög grad beror på ordinarie personals
frånvaro. Verksamheter med hög sjukfrånvaro har också haft höga kostnader för
övertid och för timavlönade. Vid sjukfrånvaro uppstår alltså dubbla kostnader.
ÅLDERSSTRUKTUR
Ålder

Samtliga

20-29

86

30-39

184

40-49

255

50-59

253

60-

135

Samtliga

913

Av kommunens anställda är 83 % kvinnor och 17 % män.
Den genomsnittliga åldern hos kommunens anställda har sjunkit från 47 till 46 år
för både kvinnor och män. Antalet anställda under 30 år har ökat med fyra
personer jämfört med 2017.
19 personer har gått i pension under 2018. Under året har ytterligare 16 personer
fyllt 65, men valt att vara kvar i arbete, och det fanns 17 personer som fyllt 66.
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De närmaste fem åren kommer 153 personer att fylla 65 eller mer. Det är drygt var
sjätte person som är anställd i dag.
SJUKFRÅNVARO
Sjukfrånvaro i % av överenskommen arbetstid 2018 för samtliga anställda:
Ålder

Totalt

Kvinnor

Män

<= 29 år

4,44

5,43

1,63

30-49 år

5,04

5,7

2,2

>=50 år

6,9

7,42

4,79

5,83

6,45

4,79

42,66

42,86

40,74

Totalt
Varav > 59 dagar

Den totala sjukfrånvaron har sjunkit 0,53 procentenheter. En tidigare trend av
ökande sjukfrånvaro bland yngre medarbetare är bruten, men vi ser att längre
sjukfrånvaro fortsätter att öka bland äldre män.
I timmar räknat är den totala sjukfrånvaron nästan 110 000 timmar – det innebär
att kommunen, varje dag året om, har 60 medarbetare som är frånvarande för
sjukdom, kort eller lång. Den minskade sjukfrånvaron motsvarar att kommunens
medarbetare har gjort fem årsarbeten fler under 2018.
TOTAL SJUKFRÅNVARO:
2015

2016

2017

2018

5,55 %

6,29 %

6,37 %

5,83 %

Nedan redovisas sjukfrånvaro i några av kommunens yrkesgrupper.
Yrke

Sjukfrånvaro

Sjuksköterskor

1,15 %

Socialsekreterare

10,98 %

Undersköterskor

8,16 %

Vårdbiträde/vårdare

10,06 %

Personlig assistent

2,94 %

Lärare

10,00 %

Förskollärare/fritidspedagoger

12,08 %

Barnskötare/elevassistenter

12,87 %

Kock/köksbiträden

13,72 %

Jämfört med 2017 har den totala sjukfrånvaron mer än fördubblats för lärare, ökat
kraftigt för barnomsorgspersonal och minskat med 80 % för sjuksköterskor.
Noteras ska också att i kommunen finns 401 medarbetare utan en endaste sjukdag
under 2018. Till dem hör våra IT-tekniker som sticker ut ordentligt i statistiken där
sjukfrånvaron varit mycket låg 2018.
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SJUKLÖNEKOSTNADER INKLUSIVE SOCIALA AVGIFTER:
2016

2017

2018

Sjuklönekostnad

7,4 milj

7,7 milj

8,3 milj

Andel av total
lönekostnad

1,98 %

1,88 %

1,70 %

Sjuklönekostnaderna fortsätter att öka trots sjunkande total sjukfrånvaro.
Kostnaden för enbart de korta sjukskrivningarna (upp till 14 dagar) ökade med
12,5 % jämfört med 2017. Kostnaderna för långtidsfrånvaron har däremot minskat
med närmare 40 %. Tidigare kunde vi se en trend att sjuklönekostnaderna för
längre sjukskrivningar ökade beroende på att det var grupper med löner över taket
i socialförsäkringen som var sjuka längre och vi har, enligt kollektivavtalet, en
skyldighet att täcka upp sjukersättningen. Den trenden verkar vara bruten i och
med att kostnaderna för den långa sjukfrånvaron har minskat.
Redan i november 2017 kunde vi se ett trendbrott i sjukfrånvaron när den totala
sjukfrånvaron minskade jämfört med året innan. Under första kvartalet 2018 ökade
den korta sjukfrånvaron kraftigt jämfört med 2017, vilket förklaras med att årets
influensa var ovanligt elak och orsakade längre frånvaro än normalt.
SJUKORSAKER:

Det har under det senaste åren uppmärksammats i massmedia att de psykiska
diagnoserna ökar i samhället. Under 2018 var 53 personer i kommunen sjukskrivna
längre än en månad. Det är en ökning från 2017 med fem personer. Av dessa hade
hälften en psykiskt relaterad diagnos, en fjärdedel diagnos rörande problem med
rörelseapparaten och resten somatiska sjukdomar. En fjärdedel av alla
långtidssjuka hade sjukdomar som inte på något sätt kan kopplas till arbetet.
Förutom den ovanligt kraftiga influensan 2018, får vi upprepade signaler om att
arbetsrelaterad stress orsakar korttidsfrånvaro.
Vi har sett en fortsatt trend att behovet av samtalsstöd ökar. Sammanlagt 62
personer har erbjudits stödsamtal för att hantera arbets- och livssituation. I de
flesta fall har det rört sig om behov av stöd att hantera arbetsrelaterad stress av
olika slag. Som arbetsgivare behöver vi vidta åtgärder även i arbetssätt och
arbetsorganisation för att medarbetarna ska kunna bibehålla sin arbetsförmåga.
Oavsett diagnos och om den är arbetsrelaterad eller av privat karaktär, så är den
ändå arbetspåverkande och Kils kommun behöver agera för att förhindra ohälsa
och för att underlätta för våra medarbetare att återgå i arbete.
ÅTGÄRDER FÖR ATT ÖKA FRISKNÄRVARON:

I kostnader för sjukfrånvaron har vi inte räknat in att produktiviteten oftast går ner
innan själva sjukskrivningen är ett faktum. Många korta sjukskrivningar brukar
ofta leda till längre sjukskrivningar. Kommunen har som rutin att de som har tre
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sjuktillfällen eller fler under ett kvartal kallas till utredande samtal på
företagshälsovården. Samtalet följs sedan upp av HR-konsult tillsammans med
ansvarig chef. Varje person får ett individuellt utformat åtgärdspaket och
uppföljningssamtal. Under året har 43 personer varit på utredande samtal på
företagshälsovården. Trots att kommunen har jobbat mer strukturerat än tidigare
med arbetslivsinriktade åtgärder, så fortsätter de långa sjukskrivningarna.
Vid uppföljningssamtalet har sjukfrånvaron för dessa personer helt uteblivit eller
minskat kraftigt. HR-konsult har förutom ovanstående gått igenom medarbetarnas
samlade frånvaro med respektive chef, för att fånga upp tidiga tecken till ohälsa
mm.
19 personer som bedömts vara i riskzonen för ohälsa har erbjudits en utbildning i
förebyggande rehabilitering. Kursen har delfinansierats av AFA och har haft
mycket gott resultat på medarbetares förmåga att hantera sin hälsosituation.
Dessvärre har Försäkringskassan stramat åt möjligheterna att bevilja förebyggande
sjukpenning för den här typen av insatser. Eftersom vi har sett goda effekter av att
rikta den här typen av insats till personer med hög sjukfrånvaro, har vi fortsatt att
erbjuda den. Kommunens kostnad för insatsen har ökat eftersom den i de flesta fall
har skett med bibehållen lön, men med tanke på det goda resultatet är det en
lönsam åtgärd.
Kommunen har bidragit med halva kostnaden för träning, massage och andra
friskvårdsaktiviteter upp till 1 100 kr per år och anställd. Antalet personer som fått
bidrag för egen friskvård har ökat för varje år, men minskade något under
2018. 374 personer fick bidrag till en kostnad av 300 000 kr; en ökning med
20 000 kr jämfört med 2017. Färre personer är alltså mer aktiva.
Under våren genomfördes ”Jobbing”, en form av tävling för alla anställda där man
kunde delta i utlottning av priser om man registrerat valfri fysisk aktivitet vid 15
tillfällen under två månader.
PERSONALOMSÄTTNING
Den sammanlagda personalomsättningen för tillsvidareanställd personal var under
2018 13 %, vilket innebär att den minskat med en procentenhet jämfört med 2017.
Under 2018 har 19 personer gått i pension. Om vi räknar bort personalomsättning
på grund av pension är den totala personalomsättningen 11 %. Detta är en
förhållandevis hög siffra. Det betyder att lite mer än var tionde medarbetare har
slutat av andra orsaker än pension. Viss omsättning är bra för alla organisationer
för att få in nya erfarenheter och ny kompetens. För hög personalomsättning kräver
mycket resurser för att rekrytera, introducera och komma in i arbetet.
I några yrkesgrupper har personalomsättningen varit särskilt hög:
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•

Lärare 19,3 %

•

Förskollärare 17,2 %

•

Barnskötare 14,3 %

I andra grupper som vanligtvis brukar nämnas som svårrekryterade, till exempel
undersköterskor, personliga assistenter och sjuksköterskor, har
personalomsättningen bland tillsvidareanställda inte varit alls hög. Räknar vi
däremot in rörlighet inklusive månadsanställda vikarier blir bilden en annan.
Undersköterskegruppen har gjort 63 rekryteringar på 175 tjänster. Det vill säga att
en dryg tredjedel av gruppen har varit nyanställda. Timvikarier är inte inräknade i
detta. Inom kosten har personalomsättningen inklusive vikarier varit 30 %. Inte
heller här är timanställda inräknade.
Kommunen har trots personalomsättningen många trotjänare. I december
uppvaktades sex personer med minnesgåva och middag för att de arbetat 25 år i
Kils kommun. Under 2019 beräknas ytterligare 19 personer uppnå 25 års
anställningstid.
ATT KLARA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN
Kils kommun står, i likhet med de flesta arbetsgivare, inför att det kommer att bli
svårt att klara kompetensförsörjningen inom många yrkesgrupper efter
pensioneringar. Med tanke på de förväntade pensionsavgångarna är det inte
osannolikt att det kommer att vara svårt att bemanna verksamheten utifrån dess
behov.
Kommunen använder sig att rekryteringsverktygen Varbi, där arbetssökande själva
skriver in ansökan. Under året var 203 lediga jobb utannonserade via Varbi. I
genomsnitt var det sex sökande per utannonserat ledigt jobb. Framförallt har det
varit dåligt med sökande till tjänster inom skola och äldreomsorg där man inte
kunnat rekrytera den kompetens som behövts. Alla utannonserade
semestervikariat inom vård och omsorg har inte kunnat fyllas, vilket kan förklara
en del av det stora övertidsuttaget under året.
Ett sätt att marknadsföra kommunala arbeten för ungdomar är att erbjuda
feriepraktik. Samtliga ungdomar födda -01 och skrivna i Kils kommun, 146
personer, fick erbjudande om feriepraktik. Av dessa tackade 84 ja till erbjudandet
och fördelades på 31 olika arbetsplatser i kommunen. Från arbetsplatserna beskrivs
ungdomarna som både engagerade och intresserade av den kommunala
verksamheten, vilket förhoppningsvis bådar gott för framtida yrkesval med
inriktning mot jobb i den kommunala sektorn.
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LÖNER
Medellönen för en anställd i kommunen var 29 554 kr, vilket är en ökning med
3,6 % jämfört med 2017.
Lärarorganisationerna hade ny avtalsperiod från 1 april 2018. Inga centrala avtal
var klara förrän sent under hösten. Trots tidspress lyckades vi betala ut nya löner
med decemberlönen.
Löneöversyn i Kils kommun har genomförts enligt modellen dialog chefmedarbetare, utom för Kommunals medlemmar. Enligt det gällande centrala
avtalet ska löneöversyn genomföras enligt dialogmodellen även för Kommunal
sedan några år. Lokalt i Kil har det levt kvar en så kallad lönestege för vissa grupper
inom vård och omsorg. 2016 gjordes försök att frångå lönestegen, den återinfördes
2017 och under 2018 har parterna tagit tag i frågan igen. En generell utjämning
gjordes och en partsgemensam utbildningsdag om lönekollektivavtalet
genomfördes med syfte att dialogmodellen ska råda 2019. Deltagare var alla
arbetsplatsombud och chefer i verksamheter som tidigare använt lönestegen.
LÖNEJÄMFÖRELSE

Kommunens arbetsmarknadsregion är Värmland. 2017 hamnade kommunens
lärarlöner väldigt lågt i en Värmlandsjämförelse. Samma jämförelse har gjorts för
2018, där mätdatumet är 1 november. En del kommuner hade inkluderat det så
kallade lärarlönelyftet i sina löner, andra inte. Kil tillhörde de kommuner som lade
lärarlönelyftet som tillägg utöver den ordinarie månadslönen. Jämförelsen haltade
alltså något, men kommunen beslutade att tillföra extra medel till lärarlönerna i
löneöversyn 2018.
Vid mätdatumet 1 november var inte de centrala avtalen för lärargrupperna klara.
Den lokala löneöversynen 2018 för lärare genomfördes efter mätdatumet 1
november. Tillägget för lärarlönelyftet lades in i ordinarie lön, trots att det statliga
bidraget skulle vara tidsbegränsat. Med de här justeringarna kan man anta att Kils
lärarlöner har förbättrats i jämförelsen.
Lärare, tillsammans med förskollärare och vårdpersonal, tillhör de bristyrken som
ofta lyfts fram som det är, och kommer att bli, svårt att rekrytera till. I
Värmlandsjämförelsen 2018 låg Kils lärare i mitten per 1 november, lärare i
praktiska/estetiska ämnen låg i bottenligan medan specialpedagoger har näst högst
medellön i Värmland. I jämförelsen hamnade förskollärare och barnskötare i den
nedre halvan.
För övriga grupper var lönenivåerna för 2018 klara vid mätdatumet 1 november.
Undersköterskelönen hamnade i den övre halvan, medan lönen för vårdbiträden
var jämförelsevis låg. Medellönen för sjuksköterskor var ganska lika i
Värmlandskommunerna, men medellönen för Kils distriktsköterskor hamnade i
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nedre halvan. En annan yrkesgrupp som sällan nämns i de här sammanhangen,
men där Kil har svårt att rekrytera till, är kökspersonal. I en Värmlandsjämförelse
ligger vår lönebild lågt.
Grupper som sticker ut i Värmlandsjämförelsen är administrativ personal och
fastighetsskötare som ligger i topp i statistiken. Trots en särskild satsning på
kökspersonal 2018 låg lönerna i Kil i botten på jämförelsen tillsammans med
driftsingenjörer och motsvarande.
ÖVRIGT
Under 2017 erbjöds nya personalförmåner till medarbetare: bruttolöneavdrag för
synkorrigerande ögonoperation och för fertilitetsbehandling. Vid halvårsskiftet
2018 togs dessa bort på grund av förändrade skatteregler som inte tillät den här
typen av bruttolöneavdrag. Kommunstyrelsen beslutade i slutet av året att upphöra
med att erbjuda personalbil med bruttolöneavdrag, med motiveringen att den inte
längre är så förmånlig för medarbetare och den kräver för mycket administrativa
resurser.
Kommunerna har haft innestående medel på Omställningsfonden. Kil har beviljats
medel från Omställningsfonden för flera utbildningar riktade till chefer, bland
annat i metoder att ha svåra samtal. Medel har också beviljats till utbildningar
riktade till medarbetare och för att underlätta enskilda personers omställning till
annat jobb inom eller utom kommunen. Sammanlagt har Kils kommun beviljats
cirka 600 000 kronor för olika insatser.
Senhösten 2017 identifierades ett behov av att samla hantering av timavlönade
vikarier på ett ställe i kommunen. Syftet var att dels att ge intresserade vikarier en
enkel väg in och att få bättre koll på anställningstider med mera, dels att underlätta
arbetssituationen för chefer i verksamheten. Under vår och sommar har det jobbats
intensivt med att skapa en kommungemensam bemanningsenhet.
Bemanningsenheten är i gång från 1 september och har fyra medarbetare som
förmedlar timavlönade vikarier (upp till 14 dagar) för vård, omsorg, förskola, skola
och kost.
Att kommunen har en gemensam bemanningsenhet har lett till både bättre
nyttjande av tillgängliga korttidsvikarier och bättre koll på dem. Till exempel har
några timvikarier fått krav på sig att visa förstadagsintyg efter ansenlig mängd
sjuktillfällen, något som var svårt, nästintill omöjligt, att ha överblick över tidigare.
AVSLUTANDE ANALYS
De kommande utmaningarna den närmaste framtiden är kompetensförsörjning
och sjukfrånvaro.
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Att lite mer än var tionde tillsvidareanställd person valt att lämna kommunen
under året är något som behöver analyseras närmare. En handfull personer har
lämnat kommunen under året för att vi inte längre kan erbjuda arbete som passar
för deras hälsa, några också för att man anser att arbetsförhållanden och lönenivå
inte är tillfredsställande. En liten kommun dras också med problemet att vara
avstamp till större organisationer.
Det är anmärkningsvärt att nästan var femte lärare och förskollärare är utbytt
under året. Kontinuiteten i den pedagogiska verksamheten blir ett tyngre ansvar
för de som är kvar. Det kan vara en delförklaring till den kraftigt ökade
sjukfrånvaron bland lärare. Den höga sjukfrånvaron inom vård, omsorg och kost
gör att rekrytering är en betungande arbetsuppgift och innebär att våra kunder
ständigt måste möta många nya ansikten.
Den stora omsättning som kommunen hade bland chefer på mellannivå har
glädjande nog minskat.
Hur vår arbetsorganisation ser ut, vilka arbetssätt vi har och hur
arbetsförhållandena är, påverkar inte bara personalomsättningen. Den påverkar
också hur våra medarbetare mår i sin arbetsvardag, vilken sjukfrånvaro den leder
till och hur länge man orkar vara kvar i yrkeslivet.
För att klara kompetensförsörjningen måste vi vara en arbetsgivare som ger
medarbetare rimliga och tydliga uppdrag, samt möjligheter att utvecklas i dessa.
Förslag har lagts fram i riksdagen att höja pensionsåldern och det betyder att vi
behöver vara en arbetsgivare där man vill och orkar vara kvar ett helt yrkesliv.
Förändringar i omvärlden och i förutsättningar för vår verksamhet kan ske fort. För
att kunna fortsätta klara vårt uppdrag mot våra kunder är det nödvändigt att vi tar
ansvar för att våra medarbetares kompetens utvecklas och anpassas kontinuerligt.
Kompetensväxling och livslångt lärande är en förutsättning för den enskilde att
vara anställningsbar hela karriären.
Under året som gått har vi sett att det har varit särskilt svårt att rekrytera i
bristyrkena lärare, förskollärare och undersköterskor, men även kostpersonal. Kils
kommun har dessutom att hantera att lönebilden inte har varit konkurrenskraftig
för dessa yrkesgrupper.
Vi kan se redan idag att det inte kommer att utbildas så många lärare,
undersköterskor eller sjuksköterskor som kommunerna kommer att behöva de
närmaste tio åren. Det innebär att vi behöver hitta andra, mindre
personalintensiva, sätt att lösa vårt uppdrag. Vi kommer att behöva lägga kraft på
att själva utveckla den kompetens som vårt uppdrag kräver när färdigutbildade
människor saknas på arbetsmarknaden.
Hög sjukfrånvaro betyder inte bara ökade kostnader för arbetsgivaren, slöseri med
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mänskliga resurser och lidande för den enskilde medarbetaren. Det betyder också
att kontinuiteten i verksamheten minskar och därmed också kvalitén för de som vi
är till för. Sjukfrånvaron kan också i värsta fall betyda att våra medarbetare måste
lämna sitt arbete hos oss och vi mister kompetens som blir svår att ersätta. Behov
av rätt kompetens för verksamheten och sjukfrånvaron hänger ihop; kan vi sänka
sjukfrånvaron så behöver vi inte rekrytera vikarier i samma omfattning och
kommunens medarbetare kan vara kvar i arbetslivet till pensionsåldern med
bibehållen hälsa. Det är av största vikt att vi arbetar aktivt och förebyggande för att
minska ohälsa hos våra medarbetare.
Under året som gått har det skapats en central enhet för att förmedla vikarier för
korta uppdrag. För de som söker jobb hos oss är det nu ”en väg in”. Chefer har
blivit avlastade från att rekrytera till korta vikariat. Förändringen har också
medfört att vi har minskat antalet timvikarier och har bättre överblick över att
kompetens används där den behövs bäst och hur vikarierna kommer in i jobbet.
Vikariat på timbasis är inte längre en självklar väg in till arbete för utbildad
personal, de får tillsvidareanställning ändå. Desto viktigare blir det att vi tar hand
om de personer som är villiga att finnas tillgängliga för vår verksamhet på timbasis
på bästa sätt.
Ytterligare en faktor som påverkar kommunens förmåga att säkra
kompetensförsörjningen är att vi har chefer som har de resurser som behövs för
uppdraget. Idag är det inte rekryterarens marknad, utan de som söker jobb
undersöker om den tilltänkta arbetsgivaren stämmer med deras egna värderingar,
har bra chefer, utvecklande arbetsklimat och så vidare. Under 2018 har chefer
erbjudits fler utbildningar i syfte att stärka det egna ledarskapet än tidigare år.
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Finansiell analys
KOMMUNKONCERNENS EKONOMI
KOMMUNKONCERNENS EKONOMI I SAMMANDRAG
2014
Antal invånare, 31 dec

2015

2016

2017

2018

11 889

11 802

11 800

11 916

+20,9

+35,5

+36,6

+27,6

+17,1

Tillgångar, mkr

1 135,2

1 253,4

1 279,8

1 342,0

1 345,7

Avsättningar och skulder, mkr

1 158,4

1 128,7

1 098,7

1 134,0

1 100,8

-23,2

124,7

181,0

208,0

244,9

-1 951

10 566

15 339

17 467

20 449

Resultat efter skatt, mkr

Nettotillgångar, mkr
Nettotillgångar, kr/invånare

11 960

Kommunens, det vill säga kommunens och de kommunala bolagens sammanlagda
resultat för 2018 uppgick efter bokslutsdispositioner och skatt till +17,1 miljoner
kronor. Till resultatet bidrar kommunen respektive bolagskoncernen med ca 8,5
miljoner vardera. Resultatet är det lägsta den senaste femårsperioden och förklaras
av att kommunen redovisar ett lägre resultat än föregående år.
Koncernens totala tillgångar ökar marginellt, medan skulderna minskat med
cirka 34 miljoner kronor. Kommunkoncernens nettotillgångar ökar med
cirka 37 miljoner kronor och nettotillgångarna per invånare ökar med nästan tre
tusen.
NYCKELTAL
EGET KAPITAL
(mkr)
Eget kapital

