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Kommunalråden har ordet
Årsredovisningen 2019 beskriver den lokala politikens ambitioner. Den redovisar
också i hur hög grad dessa har uppnåtts - ett stycke nedtecknad lokalhistoria.
Årsredovisningen visar också hur omvärlden påverkar de kommunala
förutsättningarna.
Efter flera år med ökande befolkning blev 2019 året då Kilsborna blev fler än 12
000 invånare igen. Det är ett efterlängtat mål. Vi får gå tillbaka 20 år i Kils historia
för att hitta den nivån.
2019 befäste på olika sätt kommunens positiva utveckling. Vi ser återigen ett
förbättrat näringslivsklimat, nu till en tredje plats i länet. Kommunens resultat på
dryga 11 miljoner kronor överensstämmer i det närmaste med budgetmålet och
kommunens soliditet har ytterligare stärkts. Kils kommun uppfyller kravet om god
ekonomisk hushållning. De kommunala bolagen redovisar sammantaget ett starkt
resultat på cirka 12 miljoner kronor, före skatt och bokslutsdispositioner.
Medborgarna är i hög grad nöjda med kommunens tjänster och servicegrad.
Sjukfrånvaron minskar och medarbetarenkäten visar också den på positiv
utveckling. Byggandet av den nya Vikstaskolan har inletts och det efterlängtade
trygghetsboendet i centrum förbereds för inflyttning.
Men det finns också utmaningar. Sedan sommaren 2019 saknar kommunen lokal
närvaro av arbetsförmedling, ett tillstånd vi numera delar med många kommuner.
Kommunen arbetar för att finna lösning på situationen utan att en övervältning av
statligt ansvar sker. En annan utmaning ligger i det faktum att nära hälften av våra
anställda kan behöva ersättas inom tio år, på grund av pension eller att man väljer
annan arbetsgivare. Det finns all anledning att fortsätta utveckla oss som en
attraktiv arbetsgivare.

Anders Johansson (S)

Georg Forsberg (C)
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Vart gick 100 kronor i skatt?

(I ”övriga verksamheter” ingår fysisk och teknisk planering, näringsliv, miljö och hälsa,
vuxenutbildning, integration, arbetsmarknad samt färdtjänst.)
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Vart kom hundralappen ifrån?

Skatter, 61,78
Generella statsbidrag, 20,89
Övriga statsbidrag, 10,67
Taxor och avgifter, 2,36
Försäljning av verksamhet, 2,11
Hyror och arrenden, 1,17
Övriga intäkter, 1,01
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Förvaltningsberättelse
ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING
DEN KOMMUNALA KONCERNEN
Den sammanställda redovisningen visar på ett positivt resultat om +18,4 miljoner
kronor för 2019, fördelat med 11,1 miljoner från kommunen och 7,3 miljoner från
bolagskoncernen Samhällsnytta i Kil AB. Resultatet har successivt sjunkit under
femårsperioden och så även 2019.
Kommunens ekonomiska ställning har stärkts, soliditeten har ökat jämfört med
föregående år både exklusive och inklusive pensionsförpliktelser utanför
balansräkningen.
Investeringarna om cirka 65 miljoner kronor har finansierats med kassaflöde från
den löpande verksamheten och den totala låneskulden är på samma nivå som 2018.
Nettokoncernskulden ökar totalt med 0,9 procent och per invånare med drygt
hundralappen till 66 573 kronor.
DEN KOMMUNALA KONCERNEN
2019

2018

2017

2016

2015

Verksamhetens
intäkter (mkr)

280,3

280,2

286,4

289,4

244,9

Verksamhetens
kostnader (mkr)

922,1

900,7

869,9

832,5

782,6

Årets resultat (mkr)

18,4

20,5

27,6

36,6

35,5

Soliditet (%)

35,3 %

34,6 %

33,1 %

32,6 %

30,5 %

Soliditet inklusive
totala pensionsförpliktelser (%)

19,7 %

18,2 %

15,5 %

14,1 %

9,9 %

64,8

37,8

114,2

77,2

159,5

109,3 %

234,6 %

103,7 %

148,9 %

108,2 %

Långfristig
låneskuld (mkr)

625,0

625,8

648,7

603,7

664,7

Nettokoncernskuld (mkr)

803,4

796,1

827,7

816,8

803,8

66 573

66 475

69 508

69 214

68 090

878

884

869

881

858

Investeringar,
netto (mkr)
Självfinansieringsgrad (%)

Nettokoncernskuld
per invånare (kr)
Antal årsanställda
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KOMMUNEN
Efter att ha haft höga resultatnivåer med mer än 2 procent av skattenettot i mitten
av tiotalet har resultatnivån sjunkit de två senaste åren till under 2 procent. Till
stor del förklaras detta av att de statliga bidragen för migration minskat kraftigt.
Bidragen har, förutom att täcka kommunens kostnader för migration, även bidragit
till att finansiera annan verksamhet. Detta visar att kommunen haft svårt att
anpassa verksamheten till en minskad nivå på intäkterna.
Nettokostnaden per invånare ökade med 1,5 procent mellan 2018 och 2019.
Verksamhetens intäkter ökade med 8,5 miljoner eller 4,9 procent. Däribland taxor
och avgifter som ökade med 6,2 miljoner eller 13,5 procent samt bidrag från staten
med 3,4 miljoner eller 3,8 procent. Verksamhetens kostnader ökade med 23,3
miljoner eller 2,8 procent. Däribland personalkostnader som ökade med 11,0
miljoner eller 2,1 procent samt kostnader för lokaler som ökade med 5,4 miljoner
eller 5,8 procent.
Soliditeten har ökat den senaste femårsperioden såväl exklusive som inklusive
pensionsförpliktelser som intjänats före 1998. Den stora ökningen av soliditeten
inklusive ovan nämnda pensionsförpliktelsen beror på att pensionsskulden stadigt
minskat till följd att gamla åtaganden successivt minskar.
Långfristiga skulder och avsättningar i balansräkningen ökar med 2,1 miljoner
jämfört med 2018, vilket beror på ökad avsättning för pensioner.
Årets investeringar var jämförelsevis låga och investeringarna har helt och hållet
finansierats av kassaflödet från den löpande verksamheten.
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KOMMUNEN
2019
Folkmängd

2018

2017

2016

2015

12 068

11 976

11 908

11 801

11 805

Kommunal
skattesats (kr)

21,87

22,35

22,35

22,35

22,35

Verksamhetens
intäkter (mkr)

180,8

172,4

193,2

198,4

147,4

Verksamhetens
kostnader (mkr)

862,4

839,1

824,5

789,3

737,0

Årets resultat (mkr)

11,1

8,5

15,8

35,0

12,4

Resultat i %
av skatter och
generella
statsbidrag (%)

1,5 %

1,2 %

2,3 %

5,4 %

2,0 %

Verksamhetens
nettokostnader
(kr/inv)

58 634

57 749

55 047

51 970

51 360

Kassalikviditet (%)

74,2 %

61,5 %

62,5 %

82,3 %

96,0 %

Soliditet, exkl
vidareutlåning inom
koncernen (%)

46,2 %

45,7 %

46,2 %

45,4 %

40,6 %

Soliditet, exkl
vidareutlåning men
inkl totala
pensionsförpliktelser
(%)

17,1 %

14,9 %

11,9 %

10,0%

1,6 %

Investeringar, netto
(mkr)

32,1

57,6

37,6

38,7

73,3

Självfinansieringsgrad, investeringar
(%)

125,7 %

97,0 %

125,2 %

135,7 %

28,0 %

228,4

224,6

212,2

216,6

254,1

840

847

833

844

821

Långfristig
låneskuld, exkl
vidareutlåning (mkr)
Antal årsanställda
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Kommunens och
koncernens organisation

Bild på organisationsträd, Kils kommun
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Viktiga förhållanden
för resultat och ställning
SAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLING
Följande beskrivning av den samhällsekonomiska utvecklingen är hämtad ur
cirkulär 20:8 från Sveriges Kommuner och Regioner 2020-02-13.
PROGNOSEN OM FÖRSVAGAD KONJUNKTUR STÅR SIG
Sammantaget ser konjunkturutsikterna för världsekonomin bräckliga ut. Den
beräknade svenska utvecklingen bygger på bedömningen att någon tydlig
acceleration för global tillväxt inte kommer att ske i år.
UTHÅLLIGT LÅG SVENSK BNP-TILLVÄXT LÄR INNEBÄRA
EN ALLT SVAGARE ARBETSMARKNAD
BNP-tillväxten i Sverige antas i år, liksom 2019, bli svag: lägre än den trendmässiga
tillväxten i BNP (eller tillväxten av potentiell BNP). Medan prognosen utgår från att
BNP ska landa på 1,2 procent 2019 (utfallet blir känt den 28 februari), uppskattas
BNP-ökningen 2020 bli 0,9 procent. Den inhemska efterfrågan bedöms i år växa
tämligen långsamt, med dämpade utsikter för såväl investeringar som konsumtion
(både i offentlig sektor och för hushållen).
Samtidigt beräknas utrikeshandeln knappast ge något signifikant bidrag till den
svenska BNP-tillväxten – en stor kontrast mot 2019. SKR:s beräkning pekar i
nuläget på att nettoexportens BNP-bidrag då utgjorde hela 1,2 procentenheter (i
princip hela BNP-ökningen för helåret 2019 därmed).
Den försvagning av arbetsmarknadsläget som började ske redan 2018 antas
fortsätta i år. Den låga BNP-tillväxt som varit sedan andra halvan av 2018 bedöms
innebära en fortsatt anpassning av arbetsinsats och bemanning. En viss dämpning
av antalet arbetade timmar och antalet sysselsatta personer bedöms därför ske
2020. KPIF-inflationen (KPI med fast ränta) beräknas, liksom tidigare, 2020 landa
under Riksbankens mål om 2 procent, men prognosen är nu något nedreviderad.
Om den senaste tidens låga energipriser består finns en risk för än svagare inflation
framöver: såväl svenska elpriser som oljepriset har nyligen visat stora nedgångar
(SCB publicerar inflationsutfallet för januari månad 19 februari). Också prognosen
över löneökningstakten är, på basis av den senaste statistiken, något nedreviderad
för 2019 och 2020.
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Prognosen är att konjunkturen i Sverige mot slutet av 2020 når vad som kan
benämnas ”mild lågkonjunktur”. BNP samt volymen arbetade timmar ligger då
något under de jämviktsnivåer som uppskattas utgöra ett balanserat
konjunkturläge (då varken hög- eller lågkonjunktur råder). Arbetslösheten antas då
också överstiga jämviktsarbetslösheten (vilken vi uppskattar till cirka 7 procent).

ARBETSMARKNAD
ARBETSSÖKANDE OCH LEDIGA JOBB
Som framgår av tabellen har antalet arbetslösa ökat med cirka 50 personer jämfört
med året innan. Av dem är det 33 personer som varit arbetslösa mer än sex
månader. Antalet nyanmälda platser var 20, vilket är 5 färre, och antalet personer
som fått arbete var 20, vilket är 19 lägre än föregående år.
ÖPPET ARBETSLÖSA
OCH SÖKANDE I PROGRAM

Antal 2019-12

Antal 2018-12

Totalt

336

285

- därav utan arbete i mer än 6
månader

162

129

- därav utan arbete i mer än 12
månader

89

77

- därav utan arbete i mer än 24
månader

30

29

Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år, 2020-02-17
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DEMOGRAFI
Siffror per den 1 november respektive år.
Kommunens befolkning har ökat med mellan 0,6 till 0,9 procent årligen sedan
2016. Ökningen har uppkommit på grund av att inflyttningen till kommunen varit
högre än utflyttningen. Antalet födda har dock varit lägre än antalet avlidna. Trots
inflyttningen till kommunen har antalet födda varit förhållandevis lågt både 2018
och 2019.

12 100
12 050
12 000
11 950
11 900
11 850
11 800
11 750
11 700
11 650
2015

2016

2017

2018

Diagram över befolkningsutveckling, Kils kommun.
Siffror per den 1 november respektive år. 2015: 11 805, 2016: 11 801, 2017: 11 908, 2018: 11 976, 2019: 12 068
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2019

BOSTADSMARKNAD
Hos det kommunala bostadsbolaget Kilsbostäder har nästan 700 personer anmält
intresse för en lägenhet. Antalet lediga lägenheter var i genomsnitt 2,8 per månad,
vilket är en minskning jämfört med 2018 då motsvarande siffra var 4,4.
Ett trygghetsboende med 29 lägenheter är under uppförande i centrala Kil.
Det finns fortfarande tomter inom Lövenstrandsområden som ännu inte är sålda.