2014
258,2

2015
382,0

2016
416,9

2017
444,5

2018
465,0

SOLIDITET
(procent)
Soliditet

2014
22,7

2015
30,5

2016
32,6

2017
33,1

2018
34,6

LIKVIDITET
(procent)
Likviditet

2014
98,2

2015
82,5

2016
61,9

2017
76,4

2018
81,7

LÅNESKULD
(mkr)
Låneskuld

2014
688,6

2015
656,8
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2016
585,8

2017
613,8

2018
612,3

KOMMUNENS EKONOMI
Det ekonomiska resultatet för 2018 blev +8,5 miljoner kronor. Resultatet
motsvarar 1,2 procent av skatte- och bidragsintäkter. Resultatet understeg det
finansiella målet om 2,5 procent, vilket skulle motsvara ett resultat om +17,6
miljoner kronor.
Kommunens verksamhetsområden kostade netto 692 miljoner kronor, vilket är 3 %
mer än 2017. Av nettokostnaderna gick 42 % till utbildning, 36 % till vård och
omsorg och 22 % till övrig verksamhet.
Verksamhetsområdena kostade sammanlagt 20 miljoner kronor mer än budget. En
förklaring till avvikelsen är att statsbidragen minskat kraftigt jämfört med 2017.
Statsbidragen, framför allt för mottagning av flyktingar, har förutom att finansiera
avsedd verksamhet bidragit till att finansiera annan verksamhet i kommunen.
Kostnaderna har inte minskat i motsvarande omfattning.
Verksamhetsområdenas negativa resultat uppvägdes av högre skatteintäkter,
reavinster vid försäljning av fastigheter, samt att den strategiska reserven inte
tagits i anspråk i den omfattning som budgeterats.
Årets nettoinvesteringar uppgick till 58,3 miljoner kronor.
Självfinansieringsgraden av investeringarna uppgick till 57 %. Resterande del har
finansierats genom försäljning av anläggningstillgångar och ökad upplåning.
Soliditeten har ökat jämfört med föregående år, vilket beror på att
pensionsförpliktelser som intjänats före 1998 minskat.
ÅRETS RESULTAT
Resultat

2014

2015

2016

2017

2018

Årets resultat
exklusive
jämförelsestörande
poster

14,2

12,4

35,0

15,8

8,5

Jämförelsestörande
poster

44,3

4,7

0,0

0,0

0,0

Årets resultat
exklusive
jämförelsestörande
poster/skattenetto %

2,3

2,0

5,4

2,3

1,2

Årets resultat/bruttokostnader

0,3

0,3

0,7

1,9

1,0

Årets resultat 2018 är det lägsta den senaste femårsperioden, såväl i absoluta tal
och som andel av skattenettot. En starkt bidragande orsak är att intäkterna från
statsbidrag var betydligt lägre 2018 än föregående år. Värt att notera är att 2016
och 2017 var de hittills bästa åren för hela kommunsektorn.
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FINANSNETTO
Finansnetto

2014

2015

2016

2017

2018

Finansnetto

-7,0

-4,9

-4,4

-4,5

-3,1

Finansnettot, det vill säga finansiella intäkter minus finansiella kostnader är lägre
än föregående år. Till resultatförbättringen från 2017 till 2018 bidrar finansiella
intäkter, främst från återbäring från Kommuninvest, med 0,8 miljoner kronor, och
lägre kostnader för lån med ca 0,6 miljoner kronor.
NETTOKOSTNADSANDEL
Nettokostnadsandel

2014

2015

2016

2017

2018

Avskrivningar/
skattenetto, %

2,9

3,4

3,4

3,6

3,5

Finansnetto/
skattenetto, %

1,2

0,8

0,7

0,7

0,4

Verksamhetens
nettokostnader/
skattenetto, %

93,7

96,5

94,0

97,0

98,4

Nettokostnader,
årlig ökning, %

6,7

6,5

1,2

6,9

5,5

Skattenetto,
årlig ökning, %

4,0

3,4

3,9

3,5

4,1

Nivån på avskrivningar i förhållande till skatteintäkter har varit relativt konstant de
fyra senaste åren. Finansnettots andel av skattenettot har dock minskat för varje år,
vilket beror på att låneskulden varit konstant medan räntekostnaderna sjunkit.
Verksamhetens kostnader har de senaste två åren ökat betydligt mer än
skattenettot. Detta är en trend som om den fortsätter leder till ett sämre
ekonomiskt resultat.
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BALANSKRAV
BALANSKRAVSUTREDNING
Balanskravsutredning (mkr)

2018

Årets resultat enligt resultaträkningen

8,5

- reducering av samtliga realisationsvinster

-0,6

+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
+ orealiserade förluster i värdepapper
- justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar

7,9

- reservering av medel till resultatutjämningsreserv
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

7,9

Balanskravsresultatet när realisationsvinster dragits av uppgick till 7,9 miljoner
kronor. Kommunen lever därmed upp till det lagstadgade balanskravet. Något
negativt resultat från tidigare år som ska återställas finns inte.
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INVESTERINGAR
Investeringar

2014

2015

2016

2017

2018

Nettoinvesteringar

81,9

46,1

43,7

38,9

58,3

Avskrivningar

17,4

21,4

22,4

24,2

24,8

Skattefinansieringsgrad, %

38,6

85,0

141,0

102,8

57,1

Investeringar/
skattenetto, %

13,5

7,3

6,7

5,8

8,3

Investeringar/
avskrivningar, %

470,7

215,4

195,1

160,7

235,1

Årets nettoinvesteringar uppgick till ca 58 miljoner kronor, vilket är den högsta
nivån sedan 2014. Skattefinansieringsgraden, det vill säga andelen som finansierats
med kassaflöde från den löpande verksamheten, är den lägsta sedan 2014.
Investeringarnas andel av skattenettot har uppgått till ca 6-8 procent de senaste
fyra åren. Detta ska jämföras med kommunsnittet i Sverige som uppgått till 10-11
procent de senaste åren. Investeringarnas andel av avskrivningar visar, när andelen
är över 100 procent, att värdet av anläggningstillgångarna ökat, det vill säga
investeringarna är högre än vad värdeminskningen är.
EGET KAPITAL OCH SOLIDITET
Eget kapital och
soliditet

2014

2015

2016

2017

2018

Eget kapital

250,5

267,6

302,6

318,4

326,9

Soliditet, %

33,5

35,2

39,8

41,2

41,6

Soliditet exklusive
vidareutlåning till
bolagen, %

39,1

40,6

45,4

46,2

45,7

Soliditet inklusive
pensionsskuld, %

-4,1

1,4

8,8

10,6

13,6

Det egna kapitalet har ökat i takt med överskottet från respektive år. Soliditeten
exklusive pensionsåtaganden utanför balansräkningen är i stort sett oförändrad
jämfört med 2017. Soliditeten inklusive hela pensionsåtagande har dock ökat, vilket
beror på att den "gamla" skulden för pensioner successivt minskar.
LÅNGFRISTIGA SKULDER OCH SKULDSÄTTNINGSGRAD
Långfristiga skulder
och
skuldsättningsgrad

2014

2015

2016

2017

2018

Långfristiga skulder

355,0

355,0

309,8

296,3

289,5

Långfristiga skulder/
skattenetto, %

58,4

56,5

47,5

44,0

41,0

Lån i bank eller
kreditinstitut

355,0

355,0

300,0

270,0

280,0

Lån i bank eller
kreditinstitut/
skattenetto, %

58,4

56,5

46,0

40,0

39,8
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De långfristiga skulderna och banklånen har minskat sedan 2016 både i absoluta
tal och som andel av skattenettot. En anledning är att amorteringar på låneskulden
genomfördes 2016 och 2017 för att minska likviditeten på bankkonton i syfte att
undvika kostnadsränta på placerade medel. En upplåning med 10 miljoner kronor
genomfördes 2018 för att finansiera en högre investeringsnivå.
RISK
Risker - nyckeltal

2017

2018

Ränterisk, effekt av 1 % räntehöjning <1 år, mkr

0,35

0,75

Räntebindningstid, årssnitt

3,22

2,23

Kommunal skattesats

22,35

22,35

Kommunens ränterisk är minimerad på grund av tidigare ingångna avtal för att
säkra räntenivåer. Räntebindningstiden har minskat jämfört med 2017 till följd av
att nya avtal inte har tecknats. Effekten av en räntehöjning på 1 %-enhet är
beräknad utifrån den del av låneskulden som förfaller under året. Vid 2018 års
utgång är risken beräknad till 0,75 miljoner kronor.
Den kommunala skattesatsen uppgick till 22,35 kronor per skattekrona. Detta ska
jämföras med snittet i Värmland som vid 2017 års utgång uppgick till i genomsnitt
22,24 kronor.
KOMMUNENS UPPLÅNING
Kommunens upplåning uppgick vid utgången av 2018 till 280 miljoner kronor.
Under året har låneskulden ökat med 10 miljoner. I låneskulden ingår upplåning
för Kils Energi AB, Hantverkshuset i Kil AB och Kils Stadsnät AB med 69,1
miljoner. Samtliga lån finns hos Kommuninvest i Sverige AB.
Den genomsnittliga räntebindningstiden uppgick till 2,23 år, vilket är kortare än
2017. Anledningen är att förfallodtidpunkten för ingångna swapavtal är ett år
närmare i tiden och att några nya avtal inte ingåtts under året.
Den genomsnittliga räntekostnaden under 2018 uppgick till 2,7 %. Det är en
förhållandevis hög räntekostnad, vilken förklaras av tidigare ingångna långsiktiga
swapavtal. Som jämförelse kan nämnas att den genomsnittliga räntekostnaden för
Sveriges kommuner uppgick till 1,28 % enligt uppgift från Kommuninvest.
Under perioden 2019-2024 förfaller alla räntesäkringsavtal. Under förutsättning
att marknadsräntorna fortsatt är låga kommer kommunens räntekostnad
successivt att sjunka något de kommande åren, även om skuldsättningen ökar.
KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDE
Kommunens borgensåtagande omfattar borgen gentemot kommunala företag, den
kooperativa hyresrättsföreningen Kils Trygga Hem, ECG Arena samt föreningar.
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Det samlade borgensåtagandet uppgick vid 2018 års utgång till 404,6 miljoner
kronor. Under året har åtaganden gentemot Kils Trygga hem och ECG Arena
tillkommit med 50 respektive 8,3 miljoner kronor.
PENSIONSSKULD
Pensionsförpliktelser

2014

2015

2016

2017

2018

Pensionsförpliktelser
intjänade före 1998

281,3

257,3

235,9

236,4

219,9

Pensionsförpliktelser
intjänade efter 1998

12,3

13,5

14,6

20,5

20,8

Totala
pensionsförpliktelser

293,6

270,8

250,5

256,9

240,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

293,6

270,8

250,5

256,9

240,7

Finansiella placeringar
avseende
pensionsmedel
Återlåning i
verksamheten

Den totala pensionsförpliktelsen uppgick vid 2018 års utgång till 240,7 miljoner
kronor. Det är en minskning med cirka 16 miljoner jämfört med 2017. Minskningen
förklaras av att pensionsförpliktelser intjänade före 1998 minskat, medan de som
intjänats därefter är i stort sett oförändrade.
Kommunen har inga finansiella placeringar avseende pensionsmedel utan hela
beloppet återlånas i verksamheten.
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Driftredovisning
DRIFTREDOVISNING 2018-12-31
Verksamhetsområde (tkr)
Skattenetto

Intäkter

Kostnader

703 160

Pensioner

-10 886

Nettokostnad

Budget
2018

Budgetavvikelse

703 160

702 331

829

-10 886

-12 998

2 112

12 072

11 500

572

1 285

-411

1 696

Intäkt internränta

12 072

Övriga kommungemensamma
poster

1 882

-596

Realisationsvinster

17 366

-16 702

664

0

664

Finansiella poster

3 044

-8 052

-5 008

-4 891

-117

-500

-500

-5 000

4 500

487

-9 752

-9 265

-10 200

935

2 116

-5 854

-3 738

-2 876

-862

Strategiska reserver
Verksamhetsområden:
Politisk verksamhet
Fysisk och teknisk
planering
Näringsliv och turism

0

-2 005

-2 005

-2 203

198

Gator och vägar,
parker, skog

7 151

-38 636

-31 486

-27 398

-4 088

Miljö och hälsa

1 298

-3 050

-1 753

-1 980

227

Fritid och kultur

2 411

-28 897

-26 487

-27 351

864

Förskola

59 782

-140 427

-80 645

-77 678

-2 967

Grundskola

24 082

-185 055

-160 973

-159 349

-1 624

Gymnasieskola

3 281

-48 842

-45 561

-49 285

3 724

Vuxenutbildning
inklusive SFI

5 112

-5 664

-552

-2 099

1 547

Äldreomsorg

20 368

-165 638

-145 269

-137 043

-8 227

LSS

28 313

-82 694

-54 381

-49 792

-4 589

Socialpsykiatri

1 001

-9 621

-8 620

-8 055

-565

Individ- och
familjeomsorg

2 946

-46 105

-43 159

-43 475

316

12 613

-17 322

-4 709

-1 363

-3 346

6 649

-12 561

-5 911

-5 692

-219

96 484

-139 968

-43 484

-40 473

-3 010

Räddningstjänst och
samhällsskydd

569

-9 830

-9 261

-9 264

3

Kollektivtrafik
inklusive färdtjänst

177

-14 154

-13 976

-14 268

292

0

-14

-14

-1 000

986

274 840

-966 089

-691 249

-670 844

-20 405

Flyktingmottagande
Arbetsmarknadsåtgärder
Kommungemensamma
verksamheter

Digitalisering
Summa
verksamhetsområden,
skattefinansierad
verksamhet
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Verksamhetsområde (tkr)

Intäkter

Kostnader

Nettokostnad

Budget
2018

Budgetavvikelse

28 012

-28 012

0

0

0

302 852

-994 101

-691 249

-670 844

-20 405

Omställning/trånga
sektorer

0

-728

-728

-1 525

797

Samverkansnämnden

4

-4

0

0

0

Valnämnden

251

-381

-129

-400

271

Myndighetsnämnden

0

-195

-195

-206

11

1 012 619

-1 004 133

8 486

17 556

-9 070

Vatten och avlopp
samt slamsugning
Summa
verksamhetsområden, inklusive
taxefinansierad
verksamhet

Kommunens
resultat
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Investeringsredovisning
INVESTERINGSREDOVISNING 2018-12-31
Projekt (tkr)

Status

Bokslut
181231

Budget
2018

Budgetavvikelse

Serverbyte 3 st

Avslutad

136

0

-136

Återlämningsautomat, bibliotek

Avslutad

420

420

0

Förvärv, Bagaren 8 och 9

Avslutad

24

0

-24

Utsmyckning, bibliotek

Avslutad

144

110

-34

Köp av Storgatan 49, Smeden 1

Avslutad

4 187

4 275

88

Gång och cykelvägar

Avslutad

1 497

1 500

3

KilArena, utemiljö

Avslutad

-1 678

0

1 678

Moduler för boende

Avslutad

1 238

0

-1 238

Asfaltering gator o vägar

Avslutad

3 583

3 600

17

Ramanslag, sporthall/idrottsanläggning

Avslutad

500

400

-100

Ramanslag, storkök

Avslutad

148

150

2

Ramanslag, gata/park

Avslutad

2 555

2 500

-55

Ramanslag, fastighet

Avslutad

4 064

2 500

-1 564

Ramanslag, VA

Avslutad

3 942

5 400

1 458

Snökanon, Frykstabacken

Avslutad

350

350

0

Utökning Modul Viksta

Avslutad

1 004

650

-354

Lekutrustning förskolor/skolor

Avslutad

195

400

205

Medfinansiering, Fryksdalsbanan.

Likvidregl

0

3 000

3 000

Inventarier bibliotek

Pågående

2 062

2 275

213

Aktiekapital ECG Arena AB

Pågående

0

490

490

Konvertering av system MBN

Pågående

145

150

5

Utveckling av Kils centrum

Pågående

11 100

12 100

1 000

VA-sanering mm, Bjurbäcksgatan

Pågående

7 147

7 300

153

Värmeanläggning, Fagerås skola

Pågående

1 514

800

-714

Sannerudssk F-6, förb.gång mm

Pågående

10 176

12 000

1 824

Ny skola, Viksta

Pågående

1 395

64 050

62 655

Ombyggnad kök, Boda

Pågående

117

5 000

4 883

VA Västra Torggatan

Pågående

1 735

0

-1 735

Ventilationsanl. Stenåsen Skol

Pågående

298

300

2

Anslutningsavgifter VA

Pågående

-160

0

160

Digitalisering

Ej
påbörjad

0

417

417

Exploatering:
Utveckling Lövenstrand

Pågående

-720

0

720

Plan nytt industriområde Humletorp

Pågående

165

0

-165

Exploatering Dikartorp omr 1

Pågående

306

0

-306

SUMMA

Pågående

57 589

130 137

72 548
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KOMMENTAR TILL INVESTERINGSREDOVISNING
Kils kommun har under 2018 investerat för 57,6 miljoner kronor. Till de
genomförda större projekten hör utvecklingen av Kils centrum där bland annat
biblioteks- och stationstorgen färdigställts, samt byggnationen av en
förbindelsegång vid Sannerudsskolan. Ett annat stort projekt är arbetet med VAsanering Bjurbäcksgatan. Det arbetet kommer att fortsätta även 2019. Ramanslaget
för VA har 2018 använts till nyinstallation av extern slammottagare samt utbyte av
högspänningsställverk.
Den planerade investeringen avseende den nya Vikstaskolan har dragit ut på tiden.
Totalt har under 2018 endast 1,4 miljoner kronor tagits i anspråk av de
budgeterade 65 miljonerna. Planerad ombyggnation av köket i Boda har stoppats
då det finns behov av att ytterligare utreda investeringen. Under 2019 kommer
därför endast mindre åtgärder vidtas.
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Finansiell redovisning
RESULTATRÄKNING
KOMMUNEN
(mkr)

Not

2017

KOMMUNKONCERNEN

2018

2017

2018

Verksamhetens intäkter

1

193,2

172,4

286,4

280,2

Verksamhetens kostnader

2

-824,5

-839,1

-869,9

-900,1

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

-24,2

-24,8

-47,5

-48,8

-655,5

-691,6

-631,1

-668,8

Skatteintäkter

3

520,4

533,3

520,4

533,3

Generella statsbidrag och utjämning

4

155,4

169,9

155,4

169,9

Finansiella intäkter

5

4,2

5,0

1,0

2,0

Finansiella kostnader

6

-8,7

-8,1

-14,8

-15,3

15,8

8,5

31,0

21,1

-

-

-3,4

-0,6

15,8

8,5

27,6

20,5

Resultat före skatt
Skattekostnader
ÅRETS RESULTAT
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BALANSRÄKNING
KOMMUNEN
(mkr)

Not

2017

KOMMUNKONCERNEN

2018

2017

2018

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

7

1,2

1,2

1,5

1,5

- Mark, byggnader och tekniska
anläggningar

8

533,1

547,1

1 146,7

1 133,1

- Maskiner och inventarier

9

5,6

10,1

12,0

16,7

0,0

0,0

10,7

9,9

151,2

140,8

19,8

18,5

691,1

699,2

1 190,7

1 179,7

Materiella anläggningstillgångar

- Övriga materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

10

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd, exploateringsfastigheter

11

9,0

7,9

10,5

8,9

Fordringar

12

62,4

65,8

71,0

72,5

Kassa och bank

13

10,2

12,1

69,9

84,6

81,6

85,8

151,4

166,0

772,7

785,0

1 342,0

1 345,7

15,8

8,5

27,6

20,5

Övrigt eget kapital

302,6

318,4

416,9

444,5

Summa eget kapital

318,4

326,9

444,5

465,0

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

14

Årets resultat

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser

15

20,5

20,8

20,5

21,0

Andra avsättningar

16

7,0

4,0

44,0

41,6

27,5

24,8

64,5

62,6

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

17,
18

296,3

293,7

648,7

625,8

Kortfristiga skulder

19

130,5

139,6

184,4

192,3

Summa skulder

426,8

433,3

833,1

818,1

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

772,7

785,0

1 342,0

1 345,7

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsförpliktelser

20

236,4

219,9

236,4

220,1

Borgensförbindelser

21

356,6

404,6

356,7

404,6

Fastighetsinteckningar

0,0

0

8,3

8,3

Företagsinteckningar

0,0

0

7,7

7,7

0

0

0

0

0,0

0

0,8

0,8

Villkorat aktieägartillskott
Sluttäckning deponiyta
Operationella och finansiella leasingavtal

22

Kapitaltäckningsgaranti

23

Solidarisk borgen

24
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KASSAFLÖDESANALYS
KOMMUNEN

KOMMUNKONCERNEN

(mkr)

2017

2018

2017

2018

Den löpande verksamheten
Resultat före extraordinära poster

15,8

8,5

31,0

21,1

Justering för avskrivningar

24,2

24,8

47,5

48,8

-17,7

-0,9

-20,0

-9,2

Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

22,3

32,4

58,6

60,7

Ökning (-)/ minskning (+) kortfristiga fordringar

28,8

-2,3

28,0

-0,1

Ökning (+)/ minskning (-) kortfristiga skulder

-2,3

9,1

-3,1

7,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten

48,7

39,2

83,5

68,5

-0,7

-0,3

-0,9

-0,3

Justering för övriga ej likviditetspåverkande
poster

Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

0,0

0,0

-36,4

-58,0

-79,3

-68,3

0,0

17,1

1,6

38,9
-0,2

Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar

-1,9

0,0

-1,9

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0,0

0,8

0,0

0,8

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-38,9

-40,4

-80,5

-29,2

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av långfristiga skulder

0,0

10,0

38,5

10,2

-30,0

0,0

-30,0

-12,8

Ökning (+) / minskning (-) långfristiga skulder

23,5

-12,3

23,5

-20,3

Ökning av långfristiga fordringar

0,0

-0,6

0,0

0,0

Minskning av långfristiga fordringar

9,2

9,0

0,0

1,3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

2,7

6,1

32,0

-21,6

-11,4

-3,0

-11,4

-3,0

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur
Årets kassaflöde

1,1

1,9

35,1

14,7

Likvida medel vid årets början

9,1

10,2

46,2

69,9

10,2

12,1

81,3

84,6

Justering för nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Justering för återföring nedskrivningar