Förhandsvisning av nya trygghetsboendet, december 2019.
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Händelser av väsentlig betydelse
ÖVER 12 000 INVÅNARE I KIL
Av SCB:s befolkningsstatistik från 1 november framgår det att Kils kommun har 12
068 invånare. Den hittills högsta befolkningssiffran i Kil är från 1994 (12 283
invånare), men sedan 1999 har invånarantalet legat under 12 000-strecket.
Ökningen består till största del av inflyttning.
FÖRÄNDRINGAR I SYSTEMET FÖR UTJÄMNING
AV KOSTNADER MELLAN KOMMUNER
Riksdagen beslutade under sen höst att revidera modellen för utjämning av
kostnader mellan kommuner i syfte att skapa mer likvärdiga förutsättningar mellan
stad och land - "Lite mer lika". Förändringen trädde ikraft redan 1 januari 2020 och
innebär när den genomförts fullt ut en minskning av kommunens intäkter med ca
3,5 miljoner per år.
AVSIKTSFÖRKLARING FÖR SAMVERKAN MELLAN KIL OCH FORSHAGA
Under våren fattades beslut om en avsiktsförklaring om samverkan med Forshaga
kommun med syfte att öka förutsättningarna när det gäller bland annat
rekryteringskraft/kompetens, kostnadseffektivisering (kontroll över
kostnadsutvecklingen), kvalitet/styrning samt långsiktighet/planering/bättre
beslutsunderlag.
NYA KOMMUNALA BOLAG
KILSPROJEKTILEN

Kommunfullmäktige har beslutat att bilda ett nytt bolag med ändamål att kunna
erbjuda servicetjänster till företag och privatpersoner. Den 1 oktober gick all
verksamhet i Projektilen över till Servicebolaget i Kil AB, som kallas
Kilsprojektilen.
ECG ARENA AB

Den nya sporthallen, ECG Arena, invigdes den 5 oktober. Kommunen var först
delägare till 49 procent i bolaget ECG Arena AB, men efter ytterligare ett beslut i
kommunfullmäktige (2019-11-28) är det nu Samhällsnytta i Kil som äger 91
procent av aktierna. Återstående 9 procent av aktierna kvarstår i ECG Arena Kil
Holding AB.
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SKYFALL ÖVER KIL
Den 6 augusti föll ett kraftigt skyfall över Kil. Skyfallet orsakade översvämningar
och ett stort antal fastighetsägare fick in regnvatten i sina fastigheter. Ett 50-tal
fastighetsägare samt försäkringsbolag har riktat anspråk på kommunen för
täckande av kostnader till följd av skadorna vattnet gav upphov till.
FASTIGHETSAFFÄRER
I syfte att utveckla besöksnäringen i Frykstaområdet har kommunen beslutat sälja
vandrarhemmet till en privat entreprenör. Intresset för villatomter är fortsatt stort
och därför beslutade Kils kommun att göra om några av de planerade
parhustomterna på Viksta by till fem villatomter, vilka nu är sålda.
NYA VIKSTASKOLAN
Under 2019 påbörjades förberedelserna inför byggandet av den nya Vikstaskolan.
Entreprenör för byggnation har upphandlats och beslut har tilldelats Peab.
Eleverna flyttades från de gamla lokalerna till de moduler där de ska ha sin
undervisning tills den nya skolan är klar, vilket är planerat till höstterminen 2022.
Skolan kommer att ha plats för drygt 500 elever och beräknas kosta 190 miljoner
kronor.

Utflytt från gamla Vikstaskolan, december 2019.
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Styrning och uppföljning av den
kommunala verksamheten
STYRNING
Kils kommuns sätt att styra är baserat på modellen "balanserad styrning".
Kils kommun styrs genom visionen samt strategiska mål inom perspektiven
ekonomi, medborgare, medarbetare, miljö och utveckling. Vi har strategier för hur
vi ska nå de strategiska målen. För att mäta uppfyllelsen av de strategiska målen
har vi indikatorer. För varje indikator sätts ett operativt mål. Genom
handlingsplaner beskriver vi vad vi ska göra för att nå de operativa målen.
UPPFÖLJNING OCH INTERN KONTROLL
Uppföljning av ekonomi med prognos för årets resultat görs tio månader per år.
Samtidigt sker en uppföljning av verksamhetens utveckling med hjälp av kritiska
volymtal och redovisning av viktiga händelser i verksamheten. Kommunstyrelsen
tar del av uppföljningen vid varje möte i nämnden. Kommunstyrelsen överlämnar
delårsrapport per augusti samt årsredovisning till kommunfullmäktige. I dessa
rapporter ingår även uppföljning av verksamhetsmässiga mål.
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God ekonomisk hushållning och
ekonomisk ställning
KILS KOMMUNS VISION
DEN TRYGGA MÖTESPLATSEN, EN KRAFTKÄLLA
FÖR UTVECKLING OCH VÄLMÅENDE

• Hela världen ligger inom räckhåll och från övriga världen är det nära till oss
• Den goda gemenskapen mellan människorna i alla åldrar är omvittnad och
ger trygghet i vardagen

• Goda möjligheter att må bra och leva ett hälsosamt liv
• Framgångsrika företag utgör grunden för sysselsättningen inom kommunen
DEN FAMILJEVÄNLIGA OCH OMHÄNDERTAGANDE
KOMMUNEN MED VALFRIHET

•
•
•
•

Den mest familjevänliga kommunen i regionen
Det bästa boendealternativet för alla åldrar
Engagerande föreningar med ett rikt utbud för en meningsfull fritid
Samhällsplaneringen är inriktad på hållbar utveckling och utgår från
människans behov
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MÅL OCH RESULTAT
Perspektiv

Mål, Uppdrag och
Riktlinjer

Ekonomi

Soliditeten har ökat.

Medborgare

Kunder och
medborgare är nöjda
med den kommunala
servicen.

Uppfylles

Enligt medborgarundersökning som
genomförts är
medborgarna i allt
väsentligt nöjda med den
kommunala servicen.

Vi har
Karlstadsregionens
bästa företagsklimat.

Uppfylles
delvis

Enligt 2019 års rankning
har Kils kommun
Karlstadsregionens näst
bästa företagsklimat.

Vi har underlättat för
egenförsörjning.

Uppfylles ej

Beslut om att organisera
arbetet kring dem som
behöver arbete och
försörjning har påbörjats
under året. En ny
arbetsmodell,
Kilsmodellen, kommer att
implementeras under
våren 2020.

Medarbetarna är
stolta över att arbeta i
Kils kommun.

Uppfylles
delvis

Sjukfrånvaron har
minskat med 0,31
procentenheter jämfört
med 2018. De långa
sjukskrivningarna har
minskat medan de korta
har ökat något.
Av nio områden inom
HME (hållbart
medarbetarengagemang)
har fyra högre värden
och fem lägre värden.

Medarbetare

Kommentar

Uppfylles
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Resultatet uppgick till
11,1 mkr, att jämföra
med budgeterade
11,8 mkr.
Investeringar 2019 har
helt och hållet
finansierats med egna
medel.

Miljö

Uppfylles
delvis

Kil har inbjudande
utemiljöer (renhälsosam-skräpfri
miljö)

Utemiljön är något som
det arbetas med ständigt.
Inför storhelger tar vi in
extra personal för att
hålla framför allt
Storgatan skräpfri.
En extra belysningspunkt
har satts upp vid
parkering mellan
Grillhuset och
systembolaget samt vid
Frykstahöjden.
Stolpar mm har bytts och
ny belysning har satts
upp i elljusspåret, både i
Fagerås och på
Frykstahöjden.
Synpunkter om
utvecklingsbehov när det
gäller utemiljön på
Lövenstrand har
inkommit. Åtgärder
planeras 2020.

Kils kommun
prioriterar
närproducerat, och
ekologiskt, i möjligaste
mån.

Uppfylles

Andelen ekologiska
livsmedel uppgick till
26,6 % 2019.

Kils kommun har ett
utbyggt nät av gångoch cykelvägar.

Uppfylles delvis

Planering/projektering
inför utbyggnad av gångoch cykelvägar på
Lövenstrand har
genomförts under 2019.
Medel har beviljats av
Trafikverket för att
genomföra detta under
2020.

Utveckling
Befolkningen har ökat.

Uppfylles

Antalet invånare har ökat
med 92 personer eller
knappt 0,6 procent
jämfört med 2018.

Antalet företag är fler.

Uppfylles

Antalet företag har ökat
från 1253 till 1260 under
2019.

Antalet besökare i
kommunen har ökat.

Uppfylles
delvis

Mätningar saknas för
besöksnäringen.
Vid telefonkontakt med
de som hyr ut rum,
camping osv uppger
dock alla att de haft fler
övernattningar 2019 än
2018.
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SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE
Det har inte upprättats en samlad budget för hela kommunkoncernen, varför
analysen avser kommunens utfall jämfört med budget.
Årets resultat som uppgick till +11,1 miljoner är 0,8 miljoner lägre än budget.
Poster som bidragit positivt till resultatet är intäkter från skatter och statsbidrag,
utdelning från kommunala bolag 2 miljoner, återbäring från Kommuninvest 1,3
miljoner. Verksamheterna har kostat ca 10 miljoner mer än budget. I underskottet
ingår poster av engångskaraktär med cirka 8 miljoner, varav nedskrivning av
fastighetsvärden cirka 4 miljoner, upplupna kostnader för privata förskolor
cirka 2 miljoner kronor samt avskrivning av osäkra fordringar från och med 2011
cirka 1,2 miljoner. Underskottet i den egentliga verksamheten var drygt 4 miljoner.
Kostnaden för pensioner var 0,5 miljoner högre än budget. Kostnaden för
avsättning till pensioner blev högre än budget medan utbetalningarna blev lägre.
Årets investeringar är mycket lägre än budget. Orsaken är att den planerade
byggnationen av Vikstaskolan startade sent under året och inte har inneburit så
stora utgifter under 2019. Investeringarna har finansierats med kassaflöde från den
löpande verksamheten.
Den sammanfattande bedömningen är att kommunen lever upp till kravet på god
ekonomisk hushållning 2019. Kommunens ekonomiska ställning, soliditeten, har
ökat och det ekonomiska resultatet uppnås i stort sett. Kommunens verksamheter
bedrivs på ett sätt som är förenligt med god ekonomisk hushållning. Medborgarna
är relativt nöjda med den kommunala servicen, sjukfrånvaron har minskat och
resultatet av medarbetarenkäten har förbättrats.
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Balanskravsresultat
BALANSKRAV
BALANSKRAVSUTREDNING
Balanskravsutredning (mkr)

2019

Årets resultat enligt resultaträkningen

11,1

- reducering av samtliga realisationsvinster

2,1

+ 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

9,0

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

9,0

Kommunen lever upp till det lagstadgade balanskravet. Några negativa resultat att
reglera från tidigare år finns inte.
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Väsentliga personalförhållanden
BEMANNING AV VERKSAMHETEN
Kommunen hade 996 månadsanställda medarbetare under 2019, varav 902 hade
en tillsvidareanställning. Utöver detta fanns under året 364 timavlönade vikarier.
Tabellen visar antal personer som haft månadsanställning i kommunen, det vill
säga både tillsvidareanställda och månadsanställda vikarier.
Andelen månadsanställda vikarier har ökat jämfört med året innan.
Sommarvikarier inom vård och omsorg har i högre utsträckning anställts på
månadslön istället för timlön.
MEDELSYSSELSÄTTNINGSGRAD
2017

2018

2019

Kvinnor

90,7 %

92,1 %

92,4 %

Män

95,7 %

96,2 %

96,5 %

Av samtliga anställda har 72 procent en heltidsanställning. 86 procent av männen
och 69 procent av kvinnorna har heltidsanställning. Andelen heltidsanställningar
är densamma som året innan. Andelen kvinnor med heltidsanställning har ökat
med 1 procentenhet medan männen med heltidsanställning har minskat 1
procentenhet.
Kils kommun har lokalt kollektivavtal som ger möjlighet till önskad
sysselsättningsgrad för anställda inom äldreomsorg. Medelsysselsättningsgraden
inom äldreomsorgen är 89,2 procent för kvinnor och 92,2 procent för män.
I årets medarbetarundersökning ställdes fråga om man har den sysselsättningsgrad
man önskar. 92 procent av de svarande tyckte att de har det, 26 personer anser att
de inte har det.
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

2017

2018

2019

Årsarbetare

838

847

919

Årsarbeten

938

947

934
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VERKSAMHETENS BEMANNING

Faktisk fullgjord arbetstid under året fördelar sig så här:
2017
Ordinarie överenskommen arbetstid
Fyllnad- och övertid
tillsvidareanställda
Vikarier (inkl fyllnad- och övertid)

2018

2019

86 %

86 %

88 %

2%

1%

2%

12 %

13 %

10 %

Verksamheten har bemannats mindre med timavlönad personal och mer med
ordinarie arbetstid men också mer tid utöver ordinarie arbetstid. Det finns flera
förklaringar till det minskade användandet av vikarier och en av dem är självklart
att vi har sjunkande sjukfrånvaro i kommunen.
KOSTNADER FÖR BEMANNING UTÖVER ÖVERENSKOMMEN ARBETSTID:
2017

2018

2019

Övertid

5 813 tkr

5 846 tkr

3 508 tkr

Fyllnadstid

2 264 tkr

2 006 tkr

1 458 tkr

Timavlönade

40 323 tkr

41 850 tkr

24 130 tkr

Summa kronor

48 400 tkr

49 702 tkr

29 096 tkr

Minskningen av kostnaden för timavlönade beror till viss del på att
sommarvikarierna inom vården istället anställdes på månadslön, men kostnaden är
fortfarande hög. Av lönekostnaden för timavlönade utgör cirka 150 000 ersättning
för övertid.
Det här sättet att bemanna verksamheten innebär en kraftig fördyring. I timmar
motsvarar fyllnadstid för månadsanställda närmare fem årsarbetare men
kostnaden motsvarar nästan sex årsarbetare. Övertiden motsvarar nästan sex
årsarbetare i tid men kostnaden motsvarar drygt 14 årsarbetare. Anledningen till
detta dyra sätt att bemanna verksamheten är att det helt enkelt inte finns
tillräckligt många vikarier att tillgå för att täcka tillfälliga arbetstoppar och
korttidsfrånvaro. Övertid och fyllnadstid är inte bara ett dyrt sätt att bemanna
verksamheten. Det bidrar också till en stressigare arbetsmiljö för medarbetare när
man inte vet om eller hur arbetskamraters frånvaro kan täckas. Bristen på vikarier
leder ofta till övertid för de som är i tjänst eller att någon som är ledig beordras in.
Sådan stress och osäkerhet beskrivs av medarbetare som bidragande till högre
korttidsfrånvaro.
Bokningar på korta vikariat och schemarader som saknar ordinarie personal görs
via den centrala bemanningsenheten. Under året har 14 700 bokningar kunnat
göras enbart inom äldreomsorg och funktionsstöd. Några beställningar har det inte
funnits vikarier till, vilket har lett till övertidsuttag för ordinarie personal. Trots att
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kommunen under året hade 364 timavlönade personer tillgängliga i
bokningssystemen saknades det alltså tillgänglig arbetskraft för att bemanna
verksamheten efter behoven.
De gjorda beställningarna har avsett arbetspass som sträcker sig över en eller flera
dagar. Det är också vanligt att man bemannar helt tomma schemarader via
bemanningsenheten för att det saknas tillräckligt många anställda för att täcka
behovet.
Vid sjukfrånvaro uppstår dubbla kostnader för att bemanna verksamheten. Det
händer att även timvikarien blir sjuk och då blir det tredubbla kostnader för att
bemanna verksamheten.
ÅLDERSSTRUKTUR
Ålder

Samtliga

20-29

84

30-39

186

40-49

248

50-59

255

60-

129

Samtliga

902

Av kommunens anställda är 82 procent kvinnor och 18 procent män.
Medelåldern är 46 år. Antalet anställda under 30 år har minskat med två personer
jämfört med 2018.
27 personer har gått i pension under 2019. Under året valde tio personer som fyllt
65 år att fortsätta arbeta och ytterligare sex personer hade fyllt 66 år, men var kvar
i arbete.
De närmaste fem åren kommer 151 personer att fylla 65 eller mer. Inom tio år
kommer ytterligare 288 personer att uppnå pensionsålder. Det betyder att nästan
hälften av alla anställda kommer att ersättas det närmaste decenniet. Yrkesgrupper
som sticker ut antalsmässigt är undersköterskor och lärare.
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SJUKFRÅNVARO
SJUKFRÅNVARO I % AV ÖVERENSKOMMEN ARBETSTID 2019 FÖR SAMTLIGA ANSTÄLLDA:
Ålder

Totalt

Kvinnor

Män

<= 29 år

5,23

6,18

2,62

30-49 år

5,22

5,61

3,48

>=50 år

5,88

6,38

3,78

Totalt
Varav > 59 dagar

5,52

6,01

3,51

38,71

39,52

32,56

Sjukfrånvaron fortsätter glädjande nog att sjunka. 2018 såg vi att den yngsta
åldersgruppens sjukfrånvaro hade sjunkit för första gången på flera år, men för
2019 har den ökat kraftigt igen. Långtidssjukfrånvaron har sjunkit totalt, men ökat
för den yngsta åldersgruppen och för män i medelåldern. Äldre kvinnor står för den
största minskningen av sjukfrånvaro, från 7,42 procent till 6,38 procent.
Den totala sjukfrånvaron på 5,52 procent placerar Kils kommun på femte plats
bland kommunerna i Värmland. Torsby fortsätter att ha lägst sjukfrånvaro med 4,4
procent.
TOTAL SJUKFRÅNVARO
2016

2017
6,29 %

2018
6,37 %

2019
5,83 %

5,52 %

Omräknat till hela tjänster motsvarar sjukfrånvaron 53 tjänster på heltid, jämfört
med 60 året innan. Även om sjukfrånvaron fortsätter att sjunka betyder det alltså
att vi varje dag, hela året, har 53 medarbetare som är sjuka.
Nedan redovisas sjukfrånvaro i några av kommunens yrkesgrupper.
Yrke

2018

Sjuksköterskor

2019

1,15 %

8,49 %

Socialsekreterare

10,98 %

5,19 %

Undersköterskor

8,16 %

7,20 %

Vårdbiträde/vårdare

10,06 %

6,42 %

Personlig assistent

2,94 %

7,96 %

Lärare

10,00 %

3,30 %

Förskollärare/fritidspedagoger

12,08 %

7,65 %

Barnskötare/elevassistenter

12,87 %

6,81 %

Kock/köksbiträden

13,72 %

7,01 %

Noteras ska också att i kommunen finns 435 medarbetare utan en endaste sjukdag
under 2019.
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SJUKLÖNEKOSTNADER INKLUSIVE SOCIALA AVGIFTER
2016

2017

7,4 miljoner

2018

7,7 miljoner

2019

8,3 miljoner

8,7 miljoner

Sjuklönekostnaderna fortsätter att öka trots sjunkande total sjukfrånvaro.
Kostnaden för sjuklön har ökat med 4,8 procent. Det innebär att den procentuella
ökningen av sjuklönekostnaden är större än ökningen av den genomsnittliga
lönenivån i kommunen.
Att kostnaden ökar mer än löneökningsnivån betyder att andelen
korttidsjukfrånvaro upp till 14 dagar har ökat, medan långtidsfrånvaron fortsätter
att minska.
SJUKORSAKER

De stressrelaterade diagnoserna fortsätter utgöra ungefär hälften av orsaken till
längre sjukfrånvaro. Vi får upprepade signaler om att arbetsrelaterad stress orsakar
även korttidsfrånvaro.
Oavsett diagnos och om den är arbetsrelaterad eller av privat karaktär, så är den
ändå arbetspåverkande och Kils kommun agerar för att förhindra arbetsrelaterad
ohälsa och för att underlätta för medarbetare att återgå i arbete oavsett om det är
arbetsrelaterat eller ej.
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
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 42 personer varit på utredande samtal på
företagshälsovården. Vid uppföljningssamtalet har sjukfrånvaron för de flesta 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.
Elva personer som bedömts vara i riskzonen för ohälsa har erbjudits en utbildning i
förebyggande rehabilitering.
Kursen har delfinansierats av AFA försäkring och har haft mycket gott resultat på
medarbetares förmåga att hantera sin hälsosituation.
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Medarbetare som upplever att stress, oavsett om det är arbetsrelaterat eller privat,
erbjuds samtalsstöd.
De långa sjukskrivningarnas andel av den totala sjukfrånvaron har sjunkit något.
En försiktig analys är att det strukturerade arbetet med att fånga tidiga signaler på
ohälsa börjar ge resultat.
Under året har företagshälsovården genomfört arbetsplatsnära stöd för en
arbetsgrupp. AFA delfinansierat även detta.
Kommunen bidrar mer 1 100 kr per år och anställd till friskvårdsaktiviteter på
fritiden. 1 januari anslöt sig kommunen till en så kallad friskvårdsportal där man
hämtar sitt friskvårdsbidrag istället för manuell kvittohantering på HR. Den helt
digitala hanteringen slog väl ut; antal personer som har använt sitt friskvårdsbidrag
har ökat från 374 föregående år till 438. Merparten, 75 procent, av alla utbetalda
bidrag har använts till olika aktiviteter (gym, sporter, skidor med mera) och resten
till hälsorådgivning och massage.
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.
KONCERNENS SJUKFRÅNVARO
SJUKFRÅNVARO I PROCENT AV ÖVERENSKOMMEN ARBETSTID
Koncernen

Kils kommun

Totalt

5,50

5,52

Kvinnor

6,00

6,01

Män

3,54

3,51

<= 29 år

5,19

5,23

30-49 år

5,23

5,22

>=50 år
Varav > 59 dagar
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5,82

5,88

38,44

38,71

PERSONALOMSÄTTNING
Den sammanlagda personalomsättningen för tillsvidareanställd personal var under
2019 13 procent, lika som året innan. Om vi räknar bort personalomsättning på
grund av pension är den totala personalomsättningen 10 procent. Detta är en
förhållandevis hög siffra. Det betyder att 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.
Personalomsättningen belastar de som är kvar i organisationen och gör att
kontinuiteten i verksamheten blir lidande.
I några yrkesgrupper har personalomsättningen varit särskilt hög:

•
•
•
•

Sjuksköterskor 37,8 procent
Lärare 13,7 procent
Förskollärare 10,5 procent
Vårdbiträden/Vårdare 11,9 procent

Under 2018 var personalomsättningen nästan 20 procent för lärare, så vi kan
konstatera att den har sjunkit. Istället för en av fem som slutat var det under 2019
en av sju som slutat.
Omsättningen av sjuksköterskor var extremt hög under 2019. Orsaken är en
kombination av pensioner, bättre löneerbjudanden och/eller
utvecklingsmöjligheter hos andra arbetsgivare.
I gruppen undersköterskor var den sammanlagda personalomsättningen 8,4
procent. Tittar man närmare på siffrorna visar det sig att antalet undersköterskor
har minskat med tio under året. Det har inte gått att rekrytera till behovet.
Under året har HR börjat genomföra avslutningssamtal med personer som slutar.
Syftet är att se om det finns något mönster och om det finns något vi kan göra för
att behålla medarbetare längre. Det har inte varit möjligt att genomföra samtal med
alla som slutat, men de elva samtal som genomförts kan sammanfattas med att
man slutar för att man upplever hög arbetsbelastning kombinerat med att man inte
får förståelse från närmaste chef för det.
Kommunen har trots personalomsättningen många trotjänare. I december
uppvaktades 19 personer med minnesgåva och middag för att de arbetat 25 år i Kils
kommun.
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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 sannolikt
att det kommer att vara svårt att bemanna verksamheten utifrån dess behov utan
att göra förändringar i arbetssätt och arbetsprocesser. Nästan hälften, 48 procent,
av alla tillsvidareanställda medarbetare kommer att gå i pension (eller åtminstone
fylla 65 år) de närmaste tio åren.
I en del yrkesgrupper kommer bristen på ersättare att vara mer kännbar än andra.
Det utbildas helt enkelt inte tillräckligt många undersköterskor, sjuksköterskor,
lärare med flera för att täcka behoven i Kils kommun. Få är villiga att vidareutbilda
sig till distriktssköterska.

Antal 65 år
inom 5 år

Yrkesgrupper
Sjuksköterskor

Antal 65 år
inom 5-10 år
5

3

Undersköterskor

55

36

Vårdbiträde/vårdare

24

15

Personlig assistent

11

4

Socialsekreterare

5

3

Lärare

33

15

Förskollärare/fritidspedagoger

30

13

Barnskötare/elevassistenter

23

12

6

1

Tekniker
Kock/köksbiträden

12

5

Övriga

84

44

Totalt

288

151

Kommunen använder sig att rekryteringsverktygen Varbi, där arbetssökande själva
skriver in ansökan. Under året var 232 lediga jobb utannonserade via Varbi.
Genomsnittligt antal sökande per utannonserat ledigt jobb var drygt 8. Det är fler
än året innan. Alla lediga jobb läggs ut på kommunens hemsida och de flesta på
även på kommunens Facebook. Man behöver uppge var man sett jobbet när man
söker och det är överväldigande majoritet för att man sett jobbet via
Arbetsförmedlingen, men det finns de som aktivt prenumererar på vakanta jobb.
Annonsering i sociala medier har inte fått genomslag i Kil riktigt ännu, men
förutspås att bli allt viktigare i framtiden.
Det varit glest med sökande till tjänster inom skola och äldreomsorg där man inte
kunnat rekrytera den kompetens som behövts. Alla utannonserade
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semestervikariat inom vård och omsorg har inte kunnat fyllas, vilket kan förklara
en del av det stora övertidsuttaget under året.
MEDARBETARENKÄT
Under hösten 2019 genomfördes en medarbetarenkät riktad till samtliga
månadsanställda medarbetare i kommunen.
Den senaste medarbetarundersökningen genomfördes 2015 och innehöll de nio
frågor som jämförs i Kolada. Årets medarbetarundersökning kompletterades med
ytterligare frågor som inte redovisas till Kolada. Kommunens medarbetare ger sin
arbetsgivare övervägande bra betyg.
SAMMANTAGET RESULTAT (SKALA 1-5)
2015