0,0

0,0

-2,8

-2,8

Justering för avsättningar

5,4

-0,3

6,0

0,8

-23,1

-0,6

-23,2

-7,2

Likvida medel vid årets slut
Specifikation av ej likviditetspåverkande
poster

Justering för övriga ej likviditetspåverkande
poster
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KOMMUNENS NOTER
NOTER RESULTATRÄKNINGEN
(mkr)

2017

2018

Not 1 Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter

6,9

7,7

Taxor och avgifter

44,3

44,1

Hyror och arrenden

9,1

10,0

105,5

88,5

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster

16,0

19,7

Exploateringsintäkter

10,8

1,6

Bidrag

Försäljning av anläggningstill
Summa

0,5

0,7

193,2

172,4

15,9

5,7

Not 2 Verksamhetens kostnader
Inköp av anläggnings- o underhållsmaterial
Lämnade bidrag

28,0

27,9

Köp av huvudverksamhet

133,6

139,2

Löner

354,0

367,6

Sociala avgifter

116,7

120,3

Pensionskostnader

34,3

30,8

Lokal och markhyror

54,8

58,7

0,9

1,4

31,5

33,5

3,9

2,2

20,1

21,9

3,6

3,8

Hyra/leasing anläggningstillgångar
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
Tele, IT-kommunikation och postbefordran
Kostnad för transportmedel, transporter och resor
Försäkringspremier och riskkostnader
Övriga främmande tjänster

20,8

19,7

Realisationsförluster

0,3

0,0

Övriga kostnader

6,0

6,2

824,5

839,1

522,2

535,7

0,6

-1,8

Summa
Not 3 Skatteintäkter
Kommunalskatt preliminär
Slutavräkning för föregående år
Avräkning för innevarande år
Summa

-2,4

-0,7

520,4

533,3

133,8

136,7

Not 4 Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag
Kostnadsutjämningsbidrag
Fastighetsavgift, prognos
Generellt statsbidrag
Regleringsavgift
Utjämningsavgift för LSS
Summa
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0,3

2,3

21,7

26,0

5,3

4,8

-0,1

1,9

-5,6

-1,8

155,4

169,9

(mkr)

2017

2018

Not 5 Finansiella intäkter
Utdelning på aktier och andelar

0,6

1,9

Ränta likvida medel

0,2

-0,1

Ränta på utlåning till koncernföretag

2,8

2,5

Ränteintäkter på kundfordringar

0,1

0,1

Borgensavgifter

0,5

0,6

Övriga finansiella intäkter

0,0

0,0

Summa

4,2

5,0

Räntekostnader

8,1

7,6

Ränta på pensionskostnader

0,5

0,4

Ränta på leverantörsskulder

0,0

0,0

Bankkostnader

0,1

0,1

Övriga finansiella kostnader

0,0

0,0

Summa

8,7

8,1

Not 6 Finansiella kostnader
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NOTER BALANSRÄKNINGEN
(mkr)

2017

2018

Not 7 Immateriella anläggningstillgångar
Ingående värde

0,8

Nyanskaffningar

0,7

0,3

-0,2

-0,3

Avyttringar, utrangeringar

0,0

0,0

Avskrivningar avyttringar, utrangeringar

0,0

0,0

Summa

1,2

1,2

Ingående värde

496,5

533,1

Nyanskaffningar

36,4

54,3

-22,9

-23,5

-0,3

-15,2

0,0

0,0

Avskrivningar

1,2

Not 8 Mark, byggnader o tekn. anläggningar

Avskrivningar
Avyttringar, utrangeringar
Avskrivningar avyttringar, utrangeringar
Omklassificering

23,4

-1,7

533,1

547,1

Ingående värde

6,6

5,6

Nyanskaffningar

0,0

4,1

Summa
Not 9 Maskiner och inventarier

Avskrivningar

-1,0

-1,0

Avyttringar, utrangeringar

0,0

-0,2

Omklassificering

0,0

1,7

Summa

5,6

10,1

39,2

39,2

Kils Stadsnät AB

8,3

14,3

Region Värmland

0,0

0,0

Andelar Kommuninvest

5,4

4,6

Förlagslån Kommuninvest

2,3

2,3

HSB Bostadsrätter

0,4

0,4

Lån Kils AIK Fotboll

0,1

0,1

11,4

10,8

0,0

0,0

62,1

53,1

6,0

0,0

Not 10 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, villkorat aktieägartillskott
Samhällsnytta i Kil AB

Övrigt

Bidrag till statlig infrastruktur
Övriga företag
Fordringar hos koncernföretag
Kils Energi AB
Kils Stadsnät AB
Hantverkshuset i Kil AB
Summa

16,0

16,0

151,2

140,8

24,4

9,0

Not 11 Förråd, exploateringsfastigheter
Ingående värde exploateringsfastighet
Nyanskaffningar
Avyttringar, utrangeringar
Omklassificering
Summa
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3,7

0,5

-10,9

-1,7

-8,1

0,0

9,0

7,9

(mkr)

2017

2018

Not 12 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

9,3

12,4

Kortfristig del av långfr. fordringar, koncernföretag

4,7

4,5

Övriga kortfristiga fordringar

11,7

10,9

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

36,7

38,0

Summa

62,4

65,8

Kassa, bank, plusgiro

10,2

12,1

Summa

10,2

12,1

302,6

318,4

Not 13 Kassa och bank

Not 14 Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat

15,8

8,5

318,4

326,9

Ingående avsättning

14,6

14,8

Nyintjänad pension

0,3

1,1

Finansiell kostnad

0,3

-0,1

Under året utbetalade pensioner

-0,7

-0,8

Ränte- och basbeloppsändringar

0,3

0,3

Förändring av löneskatt

0,0

0,1

Justering förändring pension

0,0

-0,4

Ingående avsättning förtroendevalda

4,8

5,7

Nyintjänande PBF/PRF (förtroendevalda)

0,5

-0,2

Nyintjänad OPF-KL (förtroendevalda)

0,0

0,1

Ränte- och basbeloppsändringar (förtroendevalda)

0,2

0,1

Förändring av löneskatt

0,2

0,0

20,5

20,8

Medfinansiering av Fryksdalsbanan

7,0

4,0

Summa

7,0

4,0

Summa
Not 15 Avsättning för pensioner

Summa
Aktualiseringsgrad för beräkningsunderlaget: 95,0 %
Not 16 Andra avsättningar

Not 17 Långfristiga skulder
Avsättning reavinst Sannerudshemmet
Checkkredit
Lån i banker och kreditinstitut
Skuld anslutningsavgifter
Summa
Not 18 Derivat
235,0 mkr av kommunens låneskuld var vid årsskiftet säkrade
med ränteswapar. Swaparnas negativa marknadsvärde var 14,4 mkr per 2018-12-31, vilket ej återspeglas i balansräkningen
då kommunen tillämpar säkringsredovisning. Av årets
räntekostnader för upplåning på 8,0 mkr, utgjorde swapräntorna
8,1 mkr. Genomsnittlig upplåningsränta var 2,45% inklusive och 0,15% exklusive ränteswapar. Räntebindningen var 2,22 år med
och 0,15 år utan ränteswapar.
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0,0

4,2

17,7

0,0

270,0

280,2

8,6

9,3

296,3

293,7

(mkr)

2017

2018

Not 19 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

30,0

Anställdas skatter

34,7

7,8

9,2

Semesterlöneskuld

26,8

27,8

Arbetsgivaravgifter

9,0

10,3

Upplupna räntekostnader

1,2

1,0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

28,0

28,7

Individuell pensionsdel inkl löneskatt

20,4

19,6

Mervärdesskatt

1,1

1,9

Kils Energi AB

0,0

0,0

Kilsbostäder AB

0,0

0,1

Kils Avfallshantering AB

4,8

5,1

Övriga kortfristiga skulder
Summa

1,5

1,3

130,5

139,6

190,2

177,0

Not 20 Pensionsförpliktelser
Pensionsåtagande före 1998
Särskild löneskatt
Summa

46,1

42,9

236,4

219,9

Beräkningen utförd av KPA Pension.
Not 21 Borgensförbindelser
Kommunala bolag
- Samhällsnytta i Kil AB
- Kilsbostäder AB
- Hantverkshuset i Kil AB
- Kils Trygga Hem

48,5

48,5

288,0

278,0

17,3

17,3

0,0

50,0

- ECG Arena

8,3

Föreningar

2,7

2,5

Kreditgarantier för egna hem

0,1

0,0

356,6

404,6

Inom 1 år

2,8

3,9

Senare än 1 år men inom 5 år

1,9

2,4

Senare än 5 år

0,0

0,0

Summa

4,7

6,2

Totala minimileaseavgifter

1,6

1,9

Framtida finansiella kostnader

0,0

0,0

Nuvärdet av minimileaseavgifterna

1,5

1,8

Inom 1 år

0,4

0,4

Senare än 1 år men inom 5 år

1,2

1,5

Senare än 5 år

0,0

0,0

Summa

1,5

1,8

Summa
Not 22 Operationella och finansiella leasingavtal
Operationell leasing
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:
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(mkr)

2017

2018

Not 23 Kapitaltäckningsgaranti
Kommunen garanterar bolagens egna kapital genom avstående
av fordran eller tillskott av kapital.
Hantverkshuset i Kil AB

X

X

Kils Avfallshantering AB

X

X

NOT 23 Solidarisk borgen
Kils kommun har i mars 2004 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288
kommuner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått
likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk
förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse.
Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till
storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk
förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Kils kommuns ansvar enligt ovan
nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige
AB:s totala förpliktelse till 404 804 079 439 kronor och totala tillgångar till 406 323 006 299
kronor. Kils kommun andel av de totala förpliktelserna uppgick till 702 300 896 kronor och
andelen av de totala tillgångarna uppgick till 705 989 007 kronor.
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VA-VERKSAMHET (TAXEFINANSIERAD)
KOSTNADSTÄCKNING OCH RESULTAT VA-VERKSAMHET
Mått

2014

Resultat
Kostnadstäckning

2015

2016

2017

2018

-812

-8

851

-552

-843

96,7 %

100,0 %

103,7 %

97,9 %

96,8 %

RESULTATRÄKNING VA-VERKSAMHET
(tkr)

Not

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens
kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

2017

2018

25 176

25 421

-17 948

-18 532

-5 428

-5 486

1 800

1 402

0

0

-2 352

-2 245

-552

-843

0

0

-552

-843

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter/kostnader
ÅRETS RESULTAT

BALANSRÄKNING VA-VERKSAMHET
(tkr)

Not

2017

2018

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

4

Maskiner och inventarier
Summa anläggningstillgångar

0

0

108 386

115 218

0

0

108 386

115 218

2 518

4 523

Omsättningstillgångar
Fordringar

5

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

0

0

2 518

4 523

110 904

119 741

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

6

-11 795

-12 638

Avsättning för pensioner

7

24

64

Långfristiga skulder

8

120 916

130 062

Kortfristiga skulder

9

Skulder
1 759

2 253

Summa skulder

122 675

132 315

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

110 904

119 741

397

934

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser

10
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NOTER RESULTATRÄKNINGEN
(tkr)

2017

2018

24 115

24 085

RESULTATRÄKNINGEN
Not 1 Verksamhetens intäkter
Brukningsavgifter
Anslutningsavgifter

274

175

Övriga intäkter

787

1 161

25 176

25 421

Material

1 619

1 239

Personalkostnader

5 162

5 349

Externt köpta tjänster

4 810

6 133

Summa
Not 2 Verksamhetens kostnader

Från kommunen fördelade kostnader
Övriga kostnader
Summa

480

494

5 877

5 317

17 948

18 532

2 352

2 245

Not 3 Finansiella kostnader
Internränta på anläggningstillgångar
Övriga finansiella kostnader
Summa

0

0

2 352

2 245

NOTER BALANSRÄKNINGEN
(tkr)

2017

2018

BALANSRÄKNINGEN
Not 4 Mark, byggnader o tekn. anläggningar
Ingående värde

102 177

108 386

Nyanskaffningar

11 637

13 094

Avskrivningar

-5 428

-5 486

0

-777

108 386

115 218

1 965

3 128

Avyttringar
Summa
Not 5 Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader
Summa

552

1 395

2 518

4 523

-11 243

-11 795

Not 6 Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat

-552

-843

-11 795

-12 638

Intjänade pensioner

24

64

Summa

24

64

Summa
Not 7 Avsättningar

Not 8 Långfristiga skulder
Förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter

2 877

2 862

Lån av kommunen

118 039

127 200

Summa

120 916

130 062

1 065

1 493

Not 9 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Anställdas skatter

123

92

Semesterlöneskuld

250

326
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Arbetsgivaravgifter

109

Förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter
Individuell pensiondel inkl löneskatt
Summa

102

0

0

212

241

1 759

2 253

320

752

78

182

397

934

Not 10 Pensionsförpliktelser
Pensionsåtagande före 1998
Särskild löneskatt
Summa

Beräkning av pensioner (not 7 och not 10) för VA-verksamheten görs från och
med 2018 baserat på en fördelning per antal personer. Under föregående år
gjordes fördelningen baserat på en fördelning per antal poster.
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Redovisningsprinciper
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

PERIODISERING

Har i balansräkningen upptagits till
anskaffningsvärdet efter avdrag för verkställda
avskrivningar. Anskaffningsvärdet är lika med
utgifter minus investeringsbidrag.

Redovisningen har varit öppen för externa
transaktioner till och med 15 januari 2019.
Därefter har kostnader och intäkter av väsentlig
betydelse interimsbokförts på
redovisningsperioden. Kostnads- och
intäktsräntor har periodiserats.

Anslutningsavgifter för vatten och avlopp
redovisas som investeringsinkomster och
periodiseras på 50 år.

LÖNER
KAPITALKOSTNADER

Tillgångarna skrivs av linjärt. Detta betyder att
avskrivningen grundas på anskaffningsvärdet och
sker med lika stora belopp varje år. Avskrivning
sker från och med aktivering, och belastar den
verksamhet som nyttjar tillgången.
Avskrivningstiderna bestäms utifrån bedömd
nyttjandetid.
Internräntan har beräknats med 2,1 % på
bokförda värden. Ersättningen redovisas som en
kostnad hos de olika verksamheterna och som en
intäkt under finansförvaltningen.

Har redovisats enligt kontantmetoden, med
undantag av kostnader för timlöner inom vård
och omsorg under december samt upplupna
löneökningar för ett fåtal personer.
SEMESTERLÖNESKULD

Semesterlöneskuld avser ej uttagna
semesterdagar och okompenserad övertid samt
upplupen arbetsgivaravgift. Förändringen
redovisas under respektive verksamhetsområde i
helårsbokslutet.

PENSIONSÅTAGANDEN
KOMPONENTAVSKRIVNING

Kommunen har tagit fram riktlinjer för
komponentavskrivning och använder nya
avskrivningstider och flera indelningar för de
avskrivningar som är nya aktiveras från och med
2015.
KOMMUNALSKATT

Slutavräkning av skatt och avräkningsprognos
har redovisats i enlighet med rekommendationer
från Rådet för kommunal redovisning.

Redovisas enligt den så kallade blandade
modellen. Pensionsåtaganden intjänade före 1998
redovisas som ansvarsförbindelse. Årets
intjänade pensionsförmåner, som kommer att
utbetalas som avgiftsbestämd del, redovisas som
upplupen kostnad. Samtliga poster har belastats
med löneskatt. Räntan på pensionsåtaganden
redovisas bland finansiella kostnader.
Pensionsskuld till förtroendevalda har bokförts
från och med 2017.
SOCIALA AVGIFTER

Sociala avgifter har bokförts som procentuella
personalomkostnadspålägg i samband med
löneredovisningen.
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Begreppsförklaringar
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

KORTFRISTIG SKULD

Fast och lös egendom som är avsedda för
stadigvarande bruk.

Skuld med löptid kortare än ett år.

AVSKRIVNING

Planmässig värdeminskning av
anläggningstillgångar.

LIKVIDITET

Betalningsberedskap på kort sikt.

NETTOKOSTNAD
BALANSRÄKNING

Visar den ekonomiska ställningen och hur den
förändrats under året.

Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag,
avgifter och ersättningar.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
TILLGÅNGARNA

Tillgångar som inte är anläggningstillgångar.

Visar hur kommunen har använt sitt kapital.
Skulder och eget kapital visar hur kapitalet har
finansierats.

PERIODISERING

Fördelning av kostnader/intäkter på de
redovisningsperioder till vilka de hör.

EGET KAPITAL

Kommunens totala kapital består av:
anläggningskapital (bundet kapital i
anläggningstillgångar) och rörelsekapital (fritt
kapital för framtida drift- och
investeringsändamål).

KASSAFLÖDESANALYS

Visar kassaflöden från den löpande
verksamheten, investerings- och
finansieringsverksamheten samt förändring av
rörelsekapital. Summan av dessa komponenter
utgör förändringen av likvida medel.

KAPITALKOSTNAD

Benämning för internränta och avskrivningar.

RESULTATRÄKNING

Visar hur det egna kapitalet har förändrats under
året. Det egna kapitalets förändring kan även
utläsas av balansräkningen.

RÖRELSEKAPITAL

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och
kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar
kommunens finansiella handlingsberedskap.

SOLIDITET

Visar betalningsförmåga på lång sikt. Definieras
som andelen eget kapital i förhållande till totala
tillgångar.

SKATTENETTO

Summan av skatteintäkter, generella statsbidrag,
inkomst- och kostnadsutjämning,
fastighetsavgift samt reglerings- och
utjämningsavgifter/-bidrag.
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Kommunstyrelsens
verksamhetsområden
FÖRKLARING AV DATA FRÅN KOLADA
FÄRGSÄTTNING KOLADA (KOMMUN- OCH LANDSTINGSDATABASEN)

I vissa tabeller och diagram används färgerna rött,
gult och grönt för att visa hur ett resultat ligger till
jämfört med andra. För varje nyckeltal rangordnas
alla kommuner/landsting efter sina resultat, och de
25 % bästa resultaten får grön färg, de 25 % sämsta
får röd färg och de 50 % i mitten får gul färg.

POLITISK VERKSAMHET
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Den politiska verksamheten består av politiska instanser som fullmäktige,
kommunstyrelsen och nämnderna. Det omfattar myndighetsnämnden,
valnämnden, kommunrevisionen, överförmyndarnämnden och andra
gemensamma nämnder, samt kommunalförbund.
Fullmäktige, kommunstyrelsen och myndighetsnämnden sammanträder normalt
elva gånger per år. Antalet ledamöter i fullmäktige har ökat från 35 till 41 i och med
den nya mandatperioden. I december tillsatte kommunstyrelsen en
ekonomiberedning.
I den politiska verksamheten ingår fasta arvoden, sammanträdesarvoden,
ersättning till förtroendevalda, kostnader i samband med sammanträden (lokaler
och fika) och viss nämndadministration (löner).
I verksamhetsområdet ingår också förtroendevaldas deltagande i kurser och
därmed sammanhängande resor och hotell.
Även partistöd ingår i denna verksamhet.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Efter några års förberedelser sjösattes en ny politisk organisation den 1 januari
2018. Förändringen innebar att nämnderna togs bort och kommunstyrelsen
ansvarar för all kommunal verksamhet. En myndighetsnämnd beslutar om ärenden
som rör myndighetsutövning mot enskild.
Val till riksdag, kommun och landsting genomfördes den 9 september.
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RESURSER
EKONOMISKT RESULTAT
Verksamhet (tkr)
Nämnd- och
styrelseverksamhet

Intäkter

Kostnader

487

Stöd till politiska partier
Revision
Övrig politisk verksamhet
Summa

487

Nettokostnad

Budget

Avvikelse
mot
budget

4 299

3 812

4 450

638

540

540

550

10

919

919

923

4

3 993

3 993

4 276

283

9 751

9 264

10 199

935

EKONOMI
Politisk verksamhet har kostat ca 0,9 miljoner kronor mindre än budgeterat.
Överskottet beror främst på att utbetalt arvode för sammanträden har varit lägre
än budgeterat på grund av ny organisation.
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FYSISK OCH TEKNISK PLANERING
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Inom fysisk och teknisk planering arbetar vi bland annat med frågor kopplade till
plan- och bygglagen (PBL) som till exempel bygglov, tillsyn, strandskydd,
primärkarta och adressregister.
Här finns samhällsplanering som planerar den långsiktiga utvecklingen av
kommunen, bland annat genom översiktsplan, detaljplaner, riktlinjer för
bostadsförsörjningen och andra strategiska planer för användningen av mark och
vatten. Här finns också verksamheten avseende geografiska informationssystem
(GIS), som bland annat har till uppgift att skapa, revidera och analysera
geografiska data efter användarnas behov.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
BYGGNATIONEN AV TORGEN TILLSAMMANS MED KILSBOSTÄDER

Projektet har hållit både tidplan och budget och gett Kils centrum ett lyft. Projektet
har drivits med egen arbetsledning tillsammans med entreprenörer och egen
personal. Delaktigheten i projektet har gett mervärde för vår personal.
VA-SANERING, BJURBÄCKSGATAN

Under våren 2018 avbröts samarbetet med entreprenören i detta projekt. Projektet
drivs nu med egen arbetsledning i en blandentreprenad. Framdriften är fyra gånger
högre idag vilket ger en besparing på ca 3,1 miljoner kronor för projektets sista 330
meter. Då är detta bara räknat på arbetslaget.
Eftersom projektets tid blir kortare minskar även kostnaderna för hyror av
småmaskiner, vibrationsmätare, baracker och avstängningsmaterial och liknande
med ca 1 miljon kronor. En bonus är även att störningarna minskar för Kils
invånare och framförallt för dem som bor i området.

ÖKAD AFFÄRSMÄSSIGHET

När det gäller investeringsprojekten så påbörjas arbetet med investeringsplanen för
2020 och 2021 redan i början på 2019.
Detta ger kommunen möjlighet att söka projektpengar och medfinansiering från
externa parter.
Det ger även en långsiktighet för planering, projektering och utförande, vilket
medför bättre kvalitet och ekonomi. Vi tar även hänsyn till ökade
kapitaltjänstkostnader genom att noga analysera vilka projekt som ska prioriteras
då kostnaderna belastar driftbudgetarna.
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Under 2018 har vi haft stort fokus på att få ner våra kostnader i driftbudgetarna
samtidigt som vi försöker öka intäkterna. Vi utreder även här vilka möjligheter vi
har till extern finansiering. Vi kommer att hantera varje detaljplan på liknande sätt
- som ett projekt när det gäller tidplan, resurssättning, intäkter, kostnader och
avtal.
KVALITET OCH RESULTAT
Under 2018 har vi arbetat med översiktsplanen (ÖP), fördjupning av
översiktsplanen (FÖP) avseende Nedre Fryken samt tolv olika detaljplaner.
RESURSER
EKONOMISKT RESULTAT
Verksamhet (tkr)

Intäkter

Kostnader

Nettokostnad

Budget

Avvikelse
mot
budget

Planverksamhet

264

2 390

2 126

1 289

-837

Bygglovsverksamhet

982

1 825

843

1 025

182

GIS- och
mätningsverksamhet

870

1 639

769

562

-207

2 116

5 854

3 738

2 876

-862

Summa

EKONOMI

Verksamheten förbrukade 2018 nästan 0,9 miljoner kronor mer än vad som fanns i
budget. Det är framförallt arbetet med planer, men även GIS och mätning, som
kostat mer än vad som budgeterats.
MEDARBETARE

Den 31 december 2018 fanns 8,0 tillsvidareanställda årsarbetare inom fysisk och
teknisk planering.
Under året var sjukfrånvaron inom bygglovsverksamheten 1,61 % av arbetad tid
och inom plan-, GIS- och mätningsverksamheten 7,81 % av arbetad tid.

FRAMTIDEN OCH FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Vi ska framförallt fortsätta arbetet med att utveckla affärsmässigheten när det
gäller investeringsprojekt och driftbudgetarna. Detta kommer utveckla
medarbetarna och få dem att känna sig ännu mer delaktiga och motiverade.
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NÄRINGSLIV OCH TURISM
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Det kommunala näringslivsarbetet fokuserar på att stärka Kils position som stark
småföretagarkommun. Vi arbetar för att underlätta för befintliga företag i frågor
som rör deras utveckling och verksamhet, samt bistå vid externa förfrågningar,
etableringar med mera. Vi ska också vara en aktiv part i regionala och liknande
samarbeten inom näringslivsområdet.
Inom turismen samverkar Kil med Karlstad, Forshaga, Grums och Hammarö för
att stärka Karlstadsregionen som besöksnäringsmål.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
KIL PÅ PLATS TRE I SVERIGE

Kil hamnar på plats tre i Sverige i kategorin "Genomsnittlig årlig förbättring
företagsklimat 2013-2018" i Svenskt Näringslivs ranking.
•

Ett bevis på att den långsiktiga strategin fungerar.

•

Kopplar det externa näringslivsarbetet till det övergripande interna
förbättringsarbetet.

•

Stark motivationshöjare för de lokala företagen och deras syn på Kil som
företagarkommun.

•

Ger perspektiv på höjningen i rankingplacering, Kil klättrar 180
placeringar jämfört med 2013, och ligger nu på plats 55.

ETABLERING AV TESTANLÄGGNING MED HELT NY VÄXLINGSTEKNIK PÅ RZ KILS VERKSTAD

•

Intressant, innovativ och helt ny teknik. Kommer sannolikt att få stor
uppmärksamhet.

•

Enligt planerna kommer den nya anläggningen att ge framtida tillväxt med
40 nya jobb och säkrad verksamhet under lång tid framöver.

•

Viktig synergi mellan traditionell verkstadsindustri lokalt och ny teknisk
utveckling i samarbete med externa företag.

•

Ett av flera exempel som visar att servicegrad och bemötande från
kommunen, med bland annat hantering av tillstånd, har fungerat väl.

ATTITYDEN TILL FÖRETAGANDE OCH FÖRETAGARE ÄR STARKARE

•

Vi märker en tydlig skillnad i attityd: Kil som företagarkommun nämns
oftare, mer spontant och med positiva förtecken.

•

Fler företagare nämner spontant fördelar med att verka i en kommun som
Kil, exempelvis läget/infrastrukturen, samarbeten, och mångfalden av
företag.
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KVALITET OCH RESULTAT
Näringslivet i KBR-kommunerna (Karlstad Business Region) har haft mycket god
konkurrenskraft och relativt bra tillväxt under perioden:
•

Tillväxt i förädlingsvärde: + 41 % (jfr Sveriges näringsliv +46 %)

•

Tillväxt i antal anställda: + 9 % (+ 11 %)

•

Tillväxt i antal företag: + 27 % (+ 31 %)

Kil och Karlstad har haft högst tillväxt i antal anställda. När det gäller området
högst tillväxt i företag har Kil och Hammarö haft god tillväxt.
I Svenskt näringslivsranking av företagsklimatet i Sverige 2018 placerade sig Kils
kommun på 55:e plats bland Sveriges kommuner. Motsvarande siffra 2017 var 70:e
plats. Kil placerade sig som femte bästa kommun i länet.
RESURSER
EKONOMISKT RESULTAT
Verksamhet (tkr)

Intäkter

Kostnader

Nettokostnad

Budget

Avvikelse
mot
budget

Näringslivsfrämjande
åtgärder

0

Turistverksamhet

0

59

59

105

46

Summa

0

2 005

2 005

2 203

198

1 946

1 946

2 098

152

EKONOMI

Kils kommun har under 2018 lagt strax över 2 miljoner kronor inom
verksamhetsområdet Näringsliv och turism. Verksamheten har inte använt sin
budget fullt ut utan redovisar ett överskott med 0,2 miljoner kronor.
MEDARBETARE

Antal tillsvidareanställda årsarbetare är 1,0.

FRAMTIDEN OCH FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Den största utmaningen ligger i att lyfta Kil från nuvarande nivå, där vi sniffar på
"bra företagsklimat" till erkänt, riktigt bra företagsklimat. I detta ingår att klara
mixen av nödvändiga insatser såsom "en väg in", bemötande, servicegrad, snabbt
beslutsfattande, transparens, bra mötesplatser och så vidare, med inspirations- och
motivationshöjande insatser som stärker samsyn, sammanhållning och
ambitionsnivåer. Vi ska arbeta för en relationsbyggande ambassadörsverksamhet.
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GATOR OCH VÄGAR, PARKER OCH SKOG
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Inom verksamhetsområdet finns drift och underhåll av nästan tio mil kommunala
gator och vägar samt 20 mil enskilda vägar med statsbidrag. Här ingår också
parkverksamhet och grönytor, utemiljön i skolor och förskolor, drift och skötsel av
kommunens industrispår samt skogsförvaltning.
Kils kommun äger cirka 732 hektar skog.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
MYCKET SNÖ OCH HET SOMMAR

Vädret har varit en stor del av verksamhetens viktiga händelser under året. 2018
började snörikt och fortsatte med en varm sommar med torka och skogsbränder.
Detta har påverkat våra möjligheter till att kunna arbeta med god framförhållning.
EFFEKTIVISERING MED SCHEMALÄGGNING

Vi har arbetat med schemaläggning, vilket har lett till att vi har effektiviserat vissa
arbeten, exempelvis vårsopning av gator.
Tack vare effektiviseringen har vi kunnat göra många arbeten i egen regi, under
relativt kort tid. Genom att arbeta på det här sättet har vi sänkt våra kostnader till
externa utförare.
INBJUDANDE UTEMILJÖ

Vi har arbetat strategiskt med planteringar vid olika evenemang, samt vår- och
sommarplantering för att skapa inbjudande utemiljö.
KVALITET OCH RESULTAT
NÖJD MEDBORGAR-INDEX - GATOR OCH VÄGAR

Medborgarnas bedömning av kommunens gatu- och väghållning, skala 0-100.
Utgår från frågorna: "Vad tror eller tycker du om belysningen av gator och vägar i
din kommun?", "Vad tror eller tycker du om underhåll och skötsel av gator och
vägar i din kommun?", "Vad tror eller tycker du om snöröjning av gator och vägar i
din kommun?" och "Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gator och vägar
i din kommun?".
NÖJD MEDBORGAR-INDEX - GRÖNOMRÅDEN, PARKER OCH NATUR

Medborgarnas bedömning av tillgång till parker, grönområden och natur, skala
0-10.
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NÖJD MEDBORGAR-INDEX - GÅNG- OCH CYKELVÄGAR

Medborgarnas bedömning av kommunens gång- och cykelvägar, skala 0-100.
Utgår från frågorna: "Vad tror eller tycker du om belysningen av gång- och
cykelvägar i din kommun?", "Vad tror eller tycker du om underhåll och skötsel av
gång- och cykelvägar i din kommun?", "Vad tror eller tycker du om snöröjning av
gång- och cykelvägar i din kommun?" och "Vad tror eller tycker du om
trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i din kommun?".

Källa: Kolada, SCB:s medborgarundersökningar
RESURSER
EKONOMISKT RESULTAT
Verksamhet (tkr)

Intäkter

Kostnader

Nettokostnad

Budget

Avvikelse
mot
budget

Underhåll allmänna vägar

2 507

17 895

15 388

12 207

-3 181

Underhåll enskilda vägar

2 227

7 290

5 063

3 721

-1 342

350

179

-171

-7

164

Trafikbelysning/
trafiksäkerhet

25

3 078

3 053

3 474

421

Gemensamma kostnader
vägar

58

1 821

1 763

1 809

46

Industrispår

Parker

348

6 396

6 048

5 804

-244

Kommersiell verksamhet,
skog och arrenden

1 635

1 977

342

390

48

Summa

7 150

38 636

31 486

27 398

-4 088

EKONOMI

Totalt har verksamheten avseende gator, vägar, park och skog kostat drygt
4 miljoner kronor mer än vad som budgeterats. Större delen av underskottet,
3,4 miljoner kronor, berodde på höga kostnader för vinterväghållning då vintern
2017/2018 var både lång och snörik.
MEDARBETARE

Den 31 december 2018 arbetade 14,5 tillsvidareanställda årsarbetare (15 personer)
inom verksamhetsområdet.
Under året var sjukfrånvaron 2,07 % av arbetad tid.
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FRAMTIDEN OCH FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Förväntad utveckling av verksamheten är att fortsätta arbeta med
kostnadseffektiva åtgärder och samarbeta över kommunens gränser. Vi kommer
fortsätta arbeta för att Kils kommun ska ha inbjudande utemiljöer som leder till
naturliga mötesplatser.
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MILJÖ OCH HÄLSA
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Verksamheten utgörs till stor del av myndighetsutövning enligt miljöbalken och
livsmedelslagstiftningen. Inom verksamhetsområdet finns också tillsyn och
tillstånd enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel, samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Kommunens miljöstrategiska arbete och naturvårdsarbete ingår i
verksamhetsområdet. 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.
Bidraget till Friskvård i Värmland finns inom verksamheten.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
TAXA INOM MILJÖBALKENS OCH LIVSMEDELSLAGEN

Myndighetsstaben har bearbetat och reviderat taxa, bilaga 1, inom miljöbalkens
områden samt justerat timtaxa inom livsmedelsområden (2,3 % enligt
konsumentprisindex).
DIGITALISERING

Konvertering från det gamla handläggningssystemet Ecos 1 till det nya Ecos 2
avslutades i början av 2018. Ecos 2-systemet är webbaserat och vi förväntar oss att
det ska effektivisera tillsynsarbetet. Ekonomikopplingen mellan de båda
handläggningsprogrammen (ByggR och Ecos) och ekonomiavdelningens program
(Raindance) är installerad och testad under 2018. En digitaliserad
fakturahantering kommer att spara både tid och pappershantering i framtiden.
KVALITET OCH RESULTAT
NÖJD MEDBORGAR-INDEX - MILJÖARBETE

Medborgarnas bedömning av kommunens miljöarbete, skala 0-100. Utgår från
frågan: "Vad tror eller tycker du om kommunens insatser för att
kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt?".

Källa: Kolada, SCB:s medborgarundersökningar
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RESURSER
EKONOMISKT RESULTAT
Verksamhet (tkr)

Intäkter

Kostnader

Nettokostnad

Budget

Avvikelse
mot
budget

Miljö- och hälsoskydd,
myndighetsutövning

992

2 365

1 373

1 569

196

Miljö, hälsa och hållbar
utveckling

207

450

243

227

-16

Alkoholtillstånd m.m.
Summa

98

235

137

184

47

1 297

3 050

1 753

1 980

227

EKONOMI

Arbetet med miljö- och hälsa har under 2018 kostat cirka 0,2 miljoner kronor
mindre än vad som budgeterats. Större delen av överskottet beror på att en tjänst
varit vakant i samband med rekrytering, samt att personal varit lediga utan att
vikarie tagits in.
MEDARBETARE

Den 31 december 2018 arbetade 3,5 tillsvidareanställda årsarbetare (fyra personer)
inom verksamhetsområdet.
Sjukfrånvaron har under året varit 1,28 % av arbetad tid.
FRAMTIDEN OCH FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Den förväntade utvecklingen inom miljö och hälsoskyddsverksamheten är baserad
på en effektivare, projektbaserad verksamhetsplan samt reviderad taxa inom
miljöbalkens områden. Det kommer att generera utökade intäkter och minskad
anslagsfinansiering.
Vi ska fortsätta det påbörjade arbetet för en mer lönsam och effektiv
tillsynsverksamhet inom alkohol- och tobakslagen samt lagen om receptfria
läkemedel.
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FRITID OCH KULTUR
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Inom verksamhetsområdet fritid och kultur finns kulturskola, bibliotek,
allmänkultur och föreningsliv samt ungdomsgård.
Det finns ett huvudbibliotek med två filialer. Biblioteken har öppet 45
timmar/vecka med personal, 99 timmar/vecka totalt.
Kulturskolan har 650 elever inskrivna i 61 olika verksamheter. Kulturskolan
undervisar även alla förskoleklasser, 9-10 klasser med i snitt 25 elever per klass.
I Kils kommun finns två badplatser som sköts av kommunen.
I sommarsimskolan 2018 var det under första perioden åtta grupper per dag med
8-10 personer i varje grupp. Under den andra perioden var de tolv grupper per dag
med 8-10 personer i varje grupp.
Simskola för 6-åringar har under hösten 2018 genomförts med åtta grupper per
vecka och i snitt nio barn per grupp.
Bidrag utbetalades 2018 till: föreningar (33 stycken), LOK (18 stycken),
studieförbund (9 stycken), övrigt (24 stycken), lovaktiviteter (10 stycken) och extra
föreningsbidrag (13 stycken).
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
BIBLIOTEK

Under kulturdagarna invigdes det renoverade biblioteket och i december öppnades
bibliotekscaféet.
KULTURNOMINERING

Fackförbundet Vision nominerade Kils kommun till 2019 års kulturkommun. Kil
var en av åtta kommuner i Sverige som nominerades. Lund valdes till 2019 års
kulturkommun.
FOTBOLLS-VM

Kil arrangerade, tillsammans med Karlstad, Arvika och Kristinehamn, INAS
fotbolls-VM för personer med intellektuell funktionsvariation. Saudiarabien
lyckades försvara sitt VM-guld och Sverige tog sjundeplatsen.
KVALITET OCH RESULTAT
NÖJD MEDBORGAR-INDEX - IDROTT- OCH MOTIONSANLÄGGNINGAR

Medborgarnas bedömning av kommunens idrott- och motionsanläggningar, skala
0-100. Utgår från frågorna: "Vad tror eller tycker du om öppettiderna vid
kommunens idrotts- och motionsanläggningar?", "Vad tror eller tycker du om
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utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar?" och
"Vad tror eller tycker du om belysningen i kommunens motionsspår?"
NÖJD MEDBORGAR-INDEX - KULTUR

Medborgarnas bedömning av kommunens kulturverksamhet, skala 0-100. Utgår
från frågorna: "Vad tror eller tycker du om biblioteksverksamheten?", "Vad tror
eller tycker du om utställnings- och konstverksamheter?" och "Vad tror eller tycker
du om teaterföreställningar och konserter?".
NÖJD MEDBORGAR-INDEX - BIBLIOTEK

Medborgarnas bedömning av biblioteksverksamheten i kommunen, skala 0-100.
Utgår från frågan: "Vad tror eller tycker du om biblioteksverksamheten?".

Källa: Kolada, SCB:s medborgarundersökningar
RESURSER
EKONOMISKT RESULTAT
Verksamhet (tkr)
Allmän fritidsverksamhet
Stöd till
studieorganisationer
Allmän kulturverksamhet,
övrigt
Bibliotek
Kulturskola
Idrott- och
fritidsanläggningar
Fritidsgårdar
Summa

Intäkter

Kostnader

Nettokostnad

Budget

Avvikelse
mot
budget

119

4 852

4 733

4 658

-75

0

213

213

210

-3

251

1 744

1 493

1 827

334

78

5 065

4 987

5 138

151

1 540

6 558

5 017

5 081

64

376

9 926

9 550

9 721

171

46

540

494

716

222

2 410

28 898

26 487

27 351

864

EKONOMI

Kommunen lade under 2018 nästan 29 miljoner kronor på fritids- och
kulturverksamhet. En mindre del av verksamheten, nästan 2,5 miljoner kronor,
finansierades av bidrag samt avgifter inom till exempel kulturskolan.
Jämfört med budget blev överskottet cirka 0,9 miljoner kronor. Hela budgeten
användes inte då verksamheten höll igen för att bidra positivt till kommunens
ekonomiska resultat.
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MEDARBETARE

Inom fritid och kultur arbetade 31 personer vid årets slut. Då en del arbetade deltid
motsvarade omfattningen drygt 22 årsarbetare.
Våra medarbetare har varit sjuka i genomsnitt 3,36 % av sin arbetstid.
Bibliotekarier kommer vara ett bristyrke och för att fortsätta vara en attraktiv
arbetsplats måste värdskap, service, kvalitet och ett gott bemötande av våra kunder
stärkas, här blir kompetensförsörjningen viktig.
FRAMTIDEN OCH FÖRVÄNTAD UTVECKLING
En ny biblioteksstrategi antas i mars 2019. Det förväntas bli en tydligare inriktning
och prioritering att förhålla sig till, samtidigt som biblioteket fortfarande har sitt
kärnuppdrag i att visa vägar till litteratur och kunskap i alla dess former. Strategin
uppdelas på sex målområden, där demokrati är det överordnade målet, följt av
digitalisering, tillgänglighet, läsning, utbildning och infrastruktur. Strategin är ett
förtydligande av vad som skall prioriteras, utvecklas och arbetas med.
Tillsammans med föreningarna i Kil kommer vi arbeta vidare med
samverkansperspektivet och utvecklingsperspektivet, då många frågor som
diskuteras är gemensamma för de flesta föreningarna. Tanken är att skapa en arena
som är givande för alla.
Vi ska arbeta tillsammans med bland annat besöksnäringsföretag för att främja
besöksnäringen i Kils kommun.
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FÖRSKOLA
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Förskolan ger omsorg och pedagogisk verksamhet till barn mellan 1 år och 5 år.
Förskolans verksamhet består av nio förskolor, tre på landsbygden och sex stycken
centralt i Kil. På en av dessa förskolor bedriver vi omsorg på kvällar, nätter och
helger. Det finns även fyra dagbarnvårdare som bedriver pedagogisk omsorg.
I familjecentralens lokaler finns en öppen förskola.
Under 2018 har förskolan i snitt haft 717 inskrivna barn, fördelat på 580 barn inom
kommunens förskolor, 17 barn i pedagogisk omsorg, 115 barn i de enskilda
förskolorna och fem barn i förskola utanför kommunen.

Nyttjandegraden inom förskolan har under året varit 87 % för barn 1-3 år och 99 %
för barn 4-5 år.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
GEMENSAM REFLEKTIONSTID

Från och med höstterminen 2018 har alla arbetslag i förskolan gemensam
reflektionstid, två timmar varje vecka. Detta för att höja kvalitén och skapa
möjligheter att utveckla verksamheten mot målen i förskolans läroplan. Vi hoppas
även att dessa reflektionsstunder bidrar till bra arbetsmiljö för både barn och
pedagoger.
MÅNGA BESÖK PÅ ÖPPNA FÖRSKOLAN

Under 2018 har många föräldrar och barn besökt vår öppna förskola ”Stjärnan”.
Öppna förskolan är en mötesplats för blivande föräldrar samt föräldrar med barn i
förskoleåldern. Besöksfrekvensen har ökat till mer än det dubbla. Öppna förskolan
erbjuder blandade aktiviteter och regelbundna tematräffar.
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DIGITAL KOMMUNIKATION FÖR PEDAGOGER

Förskolan har under 2018 påbörjat ett utvecklingsarbete för digital kommunikation
för pedagoger. Syftet är att få en digital plattform för gemensamma rutiner,
stödstrukturer och annan dokumentation som alla pedagoger har tillgång till. Vi
jobbar för att alla ska bli aktiva användare av denna plattform.
KVALITET OCH RESULTAT
NÖJD MEDBORGAR-INDEX - FÖRSKOLAN

Medborgarnas bedömning av kommunens förskoleverksamhet, skala 0-100. Utgår
från frågan: "Vad tror eller tycker du om förskolan i din kommun?".

Källa: Kolada, SCB:s medborgarundersökningar.
Andelen som får plats inom förskoleverksamhet på önskat placeringsdatum är
100 %.
RESURSER
EKONOMISKT RESULTAT
Verksamhet (tkr)
Öppen förskola
Förskola
Pedagogisk omsorg
Summa

Intäkter

Kostnader

Nettokostnad

Budget

Avvikelse
mot
budget

28

498

470

442

-28

59 283

137 813

78 530

75 430

-3 100

471

2 115

1 645

1 806

161

59 782

140 426

80 645

77 678

-2 967
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EKONOMI

Förskoleverksamheten har under året kostat 80,6 miljoner kronor. Jämfört med
budget redovisar förskolan ett underskott på 2,6 miljoner kronor. Underskottet
består i huvudsak av personalkostnader för bland annat stödresurser till enskilda
barn och sjukskrivningskostnader. Barnomsorg på kvällar, nätter och helger har
även kostat 0,1 miljoner kronor mer än budgeterat.