2019

Mitt arbete känns meningsfullt

4,50

4,56

Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete

4,08

4,01

Jag ser fram emot att gå till jobbet

4,19

4,10

Min närmaste chef visar uppskattning för mina
arbetsinsatser

3,39

3,87

Min närmaste chef visar förtroende för mig som
medarbetare

4,11

4,24

Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar
i mitt arbete

4,12

4,18

Jag är insatt i min arbetsplats mål

4,34

4,26

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt

3,77

3,65

Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete

4,43

4,46

En jämförelse i Kolada visar att Kil ligger precis över medel i resultat jämfört med
andra kommuner i Värmland.
Några svar från frågor som inte redovisas ovan och som inte ingår i Koladastatistiken:
Två tredjedelar av alla anställda skulle rekommendera Kils kommun som
arbetsgivare till en vän och tre fjärdedelar anger att dom är stolta över att jobba i
kommunen.
Jobbet känns emellanåt tungt för kommunens medarbetare; var tredje känner att
orken inte riktigt räcker till annat efter arbetsdagens slut men trots det ser fyra av
fem fram emot att gå till jobbet.
En överväldigande majoritet, 95 procent, av medarbetarna anser att man bemöts
med respekt av sina arbetskamrater. Fler tycker att man ger beröm jämfört med
hur många som tycker att man får beröm av sina kollegor.
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En tiondel av de svarande anser att det finns mobbning och annan kränkande
särbehandling i kommunen, trots att man upplever att man blir respektfullt bemött
av sina arbetskamrater. Drygt 100 medarbetare upplever att närmaste chef inte tar
tag i motsättningar och konflikter på ett bra sätt.
LÖNER
Medellönen för en anställd i kommunen var 30 500 kr, vilket är en ökning med 3,2
procent jämfört med 2018. Kvinnolönen i kommunen är 92 procent av manslönen.
Vårdförbundet var avtalslösa 1 april och tecknade nytt avtal i maj. Det fördröjde
löneöversyn för Vårdförbundet till hösten.
Vårdförbundets avtal innebär arbetstidsförkortning för anställda med ständig natt,
samt inriktning att lönen för särskilt yrkesskickliga ska öka med 10 000 kr/mån
under avtalsperioden.
Enligt samtliga löneavtal ska löneöversyn genomföras enligt dialogmodellen, det
vill säga i samtal med chef-medarbetare. Flera av Kommunals grupper har fram till
2018 haft en lokal så kallad lönestege. Under 2018 gjordes en generell utjämning
för att möjliggöra övergång till dialogmodellen och en partssammansatt utbildning
gjordes för alla chefer och arbetsplatsombud.
Under 2019 tillämpades därför dialogmodellen chef-medarbetare för första gången
i Kil, många år efter andra kommuner.
Medarbetarsamtal och lönesamtal kan läggas samman till ett enda samtal som
genomförs i början på året. De flesta chefer har också gjort det. De fackliga
organisationerna har uttryckt sig försiktigt positivt till den nya ordningen som
infördes 2019.
LÖNEJÄMFÖRELSE
I en Värmlandsjämförelse hamnar Kils kommun ungefär i mitten av kommunerna.
Efter att lärarlönetillägget lades in i lönen istället för att ligga som ett tillägg, är
även lärarlönerna konkurrenskraftiga i jämförelsen.
Trots det, fortsätter den relativt höga omsättningen bland lärare. Att man får bättre
löneerbjudande i annan kommun, eller annat yrke, anges ofta som orsak.
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ÖVRIGT
FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

En upphandling av företagshälsovård gjordes under 2018. Kraven på att leverera
tjänster för att förebygga ohälsa blev ännu tydligare. Syftet var att gå ifrån
”vårdcentral light”-formen av företagshälsovård till en modern, förebyggande
företagshälsovård som stöttar organisationens chefer att arbeta med arbetsmiljö
och hälsa.
Från 1 januari anlitar kommunen Clarahälsan för tjänster inom företagshälsovård.
En större företagshälsovård innebär att vi därmed har tillgång till fler tjänster och
kompetenser än tidigare.
Resultaten av den nya inriktningen har varit positiva. De inledande kartläggande
samtalen har blivit mer omfattande och man har fångat upp orsaker till kort
frånvaro som verksamheten har varit okunniga om och nu kunnat sätta in åtgärder
för att komma tillrätta med.
SAMVERKANSAVTAL

Kils kommun har ett samverkansavtal med alla fackliga organisationer utom
Vision, som ensidigt har sagt upp det. Under hösten 2018 påbörjades arbete i lokal
arbetsgrupp för att skapa ett nytt samverkansavtal som också stämmer med den
nya organisationen.
Diskussioner har pågått under hela 2019 utan att något nytt samverkansavtal har
tecknats. Den lokala arbetsgruppen begärde och fick stöd från centrala parter i
december för att komma vidare i det lokala arbetet.
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AVSLUTANDE ANALYS
De kommande utmaningarna den närmaste framtiden är kompetensförsörjning
och sjukfrånvaro.
Den stora generationsväxlingen som man pratat om länge, är här. Kils kommun är
fortfarande förhållandevis milt drabbat.
Om den offentliga sektor fortsätter att leverera tjänster på samma sätt som idag,
måste sektorn öka med 200 000 personer fram till 2026 för att klara de behov som
följer att de demografiska förändringarna. Till det kommer 300 000 personer som
ska ersättas när de pensioneras. Nya arbetssätt, effektivare arbetsprocesser och
digitalisering måste till, för det kommer inte att vara möjligt att rekrytera de här
människorna. En kommun kan inte som ett företag flytta sin verksamhet till annan
landsdel eller utomlands för att klara kompetensförsörjningen.
Kompetensförsörjning handlar inte enbart om att kunna rekrytera nya
medarbetare till vakanser. Den utmaning vi har framöver är att bibehålla, utveckla
och skapa ny kompetens hos befintliga medarbetare – och att få dem att vilja
stanna kvar och utvecklas. Kundernas förväntningar och behov växer ständigt.
Tillsammans med statens förändrade uppdrag till kommunerna innebär det att
medarbetare måste vara beredda på att utveckla kompetens, lära nya arbetssätt och
kanske till och med byta yrke.
Vi behöver vara en arbetsgivare som tar ansvar för att våra medarbetares arbetssätt
och kompetens utvecklas och anpassas hela tiden. Det kommer framöver att betyda
att kommunen behöver avsätta resurser för kontinuerlig kompetensutveckling. När
kommuner och regioner i vår närhet själva vidareutbildar till den kompetens som
behövs, kan inte Kils kommun stå vid sidan av och inte göra det utan att tappa
medarbetare.
Från och med 1 januari 2020 ändras den övre gränsen i LAS för när arbetslivet
avslutas från 67 till 68 år och ytterligare höjning till 69 år är aviserad. Samtidigt
höjs den lägre gränsen för när det är möjligt att börja ta ut allmän pension. Det
ställer stora krav på arbetsgivarna att arbetslivet är hållbart. Samtidigt vet vi att
medelåldern idag för att bli pensionär är betydligt lägre än 65 år.
I Värmland fanns enligt SCB närmare 9 000 personer som fortsätter att vara
yrkesaktiva efter fyllda 65 år, anställda i Kils kommun 16 personer. Antalet
yrkesverksamma i högre ålder kommer sannolikt att öka och som arbetsgivare
behöver vi möta medarbetarnas önskemål om ett förlängt arbetsliv genom att
skapa hälsosamma och hållbara arbetssituationer. Vi behöver vara en arbetsgivare
där man kan och vill och kan vara kvar ett långt yrkesliv.
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Vi vet att ungdomskullarna minskar framöver och vi vet att de yrken vi erbjuder
inom offentlig sektor inte är de som lockar ungdomar allra mest.
Framgångsfaktorer för att vara attraktiva för nästa generation är att vi har tydliga
och rimliga uppdrag, bra chefer och ledare och förutsättningar att balansera
arbetsliv och privatliv.
En av utmaningarna med att locka den generation som är på väg in på
arbetsmarknaden är att man inte är lika intresserad av karriär utan
drömarbetsgivaren är förstående, omtänksam och rättvis. ”Generation Z” kräver
tydlighet och ständig bekräftelse och vill ha en arbetsgivare som stämmer med de
egna värderingarna.
Rekryteringsbasen kommer att behöva breddas. En större andel av människor i
yrkesverksam ålder måste komma i arbete om kommunernas utmaning att klara att
leverera välfärdstjänster ska kunna klaras.
Integrationsfrågorna blir viktiga, hur ska utrikesfödda och nyanlända snabbt fås i
arbete? Och helst inom välfärdsyrken.
Att ungdomskullarna minskar är inte ett problem enbart för den offentliga sektorn.
Kompetensbristen finns i alla samhällets sektorer. SKR har sedan flera år jobbat för
att skapa större attraktionskraft i den offentliga sektorn under rubriken ”Sveriges
viktigaste jobb”. Uppmärksamheten kring kampanjen hos målgrupperna kan sägas
vara något låg. Ett exempel på en annan bransch som tagit nya grepp för att lösa
sin kompetensbrist är transportbranschen. Man betalar för produktionen av en TVserie som handlar om yrkesförares vardag.
Personalomsättningen i kommunen som helhet är i stort lika som året innan, men
fortsätter att vara hög för lärare. Var sjunde lärare har lämnat kommunen under
året. Under 2019 har personalomsättningen i gruppen sjuksköterskor ökat kraftigt.
Bristen på kontinuitet ger inte bara sämre kvalitet för kunden utan leder också till
att kollegor bär ett stort lass för att så långt som möjligt behålla kontinuitet och
ständigt introducera nya kollegor.
Att medarbetare fortsätter att signalera hög arbetsbelastning och stress är en signal
som behöver tas på allvar. Kommunen jobbar sedan flera år enligt lean-filosofin,
som bygger på att medarbetare själv ska kunna utveckla och ständigt förbättra sina
arbetsprocesser inom ramen för sitt uppdrag. Stress är en känd faktor för att
hämma kreativitet och förmåga att tänka utanför den välkända ”boxen”. Risken
finns också att verksamheten hamnar i ett läge där den inte drar åt samma håll för
att människor i den inte förmår att göra annat än att försöka lösa sitt eget uppdrag
och ser förändring som ett störmoment.
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Förändringar i förutsättningar och förväntningar i vår verksamhet sker hela tiden
och kan ändras fort. Förändring av våra arbetsprocesser måste pågå hela tiden utan
att kännas som ett störmoment. När verksamheten signalerar att man varken
hinner eller orkar förändra arbetssätt och processer kommer organisationen att stå
stilla och tappa förmåga att möta kundernas behov med tillgängliga resurser.
Förändringar är helt nödvändiga för att klara uppdraget mot våra kunder och
utmaningen blir att lösa knuten med organisationens upplevelse av att inte ha tid
med det. En annan utmaning är att varje förändring måste åtföljas av en
kulturförskjutning. Förändring av organisationens kultur gör att förändringar blir
bestående och skapar effektivitet.
Att sänka sjukfrånvaron och möjliggöra ett långt arbetsliv är en del av
kompetensförsörjningen. Ju lägre sjukfrånvaro, desto mindre behov av
nyrekryteringar och därmed stabilare arbetsförhållanden. Det är glädjande att
sjukfrånvaron sjunker i kommunen och viktigt att hålla i med det förebyggande
arbete som sker.
Att skapa ett hållbart arbetsliv gäller även chefer. Otydliga uppdrag, dåligt med
resurser, många medarbetare, mycket administration och bristande stöd och
återkoppling från högre chefer ger en splittrad roll som tar kraft från kunna
utveckla verksamheten. För hög arbetsbelastning i det egna uppdraget riskerar att
leda till fokus enbart på den egna enheten istället för helheten. Alla chefer har fått
sin enhets resultat av medarbetarenkäten att hantera. Att medarbetare mår bra och
trivs är en förutsättning för kvalitén i den tjänst vi levererar. Risken finns dock att
chefer blir för medarbetarfokuserade och operativa istället för
verksamhetsfokuserade och ser helheten.
Chefsuppdraget och chefsrollen är viktig för att organisationen ska kunna fortsätta
att utveckla sina arbetssätt och processer. Chefernas utmaningar de närmaste åren
kommer att vara att hantera effektiviseringar av arbetssätt och processer, ökade
krav från kunder - samtidigt som man har att hantera en arbetsgrupp med
värderingsskillnader mellan generationer och kulturella olikheter. Att rusta
organisationens chefer mera för uppdraget kommer att vara en framgångsfaktor för
att klara framtidens välfärd.

Sida 37 av 136

Förväntad utveckling
SVAGARE EKONOMISK UTVECKLING
Vilket redovisas i tidigare redovisat avsnitt om samhällsekonomisk utveckling
förväntas en svagare utveckling de närmaste åren. Sveriges Kommuner och
Regioner talar om "mild lågkonjunktur" 2020 och ser det inte som givet att
utvecklingen vänder 2021. Antalet arbetade timmar förväntas minska 2020 och öka
något 2021. Detta påverkar skatteintäkterna negativt. Samtidigt förväntas
arbetslösheten öka. Dessa faktorer kan få till följd att kommunens ekonomi pressas
av såväl minskade intäkter som ökade kostnader till följd av arbetslöshet.
I verksamhetsplan med budget för 2020-2022 redovisas ett finansiellt gap mellan
intäkter och kostnader i kommunen om ca 20 miljoner 2021 och ytterligare ca 12
miljoner 2022. Staten har aviserat höjda statsbidrag 2020 med totalt 7,5 miljarder
för sektorn. Det innebär ett tillskott i år med drygt 6 miljoner för Kil. Om denna
nivå gäller även för 2021 och framåt är idag oklart. För att bibehålla samma
servicenivå som idag räcker dock inte 6 miljoner.
DEMOGRAFISKA UTMANINGAR
För första gången är i riket nu gruppen i arbetsför ålder mindre än de som inte är
det. Det innebär att försörjningsbördan ökar, färre ska försörja fler. I Kil kommer
gruppen äldre att öka kraftigt det kommande decenniet.
STORA INVESTERINGSBEHOV
Kommunens investeringsbehov är omfattande de närmaste åren. En ny skola för
190 miljoner är under uppförande. Skolan kommer att tas i bruk 2022. Den
medför ökade driftkostnader med cirka 8-10 miljoner kronor när den är klar.
I den kooperativa hyresrättsföreningen Kils Trygga Hem pågår för kommunens
räkning projektering för ett nytt äldreboende med 80 platser med möjlighet att
bygga ut med ytterligare 20-40 platser. Kostnaden kan uppskattas till mellan 300400 miljoner kronor. Det nya boendet ska ersätta det nuvarande äldreboendet
Sannerudshemmet som kommer att rivas.
Underhållet är eftersatt i kommunens förvaltningslokaler och enligt en nyligen
upprättad underhållsplan uppgår "underhållsskulden" till 20 miljoner kronor.
Avsättningen för årligt underhåll är låg och behöver höjas för att kunna
upprätthålla standarden på lokalerna.
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Även inom det kommunala VA-nätet är behovet av underhåll stort. Ledningsnätet
byggdes till stor del för 50 år sedan med de krav på dimensionering som gällde då
och som inte klarar de skyfall som vi de senaste decennierna sett mer av.
Sammanlagt uppgår nämnda investeringar till mer än en halv miljard. Därtill kan
komma utgifter till följd av kommunens egna utvecklingsambitioner i form av
exploatering av nya områden för verksamheter och boende, samt uppförande av
nya bostäder.
ÖKAD SKULDSÄTTNING
Investeringarna behöver i allt väsentligt finansieras genom upplåning.
Kommunkoncernens långfristiga skulder kommer i stort sett att fördubblas den
närmaste femårsperioden och det finns risk att nettokoncernskulden kommer att
vara nästan dubbelt så hög om fem år.
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Konkurrens om arbetskraft ökar vilket innebär att det är svårt att få personal till
kärnverksamheterna. Redan nu är det svårt att rekrytera lärare och vårdpersonal
och utmaningarna kommer med stor sannolikhet att tillta.
Kompetensförsörjningen kommer sannolikt att vara kommunens största utmaning
framöver. Det kommer att vara allt viktigare att kommunens arbetsplatser
uppfattas som attraktiva.
MEDBORGARNAS BEHOV ÖKAR OCH FÖRÄNDRAS
Växande behov av social omsorg, antalet äldre ökar, behov av insatser för barn,
unga vuxna och missbrukare ökar. Kil är den kommun i Värmland där antalet
invånare över 80 förväntas öka allra mest och om tio år kommer åldersgruppen att
vara 1000 personer fler än idag. Inom individ- och familjeomsorgen har Kil, i likhet
med många andra kommuner, sett betydande kostnadsökningar de senaste åren
och inget tyder i nuläget på att behoven kommer att minska.
Medborgarnas krav på tillgänglighet till kommunens tjänster ökar. Det är rimligt
att medborgarna kommer att ställa samma krav på tillgänglighet som till andra
tjänster som banker och statliga myndigheter. Offentliga sektorn ligger långt efter
när det gäller den digitala utvecklingen, och Kil har en stor potential att utveckla
arbetsprocesserna med stöd av IT. Användande av digitala lösningar kräver andra
kompetenser än dem som vi tidigare efterfrågat. Det behövs en kompetensväxling
där digital kompetens är ett grundkrav på snart sagt alla befattningar.
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LÖSNINGAR?
För att möta utmaningarna behövs prioritering av vilka behov som ska tillgodoses,
nuvarande arbetssätt behöver utvecklas och i den mån det är möjligt ersättas med
digitala lösningar. Vi behöver börja betrakta kostnader för digitalisering som en
investering som skapar möjlighet till ökad tillgänglighet och bromsar
kostnadsutvecklingen framöver.
Samordning inom kommunkoncernen är självklar men för att upprätthålla
kompetens och skapa utvecklingskraft behöver samordning med andra kommuner
ske i en allt större omfattning än vad som är fallet i dag.
Sammanfattningsvis kommer utmaningen framöver bestå i att prioritera,
effektivisera och digitalisera. Gårdagens lösningar är sannolikt inte tillämpliga på
morgondagens problem.
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Finansiell redovisning
RESULTATRÄKNING
RESULTATRÄKNING
(mkr)

KOMMUNEN
Not

2018

KONCERNEN
2019

2018

2019

Verksamhetens intäkter

1

172,4

180,8

280,2

280,3

Verksamhetens kostnader

2

-839,1

-862,4

-900,7

-922,1

-24,8

-26,0

-48,8

-50,1

-691,6

-707,6

-669,4

-691,9

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

3

533,3

537,6

533,3

537,6

Generella statsbidrag och utjämning

4

169,9

181,8

169,9

181,8

11,6

11,8

33,8

27,5

5,0

6,3

2,1

1,7

Verksamhetens resultat

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

-8,1

-7,0

-15,3

-10,8

Resultat efter finansiella poster

8,5

11,1

20,5

18,4

Extraordinära poster (netto)

0,0

0,0

0,0

0,0

ÅRETS RESULTAT

8,5

11,1

20,5

18,4
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BALANSRÄKNING
BALANSRÄKNING
(mkr)

KOMMUNEN
Not

2018

KONCERNEN
2019

2018

2019

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

7

1,2

1,4

1,5

1,6

- Mark, byggnader och tekniska
anläggningar

8

547,1

547,1

1 133,1

1 122,9

- Maskiner och inventarier

9

10,1

10,1

16,7

41,5

0,0

0,0

9,9

9,8

10

140,8

135,7

18,5

18,6

699,2

694,2

1 179,7

1 194,4

Materiella anläggningstillgångar

- Övriga materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd, exploateringsfastigheter

11

7,9

8,0

8,9

8,9

Fordringar

12

65,8

75,8

72,5

83,7

Kassa och bank

13

12,1

18,7

84,6

84,6

85,8

102,5

166,0

177,2

785,0

796,7

1 345,7

1 371,6

8,5

11,1

20,5

18,4

Övrigt eget kapital

318,4

326,9

444,5

465,2

Summa eget kapital

326,9

338,0

465,0

483,6

20,8

25,7

21,0

26,0

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

14

Årets resultat

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser

15

Andra avsättningar

16

Summa avsättningar

4,0

2,0

41,6

43,3

24,8

27,6

62,6

69,3

Skulder
Långfristiga skulder

17,
18

293,7

293,0

625,8

625,0

Kortfristiga skulder

19

139,6

138,1

192,3

193,7

Summa skulder

433,3

431,1

818,1

818,7

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

785,0

796,7

1 345,7

1 371,6
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PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

KOMMUNEN

KONCERNEN

Pensionsförpliktelser

20

219,9

213,1

220,1

213,1

Borgensförbindelser

21

404,6

457,8

404,6

134,0

Fastighetsinteckningar

0,0

0,0

8,3

8,3

Företagsinteckningar

0,0

0,0

7,7

7,7

0,8

5,4

Sluttäckning deponiyta

0,0

0,0

Operationella och finansiella leasingavtal

22

X

X

Kapitaltäckningsgaranti

23

X

X

Solidarisk borgen

24

X

X

X: Se noter balansräkning.
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KASSAFLÖDESANALYS
KASSAFLÖDESANALYS

KOMMUNEN

(mkr)

2018

KONCERNEN
2019

2018

2019

Den löpande verksamheten
Resultat före extraordinära poster

8,5

11,1

21,1

18,4

Justering för avskrivningar

24,8

26,0

48,8

50,1

Justering för övriga ej likviditetspåverkande
poster

-0,9

11,6

-9,2

8,0

Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital

32,4

48,7

60,7

76,5

Ökning (-)/ minskning (+) kortfristiga fordringar

-2,3

-10,1

-0,1

-11,9

Ökning (+)/ minskning (-) kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

9,1

1,5

7,9

1,5

39,2

40,1

68,5

66,1

-0,3

-0,5

-0,3

-0,6

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

0,0

0,0

0,0

0,0

-58,0

-31,6

-68,3

-64,9

17,1

0,2

38,9

2,3

0,0

0,0

-0,2

2,6

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0,8

0,0

0,8

0,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-40,4

-31,9

-29,2

-60,5

Finansieringsverksamheten
Ökning (+) / minskning (-) avsättningar

-2,0

Nyupptagna lån
Amortering av långfristiga skulder
Ökning (+) / minskning (-) långfristiga skulder
Ökning av långfristiga fordringar

0,0

10,0

0,0

10,2

17,5

0,0

0,1

-12,8

-20,3

-12,3

-0,9

-20,3

0,7

-0,6

0,0

0,0

-0,1

Minskning av långfristiga fordringar

9,0

5,1

1,3

0,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

6,1

2,3

-21,6

-1,7

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

-3,0

-4,0

-3,0

-4,0

1,9

6,6

14,7

-0,1

Likvida medel vid årets början

10,2

12,1

69,9

84,6

Likvida medel vid årets slut

12,1

18,7

84,6

84,5

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

-0,3

4,8

0,8

5,5

Justering för övriga
ej likviditetspåverkande poster

-0,6

6,8

-7,2

5,3

Årets kassaflöde

Specifikation av
ej likviditetspåverkande poster
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KOMMUNENS NOTER
NOTER RESULTATRÄKNINGEN
(mkr)

2018

2019

Not 1 Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter

7,7

8,9

Taxor och avgifter

44,1

49,7

Hyror och arrenden

10,0

10,2

Bidrag

88,5

93,2

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster

19,7

16,8

Exploateringsintäkter

1,6

0,1

Försäljning av anläggningstill

0,7

1,9

172,4

180,8

Summa
Not 2 Verksamhetens kostnader
Inköp av anläggnings- o underhållsmaterial

5,7

4,2

27,9

29,7

Köp av huvudverksamhet

139,2

140,2

Löner

367,6

371,7

Sociala avgifter

Lämnade bidrag

120,3

122,9

Pensionskostnader

30,8

35,1

Lokal och markhyror

58,7

63,4

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

1,4

1,3

33,5

31,1

2,2

4,0

21,9

24,3

3,8

5,5

19,7

19,0

0,0

5,5

6,2

4,5

839,1

862,4

535,7

542,5

Not 3 Skatteintäkter
Kommunalskatt preliminär
Slutavräkning för föregående år

-1,8

0,3

Avräkning för innevarande år

-0,7

-5,2

533,3

537,6

136,7

139,1

Summa
Not 4 Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag
Kostnadsutjämningsbidrag
Fastighetsavgift, prognos
Generellt statsbidrag
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2,3

6,3

26,0

26,3

4,8

3,0

Regleringsavgift

1,9

Utjämningsavgift för LSS
Summa

8,4

-1,8

-1,3

169,9

181,8

1,9

3,3

Not 5 Finansiella intäkter
Utdelning på aktier och andelar
Ränta likvida medel

-0,1

0,0

Ränta på utlåning till koncernföretag

2,5

1,9

Ränteintäkter på kundfordringar

0,1

0,1

Borgensavgifter

0,6

1,0

Övriga finansiella intäkter

0,0

0,0

Summa

5,0

6,3

Räntekostnader

7,6

6,3

Ränta på pensionskostnader

0,4

0,6

Ränta på leverantörsskulder

0,0

0,0

Bankkostnader

0,1

0,1

Övriga finansiella kostnader

0,0

0,0

Summa

8,1

7,0

Not 6 Finansiella kostnader

NOTER BALANSRÄKNINGEN
(mkr)

2018

2019

Not 7 Immateriella anläggningstillgångar
Ingående värde

1,2

Nyanskaffningar

0,3

0,5

-0,3

-0,4

Avyttringar, utrangeringar

0,0

0,0

Avskrivningar avyttringar, utrangeringar

0,0

0,0

Summa

1,2

1,4

Ingående värde

533,1

547,1

Nyanskaffningar

54,3

30,2

Avskrivningar

-23,5

-24,0

Avyttringar, utrangeringar

-15,2

-14,8

Avskrivningar

1,2

Not 8 Mark, byggnader o tekn. anläggningar

Avskrivningar avyttringar, utrangeringar

0,0

9,6

-1,7

-1,0

547,1

547,1

Ingående värde

5,6

10,1

Nyanskaffningar

4,1

1,2

-1,0

-1,3

Omklassificering
Summa
Not 9 Maskiner och inventarier

Avskrivningar
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Avyttringar, utrangeringar

-0,2

Omklassificering

0,0

1,7

0,2

10,1

10,1

Samhällsnytta i Kil AB

39,2

39,2

Kils Stadsnät AB

14,3

14,3

Andelar Kommuninvest

4,6

4,5

Förlagslån Kommuninvest

2,3

2,3

HSB Bostadsrätter

0,4

0,4

Lån Kils AIK Fotboll

0,1

Summa
Not 10 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, villkorat aktieägartillskott

Övrigt:

Bidrag till statlig infrastruktur
Övriga företag

10,8

10,2

0,0

0,1

53,1

48,6

Fordringar hos koncernföretag:
Kils Energi AB
Hantverkshuset i Kil AB
Summa

16,0

16,0

140,8

135,7

9,0

7,9

Not 11 Förråd, exploateringsfastigheter
Ingående värde exploateringsfastighet
Nyanskaffningar

0,5

0,2

-1,7

-0,2

Omklassificering

0,0

0,0

Summa

7,9

8,0

12,4

12,9

Avyttringar, utrangeringar

Not 12 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Kortfristig del av långfr. fordringar, koncernföretag

4,5

4,5

Övriga kortfristiga fordringar

10,9

18,5

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

38,0

39,9

Summa

65,8

75,8

Kassa, bank, plusgiro

12,1

18,7

Summa

12,1

18,7

318,4

326,9

8,5

11,1

326,9

338,0

Not 13 Kassa och bank

Not 14 Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa
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Not 15 Avsättning för pensioner
Ingående avsättning

14,8

15,0

Nyintjänad pension

1,1

6,6

Finansiell kostnad

-0,1

0,0

Under året utbetalade pensioner

-0,8

-1,1

Ränte- och basbeloppsändringar

0,3

0,4

0,1

2,0

-0,4

2,2

Förändring av löneskatt
Justering förändring pension
Ingående avsättning förtroendevalda

5,7

5,8

-0,2

-4,3

Nyintjänad OPF-KL (förtroendevalda)

0,1

0,0

Ränte- och basbeloppsändringar (förtroendevalda)