Volym- och kostnadsuppföljning 2018 Förskola
Budget

Utfall

Avvikelse

Avvikelse
%

Förskola
Antal inskrivna barn
Nettokostnad, förskola exkl nattis (tkr)
Nettokostnad per barn (tkr)

736

695

-41

-5,6 %

74 930

77 938

3 008

4,0 %

101,8

112,1

10,3

10,2 %

20

17

-3

-15,0 %

1 806

1 645

-161

-8,9 %

90,3

96,8

6,5

7,2 %

Pedagogisk omsorg
Antal inskrivna barn
Nettokostnad, pedagogisk omsorg
(tkr)
Nettokostnad per barn (tkr)

Antalet inskrivna barn i förskolan har under året varit lägre än budgeterat.
Anpassning av bemanningen på förskolorna har under året inte kunnat göras i
samma takt som behovsförändringar av antalet inskrivna barn, vilket gör att
kostnaden per barn är högre än budgeterat.
MEDARBETARE

Antal årsarbetare inom förskolan uppgick den 31 december 2018 till 129 personer,
vilket omräknat till heltid motsvarar 122,8 årsarbetare, varav fyra tjänster inom
pedagogisk omsorg.
Sjukfrånvaron inom förskolan uppgick under 2018 till 7,95 %, vilket är en liten
ökning jämfört med 2017 (7,74 %).

FRAMTIDEN OCH FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Inför 2019 ser vi i förskolan fram emot vårt utvecklingsprojekt ”Utveckla förskola”.
Projektet, som vi startar upp på våra landsbygdsförskolor, innebär att vi ska öka
våra kunskaper inom neuropsykiatriska funktionsvariationer och fokusera på
anknytning, lek och tillgängliga lärmiljöer i våra förskolor.
Vi satsar även på digitalisering i förskolan, då vi fått ett ökat uppdrag inom
digitalisering i och med förskolans nya läroplan som träder i kraft 1 juli 2019.
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Vi har 32 barn som står i kö till förskolan. Tre av dem vill börja under våren och
resterande i höst. Utöver dem är det 107 barn som kan tänkas börja i förskolan
under 2019, men ännu inte ställt sig i kö. Vi har 132 barn som börjar förskoleklass i
höst.
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GRUNDSKOLA
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Verksamhetsområdet grundskola består av förskoleklass, grundskola,
grundsärskola och fritidshem.
Kils kommun har sin grundskoleverksamhet förlagd till sju stycken kommunala F-6
skolor, tre på landsbygden och fyra stycken centralt i Kil. I kommunen finns en 7-9
skola. Det finns även en särskola för årskurserna 7-9 och en särskola för
årskurserna 1-6.
Totalt har under 2018 cirka 1 410 elever inom grundskolan och grundsärskolan fått
sin undervisning i någon av kommunen skolor, cirka 70 elever har gått i skola i
annan kommun/fristående skola. I fritidshemmen fanns under 2018 cirka 600
barn.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
FÖRÄNDRAD SKOLSTRUKTUR

Under året har mycket handlat om den förändrade skolstrukturen som politiken
fattar beslut om i februari 2019. Ett stort arbete har lagts ner för att skapa
förutsättningar för den framtida skolorganisationen.
NYTT AVTAL FÖR SKOLSKJUTS

I juni 2018 gick vår skolskjutsentreprenör i konkurs. En förenklad upphandling
genomfördes med Värmlandstrafik. Detta avtal har medfört högre kostnader än
beräknat.
KVALITET OCH RESULTAT
NÖJD MEDBORGAR-INDEX - GRUNDSKOLA

Medborgarnas bedömning av kommunens grundskoleverksamhet, skala 0-100.
Utgår från frågan: "Vad tror eller tycker du om grundskolan i din kommun?".

Källa: Kolada, SCB:s medborgarundersökningar.
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Andelen elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram har sedan 2015 ökat och
legat över snittet för både riket och Värmlandskommuner, men under 2018 sjönk
andelen till 84,2 %, samma andel som riket.

Källa: Kolada
Spindeldiagrammet visar kommunens läge i förhållande till de 10 % kommuner
som har bäst (positiv referens) respektive sämst (negativ referens) resultat, för
varje nyckeltal.

Källa: Kolada
ELEVER I ÅK 9: JAG KÄNNER MIG TRYGG I SKOLAN, POSITIVA SVAR, ANDEL (%)

Antal elever som angivit något av alternativen "stämmer helt och hållet" eller
"stämmer ganska bra" som svar på påståendet "Jag känner mig trygg i skolan",
dividerat med det totala antalet elever som svarat på enkäten. Uppgifterna kommer
från Skolinspektionens "Skolenkäten" som en gång under två läsår (T-1 och T)
tillfrågat skolans elever i årskurs 9.
Källa: Skolinspektionen.
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ELEVER I ÅK 9: JAG ÄR NÖJD MED MIN SKOLA SOM HELHET, POSITIVA SVAR, ANDEL (%)

Antal elever som angivit något av alternativen "stämmer helt och hållet" eller
"stämmer ganska bra" som svar på påståendet "Jag är nöjd med min skola som
helhet", dividerat med det totala antalet elever som svarat på enkäten. Uppgifterna
kommer från Skolinspektionens "Skolenkäten" som en gång under två läsår (T-1
och T) tillfrågat skolans elever i årskurs 9.

Källa: Skolinspektionen
RESURSER
EKONOMISKT RESULTAT
Verksamhet
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola

Intäkter

Kostnader

Budget

Avvikelse
mot
budget

6 980

20 171

13 191

10 341

-2 850

122

4 158

4 036

5 562

1 526

16 980

152 746

135 766

135 571

-195

7 980

7 980

7 875

-105

185 055

160 973

159 349

-1 624

Grundsärskola
Summa

Nettokostnad

24 082

EKONOMI

Grundskolan inklusive fritidshem, förskoleklass och grundsärskola har under året
haft kostnader för 185 miljoner kronor.
De största kostnadsposterna har varit kommunens grundskolor (undervisning,
läromedel, lokaler, måltider och elevhälsa), skolskjuts samt interkommunal
ersättning.
Grundskolan har under året fått intäkter för cirka 24 miljoner kronor i huvudsak
från statsbidrag för diverse satsningar samt interkommunal ersättning.
Fritidshem, förskoleklass och grundskola bör ses i ett sammanhang, då samma
personal arbetar i flera verksamheter.
Underskottet mot budget (1,6 miljoner kronor) beror främst på en ökad kostnad för
skolskjuts. Underskottet beror även på att antalet grundskoleelever (0,6 %) och
framförallt antalet fritidshemselever (17,3 %) har varit fler än budgeterat. Antalet
ökade elever har inneburit ett ökat lokalbehov, i form av tillfälliga moduler på
Vikstaskolan samt en utökning av Sannerudsskolan.
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Volym- och kostnadsuppföljning 2018 Grundskolan
Budget
2018

Utfall 2018

Avvikelse

Avvikelse
%

Grundskolan inkl förskoleklass
Antal elever
Nettokostnad, grundskola exkl
skolskjuts (tkr)
Nettokostnad per elev (tkr)

1 421

1 430

9

0,6 %

132 583

129 887

-2 696

-2,0 %

93

91

-2

-2,7 %

Grundsär
Antal elever
Nettokostnad, grundsär (tkr)
Nettokostnad per elev (tkr)

21

21

0

0,0 %

7 875

7 980

105

1,3 %

375

380

5

1,3 %

496

582

86

17,3 %

10 341

13 191

2 850

27,6 %

21

23

2

8,7 %

Fritidshem
Antal elever
Nettokostnad, fritidshem (tkr)
Nettokostnad per elev (tkr)

MEDARBETARE

Antal årsarbetare inom grundskolan uppgick den 31 december 2018 till 204
personer. Omräknat till heltid motsvarar det 196,3 årsarbetare, varav 31 tjänster i
fritidshem, 8,5 tjänster i förskoleklass, 149,1 tjänster i grundskolan och 7,7 tjänster
inom grundsärskolan.
Sjukfrånvaron inom grundskolan uppgick under 2018 till 5,61 %, vilket är en
ökning jämfört med 2017 (4,78 %).
FRAMTIDEN OCH FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Nytt skolskjutsavtal har slutits och gäller from 1/7 2019. Detta avtal innebär lägre
kostnader jämfört med det tillfälliga skolskjutavtalet som gäller idag.
Vi förväntar oss en ökad demografiutveckling inom ålderskategorin 6-15 år inom de
närmaste åren. Vi behöver följa marknadskrafterna för att bibehålla och rekrytera
nya lärare samt höja kvalitén i verksamheterna.
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GYMNASIESKOLA
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Verksamheten gymnasieskolan innehåller gymnasieskola och gymnasiesärskola.
Kommunen bedriver ingen egen gymnasieskola i kommunen, utan köper platser
från andra kommuner eller fristående skolor.
Kommunen har dock ett kommunalt aktivitetsansvar för de ungdomar, under 20
år, som inte studerar och arbetar.
Under 2019 har antalet elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan varit i snitt
419 stycken. Den största andelen av eleverna läser på en kommunal gymnasieskola
i Värmland och de flesta övriga läser på en fristående gymnasieskola i Värmland,
endast nio elever läser sin gymnasieutbildning utanför länets gränser.
KVALITET OCH RESULTAT
GYMNASIEELEVER MED EXAMEN INOM 3 ÅR, HEMKOMMUN, ANDEL (%)

Antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för tre år sedan
med examen inom tre år, inkl. IM dividerat med antal folkbokförda elever i
kommunen som började på gymnasium för tre år sedan, inkl. IM.

Källa: Kolada, SCB.

RESURSER
EKONOMISKT RESULTAT
Verksamhet (tkr)
Gymnasieskola

Intäkter

Kostnader

44 596

Budget
47 885

Avvikelse
mot
budget

3 281

47 877
965

965

1 400

435

3 281

48 842

45 561

49 285

3 724

Gymnasiesärskola
Summa

Nettokostnad

3 289

EKONOMI

Kommunens nettokostnad för gymnasieskolan uppgår till ca 45,6 miljoner kronor
och består i huvudsak av köp av platser samt busskortskostnader, då vi inte har en
egen gymnasieskola. Överskottet mot budget (3,7 miljoner kronor) inom
gymnasieskolan beror främst på att vi fortfarande får intäkter från
Migrationsverket som täcker våra kostnader för de asylsökande gymnasieeleverna.
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Volym- och kostnadsuppföljning 2018 Gymnasieskola
Budget

Utfall

Avvikelse

Avvikelse
%

Gymnasiet inkl gymnasiesär
Antal elever
Nettokostnad, gymnasiet inkl
gymnasiesär (tkr)
Nettokostnad per elev (tkr)

419

419

0

0,0%

49 285

45 561

-3 724

-7,6%

118

109

-9

-7,6%
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VUXENUTBILDNING INKLUSIVE SFI
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Vuxenutbildningen i Kil erbjuder situationsanpassad utbildning som marknaden
efterfrågar. Verksamheten externfinansieras till stor del. Utbildning som erbjuds
är: SFI (svenska för invandrare) och SAS (svenska som andraspråk), studier till
grundläggande behörighet, utbildning till bristyrken samt ”Vuxlärling”.
I verksamheten finns cirka 230 studerande.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
FLYTT TILL SAMHÄLLSBYGGNADSHUSET

Flytten till Samhällsbyggnadshuset blev mycket positiv och har bland annat
inneburit stärkt samarbete med Arbetsförmedlingen.
GYMNASIEPOÄNG

Produktionen av ca 72 000 gymnasiepoäng är mycket hög och bekräftar att de
kurser vi erbjuder uppskattas av våra kunder.
VUXENLÄRLING

Under 2018 har 15 personer läst till barnskötare.
KVALITET OCH RESULTAT
Under år 2018 producerade Vuxenutbildningen i Kil motsvarande 71 028
gymnasiepoäng. Motsvarande siffra för 2017 var 79 278 poäng.
RESURSER
EKONOMISKT RESULTAT
Verksamhet (tkr)
Grundläggande
vuxenutbildning

Intäkter

Kostnader

Nettokostnad

Budget

Avvikelse
mot
budget

4

199

195

169

-26

Gymnasial vuxenutbildning
samt särvux

3 587

3 709

122

1 287

1 165

Svenska för invandrare (SFI)

1 521

1 756

235

643

408

Summa

5 112

5 664

552

2 099

1 547
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EKONOMI

En stor del av kommunens vuxenutbildning och SFI kunde 2018 finansieras via
olika typer av bidrag och projektmedel, till exempel från Migrationsverket och
Skolverket. Verksamheten fick därför ett överskott mot budget på 1,5
miljoner kronor.
MEDARBETARE

Antal tillsvidareanställda årsarbetare var 1,0 den 31 december 2018.
Sjukfrånvaron var 5,35 % av arbetad tid under 2018 (då ingår även medarbetarna
inom Arbetsmarknadsåtgärder).
FRAMTIDEN OCH FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Vuxenutbildningen i Kil kommer under 2019 att utvidgas via
organisationsutveckling med extern finansiering. Expansionen förväntas ske
genom tre EU-projekt: Match2job, CSR och Erasmus+, ett socialfondsprojekt som
kallas "Mot ett nytt framtidsinriktat pedagogiskt förhållningssätt för
vuxenutbildningen".
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ÄLDREOMSORG
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Verksamhetsområdet består av särskilt boende, korttidsboende, ordinärt boende
(hemtjänst och hemsjukvård), dagverksamhet, öppen verksamhet samt
bostadsanpassning med mera.
Under 2018 fanns i genomsnitt 80 brukare/kunder inom särskilt boende och åtta
brukare på korttidsboende samt cirka 215 brukare inom hemtjänsten.
Kommunen har under 2018 haft en kapacitet om 85 platser på särskilt boende samt
tio platser på korttidsboende.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
ORDINÄRT BOENDE

Mycket höga kostnader och volymer under hela året. Ny lag och avtal med
dåvarande Landstinget i Värmland avseende utskrivningsklara patienter ställer
högre krav på verksamheten. Nytt mottagningsteam startar för att motverka de
tidigare höga kostnaderna vi betalat till landstinget. Mottagningsteamet har fått
avsedd verkan och även fått höga betyg av kunderna i genomförd utvärdering.
SÄRSKILT BOENDE

Föreningen Kils Trygga Hem tar över fastighetsägarskapet för Sannerud, Karlslund
och Åkerbo. Högt tryck på platser initialt under året övergår till att uppvisa
överskott av platser. Årets sista veckor indikerar att platsbehovet åter är på
uppgång.
INVESTERINGAR I VÄLFÄRDSTEKNIK

En statlig satsning inom vård och omsorg avseende investeringar i välfärdsteknik
genererar cirka 580 000 kronor i stimulansmedel för kommunen. En stor del av
medlen används till inköp av smartphones för att modernisera den digitala
basstrukturen och till att bygga wifi-nät på Åkerbo och Karlslund. Även vissa
digitala hjälpmedel anskaffas.
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KVALITET OCH RESULTAT
UTVALDA INDIKATORER FRÅN KOLADA SOM HAR DATA FÖR 2018:
Kvalitet och resultat:
Val: Kil, 2018, 2017, 2016, 2015
Titel

2015

2016

2017

2018

Brukarbedömning hemtjänst
äldreomsorg - helhetssyn, andel
(%)

94

90

91

93

Brukarbedömning särskilt
boende äldreomsorg
- helhetssyn, andel (%)

82

81

79

79

Väntetid i antal dagar från
ansökningsdatum till erbjudet
inflyttningsdatum till särskilt
boende, medelvärde

28

43

101

31

Personalkontinuitet, antal
personal som en
hemtjänsttagare möter under 14
dagar, medelvärde

15

12

14

15

Brukarbedömning hemtjänst
äldreomsorg - besväras av
ensamhet kommun, andel (%)

59

60

58

55

Omsorgspersonalen på
vardagar i boende med särskild
service för äldre med adekvat
utbildning, andel (%)

95

98

93

98

Titel

2015

2016

2017

2018

Medianvårdtid i särskilt boende
äldreomsorg, antal dagar

820

838

756

838

Omsorgspersonal/plats i
boende för särskild service för
äldre på vardagar, antal

0,30

0,36

0,33

0,32

Omsorgspersonal/plats i
boende för särskild service för
äldre, helgdagar, antal

0,21

0,23

0,24

Sjuksköterskor/plats i boende
för särskild service för äldre,
vardagar, antal

0,02

0,04

0,03

0,04

Brukarbedömning hemtjänst
äldreomsorg - själv svarat på
frågorna, andel (%)

49

41

41

46

Brukarbedömning särskilt
boende äldreomsorg - själv
svarat på frågorna, andel (%)

28

32

28

27

Leva och bo självständigt:

Trygga förhållanden:

Aktiv och meningsfull tillvaro:

Resurser:

Volym och process:
Val: Kil, 2018, 2017, 2016, 2015
Äldre i särskilt boende:

Personalmått:

Övrigt:

Nöjd Medborgar-Index
- Äldreomsorg
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RESURSER
EKONOMISKT RESULTAT
Verksamhet (tkr)

Intäkter

Administration SoL/HSL

Kostnader

Nettokostnad

Budget

Avvikelse
mot
budget

891

7 096

6 205

9 291

3 086

7 205

75 257

68 052

57 586

-10 466

516

6 888

6 372

6 375

3

38

889

851

870

19

10 944

65 440

54 496

53 832

-664

Öppen
verksamhet/Förebyggande
verksamhet

763

2 530

1 767

1 713

-54

Bostadsanpassningsbidrag

0

1 180

1 180

1 116

-64

11

6 357

6 346

6 260

-86

20 368

165 637

145 269

137 043

-8 226

Hemtjänst i ordinärt boende
Korttidsboende äldre
Dagverksamhet ordinärt
boende
Särskilt boende äldre

Övriga insatser ordinärt
boende
Summa

EKONOMI

Nettokostnaden för äldreomsorgen uppgick till ca 145,3 miljoner kr 2018, vilket är
ca 8,2 miljoner kronor mer än budget. Jämfört med 2017 är
nettokostnadsökningen ca 11,6 miljoner kronor.
Nettokostnadsökningen och budgetavvikelsen avser helt och hållet ordinärt boende
(hemtjänst och hemsjukvård).
Överskott finns inom ledning, äldre, främst på grund av minskade kostnader för
kvarliggande patienter på sjukhus. Detta balanseras mot kostnader för det nya
mottagningsteamet inom hemtjänsten.
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VOLYM- OCH KOSTNADSUPPFÖLJNING
Volym- och kostnadsuppföljning 2018, Äldreomsorg

Hemtjänst:

Budget

Utfall

Avvikelse

Avvikelse
(%)

Antal verkställda timmar SoL

125 500

133 310

7 810

6,2 %

Bruttokostnad, hemtjänst (tkr)

49 045

59 445

10 400

21,2 %

391

446

55

14,1 %

Budget

Utfall

Avvikelse

Avvikelse
(%)

Antal boendedygn (belagda platser)
SÄBO

31 025

29 031

-1 994

-6,4 %

Bruttokostnad, SÄBO, exkl
lokalkostnader (tkr)

51 115

51 724

609

1,2 %

1 648

1 782

134

8,1 %

Budget

Utfall

Avvikelse

Avvikelse
(%)

Antal boendedygn (belagda platser)
Korttid

3 650

2 884

-766

-21,0 %

Bruttokostnad, Korttid, exkl
lokalkostnader (tkr)

5 747

5 730

-17

-0,3 %

Kostnad per boendedygn (kr)

1 574

1 987

412

26,2 %

Kostnad per verkställd timme (kr)
Särskilt boende:

Kostnad per boendedygn (kr)
Korttidsboende:

Årsvolymen verkställda timmar inom hemtjänsten ökade med ca 6,8 % 2017, vilket
var drygt 5 % högre än beräknat i budgetarbetet för 2018. Under 2018 har antalet
verkställda SoL-timmar ökat ytterligare med 1 450, eller ca 1,1 %. En högre
ingående volym och fortsatt ökade volymer under året har gjort att glappet mellan
budgeterad tid och verkställd tid hela tiden ökat successivt. Antalet verkställda
timmar inom hemtjänsten har totalt alltså överstigit budget med drygt 6 %.
Budgetöverskridandet i kronor räknat är dock betydligt större, vilket gör att
kostnaden per verkställd timme är klart högre än budgeterat. I dessa siffror har
dock inte hänsyn till ökad dubbelbemanning kunnat beaktas, vilket gör att den
reella ökningen är något mindre än redovisat. När det gäller särskilt boende och
korttidsboende är budgetavvikelsen i kronor räknat marginell. Dock har
beläggningen varit klart lägre än budgeterat och med nuvarande
bemanningsstruktur har anpassning inte kunnat göras i takt med
behovsförändringar, vilket gör att kostnaden per boendedygn varit högre än
budgeterat.
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INTÄKTSUPPFÖLJNING
Vårdintäkter 2018, Äldreomsorg

Hemtjänst:

Budget

Utfall

Avvikelse

Avvikelse
(%)

Antal verkställda timmar SoL

125 500

133 310

7 810

6,2 %

Vårdintäkt, hemtjänst/hemsjukvård
(tkr)

3 450

3 849

399

11,6%

Vårdintäkt per verkställd timme (kr)

27

29

1

5,0 %

Budget

Utfall

Avvikelse

Avvikelse
(%)

31 025

29 031

-1 994

-6,4 %

1 190

1 383

193

16,2 %

38

48

9

24,2 %

Budget

Utfall

Avvikelse

Avvikelse
(%)

3 650

2 884

-766

-21,0 %

140

196

56

40,0 %

38

68

30

77,2 %

Särskilt boende:
Antal boendedygn (belagda platser)
SÄBO
Vårdintäkt, SÄBO (tkr)
Vårdintäkt per boendedygn (kr)
Korttidsboende:
Antal boendedygn (belagda platser)
Korttid
Vårdintäkt, Korttid (tkr)
Vårdintäkt per boendedygn (kr)

Vårdintäkterna överstiger budget med drygt 0,6 miljoner kronor. Vårdintäkterna
inom hemtjänst och hemsjukvård är klart högre på grund av ökad volym och ökad
snittintäkt från kunderna. Trots lägre beläggning än budgeterat har även
vårdintäkterna inom särskilt boende och korttidsboende ökat.
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MEDARBETARE

Antal anställda inom äldreomsorgen uppgick 2018-12-31 till 258 personer, vilket
omräknat till heltid motsvarar 228 årsarbetare.
Sjukfrånvaron uppgick till 7,13 % 2018, vilket är en klar minskning jämfört med
2017 (9,00 %).
Personalkostnadsanalys 2018, Äldreomsorg

Hemtjänst:
Total lönebudget, inkl soc avg och
stimulansbidrag

Budget

Utfall

47 629

57 873

Andel

Budgetavvikelse
-10 245

Budgetavvikelse (%)

-21,5 %

varav:
Löner arbetad tid, inkl soc avg (tkr)