0,1

0,1

Förändring av löneskatt

0,0

-1,0

20,8

25,7

Nyintjänande PBF/PRF (förtroendevalda)

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

4,0

4,0

Avsättning förskola

0,0

-2,0

Summa

4,0

2,0

Not 17 Långfristiga skulder
Checkkredit
Lån i banker och kreditinstitut
Skuld anslutningsavgifter
Avsättning reavinst Sannerudshemmet

0,0

0,0

280,2

280,1

9,3

10,1

4,2

2,8

293,7

293,0

34,7

32,9

9,2

8,2

Semesterlöneskuld

27,8

27,8

Arbetsgivaravgifter

10,3

9,4

Summa
Not 18 Derivat
205,0 mkr av kommunens låneskuld var vid årsskiftet säkrade
med ränteswapar. Swaparnas negativa marknadsvärde var 9,3 mkr per 2019-12-31, vilket ej återspeglas i balansräkningen
då kommunen tillämpar säkringsredovisning. Av årets
räntekostnader för upplåning på 6,4 mkr, utgjorde swapräntorna
6,0 mkr. Genomsnittlig upplåningsränta var 2,26% inklusive och 0,17% exklusive ränteswapar. Räntebindningen var 2,22 år med
och 0,15 år utan ränteswapar.
Not 19 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Anställdas skatter

Upplupna räntekostnader

1,0

0,9

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

28,7

30,4

Individuell pensionsdel inkl löneskatt

19,6

19,7

1,9

2,6

Mervärdesskatt
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Kils Energi AB

0,0

0,0

Kilsbostäder AB

0,1

0,1

Kils Avfallshantering AB

5,1

5,2

Övriga kortfristiga skulder
Summa

1,3

1,0

139,6

138,1

177,0

171,5

Not 20 Pensionsförpliktelser
Pensionsåtagande före 1998
Särskild löneskatt
Summa

42,9

41,6

219,9

213,1

48,5

48,5

278,0

258,0

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

17,3

17,3

50,0

109,7

- ECG Arena

8,3

22,0

Föreningar

2,5

2,2

Kreditgarantier för egna hem

0,0

0,0

404,6

457,8

Inom 1 år

3,9

3,1

Senare än 1 år men inom 5 år

2,4

2,0

Senare än 5 år

0,0

0,0

Summa

6,2

5,0

Totala minimileaseavgifter

1,9

1,5

Framtida finansiella kostnader

0,0

0,0

Nuvärdet av minimileaseavgifterna

1,8

1,5

Inom 1 år

0,4

0,4

Senare än 1 år men inom 5 år

1,5

1,1

Senare än 5 år

0,0

0,0

Summa

1,8

1,5

Hantverkshuset i Kil AB

X

X

Kils Avfallshantering AB

X

X

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:

Not 23 Kapitaltäckningsgaranti
Kommunen garanterar bolagens egna kapital genom avstående
av fordran eller tillskott av kapital.
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NOT 24 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 2019-12-31 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 201912-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse till 460 925 642 275
kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304 kronor. Kils kommun andel av de
totala förpliktelserna uppgick till 687 302 477 kronor och andelen av de totala
tillgångarna uppgick till 686 238 549 kronor.
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VA-VERKSAMHET (TAXEFINANSIERAD)
KOSTNADSTÄCKNING OCH RESULTAT VA-VERKSAMHET
Mått

2015

Resultat
Kostnadstäckning

2016

2017

2018

2019

-8

851

-552

-843

364

100,0%

103,7%

97,9%

96,8%

101,3%

RESULTATRÄKNING VA-VERKSAMHET
(tkr)

2018

2019

Verksamhetens intäkter

Not
1

25 421

28 328

Verksamhetens
kostnader

2

-18 532

-19 679

Avskrivningar

4

-5 486

-5 853

1 402

2 796

0

0

-2 245

-2 432

-843

364

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

3

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter/kostnader
ÅRETS RESULTAT

0

0

-843

364

BALANSRÄKNING VA-VERKSAMHET
(tkr)

Not

2018

2019

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

4

Maskiner och inventarier
Summa anläggningstillgångar

0

0

115 218

119 217

0

0

115 218

119 217

4 523

3 829

Omsättningstillgångar
Fordringar

5

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

0

0

4 523

3 829

119 741

123 046

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

6

-12 638

-12 274

Avsättning för pensioner

7

64

95

Långfristiga skulder

8

130 062

133 217

Kortfristiga skulder

9

2 253

2 008

Summa skulder

132 315

135 225

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

119 741

123 046

934

888

Skulder

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser

10
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NOTER RESULTATRÄKNINGEN
(tkr)

2018

2019

24 085

26 548

175

200

RESULTATRÄKNINGEN
Not 1 Verksamhetens intäkter
Brukningsavgifter
Anslutningsavgifter
Övriga intäkter
Summa

1 161

1 581

25 421

28 328

Not 2 Verksamhetens kostnader
Material

1 239

967

Personalkostnader

5 349

5 393

Externt köpta tjänster

6 133

6 326

Från kommunen fördelade kostnader
Övriga kostnader
Summa

494

506

5 317

6 486

18 532

19 679

2 245

2 403

0

29

2 245

2 432

Not 3 Finansiella kostnader
Internränta på anläggningstillgångar
Övriga finansiella kostnader
Summa

NOTER BALANSRÄKNINGEN
(tkr)

2018

2019

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

108 386

115 218

Nyanskaffningar

13 094

9 852

Avskrivningar

-5 486

-5 853

-777

0

115 218

119 217

Kundfordringar

3 128

2 798

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader

1 395

1 031

Summa

4 523

3 829

-11 795

-12 638

-843

364

-12 638

-12 274

Avyttringar
Summa
Not 5 Omsättningstillgångar

Not 6 Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa
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Not 7 Avsättningar
Intjänade pensioner

64

95

Summa

64

95

2 862

3 575

Lån av kommunen

127 200

129 643

Summa

130 062

133 217

1 493

1 191

Not 8 Långfristiga skulder
Förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter

Not 9 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Anställdas skatter

92

105

Semesterlöneskuld

326

379

Arbetsgivaravgifter

102

114

0

0

Förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter
Individuell pensiondel inkl löneskatt

241

220

2 253

2 008

Pensionsåtagande före 1998

752

714

Särskild löneskatt

182

173

Summa

934

888

Summa
Not 10 Pensionsförpliktelser
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Driftredovisning
DRIFTREDOVISNING 2019-12-31
Verksamhetsområde
(tkr)

Nettokostnad
2018

Intäkter
2019

Skattenetto

703 160

719 457

-1 059

Kommungemensamma
kostnader/intäkter
Pensioner
Motbokning
kapitalkostnader
Realisationsvinster
Realisationsförluster *)
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Strategiska reserver
Summa

Kostnader
2019

Nettokostnad
2019

Budget
2019

Budgetavvikelse
2019

0

719 457

716 188

3 269

126

-1 684

-1 558

-420

-1 138

-10 886

0

-15 338

-15 338

-14 770

-568

12 072

12 641

0

12 641

12 000

641

627

2 063

0

2 063

0

2 063

0

0

0

0

0

0

4 925

6 187

0

6 187

3 025

3 162

-8 052

0

-6 874

-6 874

-7 846

972

0

0

-65

-65

-1 500

1 435

700 787

740 474

-23 961

716 513

706 677

9 836

Verksamhetsområden
Politisk verksamhet

-9 589

773

-9 704

-8 931

-10 069

1 138

Fysisk och teknisk
planering

-3 738

1 646

-4 139

-2 493

-1 271

-1 222

Näringsliv och turism

-2 005

65

-2 066

-2 001

-2 202

201

-31 485

7 624

-39 111

-31 487

-28 230

-3 257

Miljö och hälsa

-1 753

1 697

-3 635

-1 939

-2 201

262

Fritid och kultur

-26 487

2 895

-29 608

-26 714

-27 663

949

Förskola

-80 645

60 566

-144 105

-83 539

-80 179

-3 360

Gator och vägar,
parker, skog

Grundskola

-160 973

24 343

-201 225

-176 882

-168 195

-8 687

Gymnasieskola

-45 561

1 876

-49 545

-47 670

-50 800

3 130

Vuxenutbildning
inklusive SFI

-552

7 720

-6 857

863

-2 098

2 961

Äldreomsorg

-145 269

17 767

-164 982

-147 215

-150 825

3 610

Insatser enligt
LSS och SFB

-54 381

31 820

-91 071

-59 251

-54 798

-4 453

Socialpsykiatri

-8 620

886

-11 321

-10 435

-9 663

-772

Individ- och
familjeomsorg

-43 159

8 394

-56 996

-48 603

-43 879

-4 724

Flyktingmottagande

-4 709

10 659

-9 349

1 310

-1 357

2 667

Arbetsmarknadsåtgärder

-5 911

8 431

-13 411

-4 980

-4 298

-682

Lednings- och
verksamhetsstöd

-44 209

96 109

-140 154

-44 045

-44 359

314

-9 261

903

-10 328

-9 425

-9 713

288

-13 976

134

-2 103

-1 970

-1 983

13

-14

0

0

0

-1 000

1 000

Räddningstjänst och
samhällsskydd
Färdtjänst
Digitalisering
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Verksamhetsområde
(tkr)

Nettokostnad
2018

Intäkter
2019

Summa
verksamhetsområden,
skattefinansierad
verksamhet

-692 297

Vatten och avlopp samt
slamsugning
Summa
verksamhetsområden,
inklusive
taxefinansierad
verksamhet
Kommunens resultat

Kostnader
2019

Nettokostnad
2019

Budget
2019

Budgetavvikelse
2019

284 308

-989 710

-705 407

-694 783

-10 624

0

0

0

0

0

0

-692 297

284 308

-989 710

-705 407

-694 783

-10 624

8 490

1 024 782

-1 013 671

11 106

11 894

-788

*) Utrangeringar mm har redovisats under respektive verksamhetsområde 2019.

KOMMENTAR TILL DRIFTREDOVISNING
Årets resultat är 788 000 kronor lägre än budget. I den totala avvikelsen finns såväl
positiva som negativa avvikelser. Bland den kommunövergripande intäkterna och
kostnaderna bidrar framför allt högre skattenetto, lägre finansnetto och reavinster
positivt till resultatet. Den positiva avvikelsen är sammanlagt 9,8 miljoner.
Verksamhetsområdenas avvikelse mot budget uppgick till -10,6 miljoner vilket
motsvarar cirka 1,5 procent.
En närmare redogörelse för avvikelser som rör de olika verksamhetsområdena
lämnas i redogörelsen för respektive områden i avsnittet om kommunstyrelsens
verksamhetsområden.
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Investeringsredovisning
INVESTERINGSREDOVISNING 2019-12-31
Färdigställda
projekt (tkr)

Total
budget

Totalt
utfall

Avvikelse

Budget
2019

Utfall
2019

Avvikelse

0

907

-907

0

313

-313

Inventarier
Bibliotek

2 354

2 139

215

79

78

1

Sannerudsvallen
löparbanor

1 000

970

30

1 000

970

30

0

424

-424

0

424

-424

VA anläggning
Gamlegården

1 700

1 869

-169

1 700

1 689

11

Värmeanläggning
Fageråsskolan

2 600

2 336

264

0

269

-269

Sannerudsskolan
förbigång F-6

12 000

12 437

-437

2 000

2 028

-28

400

621

-221

0

121

-121

Datacenterhårdvara

Inventarier
ECG Arena

Ramanslag
sporthall/
idrottsarena
Ramanslag storkök

300

292

8

150

144

6

Ramanslag
Gata/park

3 875

3 973

-98

1 375

1 418

-43

Ramanslag
Fastighet

3 375

4 639

-1 264

875

575

300

Ramanslag VA

7 900

5 262

2 638

2 500

1 320

1 180

0

343

-343

0

45

-45

200

202

-2

200

202

-2

0

547

-547

0

547

-547

35 704

36 961

-1 257

9 879

10 143

-264

Ventilationsanläggning
Stenåsenskolan
Diskmaskin
Sanneruds
äldreboende
Dagvatten utlopp
Lersättersvägen
Summa
färdigställda
projekt
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Pågående projekt
(tkr)
Kompletteringsarbeten
Lövenstrand
Ledningsrätter
Digitalisering
Exploateringsmark

Total
budget

Total
prognos
0

Avvikelse

168

Budget
2019

-168

Utfall
2019
0

Avvikelse

168

-168

700

700

0

700

25

675

2 417

1 700

717

2 000

534

1 466

0

371

-371

0

65

-65

29 700

29 700

0

5 650

5 984

-334

Nya Vikstaskolan

190 000

190 000

0

190 000

9 806

180 194

Ombyggnad kök,
Boda

5 500

5 500

0

500

515

-15

Ventilationsanläggning
Dallidenskolan

1 900

1 900

0

1 900

65

1 835

Lokalanpassning
brandskydd
Ravinvägen

3 600

3 621

-21

3 600

3 621

-21

22 196

14 229

7 967

500

1 214

-714

0

1 735

-1 735

0

0

0

Summa pågående
projekt

256 013

249 624

6 389

204 850

21 997

182 853

Summa totalt

291 717

286 585

5 132

214 729

32 140

182 589

VA Sanering

Utveckling Kils
Centrum
VA Västra
Torggatan

KOMMENTAR TILL INVESTERINGSREDOVISNING
Årets nettoinvesteringar uppgick till 32,1 miljoner kronor, varav 10,1 miljoner avser
färdigställda projekt och 22 miljoner avser pågående projekt. Investeringarna är
betydligt lägre än budget. Förklaringen till avvikelsen är att projekt Vikstaskolan
påbörjades sent under året och haft utgifter på knappt tio miljoner under året.
Bland pågående projekt ska totalt 1, 1 miljoner kronor överföras till
investeringsbudget 2020, fördelat på "Ventilationsanläggning Dallidenskolan,
drygt 1,8 miljoner kronor, "Lokalanpassning brandskydd Ravinvägen" -21 000
kronor, "Utveckling av Kils centrum" -714 000 kronor.
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Redovisningsprinciper
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

PERIODISERING

Har i balansräkningen upptagits till

Redovisningen har varit öppen för externa

anskaffningsvärdet efter avdrag för verkställda

transaktioner till och med 15 januari 2020. Därefter

avskrivningar. Anskaffningsvärdet är lika med utgifter

har kostnader och intäkter av väsentlig betydelse

minus investeringsbidrag.

interimsbokförts på redovisningsperioden. Kostnadsoch intäktsräntor har periodiserats.