49 422

85,4 %

varav övertid

2 295

4,0 %

varav OB-ersättning

5 773

10,0 %

Löner ej arbetad tid, inkl soc avg
(tkr)

8 451

14,6 %

varav semester

6 879

11,9 %

varav sjuklön

1 475

2,5 %

Budget

Utfall

Andel

46 413

47 680

Särskilt boende:
Total lönebudget, inkl soc avg och
stimulansbidrag

Budgetavvikelse
-1 267

Budgetavvikelse (%)

-2,7 %

varav:
Löner arbetad tid, inkl soc avg (tkr)

41 078

varav övertid

86,2 %

285

0,6 %

varav OB-ersättning

5 494

11,5%

Löner ej arbetad tid, inkl soc avg
(tkr)

6 601

13,8 %

varav semester

5 681

11,9 %

864

1,8 %

Budget

Utfall

Andel

5 154

5 125

varav sjuklön
Korttidsboende:
Total lönebudget, inkl soc avg och
stimulansbidrag

Budgetavvikelse
29

Budgetavvikelse (%)

0,6 %

varav:
Löner arbetad tid, inkl soc avg (tkr)

4 394

85,7 %

60

1,2 %

varav OB-ersättning

617

12,0 %

Löner ej arbetad tid, inkl soc avg
(tkr)

731

14,3 %

varav semester

550

10,7 %

varav sjuklön

170

3,3 %

varav övertid
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PERSONALKOSTNADSANALYS

Budgetavvikelse beträffande personalkostnader finns framför allt inom
hemtjänsten. Orsakerna är till stor del en högre ingående volym och fortsatt
volymökning under året. Vidare har uppstarten av två nya team; ett
mottagningsteam för att kunna ta hem utskrivningsklara patienter från sjukhus
samt ett demenshemtjänstteam med särskilt fokus på demenssjuka, inneburit ett
ökat resursbehov under året. Mottagningsteamet har å andra sidan möjliggjort en
100-procentig reducering av de kostnader vi tidigare haft för kvarliggande patienter
på sjukhus. På grund av den höga arbetsbelastningen har man också haft kraftigt
ökade kostnader för övertid och OB-ersättning bland ordinarie personal.
FRAMTIDEN OCH FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Kommunens demografi indikerar ett fortsatt ökande tryck i sektorns samtliga
verksamheter. Till det kommer en fortsatt bild av att vård- och omsorgsbehovens
omfattning ökar till följd av att mycket av ansvaret för gränsområdet mellan Region
Värmlands och kommunens vårdfunktioner faller på kommunen.
För våra verksamheter kommer det ligga störst utmaning i att förbättra
personaleffektivitet, öka systemtilliten och kraftigt förbättra teknik- och
digitaliseringsnivån. Arbete med dessa frågor är under uppstart via ett flertal
arbets- och projektgrupper. På system-/tekniksidan kommer ett antal investeringsoch driftsmedelskrävande inköp att krävas för att lyckas med målsättningarna.
Balansen mellan ovanstående delar kommer att kräva tydlighet i vilken ambitionsoch kvalitetsnivå som framgent skall gälla.
Arbetet med att ta fram kommunens nya särskilda boende kommer att kräva stort
fokus på hela äldreomsorgskedjan.
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LSS
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Verksamheten för LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) och
SFB (socialförsäkringsbalken) verkställer biståndsbedömda insatser enligt LSS.
I Kils kommun finns sex bostäder med särskild service för vuxna, varav tre
gruppbostäder (Gästgivaregatan, Klövervägen och Linden) och tre servicebostäder
(Östra Torggatan, Träningsboendet och Hagagatan). Sammanlagt finns 38
lägenheter och under 2018 verkställdes i snitt 34 boendebeslut per månad.
Insatserna korttidsvistelse för barn och ungdomar (47 dygn/månad) samt
korttidstillsyn för barn över tolv år (sju beslut) verkställs både i kommunens egen
regi (Svanen) och i familjehem.
Daglig verksamhet LSS består av dagcenter, Grön omsorg samt extern
sysselsättning. Som mest hade 56 kunder beslut på daglig verksamhet enligt LSS
under 2018.
Verksamheten verkställer också insatserna kontaktperson (35 beslut) och
ledsagarservice. (306 timmar/månad). För närvarande finns inga beslut på bostad
med särskild service för barn och unga samt avlösarservice.
Inom personlig assistans verkställs beslut från försäkringskassan (SFB) och från
kommunens handläggare (LSS). Sammanlagt finns 27 beslut om personlig
assistans i kommunen. Beslut från försäkringskassan får brukare med mer än 20
timmar grundläggande behov i veckan. Beslut från kommunen får brukare med
mindre än 20 timmar grundläggande behov i veckan. Oavsett var besluten är tagna
så står kommunen alltid för kostnaden för de 20 första timmarna samt sjuklöner.
Av de 27 som är beviljade personlig assistans har 14 personer valt kommunen som
utförare och 13 personer privata utförare. Antalet timmar under 2018 var
sammanlagt 114 000 timmar.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
DAGCENTER FLYTTADE TILL STÖRRE LOKALER

Dagcenter Ravinen har flyttat till större lokaler på Gärdesgatan 4. I samband med
flytten bytte vi namn till dagcenter Gärdesgatan.
HÖJD HABILITERINGSERSÄTTNING

Habiliteringsersättningen (dagpenning) till kunder inom daglig verksamhet höjdes
från 20 kr/dag till 50 kr/dag. Detta möjliggjordes av ett statsbidrag. Under året
togs också kontanthanteringen kring habiliteringsersättningen bort.
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DIGITALISERAD VERKSAMHET

Under 2018 har vi arbetat med att digitalisera verksamheten på olika sätt. Till vår
hjälp i det arbetet fick vi under hösten stimulanspengar för investeringar i
välfärdsteknik inom vård och omsorg. Alla verksamheter har nu wifi, vi har bytt ut
samtliga knapptelefoner till smartphones, infört digital månadsredovisning för
personliga assistenter och gjort inköp av digitala kommunikationshjälpmedel.
Detta har medfört en klar förbättring av kvalitén i arbetet med våra kunder.
KVALITET OCH RESULTAT
KVALITETSASPEKTER LSS GRUPP- OCH SERVICEBOENDE, ANDEL (%) AV MAXPOÄNG

Baseras på resultatet av ett antal delnyckeltal, kvalitetsaspekter, inom LSS gruppoch serviceboende. De ingående delnyckeltalen finns som undernoder till detta
nyckeltal. För varje delnyckeltal kan man ha ett värde mellan 0-100 procent och
detta poängsätts enligt följande - 0 % ger 0 poäng, 1-25 % ger 1p, 26-50 % ger 2p,
51-75 % ger 3p, 76-99 % ger 4p, 100 % ger 5p. Poängen summeras och delas med
maximalt möjlig poäng och multipliceras sedan med 100 för redovisning i procent.
Observera att delnyckeltalen ibland ändras och byts ut mellan åren. Måttet ingår i
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).

Källa: Delnyckeltalen är publicerade av kommunen i Kolada utifrån anvisningar
från RKA. Maxpoängen beräknas av RKA.

UTREDNINGSTID I ANTAL DAGAR FRÅN ANSÖKAN TILL BESLUT OM LSS-INSATS
(ALLA INSATSER), MEDELVÄRDE

Genomsnittligt antal dagar som gått mellan ansökan och beslut om LSS-insats, alla
insatser. Avser alla beslut om LSS-insats under årets sex första månader (minimum
fyra beslut per insats) exklusive omprövningar och beslut om sjukvikarie inom
personlig assistans. Inkluderar även beslut som leder till avslag.

Källa: Kolada, Egen undersökning i kommunen.
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RESURSER
EKONOMISKT RESULTAT
Verksamhet (tkr)

Intäkter

Administration LSS/SFB

Budget

Avvikelse
mot
budget

3 738

3 543

3 733

190

3 176

27 243

24 067

24 196

129

23 770

40 381

16 611

12 273

-4 337

689

7 183

6 494

6 654

160

758

758

571

-187

484

2 830

2 346

1 860

-487

Daglig verksamhet enl LSS
Kontaktperson
Korttidsvistelse
Avlösarservice
Ledsagarservice
Summa

Nettokostnad

194

Bostad särskild service
vuxna
Personlig assistans
LSS/SFB

Kostnader

28 313

0

0

29

29

562

562

476

-86

82 695

54 381

49 792

-4 589

EKONOMI

Kommunens kostnad för LSS uppgår till 82,7 miljoner kronor och intäkterna som i
huvudsak består av ersättning för personlig assistans och övriga avgifter uppgår till
28 miljoner kronor. Jämfört med budget visar LSS ett underskott mot budget med
4,6 miljoner kronor. Underskottet beror till största del av fler beslut, framförallt
inom personlig assistans (ökning 16,6%), korttidsvistelse (ökning 36 %) samt
kontaktperson (37,5% ökning).
MEDARBETARE

Antal årsarbetare inom LSS uppgick den 31 december 2018 till 110 personer.
Omräknat till heltid motsvarar det 99,6 årsarbetare, varav 40,4 inom bostad
särskilt service, 43,7 inom personlig assistans och nio inom daglig verksamhet.
Sjukfrånvaron uppgick till 5,45 % 2018, vilket är en minskning jämfört med 2017
(7,85 %).

FRAMTIDEN OCH FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Flyttprocessen inom LSS fortsätter. Under 2019 ska Svanens korttidshem samt
Gästgivaregatans och Klövervägens gruppbostad få nya lokaler. I samband med
omflyttningen blir det en del arbete med brandskyddet i lokalerna eftersom
reglerna kring detta har skärpts.
I januari 2019 blev utredningen Översyn av insatser enligt LSS och
assistansersättningen (SOU 2018:88) klar. Utredningen tillsattes för att få till en
tydligare och mer ändamålsenlig lagstiftning och den föreslår bland annat att
staten ska ansvara för all personlig assistans samtidigt som barn under 16 år inte
ska ha rätt till assistans. Barn ska istället få stöd i någon av de nya insatserna som
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föreslås; personlig service och boendestöd, förebyggande pedagogiskt stöd och
personligt stöd till barn.
Den nya lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning
föreslås träda i kraft den 1 januari 2022, men utredningen ska först ut på en
remissrunda.
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SOCIALPSYKIATRI
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Socialpsykiatrin verkställer insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Hit hör ett
särskilt boende med sex lägenheter för personer med psykisk
funktionsnedsättning. Två externa boendebeslut verkställs. Boendestöd utförs till
knappt 40 personer. Vi har 14 beslut på kontaktpersoner enligt SoL.
Det finns också en öppen verksamhet, sysselsättning socialpsykiatri, som är
samlokaliserad med arbetsmarknadsenheten på Återbruket. I verksamheten deltar
cirka 20 deltagare.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
NY LAG OM SAMVERKAN VID UTSKRIVNING

Ny lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
trädde i kraft den 1 januari 2018. Utifrån den gjordes en gemensam
överenskommelse mellan landstinget i Värmland och alla värmländska kommuner
med riktlinjer för hemgång av patienter, bland annat från slutenpsykiatri.
NYTT PLANERINGSSYSTEM FÖRBÄTTRAR

I verksamheten för boendestöd har vi börjat använda oss av samma
planeringssystem som hemtjänsten, Laps care, för förbättrad kvalité för kunderna
och bättre arbetsmiljö för personalen.
KVALITET OCH RESULTAT
RESURSER
EKONOMISKT RESULTAT
Verksamhet (tkr)

Intäkter

Kostnader

Nettokostnad

Budget

Avvikelse
mot
budget

Socialpsykiatri

1 001

9 621

8 620

8 055

-565

Summa

1 001

9 621

8 620

8 055

-565

EKONOMI

Socialpsykiatrin förbrukade 0,5 miljoner kronor mer än budget. Den största
orsaken till underskottet är att antalet beslut på särskilt boende psykiatri har ökat
under året, från fem beslut i början av året till sju beslut i slutet av året. De två nya
besluten verkställs i extern regi.
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MEDARBETARE

Antal årsarbetare inom socialpsykiatrin uppgick den 31 december 2018 till nio
personer, vilket omräknat till heltid motsvarar 7,45 årsarbetare.
Inom funktionsstöd 1 (där socialpsykiatrin ingår) uppgick sjukfrånvaron till 4,11 %
2018, vilket är en liten minskning jämfört med 2017 (5,49 %).
FRAMTIDEN OCH FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Den 9 januari 2019 lämnades ett slutbetänkande om utveckling och samordning av
insatser inom området psykisk hälsa över till socialministern. Utredaren menar att
psykisk ohälsa borde vara prioriterat i folkhälsopolitiken och föreslår bland annat
en tioårig strategi för psykisk hälsa för perioden 2020–2030 med tydliga och
mätbara nationella mål.
För att nå resultat krävs att myndigheter och huvudmän jobbar tillsammans för att
förbättra den psykiska hälsan och uppnå långsiktiga effekter. Utredningen pekar på
behovet av en sammanhållen struktur med realistiska mål och insatser, samt
evidensbaserade och kompetenshöjande arbetssätt. Man lyfter även fram vikten av
ökat fokus på delaktighet och inflytande för patienter, brukare och anhöriga.
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INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Individ-och familjeomsorgen (IFO) utreder, handlägger och utför insatser avseende
barn, unga och vuxna. Vi utreder och handlägger också insatser avseende
försörjningsstöd och förmedlingsmedel. IFO arbetar förebyggande tillsammans
med andra aktörer, till exempel skolan, kyrkan och landstinget (bland annat
familjecentralen och ungdomsmottagningen) samt bedriver fältverksamhet.
Öppenvården arbetar idag med cirka 70 ärenden i månaden.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
PRESTATIONSPENGAR TILL FÖREBYGGANDE INSATSER

Kommunen fick under året drygt 0,4 miljoner kronor i prestationspengar genom
överenskommelse mellan staten och SKL angående stöd till riktade insatser inom
området psykisk hälsa 2018. I Kil har vi sedan flera år använt pengarna till
förebyggande och tidiga insatser för barn och unga. Det gör vi genom att förstärka
samarbetet mellan individ- och familjeomsorg och skola.
STÄRKT SAMVERKAN I FÖREBYGGANDE ARBETE

Det förebyggande arbetet och samverkan tillsammans med kyrkan (Ventilen),
samverkan med skolan i värdegrundsprojektet, familjecentralen och startspåret har
stärkts.
LYCKAT ARBETE MED HEMMAPLANSLÖSNINGAR

Arbetet med hemmaplanslösningar för att minska externa placeringar har varit
framgångsrikt, liksom arbetet med att möta kunder som lever i våldsutsatthet.
KVALITET OCH RESULTAT
NÖJD MEDBORGAR-INDEX - STÖD FÖR UTSATTA PERSONER

Medborgarnas bedömning av kommunens stöd för utsatta personer, skala 0-100.
Utgår från frågan: "Vad tror eller tycker du om det stöd och den hjälp som utsatta
personer får i din kommun?".

Källa: Kolada, SCB:s medborgarundersökningar.

Sidan 90 av 121

UTREDNINGSTID I ANTAL DAGAR FRÅN PÅBÖRJAD UTREDNING TILL AVSLUTAD UTREDNING
FÖR VUXNA MED MISSBRUKSPROBLEM 21+, MEDELVÄRDE

Genomsnittligt antal dagar från att utredningen påbörjats av socialtjänsten till dess
att utredningen avslutats. Avser vuxna med missbruksproblem 21+ år. Mätperiod
är första halvåret.
UTREDNINGSTID I ANTAL DAGAR FRÅN PÅBÖRJAD UTREDNING
TILL AVSLUTAD UTREDNING INOM BARN OCH UNGDOM 0-20 ÅR, MEDELVÄRDE

Genomsnittligt antal dagar från att utredningen påbörjats av socialtjänsten till dess
att utredningen avslutats. Avser barn- och ungdom 0-20 år. Ensamkommande
flyktingbarn ingår inte. Mätperiod är första halvåret.
VÄNTETID I ANTAL DAGAR FRÅN ANSÖKAN TILL BESLUT OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD,
MEDELVÄRDE (U31402)

Genomsnittligt antal dagar från ansökan till dess att beslut om försörjningsstöd har
fattats Ansökan behöver inte vara komplett. Allmänna förfrågningar exkluderas.
Mätperiod är första halvåret. Fram till 2017 mättes tid från första kontakt till beslut
om försörjningsstöd.

Källa: Egen undersökning i kommunen.
RESURSER
EKONOMISKT RESULTAT
Verksamhet (tkr)
Vård för vuxna med
missbruksproblem
Barn och ungdomsvård

Intäkter

Kostnader

Nettokostnad

Budget

210

3 513

3 303

1 440

Avvikelse
mot
budget
-1 863

2 222

24 175

21 953

25 768

3 814

Övriga insatser till vuxna

175

2 464

2 289

816

-1 472

Ekonomiskt bistånd

295

15 156

14 861

14 817

-44

44

797

753

634

-119

2 946

46 105

43 159

43 475

316

Familjerätt och
familjerådgivning
Summa

EKONOMI

Individ-och familjeomsorgens verksamhet har under 2018 kostat drygt 0,3
miljoner mindre än budget. Överskottet i verksamheten beror främst på arbete med
hemmaplanslösningar som har lett till att kostnaden för externa placeringar har
minskat.
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MEDARBETARE

Antal årsarbetare inom Individ- och familjeomsorgen uppgick den 31 december
2018 till 25 årsarbetare.
Sjukfrånvaron uppgick under 2018 till 3,63 %, vilket är en liten minskning jämfört
med 2017 (3,99 %).
FRAMTIDEN OCH FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Vi prioriterar arbetet med stegförflyttningar för kunder så att de kommer i egen
försörjning. Detta arbete sker i samverkan med arbetsmarknadsenheten. Det
innebär bland annat ett krav på ökad digitalisering.
Konkurrensen om socionomer ökar och arbetet med att vara en attraktiv
arbetsgivare på olika sätt pågår ständigt.
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FLYKTINGMOTTAGNING
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Flyktingmottagningen för vuxna och familjer är ingången till det svenska samhället
för de flyktingar med uppehållstillstånd som flyttar till Kil. Det är Migrationsverket
som placerar flyktingarna hos oss. Vad gäller mottagande av anvisade vuxna
flyktingar till Kils kommun ser vi också en låg nivå. Exakt siffra på antalet
anvisningar finns inte men en rimlig gissning är ca 15 personer. I dag finns cirka 50
personer i etableringen (cirka 100 när vi räknar med barn). Det är arbetsförmedlingen som har ansvaret för sysselsättningen under den tvååriga
etableringstiden. Vi bedriver även stödboende för ensamkommande barn och unga
inom Kils kommun. Under 2018 har det i snitt varit 19 inskrivna ungdomar.
Antalet har under året minskat från 29 ungdomar i januari till 16 inskrivna
ungdomar i december.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
TRE VERKSAMHETER HAR BLIVIT EN

Integration AME, Vägvisaren, och Kilsbo HVB har slagits ihop till
Integrationsenheten.
HVB-HEMMEN HAR AVVECKLATS

Samtliga HVB-hem har avvecklats inom Integrationsenheten (tidigare Kilsbo
HVB). Vi bedriver idag endast stödboende för ensamkommande barn och unga.
Som en följd av avvecklingen har personalstyrkan minskat kraftigt.
RESURSER
EKONOMISKT RESULTAT
Verksamhet (tkr)

Intäkter

Kostnader

Nettokostnad

Budget

Avvikelse
mot
budget

Övrig flyktingverksamhet

2 851

2 307

-544

267

811

Ensamkommnade barn

9 740

14 772

5 034

731

-4 302

22

241

219

365

145

12 613

17 320

4 709

1 363

-3 346

Överförmyndarnämnden
Summa

EKONOMI

Underskottet inom flyktingverksamheten beror i huvudsak på att antalet inskrivna
ungdomar inom Kilsbo HVB har minskat under året. Minskningen av antalet
ensamkommande barn innebär avsevärt lägre bidrag från Migrationsverket.
Underskottet består även av omställningskostnader i samband med avveckling av
HVB-hem.
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MEDARBETARE

Antal årsarbetare inom flyktingverksamheten uppgick den 31 december 2018 till 14
årsarbetare.
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ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Arbetsmarknadsenheten (AME) arbetar med arbetsmarknadsåtgärder, budget- och
skuldrådgivning samt konsumentrådgivning.
Inom arbetsmarknadsåtgärder finns tre verksamheter: ungdomscenter,
vuxencenter och jobbcenter. Arbetsmarknadsenheten driver ESF-projekt,
FINSAM-projekt/process samt samverkar via avtal och överenskommelser med
arbetsförmedlingen.
De flesta av kommunens nyanlända är lågutbildade och analfabeter vilket innebär
att etablering på arbetsmarknaden kommer att ta tid. I och med den stora
flyktinginvandringen 2015 har kommunen ett stort antal nyanlända som idag är i
etableringsprocessen (två år).
Kommunens ungdomscenter ska erbjuda aktiviteter i det kommunala
aktivitetsansvaret (KAA), för ungdomar i åldrarna 15-18 år som inte studerar eller
arbetar.
Under 2018 erbjöds feriearbete till 146 ungdomar som fyllde 17 år under året. Av
dessa tackade 91 ungdomar ja till plats.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
PROJEKT VÄRMLANDS FRAMTID AVSLUTADES I JUNI 2018

Projektet har varit inriktat på ungdomar i åldern 15-24 år som varken arbetat eller
studerat och saknar fullständiga gymnasiebetyg. Resultatet är mycket bra, i Kil har
projektet arbetat med 57 personer, 24 % har gått mot arbete, 23 % har gått mot
studier, 24 % har fullföljt projektet, 22 % har avbrutit och 7 % har av annan orsak
lämnat, till exempel flyttat.
STATSBIDRAG

Under hösten 2018 har arbetsmarknadsenheten fått beviljat statsbidrag på
520 000 kronor för att utveckla datasystem, jobba med företag mot kompetens
försörjning och fått medel för att bedriva omvärldsbevakning.
CAFEÉR

I december 2018 tog arbetsmarknadsenheten över driften av kommunhusets
personalkafeteria samt öppnade café i biblioteket.

Sidan 95 av 121

KVALITET OCH RESULTAT
AME har genom verksamheten Ungdomscenter och projektet Värmlands framtid
minskat ungdomsarbetslösheten. 57 ungdomar har deltagit i projektet:
•

24 % mot arbete

•

23 % mot studier

•

24 % har fullföljt projektet

•

22 % har avbrutit

•

7 % har lämnat av annan orsak (till exempel flyttat).