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

LÖNER

Har redovisats enligt kontantmetoden, med undantag

KAPITALKOSTNADER

av kostnader för timlöner inom vård och omsorg under

Tillgångarna skrivs av linjärt. Detta betyder att
avskrivningen grundas på anskaffningsvärdet och sker
med lika stora belopp varje år. Avskrivning sker från

december samt upplupna löneökningar för ett fåtal
personer.

och med aktivering, och belastar den verksamhet som
nyttjar tillgången. Avskrivningstiderna bestäms utifrån
bedömd nyttjandetid.

SEMESTERLÖNESKULD

Semesterlöneskuld avser ej uttagna semesterdagar och

Internräntan har beräknats med 2,1 procent på

okompenserad övertid samt upplupen

bokförda värden. Ersättningen redovisas som en

arbetsgivaravgift. Förändringen redovisas under

kostnad hos de olika verksamheterna och som en

respektive verksamhetsområde i helårsbokslutet.

intäkt under finansförvaltningen.

PENSIONSÅTAGANDEN
KOMPONENTAVSKRIVNING

Redovisas enligt den så kallade blandade modellen.

Kommunen har tagit fram riktlinjer för

Pensionsåtaganden intjänade före 1998 redovisas som

komponentavskrivning och använder nya

ansvarsförbindelse. Årets intjänade pensionsförmåner,

avskrivningstider och flera indelningar för de
avskrivningar som är nya aktiveras från och med 2015.

som kommer att utbetalas som avgiftsbestämd del,
redovisas som upplupen kostnad. Samtliga poster har
belastats med löneskatt. Räntan på pensionsåtaganden

KOMMUNALSKATT

Slutavräkning av skatt och avräkningsprognos har
redovisats i enlighet med rekommendationer från

redovisas bland finansiella kostnader.
Pensionsskuld till förtroendevalda har bokförts från
och med 2017.

Rådet för kommunal redovisning.
SOCIALA AVGIFTER

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

LIKVIDITET

Fast och lös egendom som är avsedda för

Betalningsberedskap på kort sikt.

stadigvarande bruk.
NETTOKOSTNAD
AVSKRIVNING

Planmässig värdeminskning av
anläggningstillgångar.

Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag,
avgifter och ersättningar.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
BALANSRÄKNING

Visar den ekonomiska ställningen och hur den

Tillgångar som inte är anläggningstillgångar.

förändrats under året.
PERIODISERING
TILLGÅNGARNA

Visar hur kommunen har använt sitt kapital.

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

Skulder och eget kapital visar hur kapitalet har
finansierats.

RESULTATRÄKNING

Visar hur det egna kapitalet har förändrats under
EGET KAPITAL

Kommunens totala kapital består av:

året. Det egna kapitalets förändring kan även
utläsas av balansräkningen.

anläggningskapital (bundet kapital i
anläggningstillgångar) och rörelsekapital

RÖRELSEKAPITAL

(fritt kapital för framtida drift- och

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och

investeringsändamål).

kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar
kommunens finansiella handlingsberedskap.

KASSAFLÖDESANALYS

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

SKATTENETTO

Summan av skatteintäkter, generella statsbidrag,
inkomst- och kostnadsutjämning, fastighetsavgift
samt reglerings- och utjämningsavgifter/-bidrag.

KAPITALKOSTNAD

Benämning för internränta och avskrivningar.

SOLIDITET

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

KORTFRISTIG SKULD

tillgångar.

Skuld med löptid kortare än ett år.
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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/regioner efter sina resultat,
och de 25 procent bästa resultaten får grön färg, de 25 procent
sämsta får röd färg och de 50 procent i mitten får gul färg.
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POLITISK VERKSAMHET
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. 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.
DRIFTREDOVISNING
Verksamhetsområde (tkr)

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Budget
2019

Budgetavvikelse

Verksamheter:
Nämnd- och styrelseverksamhet
Partistöd
Revision

3 812

3 698

4 482

784

540

350

350

0

919

946

923

-23

Övrig politisk verksamhet

2 471

1 991

2 421

430

Överförmyndarverksamhet

1 523

1 543

1 554

11

1

3

2

67

55

21

-34

Samverkansnämnd
Valnämnd
Administration valnämnd
Myndighetsnämnd
Summa Politisk verksamhet

63

150

109

-42

195

196

206

10

9 590

8 930

10 069

1 138

Kostnaderna för nämnd- och styrelseverksamhet har varit lägre än budgeterat
2019. Det beror framförallt på att antalet sammanträden utöver ordinarie
sammanträden, samt antalet workshops, utbildningstillfällen och andra möten har
varit färre än beräknat.
Inom övrig politisk verksamhet har en vakant tjänst under året medfört lägre
personalkostnader än beräknat.
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FYSISK OCH TEKNISK PLANERING
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Fysisk och teknisk planering består av detaljplanering, bygglov, GIS, projektering
och planering av gator, vägar, VA och övriga projekt som innefattar fysisk och
teknisk planering.
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.
Fysisk och teknisk planering hanterar också marktillstånd, trafikfrågor, natur-,
vattenvård och kommunala anläggningar. Även reception och vaktmästeri ingår i
denna verksamhet.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
SAMORDNING

• Samordning mellan personal på Sannerudsvallen och gatuavdelningen har
lett till bättre samarbete och minskade kostnader.

• Samordning med Forshaga kommun gällande telefonväxel under semestern
har lett till bättre samarbete och minskade kostnader.

• Samordning med sektor äldre gällande postkörning har lett till bättre
samarbete och minskade kostnader.

• Efter flera lyckade aktiviteter där Värmlands fotbollsförbund har hyrt in sin
verksamhet på Sannerudsvallen under året så är de positiva till att fortsätta
använda Sannerudsvallen i framtiden.
MEDFINANSIERING

• Förutsättningarna för att söka medfinansiering hos myndigheter har blivit
bättre på grund av att tidplanen för beslut gällande investeringsprojekt har
ändrats. Det medför bättre fokus på vad vi kan söka för medel till projekten.

• Ny förbättrad tidplan angående beslut för investeringsprojekt. Detta ger oss
bättre förutsättningar att projektera, planera och utföra projekten till bättre
kvalitet och ekonomiskt resultat. Vi har även en mycket större möjlighet att
söka medfinansiering.
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• Vi har ansökt om och beviljats medfinansiering för GC Lövenstrand hos
Trafikverket, vilket ger oss 50 procent av projektkostnaden tillbaka.
Projektet avser att sy ihop gång- och cykelvägar mellan Viksta by och
Skomitta samt Tallåsen.

• Vi har ansökt om och beviljats medfinansiering för våtmarksplan hos
Länsstyrelsen vilket ger oss cirka 90 procent av projektkostnaden tillbaka.
Projektet är en del av strategin för hantering av dagvatten.
INVESTERINGAR

• Vi har under 2019 påbörjat en framtida strategi kring vatten, avlopp och
dagvatten. Från 2020 och framåt finns det medel avsatta i
investeringsplanen för att utreda och bygga rätt vårt ledningsnät för att
kunna ansluta fler fastigheter och förbereda oss på klimatförändringar.
Detta kommer även ge oss en långsiktig saneringsplan.
SKYFALL

• Skyfallet den 6:e augusti medförde ett stort antal källaröversvämningar.
Översvämningarna beror i de flesta fall på att regnvatten belastar
avloppsledningar genom felkopplingar och inläckage. Under hösten har det
påbörjats arbeten med att se över vårt ledningsnät genom filmning och
spolning. Framåt behöver varje enskild fastighet utredas för att ta reda på
vem som bär ansvaret för respektive översvämning. Utredningen kommer
att ta tid men det ger oss en bra bild över stora delar av vårt ledningsnät
vilket vi kommer ha stor nytta av i framtiden.

• Vi upptäckte kraftiga eroderingar kring flera dagvattenutlopp. Efter skyfallet
i augusti besiktades ett stort antal dagvattenutlopp där det konstaterades att
en handfull höll på att haverera. Två utlopp var i akut behov av åtgärder.
Utloppet vid Sunnanåvägen spärrades av och en geoteknisk undersökning
utfördes. Efter det har flera ras skett och planen är att åtgärda detta i januari
2020. Utloppet på Västra Lersätter intill järnvägen till Göteborg var så akut
att åtgärderna utfördes under hösten 2019. De återstående utloppen
kommer i början av 2020 besiktas för att ta fram en prioriteringslista för
åtgärder under kommande år.
VIKSTASKOLAN

• Byggstart för nya Vikstaskolan har påbörjats, där vi har projektledningen i
egen regi. Tidplanen är att eleverna skall vara inflyttade i nya skolan till
höstterminen 2022. Projektet håller i nuläget både tidplan och budget.
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EXPLOATERING

• Arbetet med tomtförsäljning i Lövenstrandsområdet har kommit igång efter
beslut om att ändra förutsättningarna och istället satsa på villatomter. En
del av Viksta by fick bli pilotprojekt där det visade sig att intresset blev stort
med flera lyckade försäljningar. Nästa steg är att se över hela området.
SAMHÄLLSPLANERING

• Arbetsgruppen för samhällsplanering har haft fyra avstämningsmöten om
översiktsplanens aktualitetsprovning och två workshop för våra politiker
under hösten 2019. Tillväxtutskottet beslutade att föreslå
kommunfullmäktige att påbörja arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.
BYGGLOV

Totalt har bygglovsavdelningen tagit fram cirka 320 delegationsbeslut.
Kils kommun har tagit fram ett samarbetsavtal med Hammarö kommun inom
områdena plan- och bygglagen och bostadsanpassning. Avtalet gäller från den 1
oktober 2019.
Avtalets syfte är att:
- möjliggöra ett utbyte av tjänster mellan kommuner inom de verksamhetsområden
som omfattas av avtalet samt
- möjliggöra en rättssäker myndighetsutövning inom nämnda verksamhetsområde
i de fall jäv eller intressekonflikter kan antas föreligga
- ge tillgång till de andra kommunernas speciella kompetens.
KVALITET OCH RESULTAT
Under hela 2019 har bygglovsavdelningen fått in totalt 44 stycken enkätsvar.
Enkäten består av fyra stycken frågor och handlar om hur lätt det är att komma i
kontakt med en handläggare, hur lätt det är att hitta den information du söker, hur
snabbt du upplever att det gick att få ett beslut och hur bemötandet var.
Sammanlagt får vi betyget 4,5 på en femgradig skala där 1 är lägst och 5 är högst.
Det innebär att vi uppfyller vårt mål som är minst 4,0 i betyg.
Myndighetschefen utförde stickprov på 14 avslutade bygglovsärende, inga
avvikelser noterades när det gäller tjänstegarantin.
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING

• Vi kommer att arbeta för hitta smartare lösningar och samarbeten för att
tillmötesgå det förväntade ekonomiska läget utan att minska kvaliteten.
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Detta är en utmaning som vi måste förhålla oss till och ta på allvar i alla
verksamheter. Ekonomin är av yttersta vikt och för att nå kommunens mål
så måste vi hitta synergier i vår egen kommun och hos andra.

• Att bli ännu bättre när det gäller projektledning och prioritering av
investeringsprojekt. Här är ett stort utvecklingsområde där vi är på god väg
men som vi måste arbeta mer med. Det gäller att investera rätt, med samma
kvalitet men med minskade kostnader. Genom medfinansiering, rätt
personal i alla led samt utökat samarbete så kommer vi att bli mycket
starkare här.

• Vi behöver hitta lösningar för hantering av dagvatten och på sikt bygga bort
de problem som klimatförändringarna medför. Eftersom reningsverket får
ta emot stora mängder regn vilket kostar stora summor att rena varje år så
är varje åtgärd som minskar denna belastning en vinst i framtiden.
Dessutom minskar vi risken för källaröversvämningar och bräddningar av
avloppsvatten.

• Arbeta vidare med Lövenstrandsområdet med målet att kvarvarande tomter
ska säljas under 2020.