RESURSER
EKONOMISKT RESULTAT
Verksamhet (tkr)

Intäkter

Ferieplatser

Kostnader

Nettokostnad

Budget

Avvikelse
mot
budget

0

668

668

692

24

Arbetsmarknadsåtgärder

6 649

11 892

5 243

5 000

-243

Summa

6 649

12 560

5 911

5 692

-219

EKONOMI

En stor del av kommunens verksamhet avseende arbetsmarknadsåtgärder
finansieras via olika bidrag och projekt samt försäljning av verksamhet.
Under 2018 kostade verksamheten cirka 0,2 miljoner kronor mer än budget.
Kostnaderna för personal/personer i åtgärder blev högre än beräknat vilket inte
riktigt täcktes av ökade intäkter.
MEDARBETARE

Vid årets slut 2018 fanns 10,75 tillsvidareanställda årsarbetare (11 personer) inom
verksamhetsområdet.
Sjukfrånvaron var 5,35 % av arbetad tid under 2018 (då ingår även medarbetarna
inom Vuxenutbildning/SFI).
FRAMTIDEN OCH FÖRVÄNTAD UTVECKLING
För att gå från bidragsberoende till arbetslinje med målgruppen långtidsarbetslösa
i Kils kommun måste arbetsmarknadsenheten reformeras. Vi kan arbeta på ett
bättre sätt, som ger mer kundnytta, genom att se över hur vi hanterar
försörjningsstöd som en tillfällig inkomstkälla - och som även är en rättighet för
medborgare. Vi behöver också utveckla vuxenutbildningen och öka samverkan med
näringslivet.
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VATTEN OCH AVLOPP
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Inom verksamhetsområdet vatten och avlopp (VA) återfinns kommunens
vattenverk, reningsverk, vatten- och avloppsledningar, vattentorn, pumpstationer,
tryckstegringar och slamsugning.
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.
Reningsverket i Kil har varit i drift sedan 1965. Under 2011-2012 genomfördes en
omfattande om- och tillbyggnad för att möta de nya utsläppskraven som EU ställer
avseende reduktion av kväve.
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.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
PROJEKTINGENGÖR TILL VA-VERKEN

Vi har anställt en projektingenjör till VA-verken. Det innebär att vi i större
utsträckning kan genomföra projekt i egen regi.
BYTE AV HÖGSPÄNNINGSSTÄLLVERK

Vi har bytt ut ett högspänningsställverk på reningsverket Kil för att säkerställa
elleverans.
DRICKSVATTNET RÄCKTE TROTS TORKA

Vi klarade av att leverera dricksvatten hela sommaren trots avsaknad av nederbörd.
Många kommuner runt om i landet hade stora problem och införde
bevattningsförbud.
KVALITET OCH RESULTAT
Vattenproduktionen har under 2018 varit något högre än normalt på grund av den
varma och torra sommaren. Totalt har vi producerat 576 251 m3 vatten i Kil
(exklusive Högboda och Nilsby) och vi har debiterat totalt 446 462 m3 vatten.
Samtidigt har 772 730 m3 avloppsvatten renats.
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NÖJD MEDBORGAR-INDEX - VATTEN OCH AVLOPP

Medborgarnas bedömning av kommunens vatten och avlopp, skala 0-100. Utgår
från frågorna: "Vad tror eller tycker du om dricksvattnet i din kommun?", "Vad tror
eller tycker du om din kommuns vattenförsörjning?" och "Vad tror eller tycker du
om din kommuns avloppssystem?".

Källa: Kolada, SCB:s medborgarundersökningar
RESURSER
EKONOMISKT RESULTAT
Verksamhet (tkr)
Vattenförsörjning och
avloppshantering
Slamsugning
Summa

Intäkter

Kostnader

Nettokostnad

Avvikelse
mot
budget

Budget

-26 263

26 263

0

0

0

-1 749

1 749

0

0

0

-28 012

28 012

0

0

0

EKONOMI

VA-verksamheten redovisar ett nollresultat för 2018 då budgetavvikelsen för 2018,
- 0,8 miljoner kronor, har förts över till 2019.
Kostnadstäckningen var 2018 96,8 %. Kostnaderna för hantering av slam från
reningsverket har ökat på grund av prisökningar hos entreprenörerna. Även
kostnader för underhåll och service har varit högre än beräknat.
Verksamhetens resultat under 2016-2018 är -544 000 kronor.
MEDARBETARE

Antal tillsvidareanställda årsarbetare var 9,0 vid årets slut.
Sjukfrånvaron var 0,60 % av arbetad tid under 2018.
FRAMTIDEN OCH FÖRVÄNTAD UTVECKLING
I samband med utveckling av bostadsområden är det viktigt att tänka på helheten i
infrastrukturen. VA påverkas inte bara lokalt i de nya områdena utan även på
resten av ledningsnätet som inte alltid är dimensionerat för den ökade
belastningen.
Projekt börjar att drivas professionellt och affärsmässigt och vi fortsätter
samverkan inom kommunen - vi är Kils kommun.
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Fortsatt arbete med arbetsmiljön, som hela tiden ska utvecklas. Vi ska skapa
tydliga rutiner om vem som gör vad och vilket ansvar de olika tjänsterna har.
Samverkan VA inom Karlstad Business Region, KBR. Samverkan börjar med att
Karlstad tar emot slam för tillverkning av biogas.
Förväntad utveckling är också att vi får 100 % kostnadstäckning på VA.
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LEDNINGS- OCH VERKSAMHETSSTÖDJANDE
VERKSAMHETER
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Verksamhetsområdet innehåller förvaltningsledning samt ledningsstöd till politik
och verksamhet. Ledningsstödet består av funktioner för ekonomi, upphandling,
HR, kommunikation, utveckling, ärendehantering och utredning.
Inom verksamheten finns också måltidsverksamhet för skola, vård och omsorg,
samt verksamhetslokaler för kommunala verksamheter (främst skola).
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
LEDNINGSSTÖDJANDE VERKSAMHET

Digitala fakturor
Från och med hösten 2018 har alla kommunens kunder möjlighet att få sin faktura
för barnomsorg, bygglov, äldreomsorg med flera tjänster levererad digitalt via efaktura.
GDPR
Den 25 maj trädde den nya lagstiftningen om dataskyddsförordningen GDPR i
kraft. Kommunen har anställt ett dataskyddsombud som har drivit arbetet med
inventering av våra personuppgiftsbehandlingar.
Bemanningsenhet
För att underlätta för dem som vill jobba som vikarier inom skola och omsorg och
för cheferna har arbetet med rekrytering av korttidsvikarier samlats i en
kommungemensam bemanningsenhet. Enheten består av fyra medarbetare och är
organiserad som en del i HR-funktionen.

KOST

Projekt närproducerat
Kils kockar har, tillsammans med sex andra kommuner och landstinget, varit
delaktiga i ett projekt om närproducerad mat. Projektet resulterade i en bok, ”Nära
mat till många gäster” som lanserades på Värmlands bokfestival under november
månad.
White Guide
Kil var en av tio kommuner som blev uttagna till White Guide junior i kategorin
Årets hållbara skolmatskommun. Juryn bedömer helheten vad gäller smak och
näring, men också måltidsmiljö, service, pedagogiskt samarbete, engagemang från
rektorn, kommunala satsningar, hållbarhet och andra parametrar som bidrar till
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att höja måltidsupplevelsen för eleverna. Kils skolrestauranger arbetar dagligdags
med recept, matlagning och servering utifrån ett hållbarhetstänk. För kostenhetens
skolor och förskolekök ligger svinnet på 27 gram per dag och tallrik till en kostnad
av 0,35 kronor.
Sommartorkan
Sommarens varma väder höll i sig från maj till september. Det innebar sämre
skördar för landets jordbruk, vilket i sin tur resulterade i högre livsmedelspriser.
Mattransport
I juni gick vår mattransportör i konkurs och en direktupphandling gjordes.
Kostnaden blev i och med det tre gånger högre.
Portionsbeställningar
På Sannerudsköket inför vi portionsbeställningar direkt i vårt kostdatasystem där
matsedeln är inlagd. Detta innebär att vi kan skriva ut etiketter till kantiner och till
specialkosten med antal beställda måltider.
Inventering
Alla köken gör en inventering på sina livsmedel som finns i lagret vid årets slut.

FASTIGHET

Ombyggnationen av Sannerudsskolan F-6
Ombyggnationen av Sannerudsskolan F-6 är i stort sett klar. Klassrum och
grupprum har byggts om och lärararbetsplatser har byggts till. Skolan sitter nu
ihop med högstadiet via förbindelseingången .
Modulboendet på Ravinvägen
Boendet på Ravinvägen blev inflyttningsklart.
Försäljning av Sannerudshemmet och gamla Folkets Hus
Kommunen har under året sålt fastigheterna Sannerudshemmet till Kils trygga
hem och gamla Folkets hus till Kilsbostäder AB.
KVALITET OCH RESULTAT
FASTIGHET

Verksamheten har under året hanterat cirka 50 000 kvm lokaler fördelat på cirka
55 objekt.
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RESURSER
EKONOMISKT RESULTAT
Verksamhet (tkr)

Intäkter

Kostnader

Nettokostnad

Avvikelse
mot
budget

Budget

Måltidsverksamhet

21 382

22 226

844

0

-844

Verksamhetslokaler

53 427

60 610

7 183

6 472

-711

Förvaltningsledning

0

6 107

6 107

5 700

-407

2 090

24 699

22 609

23 625

1 016

0

808

808

743

-65

85

6 143

6 058

3 934

-2 124
986

Ledningsstöd
IT-verksamhet
Övriga
kommungemensamma
kostnader
Digitalisering

0

14

14

1 000

Omställning/trånga sektorer

0

600

600

1 525

925

76 984

121 207

44 223

42 999

-1 224

Summa

EKONOMI

Nettokostnaden för lednings- och verksamhetsstödjande verksamheter uppgick till
ca 44,2 miljoner kronor 2018, vilket är ca 1,2 miljoner kronor mer än budget.
Underskottet avser måltidsverksamhet, verksamhetslokaler, förvaltningsledning
och övriga kommungemensamma kostnader.
Måltidsverksamheten har under året haft en större försäljning och verksamhet än
budgeterat. Samtidigt har oförutsedda händelser inneburit höga kostnader för
bland annat livsmedel, transporter, reparationer och kemiska/tekniska produkter
(till exempel diskmedel).
När det gäller verksamhetslokaler har de interna intäkterna minskat till följd av
försäljningen av Sanneruds äldreboende till Kils Trygga Hem.
Inom förvaltningsledning har man haft tillkommande kostnader för IT-drift
(identitetshantering) samt kompetensutveckling och konsultkostnader mm.
Beträffande övriga kommungemensamma kostnader avser budgetavvikelsen
framför allt reception/vaktmästeri (IT-material och kopiering), kostnader för
facklig tid samt kostnader för friskvård och företagshälsovård.
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MEDARBETARE

Den 31 december 2018 fanns 71 tillsvidareanställda årsarbetare (75 personer) inom
kommungemensamma verksamheter, exklusive IT-verksamheten.
Av dessa arbetar 39 personer inom kommunledning och ledningsstab, 29 personer
inom måltidsverksamheten och sju personer inom verksamhetslokaler.
Sjukfrånvaron 2018 uppgick till 1,5 % inom kommunledning och ledningsstab
(2017: 2 %), 9,5 % inom måltidsverksamheten (2017: 8,6 %) och 1,2 % inom
verksamhetslokaler (2017: 0,5 %).
FRAMTIDEN OCH FÖRVÄNTAD UTVECKLING
LEDNINGSSTÖDJANDE VERKSAMHET

För att möta medborgarnas krav på tillgänglighet till kommunens tjänster behöver
vi fortsätta att utveckla våra digitala tjänster till dem. Vi behöver säkra våra interna
processer så att de leder till högsta möjliga kundnytta till lägsta möjliga kostnad.
Digitala lösningar är ett stöd för att uppnå detta.
För att få kraft att utvecklas behöver vi samordna ledningsstödet såväl inom
kommunkoncernen som med andra kommuner. Ett påbörjat arbete med att,
tillsammans med Forshaga kommun, upphandla ett gemensamt
ekonomiredovisningssystem ger större möjligheter till utveckling och
kostnadseffektivitet när det nya systemet är på plats.
FASTIGHET

Det finns ett förslag till beslut om samordnad fastighetsförvaltning inom
kommunen. Det innebär att all fastighetsförvaltning samordnas under Kilsbostäder
AB som då ska förvalta även Hantverkshuset i Kil AB och kommunens egna
fastigheter. Beslut om detta väntas under våren.
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RÄDDNINGSTJÄNST OCH SAMHÄLLSSKYDD
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Verksamhetsområdet består av räddningstjänst (sköts av kommunalförbundet
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund) samt säkerhetssamordning,
samhällsskydd och gemensam krishantering.
RESURSER
EKONOMISKT RESULTAT
Verksamhet (tkr)
Räddningstjänst

Intäkter

Kostnader

Nettokostnad

Budget

Avvikelse
mot
budget

0

9 079

9 079

9 082

3

Samhällsskydd

569

751

182

182

0

Summa

569

9 830

9 261

9 264

3

EKONOMI

Kostnaderna för 2018 uppgår till ca 9,3 miljoner kronor, vilket överensstämmer
med budget.
MEDARBETARE

Kommunen har inte haft någon egen personal inom verksamhetsområdet 2018.
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KOLLEKTIVTRAFIK
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Verksamhetsområdet består av kollektivtrafik och färdtjänst. Verksamheten utförs
av Värmlandstrafik.
RESURSER
EKONOMISKT RESULTAT
Verksamhet (tkr)
Färdtjänst
Kollektivtrafik

Summa

Intäkter

Kostnader

Nettokostnad

Budget

Avvikelse
mot
budget

177

2 255

2 078

2 035

-43

0

11 898

11 898

12 233

335

177

14 153

13 976

14 268

292

EKONOMI

Nettokostnaden för kollektivtrafik och färdtjänst uppgick till närmare 14
miljoner kr 2018, vilket är cirka 0,3 miljoner kronor lägre än budget.
Budgetavvikelsen avser avgifter till Region Värmland för kollektivtrafiken, som
blivit något lägre på grund av förändrad underskottsfördelning.
MEDARBETARE

Kommunen har inte någon egen personal inom verksamhetsområdet.
FRAMTIDEN OCH FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Från och med 2019 tas kollektivtrafiken över av Region Värmland. Skatteväxling
genomförs.
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Samverkansnämnden
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Samverkansnämnden är en gemensam nämnd mellan Forshagas och Kils
kommuner. Nämnden har tre ledamöter från respektive kommun. Nämnden ska
leda och samordna utvecklingen av informationssystem, IT och
datakommunikation i de båda kommunerna. Under nämnden finns en
förvaltningsorganisation som består av kommunernas respektive IT-avdelningar.
IT-driften har deltagit i det regionövergripande projektet e-blomlådan för att
kartlägga förutsättningar och förmåga att fortsätta digitaliseringsarbetet. I
projektresultatet framgår att den gemensamma IT-infrastrukturen i Forshaga och
Kil har ger tekniska förutsättningar. Båda kommunerna fick under 2018 tillgång till
ny regiongemensam e-tjänsteplattform.
Samtliga verksamheter i Forshaga och Kil använder utbudet i tjänstekatalogen i allt
högre utsträckning. Under 2018 ökade främst tjänsten som ger verksamheterna
trådlös nätverksanslutning samt tjänsten Chromebook för elev.
IT-infrastrukturen är sedan något år helt samordnad där båda kommuner delar ett
gemensamt datacenter. Internet, brandvägg, virusskydd, E-post, databaser,
fillagring och backup är exempel på denna helt gemensamma IT-infrastruktur där
samordningsvinsterna är markanta. Utan gemensam IT-infrastruktur skulle dessa
funktioner krävas i respektive kommun.
Driften av samtliga verksamhetssystem sker i den gemensamma ITinfrastrukturen. Utan gemensam IT-infrastruktur skulle driften av
verksamhetssystem kräva dubbelt så mycket resurser.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
REKRYTERINGAR

Under 2018 rekryterades två IT-tekniker. Dessa rekryteringar gjorde det tydligt att
verksamheten är en attraktiv arbetsplats. Underlagen för rekryteringarna var
mycket goda och erfarna kandidater attraherades från både privat och offentlig
sektor.
GEMENSAMT REDOVISNINGSSYSTEM

Under 2018 inleddes arbetet med upphandling av gemensamt redovisningssystem
för båda kommunerna.

Sidan 106 av 121

KVALITET OCH RESULTAT
Det gemensamma målet med enhetlig intern IT-miljö är till fullo uppfyllt.
Målet med enhetliga verksamhetssystem är till viss del uppfyllt. Elva system är
enhetliga för båda kommunerna. Åtta system är unika för Kils kommun och elva är
unika för Forshaga kommun. De kommunala bolagen har sammanlagt åtta
verksamhetssystem där samtliga är unika.
RESURSER
Verksamhet (tkr)
Samverkansnämnden

Intäkter

Kostnader
4

Nettokostnad

Avvikelse
mot
budget

Budget

4

0

0

0

IT-chef

1 024

1 024

0

0

0

IT-drift

18 477

18 477

0

0

0

Summa

19 505

19 505

0

0

0

FRAMTIDEN OCH FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Den tekniska IT-miljön är i mycket bra skick och har tillräcklig skalbarhet för att
kostnadseffektivt kunna möta kommande behov. Den tekniska IT-miljön möjliggör
en högre grad av enhetlighet gällande verksamhetssystem och inför kommande
förändringar föreslås utökad samverkan.
Personalens kompetens är väl anpassad till behoven. Vid behov av
kompetensförstärkning finns upphandlad konsult.
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Valnämnden
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Nämnden är lokal valmyndighet och ansvarar för kommunens uppgifter enligt
vallagen och anknutna författningar i fråga om de allmänna valen och
val till Europaparlamentet.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Den 9 september var det allmänna val i Sverige. Valnämnden administrerade då
valet till kommunfullmäktige i Kil, landstingsfullmäktige i Värmland (Region
Värmland från och med 1 januari 2019) och valet till riksdagen.
RESURSER
Verksamhet (tkr)
Valnämnden

Intäkter

Kostnader

Nettokostnad

Budget

Avvikelse
mot
budget

0

66

66

21

-45

Administration valnämnden

251

314

63

379

+316

Summa

251

380

129

400

271

Överskottet beror på att valnämnden har fått ett statsbidrag för valet 2018 som inte
var budgeterat.
FRAMTIDEN OCH FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Den 7 april 2019 är det omval till kommunfullmäktige i Falun. Samtliga kommuner
ska ha förtidsröstning med anledning av omvalet. I Kil kommer valnämnden att ha
en röstningslokal öppen under ett par tillfällen under förtidsröstningsperioden.
Den 26 maj är det val till Europaparlamentet och valnämnden administrerar det
valet på lokal nivå. Valnämnden utbildar och förordnar cirka 70 röstmottagare som
arbetar under förtidsröstningen och på valdagen.
I september 2022 är det allmänna val.
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Myndighetsnämnden
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Myndighetsnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom kommunens samtliga
verksamheter, med undantag för offentligt skolväsende, socialtjänst och
överförmyndarverksamhet. Myndighetsnämndens ansvar är att fullgöra
kommunens uppgifter när det gäller myndighetsutövning inom bland annat planoch bygglagen, miljöbalken, alkohollagen, tobakslagen, lagen om receptfria
läkemedel, trafik och lagen om bostadsanpassningsbidrag. Myndighetsnämndens
verksamhet styrs till stor del av lagstiftning. Nämnden ska utöver att följa gällande
lagar se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt, samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Myndighetsnämnden ska också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
NYA TAXOR

Myndighetsnämnden har tagit beslut om nya taxor inom miljöbalkens och planoch bygglagens områden samt justerat timtaxa inom livsmedelsområdet (2,3 %
enligt konsumentprisindex). Den förväntade effekten inom myndighetsnämndens
ansvarsområden är framförallt att utveckla affärsmässighet med minskad
anslagssubventionering.
DETALJPLAN FÖR VIKSTASKOLAN

Vikstaskolan är i behov av renovering och detaljplansändring var nödvändigt för att
möjliggöra framtida om- eller nybyggnation av skolan. För att få plats med en
större skola godkände Myndighetsnämnden en ny detaljplan för Vikstaskolan.
DIGITALISERING

Myndighetsnämnden har informerats om processen kopplad till konvertering från
det gamla handläggningssystemet Ecos 1 till det nya Ecos 2. Arbetet avslutades i
början av 2018.
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KVALITET OCH RESULTAT
Myndighetsnämnden har tagit 65 beslut på sammanlagt tio sammanträden under
2018. Verksamhetens kvalitet kontrolleras genom internkontrollsrapport.
Myndighetschefen är rapportansvarig. De genomförda kontrollerna visar att
verksamheten har övervägande god kontroll på de utvalda momenten, och att det
systematiska arbetet med intern kontroll har fungerat väl under hela 2018.
Flera hundra delegationsbeslut inom nämndens ansvarsområden rapporterades till
nämnden under 2018.
RESURSER
Verksamhet (tkr)

Intäkter

Kostnader

Nettokostnad

Budget

Avvikelse
mot
budget

Myndighetsnämnden

0

195

195

206

+11

Summa

0

195

195

206

11

FRAMTIDEN OCH FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Den förväntade utvecklingen inom myndighetsnämndens ansvarsområden är
framförallt att fortsätta arbetet med att utveckla affärsmässigheten som genererar
utökade intäkter och minskad anslagsfinansiering. Detta kommer utveckla
medarbetarna och få dem att känna sig ännu mer delaktiga och motiverade.
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Bolagens förvaltningsberättelser
SAMHÄLLSNYTTA I KIL AB
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i
kommunala företag samt bedriva information och marknadsföring till gagn för
medborgarna i Kils kommun. Ändamålet med bolagets verksamhet är att samordna
verksamheten i de kommunala företagen i syfte att uppnå ett optimalt
resursutnyttjande. Bolaget ska därför utföra sin verksamhet så att den långsiktigt
bidrar till kommunens arbete för att främja utveckling och tillväxt inom
kommunen. Samhällsnytta i Kil AB är helägt av Kils kommun. Samhällsnytta i Kil
AB är moderbolag till fyra helägda företag; Kils Stadsnät AB, Kilsbostäder AB,
Hantverkshuset i Kil AB samt Kils Energi AB.
Kils Energi AB är i sin tur moderbolag till helägda bolaget Kils Avfallshantering AB.
UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET, RESULTAT OCH STÄLLNING
Ekonomisk översikt (tkr)

2018

2017

134 214

128 438

Koncernen:
Nettoomsättning
Rörelsemarginal %

17 %

19 %

12 635

15 191

696 374

712 762

28 %

24 %

Nettoomsättning

1 150

1 163

Rörelsemarginal %

26 %

6%

Resultat efter fin.poster
Balansomslutning
Soliditet %

Moderföretaget:

Resultat efter fin.poster
Balansomslutning
Soliditet %

251

34

95 155

91 525

47 %

46 %

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
MODERFÖRETAGET

Under året har två bolagsdagar hållits med alla bolag som ingår i koncernen. Det
finns samsyn om behovet av att fortsätta arbetet med samordning inom koncernen
men också med kommunen i ett flertal frågor.
Beslut har fattats om att fastighetsskötsel ska samordnas av koncernen och att
huvudinriktningen är att bostadsbolaget får detta samordningsuppdrag.
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För dotterbolagen så har de satta avkastningskraven uppfyllts av alla utom för Kils
stadsnät. Bolaget är fortsatt i behov av åtgärder för att uppnå bättre lönsamhet.
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
För koncernen som helhet torde utvecklingen fortsatt kunna vara positiv. Dock
kräver en positiv utveckling ett fortsatt aktivt ägarskap av koncernen samt att ett
fortsatt arbete med effektiviseringar.
VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Bedömningar om den ekonomiska utvecklingen i Sverige visar på att från 2019 kan
den ekonomiska tillväxten minska i förhållande till nuläget. Denna situation kan
komma att påverka bolagen negativt, vilket understryker vikten av fortsatt arbete
med effektiviseringar.
En ökad konkurrens om råvaran till värmecentralen kan komma att påverka Kils
energi på ett negativt sätt.
ANVÄNDNING AV FINANSIELLA INSTRUMENT
Dotterbolaget Kilsbostäder AB använder sig utav ränteswappar för att hantera sin
ränterisk.
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KILS ENERGI AB
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Bolagets syfte är att främja och att arbeta för en långsiktigt hållbar
energiförsörjning i Kils kommun genom produktion och försäljning av fjärrvärme.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att:
•

Inköpa, producera och distribuera energi och bränsleprodukter och
därmed förenlig verksamhet.

•

Anlägga, äga, driva och utveckla energianläggningar i Kils kommun.

•

Initiera och bedriva utvecklingsarbete.

Kils Energi AB har sitt säte i Kil och är moderbolag till det helägda dotterbolaget
Kils Avfallshantering AB, vars verksamhet syftar till att främja och arbeta för en
långsiktig hållbar och rationell avfallsverksamhet med minsta möjliga
miljöpåverkan i Kils kommun. Kils Energi AB är i sin tur, sedan december 2014,
helägt av Samhällsnytta i Kil AB, som i sin tur är helägt av Kils kommun.
UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET, RESULTAT OCH STÄLLNING
Ekonomisk översikt (tkr)
Nettoomsättning
Rörelsemarginal %
Resultat efter fin.poster
Balansomslutning
Soliditet %

2018

2017

36 162

34 582

18 %

18 %

4 800

4 468

111 692

113 745

41 %

36 %

Bolaget har räntebärande lån om 5,3 miljoner kronor. Ränteläget är trots låga
räntor inte positivt för bolaget, då genomsnitträntan ligger över genomsnittet för
Sveriges kommuner.
Bolaget har god likviditet som gjort det möjligt att amortera extra med 4,5 miljoner
kronor, totalt 9 miljoner kronor för 2018. Investeringarna de närmsta åren är
under utredning.
Resultatprognosen för 2019 är ett resultat efter finansiella poster på cirka 3
miljoner kronor.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Helåret 2018 har varit ett år med hög tillgänglighet på anläggningarna.
Utsläppsrätter har sålts för 1 miljon kronor under året. Bränslemarknaden har gjort
en mycket kraftig inbromsning vad gäller tillgång på bränsle. Väder och vind har
spelat roll i detta. Sommarens bränder har gjort tillgången på färskflis begränsad.
Detta driver upp priset och drabbar även returträ.
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Bolaget har ökat antalet leverantörer på bränsle från fyra, fem stycken till cirka tio
idag. Andelen från Norge har minskat kraftigt då den marknaden bedöms som
mera osäker vad gäller RT-flis. Impregnerat trä från Norge ser fortsatt ut att vara
stabil tillgång.
En utredning har startats för att se om det går att elda enbart impregnerat trä i
framtiden. Detta tillsammans med en möjlig elproduktion gör att en
tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen krävs. Det är ett stort arbete att
genomföra detta med många parametrar att ta hänsyn till. Skulle detta gå att
genomföra kommer bolaget att ha en bra ekonomisk framtid såvitt vi idag kan
överblicka.
Personalen har gjort ett mycket bra arbete som visas i resultatet för bolaget.
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Bränslemarknaden kommer att vara en stor utmaning de närmsta åren. Vinterns
prisutveckling går mot betydligt högre bränslepriser. Detta slår direkt mot
resultatet för bolaget.
Målsättningen är att amortera av lån i så stor utsträckning som möjligt.
TILLSTÅNDS- ELLER ANMÄLNINGSPLIKTIG VERKSAMHET ENLIGT
MILJÖBALKEN
Kils Energi AB bedriver tillstånd enligt miljöbalken, Mark- och miljödomstolens
mål 6904-11 daterat 2012-11-07 samt ändringstillstånd, Mark- och
miljödomstolens mål 1688-16 daterat 2017-10-25.
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KILS AVFALLSHANTERING AB
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Bolaget har sitt säte i Kil och syftet med verksamheten är att:
•
•
•
•
•

Anlägga, äga, driva och utveckla avfallsanläggningar i Kils kommun
Initiera och bedriva utvecklingsarbete beträffande avfallsbehandling
och återvinning
Följa utvecklingen av avfallshanteringen med särskild inriktning på
miljöanpassad återvinning
Svara för informationsinsatser om återvinning
Marknadsföra och bedriva försäljning av ur avfallet återvunna
produkter

Kils Avfallshantering AB är helägt av Kils Energi AB. Kils Energi AB är helägt av
Samhällsnytta i Kil AB, som i sin tur är helägt av Kils kommun.
UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET, RESULTAT OCH STÄLLNING
Ekonomisk översikt (tkr)
Nettoomsättning

2018

2017

18 460

17 435

Rörelsemarginal %

10 %

13 %

Resultat efter fin.poster

1 899

2 353

31 585

31 963

67 %

65 %

Balansomslutning
Soliditet %

Bolaget har inga räntebärande lån och är stabilt. Bolaget har ett fritt eget kapital
om 21,2 miljoner kronor inklusive egen kapitalandel i obeskattade reserver.
Soliditeten är fortsatt stark.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Projektet lakvattenrening har färdigställts under året, så nu skall växtligheten
”bara” växa till sig så är anläggningen färdigställd. Bolaget kom till en ekonomisk
förlikning med projektörens försäkringsbolag under senare delen av 2018.
Den nya sophämtningsentreprenören hade en del inkörningsproblem vilket ledde
till irritation bland kommuninnevånarna. Efter denna inkörning fungerar
entreprenaden väl.
Nya medarbetare samt att även lördagar sköts i egen regi gör att det fungerar väl på
återvinningscentralen på Lersätter.
Regeringens nya förordning för tidningar och förpackningar som kom under 2018,
gör att branschen nu väntar på vad som kommer att gälla. Tanken om optisk
sortering ligger nu på is, och kommer som det ser ut nu att inte bli av.
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FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Det finns planer för utveckling av återvinningscentralen sedan ett antal år men inga
beslut är fattade i frågan. Trafiksituationen på återvinningscentralen är fortsatt
riskfylld med blandning av tung trafik och privatpersoner.
Arbetet med att få till stånd en bättre kvalité på matavfall pågår.
TILLSTÅNDS- ELLER ANMÄLNINGSPLIKTIG VERKSAMHET ENLIGT
MILJÖBALKEN
Bolaget bedriver sin verksamhet enligt gällande miljötillstånd från Länsstyrelsen i
Värmland från 2010-10-19 samt ändringstillstånd för gipsdeponering från
Länsstyrelsen i Örebro från 2014-02-12.
Tillståndsmyndighet är myndighetsnämnden i Kils kommun.
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HANTVERKSHUSET I KIL AB
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Bolaget har sitt säte i Kil och skall enligt bolagsordningen bland annat bidra till
utveckling av kommunens näringsliv genom att upplåta mark och lokaler till
industri och hantverk. Bolaget skall även vid behov medverka till att täcka
kommunens eget behov av lokaler.
Hantverkshuset i Kil AB har ingen anställd personal. VD-tjänsten köps från Kils
kommun.
Fastighetsskötseln köps från Kils kommun, Lassila & Tikanoja FM AB och
Wermlands Skogsförråd AB. Hyresadministrationen köps av Kilsbostäder AB och
ekonomihanteringen av Kils kommun.
Bolaget äger idag sex fastigheter med verksamhetslokaler på totalt ca 9 396 m2
uthyrda till bland annat hantverkare, industri, kontor, HVB-boende för
ensamkommande flyktingbarn, restaurang, vänthall och grossist.
Hantverkshuset i Kil AB är ett helägt dotterbolag till Samhällsnytta i Kil AB, som i
sin tur är ett helägt bolag till Kils kommun.
UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET, RESULTAT OCH STÄLLNING
Ekonomisk översikt (tkr)

2018

2017

Nettoomsättning

7 556

6 755

Rörelsemarginal %

13 %

15 %

Resultat efter fin.poster
Balansomslutning
Soliditet %

454

463

40 739

40 053

14 %

13 %

Omsättningen under 2018 uppgick till 7,6 miljoner kronor vilket är 0,8 miljoner
kronor mer än år 2017. Rörelsens kostnader 2018 var 5,2 miljoner kronor vilket är
en ökning med 0,8 miljoner kronor jämfört med 2017.
Avskrivningarna 2018 uppgick till 1,5 miljoner kronor vilket är en ökning med
15 000 kronor mot 2017.
Räntekostnaderna 2018 var 0,5 miljoner kronor vilket är en minskning med 17 000
kronor jämfört med 2017.
Likvida medel 2018-12-31 uppgick till 5,4 miljoner kronor jämfört med 3,9
miljoner kronor samma tidpunkt 2017. Låneskulden ligger på 33,3 miljoner kronor.
16 miljoner kronor avser skulder till Kils kommun där räntekostnaden utgörs av
kommunens räntekostnad plus påslag. 17,3 miljoner kronor avser skulder till
kreditinstitut. Ett av dessa lån på 7,3 miljoner kronor förhandlades om i december
2017 till rörlig ränta Stibor 3 mån +0,26 % och förfaller i december 2020.
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Ett annat lån på 10 miljoner kronor omförhandlades under 2016 till en ränta på
0,29 % och förfaller i juni 2019.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Lokalerna på Gärdesgatan som Wenmec tidigare hyrt har till största del varit
uthyrda under året. Nytt avtal är tecknat med Outotec från och med december 2017
till fullhyra och på tre år. Den mellanstora hallen på 800 kvm är uthyrd till Svetsoch Rörteknik i Wermland AB från och med mars 2018. Avtalet är på fem år med
en rabatterad hyra under första året.
Under året har mycket underhållsarbeten gjorts. På Gärdesgatan 3 har renovering
gjorts av Outotecs omklädningsrum och lokalen där Svets- och Rörteknik flyttat in.
Kils kommuns lokal på Gärdesgatan 4 har renoverats i samband med att en ny
verksamhet har flyttat in under hösten.
Värmesystemet hos Fordonstjänst har renoverats efter att det varit problem med
värmen i lokalen.
Reparationer har utförts på Stationshuset, främst på grund av skadegörelse.
Kils kommun har tidigare sagt upp avtalet gällande Allégatan till och med 2018-1231. Parterna är överens om en förlängning tillfälligt till 2019-02-28. Diskussion förs
nu med en annan hyresgäst om lokalen.
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
De största delarna av lokalerna är nu uthyrd så det ser bra ut inför 2019. Vakanta
lokaler finns fortfarande i beståndet på Årstidsvägen och en mindre lokal på
Gärdesgatan samt från och med våren 2019 då även Allégatan är vakant. Arbetet
med att hitta nya hyresgäster till dessa är viktigt för Hantverkshusets framtida
utveckling.
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KILSBOSTÄDER AB
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Kilsbostäder AB äger och förvaltar bostadslägenheter, kontors- och butikslokaler,
lokaler för offentlig verksamhet, garage, carportar samt parkeringsplatser i Kils
kommun där bolaget har sitt säte.
Kilsbostäder AB ägs i sin helhet av Samhällsnytta i Kil AB med säte i Kil.
Samhällsnytta i Kil AB är moderbolag i Kils kommuns bolagskoncern.
Samhällsnytta i Kil AB ägs i sin tur av Kils kommun.
UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET, RESULTAT OCH STÄLLNING
Ekonomisk översikt (tkr)
Nettoomsättning

2018

2017

77 440

75 509

Rörelsemarginal %

20 %

19 %

Resultat efter fin.poster

7 863

8 052

501 812

508 876

32 %

31 %

Balansomslutning
Soliditet %

Hyreshöjningen för 2018 blev, efter beslut i Hyresmarknadskommittén, 1,06 %
från den 1 januari 2018.
Hyresförhandlingen för 2019 avslutades i enighet i december 2018.
Överenskommelsen blev ett tvåårigt avtal där höjningen från 1 januari 2019 uppgår
till 1,4 %. Även höjningen från 1 januari 2020 blir 1,4 %.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Bolaget har fortsatt stark utveckling, mycket tack vare det generellt låga ränteläget i
kombination med låga vakansgrader och kostnadseffektiviseringar.
Bolaget arbetar kontinuerligt med att hålla fastighetsbeståndet väl underhållet och
arbetar med att år från år minska energianvändningen vilket gett positivt utfall.
För att minska kommande års räntepåverkan har vi under året löst ett lån om 10
miljoner kronor samt förtidsinlöst en swap om 20 miljoner kronor.
Under året har vi fortsatt med köksrenoveringar vilket innebär att vitvaror,
köksfläkt, el, golvbeklädnad, köksstommar och luckor byts ut. Till detta kommer
även att hall och eventuell klädgarderob renoveras. Vi har inom hela beståndet
även fortsatt med badrumsrenoveringar, vilket kommer att fortgå under ett flertal
år framöver.
Vi har arbetat med löpande renoveringar och underhåll som till exempel inre
målning, byte av garageportar och lägenhetsdörrar, byte till olika typer av
energibesparande armatur samt utbyte av köksluckor i Fagerås.
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Bland de större arbeten som genomförts under året märks yttre målning av
fastigheten Älgen 5, renovering av tre hissar, nyinstallation av hiss på
Sannerudsgatan 35 B (investering) och insatser avseende ventilation i ett flertal
fastigheter.
Under 2017 påbörjades en omfattande ombyggnation av biblioteket och
intilliggande lokal (före detta Metrolokalen) med syfte att skapa ett modernt
bibliotek med inbjudande mötesytor. Ombyggnationen slutfördes under våren med
nyinvigning 5 juni 2018. Därefter påbörjades renovering och ombyggnation av
bibliotekstorget, vilket invigdes under festliga former i början av december 2018.
Under 2018 genomfördes kostnadsförda reparations- och underhållsarbeten av
lägenheter för 13,4 miljoner kronor (2017: 7, 2 miljoner kronor) och lokaler för 1,3
miljoner kronor (2017: 31 miljoner kronor). Summan för lägenheterna är väsentligt
högre än föregående år vilket är en medveten satsning som möjliggjorts tack vare
årets goda resultat.
I maj 2017 implementerades marknadssystemet vilket innebär att uppsagda
lägenheter publiceras på bolagets hemsida på Internet och de sökande kan själva
anmäla intresse på önskad lägenhet. I och med implementeringen ökade antalet
sökande från knappa 300 till att vid årsskiftet uppgå till cirka 630 stycken. Under
tiden från det att systemet implementerades fram till årsskiftet har 125 kontrakt
tecknats via systemet och den genomsnittliga kötiden för att erhålla kontrakt
uppgick till 240 dagar.
Antalet vakanta lägenheter under 2018 var i genomsnitt 4,4 stycken per månad
jämfört med 5,1 stycken under 2017. From 2017 räknade vi om vakansgraden då vi
tidigare inte inkluderade kontraktsskrivna objekt som vi valt att vakanshålla på
grund av renovering. De ingår numera i underlaget. Då vi valt att arbeta aktivt med
köks- och badrumsrenoveringar är detta en medveten och planlagd nivå.
Under 2018 har 123 boende flyttat vilket resulterar i att av- och
omflyttningsstatistiken för året utgör 15,8 % i förhållande till lägenhetsbeståndet
per den sista december. Jämfört med föregående år (14,7 %) är siffran marginellt
förändrad.
Kilsbostäder utför lokalvård åt Kils kommun i deras egna och hyrda lokaler.
Uppdraget genomförs dels med egen personal och dels med kontrakterad
underentreprenör. Förvaltningsuppdraget löper till och med 30 juni 2020. Från
och med sommaren 2018 avslutade vi underentreprenörsavtalet med KeyLine på
städobjektet Viksta och tog hem städningen i egen regi.
Under första halvåret implementerade vi en ny städteknik vilket innebär att vi i
trapphusstädningen använder bioteknik istället för sedvanliga kemiska
rengöringsprodukter. Genom att använda bioteknik minskar vi arbetsmiljöriskerna
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samt belastningen av miljön samtidigt som vi gör en ekonomisk besparing.
Dessutom blir det synbart renare när bioteknik används.
En marknadsvärdering av bolagets fastighetsbestånd har genomförts dels i egen
regi och dels via professionell fastighetsvärderare. Värderingen visar att
marknadsvärdet är betydligt högre än bokfört värde vilket innebär att inga
justeringar av bokfört värde behövs. Bolagets fastighetsinnehav har förändrats
under året i och med att Karlslund, Åkerbo och del av Kommunhuset 1 såldes till
Kooperativa hyresrättsföreningen Kils Trygga Hem. Kooperativet har påbörjat
byggnation av ett trygghetsboende på Kommunhuset 1. Från Kils kommun
förvärvades gamla Folkets hus samt intilliggande tomt som i dagsläget används till
parkering. Syftet med inköpet är att skapa möjligheter för framtida nybyggnation.
Under året har vi påbörjat digitaliseringen av ritningar och bygghandlingar och vi
har implementerat ett nytt ekonomisystem. De nya systemen kommer att
underlätta hanteringen av ritningar och det skattemässiga anläggningsregistret.
I januari 2018 distribuerades en hyresgästundersökning till samtliga hyresgäster.
Detta är första gången bolaget gjort en omfattande undersökning och totalt delades
677 enkäter ut. Svarsfrekvensen uppgick till närmare 61 % och svaren visade på
mycket nöjda hyresgäster. Utifrån de svar vi fick har en åtgärdsplan arbetats fram
och syftet med denna är att vi ska bli ännu bättre på alla områden. Bland de företag
som genom AktivBo utfört hyresgästundersökning utses varje år kategorivinnare
och vi var ett av tre företag som nominerades i kategorin "Produktindex" som
inbegriper områdena lägenheten, allmänna utrymmen samt utemiljö.
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Under 2019 ska bolaget byta logotype och med det kommer kommunens samtliga
bolag att ha samma grafiska profil som kommunen.
Gamla Folkets hus beläget på Apotekaren 6, en av fastigheterna som köptes in från
kommunen under 2018, är i dåligt skick och eftersom det inte finns något behov av
fastigheten ska vi riva fastigheten.
Politiken har beslutat att koncerngemensam fastighetsförvaltning ska införas och
under 2019 ska ett projektarbete påbörjas med syfte att reda ut alla frågetecken
samt skapa en tidsatt införandeplan. Inriktningsbeslutet är att Kilsbostäder skall
förvalta kommunens och Hantverkshusets samtliga fastigheter medan ägandet
kvarstår i respektive organisation.
Vi fortsätter arbeta med olika underhålls- och renoveringsinsatser som bibehåller
den höga statusen våra fastigheter har. Några av de kostsammare åtgärderna som
ligger i plan för året är utbyte av två hissar på Sannerudsgatan 35 samt byte av
samtliga fönster i de röda husen på Skogsvägen.
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KILS STADSNÄT AB
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Bolaget har sitt säte i Kil och har till föremål för sin verksamhet att inom den
kommunala kompetensen för Kils kommuns behov inom
kommunikationsområdet: anlägga, äga och driva kabelnät inom Kils kommun för
programdistribution samt data- och telekommunikation och därmed förenlig
verksamhet, skapa goda tekniska förutsättningar för informationsutbyte samt
initiera och bedriva utvecklingsarbete inom området.
Kils Stadsnät AB ägs i sin helhet av Samhällsnytta i Kil AB med säte i Kil.
Samhällsnytta i Kil AB är moderbolag i Kils kommuns bolagskoncern.
Samhällsnytta i Kil AB ägs i sin tur av Kils kommun.
UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET, RESULTAT OCH STÄLLNING
Ekonomisk översikt (tkr)

2018

2017

Nettoomsättning

4 909

4 299

Rörelsemarginal %

-50 %

0%

Balansomslutning

27 786

33 259

60 %

39 %

Soliditet %

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Mattias Lundström tillträde 2018-12-17 som vd för bolaget. Arbetet under året har
kännetecknats av att skapa ordning och reda genom att kartlägga bolaget och
påbörja en tvåårig tidsplan för åtgärder.
Under räkenskapsåret har Kils kommun lämnat ett villkorat aktieägartillskott om 6
miljoner kronor. Bolagets fria egna kapital ökar samtidigt som det räntebärande
lånet om 6 miljoner kronor från Kils kommun har eliminerats. En sjökabel såldes
under 2018 för 1 miljon kronor. Försäljningen innebar en realisationsvinst om 0,5
miljoner kronor.
En nedskrivning har skett med 4 miljoner kronor avseende bolagets fordringar på
fiberföreningarna då det bedöms osäkert huruvida bolaget kommer få betalt för
dessa.
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Bolaget måste fortsätta jobba på att komma i fas med intäkter och kostnader.
Bolaget måste börja samverka med andra fiberbolag i närheten för att minska
kostnaderna. Det finns en uppenbar risk att bolaget tvingas till nedskrivning av
sina anläggningstillgångar om inte bolaget kan redovisa vinster framåt.
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