• Planeringsarbete för att satsa mer på e-tjänster är igång och programmet
MinutBygg kommer att färdigställas under våren 2020. Målet med
programmet är att digitalisera hela bygglovsprocessen.
DRIFTREDOVISNING
Verksamhetsområde (tkr)

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Budget
2019

Budgetavvikelse

Verksamheter:
Planverksamhet

2 127

1 129

330

-799

Bygglovsverksamhet

843

283

725

442

GIS- och mätningsverksamhet

769

1 081

216

-866

3 739

2 493

1 271

-1 223

Summa Fysisk
och teknisk planering

Budgeterade åtgärder för att minska kostnaderna inom verksamhetsområdet har
endast delvis kunnat genomföras under 2019. Framför allt har inte den externa
finansieringen av plan-, GIS- och mätningsverksamheten nått upp till budgeterad
nivå.
Arbetet med att minska omfattningen på plan-, GIS- och mätningsverksamheten
har även inneburit vissa omställningskostnader.
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NÄRINGSLIV OCH TURISM
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Kil har ett mångsidigt näringsliv med drygt 1 200 aktiva företag och en stark, lokal
företagarkultur. Det finns några större företag men till största delen består
näringslivet i Kil av småföretag. I turismfrågorna samverkar vi med
Karlstadsregionen.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

•

Det blev pallplats för Kil när Svenskt näringsliv presenterade årets
företagsranking. Kil klättrade 12 placeringar och hamnade på en tredjeplats
i Värmland, efter Sunne och Grums, och på plats 44 av landets 290
kommuner. Det är den högsta placeringen sedan rankingen startade.
Allmänhetens attityder till företagande och tillgången på kompetens är
några av de områden där Kil klättrat mest sedan förra året. Även frågor om
tillämpningen av lagar och regler och servicen till företag visar positiva
resultat. Kils kommun har under flera år arbetat målmedvetet med
näringslivsfrågor och företagsklimat så det här får ses som ett etappmål i
vårt fortsatta arbete.

• Den 8 maj arrangerade företagarrådet i Kil i samarbete med Kils kommun,
NIFA och Eskebohl Måltid & Mångfald en inspirationskväll för näringslivet i
Kil. Syftet var att öka kännedomen om de många livsmedelsföretag som
finns i vår kommun. Äta för att leva - leva för att äta kallades
arrangemanget, där ett 40-tal företagare, kommunrepresentanter och
föreningsmänniskor fick veta mer om livsmedelsföretagande och lokal
matproduktion.Eskebohl Måltid & Mångfald stod för en smakfull buffé med
lokala och regionala råvaror och produkter.
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING

• I mitten av november startade vi Facebooksidan Näringslivet i Kil. Tanken
med den är att visa upp det lokala näringslivet på ett mer tillgängligt sätt,
stort som smått ska lyftas fram. Minst ett företag i veckan ska presenteras
på sidan.

• Vi ska ha återkommande informationsträffar med företagen för att diskutera
aktuella frågor och hur vi tillsammans kan samverka för att Kil även
fortsättningsvis ska vara en tillväxtkommun.

• Under 2020 kommer besöksnäringsfrågorna att lyftas fram på agendan med
syfte att få besökaren att stanna lite längre.
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• Vi ska utveckla och etablera Nyföretagarcentrum södra Värmland, ett projekt
med målet att fler företag ska starta och växa i Karlstadsregionen.
DRIFTREDOVISNING
Verksamhetsområde (tkr)

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Budget
2019

Budgetavvikelse

Verksamheter:
Näringslivsfrämjande åtgärder
Turism
Summa Näringsliv och turism

1 946

1 837

2 032

195

59

164

170

6

2 005

2 001

2 202

201

Nyhetsbrevet "Företag i Kil" har getts ut två gånger under 2019 jämfört med fyra
till fem gånger tidigare år. Istället har verksamheten utnyttjat tidningen "På rätt
spår", använt digitalt nyhetsbrev samt Facebook.
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GATOR OCH VÄGAR, PARKER OCH SKOG
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Gata, väg, park och skog ansvarar för drift och underhåll av tio mil kommunala
gator och 20 mil enskilda vägar. Verksamheten står också för skötsel av park,
grönytor, utemiljö på skolor och förskolor, skogsförvaltning innefattandes 732
hektar skog, samt skötsel och drift av kommunens industrispår.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

• Samordning mellan personal på Sannerudsvallen och gatuavdelningen har
lett till bättre samarbete och minskade kostnader.

• Vi samverkar med kultur och fritid vid olika evenemang, exempelvis
Fårfesten, Kulturdagarna, 6 juni, Kil hela veckan och skyltsöndag. Detta gör
att vi får en förståelse för att vi alla bidrar och behövs i kommunens olika
verksamheter.

• Vi arbetar med Lean och fångar upp många bra lösningar. Exempelvis har vi
ordnat så att sandupplaget numer finns på gatuavdelningen.

• Vi har inte återbesatt tjänsten som parkansvarig, vilket gjort att det varit
svårt att hålla samma höga nivå på park- och grönyteskötsel som tidigare.

• Gatuavdelningen har arbetet mycket med personal vilket gjort att vi har en
låg sjukfrånvaro.

• Vi hjälper till med mattransporterna som körs av arbetsmarknadsenheten.
Gatuavdelningens helgjour kör lördag och söndag. Det innebär att vi har
bidragit till minskade kostnader.

• Vi har infört tidsredovisning på arbetade timmar. Detta för att få en
överblick av budgeterade timmar då många av våra anställda är budgeterade
på både skattefinansierad- och taxefinansierad verksamhet.
KVALITET OCH RESULTAT
Trafikverket har besiktat alla våra 91 enskilda vägar, totalt 21 mil. Samtliga vägar är
godkända med vissa anmärkningar. Det betyder att vi 2020 får bidrag från
Trafikverket.
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING

• Gatuavdelningen kommer fortsätta att arbeta för att kunna göra mer i egen
regi. Ett mål är att kunna blanda grus själva som ska användas till

Sida 68 av 136

halkbekämpning. Ett annat är att kunna utföra vårsopningen med minskade
externa kostnader.

• Asfaltering kommer att ske årligen på minst 2,5 procent av kommunens
gator.

• Vi ska arbeta med digitala lösningar. Under 2020 kommer gatuavdelningen,
tillsammans med Kils stadsnät, arbeta med Internet of Things, som handlar
om saker uppkopplade mot nätet. Exempelvis kan sensorer fästas i
soptunnor som sänder en signal när det är dags att tömma soptunnan. Det
innebär att vi kan arbeta smartare och mer kostnadseffektivt.
DRIFTREDOVISNING
Verksamhetsområde (tkr)

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Budget
2019

Budgetavvikelse

Verksamheter:
Allmänna vägar

15 388

16 394

14 570

-1 824

Enskilda vägar

5 064

3 981

3 481

-500

-171

-150

68

218

2 993

3 521

3 367

-154

Industrispår
Trafikbelysning
Trafiksäkerhet

60

53

161

108

Gemensamma kostnader

1 762

1 493

-616

-2 109

Parker

6 047

5 516

6 253

738

342

148

119

-29

Skog och arrenden
Kapitalkostnader Fryksdalsbanan
Summa Gator och vägar,
parker och skog

0

531

827

295

31 485

31 487

28 230

-3 257

Kapitalkostnader Fryksdalsbanan ingår i verksamhetsområdet från och med 2019.

Kommunens kostnad för gator och vägar, parker och skog har varit oförändrad
mellan 2018 och 2019. Även budgeten har varit oförändrad. Förvaltningen har inte
klarat av att anpassa verksamhetens omfattning till budgeterad nivå.
Kostnaderna för vinterväghållning av allmänna och enskilda vägar har kostat
nästan 1,4 miljoner kronor mer än budgeterat. Det beror framförallt på mycket snö
och/eller halka under januari, februari och november.
Kostnaderna för barmarksunderhåll blev 500 000 kronor högre än beräknat. Det
beror på kostnader för asfaltering samt extra kostnader för
korrigering/iordningsställande av vägar och tomt.
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Kostnaderna för avskrivning och intern ränta på investeringar inom
verksamhetsområdet har medfört drygt 500 000 kronor i ökade kostnader 2019
jämfört med 2018.
Driftkostnaden för allmänna gator och vägar 2019 uppgick till cirka 207
kronor/meter väg, att jämföra med budgeterade cirka 184 kronor/meter väg.
Driftkostnaden för enskilda vägar 2019 uppgick till 31,82 kronor/meter väg, att
jämföra med budgeterade 29,14 kronor/meter väg.
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MILJÖ OCH HÄLSA
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
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 Rennstadsnipan. 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 RÄKENSKAPSÅRET

• Myndighetsstaben har bearbetat och reviderat taxa inom miljöbalkens
områden samt justerat timtaxa inom livsmedelsområden (2,3 procent enligt
konsumentprisindex).

• Myndighetsstaben har tagit fram och arbetat enligt den nya verksamhetsoch tillsynsplanen för år 2019 som var baserad på en del prioriterade
områden och delprojekt. Planen är uppfylld till 98 procent.

• Planeringsarbete för att satsa mer på e-tjänster är igång och programmet
MinutMiljö kommer att beställas i början av 2020. Ekonomikopplingen
mellan de båda handläggningsprogrammen (ByggR och Ecos) och
ekonomiavdelningens program (Raindance) är installerad och har varit
igång under hela 2019. Personal på både ekonomiavdelningen och
myndighetsstaben är nöjda, fakturahanteringen har blivit effektivare och
billigare.

• Kils kommun har tagit fram ett samarbetsavtal med Hammarö kommun
inom miljö och hälsa. Avtalet gäller från den 1 oktober 2019.
Avtalets syfte är att
- möjliggöra ett utbyte av tjänster mellan kommunerna inom de
verksamhetsområden som omfattas av avtalet
- möjliggöra en rättssäker myndighetsutövning inom nämnda
verksamhetsområde i de fall jäv eller intressekonflikter kan antas föreligga
- få tillgång till de andra kommunernas speciella kompetens.
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KVALITET OCH RESULTAT
Under 2019 har vi genomfört totalt 229 tillsynsbesök (av cirka 235 planerade på
årsbasis) inom alla områden. Verksamhetsplanen för år 2019 är uppnådd till cirka
98 procent och inga skuldtimmar är redovisade.
Under hela 2019 har miljöavdelningen fått in totalt 36 stycken enkätsvar av totalt
90 utskickade. Enkäten består av fyra frågor och handlar om hur lätt det är att
komma i kontakt med en handläggare, hur lätt det är att hitta den information man
söker, hur snabbt man upplever att det gick att få ett beslut och hur bemötandet
var. Sammanlagt får vi betyget 4,8 på en femgradig skala där 1 är lägst och 5 är
högst. Det innebär att vi uppfyller vårt mål som är minst 4,0 i betyg. Inga inkomna
synpunkter är noterade.
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Den förväntade utvecklingen inom miljö och hälsoskyddsverksamheten är baserad
på en effektivare, projektbaserad verksamhetsplan samt digitalisering (e-tjänster).
Vi ska fortsätta det påbörjade arbetet för en mer lönsam och effektiv
tillsynsverksamhet inom alla områden.
DRIFTREDOVISNING
Verksamhetsområde (tkr)

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Budget
2019

Budgetavvikelse

Verksamheter:
Administration myndighetsutövning

265

392

282

1 027

1 014

1 055

41

81

4

145

141

Miljö, hälsa och hållbar utveckling

243

490

535

45

Alkohol- och tobakstillstånd

137

39

184

145

1 753

1 939

2 201

262

Miljö- & hälsoskydd
Livsmedelstillsyn

Summa Miljö och hälsa

-110

Något högre intäkter än beräknat inom både miljö- och hälsoskydd samt livsmedel,
plus lägre personalkostnader på grund av vakans och föräldraledighet har medfört
att förvaltningen haft utrymme dels för kompletteringsköp av möbler, dels för
utveckling av IT-system.
Även verksamhetsområdet alkohol- och tobakstillstånd har haft högre intäkter och
lägre personalkostnader än beräknat.
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FRITID OCH KULTUR
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Inom verksamhetsområdet fritid och kultur finns kulturskola, bibliotek,
allmänkultur och föreningsliv.

• Kulturskolan hade vid november månads utgång 588 inskrivna elever i 43
olika verksamheter och 57 olika aktiviteter, samt en kö på 198 elever.
Kulturskolan undervisar även förskoleklasser och årskurs 3 på Vikstaskolan.

• I kommunen finns ett huvudbibliotek och två stycken filialer.
Huvudbiblioteket är bemannat 33 timmar per vecka, filialerna tre timmar
per vecka. Filialerna har också meröppet (obemannat) 44 timmar per vecka.
Total öppettid för de tre biblioteken är 80 timmar per vecka.

• I sommarsimskolan 2019 var det under första perioden 70 barn fördelat på
sju grupper. Här samverkade vi med Kilsbostäder som bussade 30 barn till
verksamheten. Under den andra perioden var det 130 barn i tolv grupper.

• Simundervisning har under 2019 i snitt erbjudits till åtta grupper per vecka
med i snitt åtta barn per grupp. Detta medför att varje enskilt förskolebarn
har fått fem tillfällen under våren och fyra tillfällen under hösten.

• Bidrag utbetalades 2019 till föreningar (34 stycken), LOK (38 stycken),
studieförbund (9 stycken), övrigt (14 stycken), lovaktiviteter (18 stycken)
och extra föreningsbidrag (32 stycken).
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
KULTURSKOLAN

• Kulturskolan har under 2019 genomfört en mängd olika arrangemang, det
största av dem var barnmusikalen Låtbåten, resultatet av ett
samverkansprojekt över alla ämnen inom kulturskolan med pedagoger och
elever. Cirka 60 personer underhöll publiken vid tre fullsatta föreställningar
på KilArena.

• I början av året deltog ett 15-tal elever från grupperna hiphop för killar 7-12
år i Save the planet, en dansföreställning specialskriven för Kil.
Föreställningen gjordes tillsammans med Karlstadbaserade dansgruppen
Clude Dance Company på Kulturhuset KilArena.

• Under året har kulturskolan också genomfört bland annat Kvartersfest i
Gränderna, öppet hus som lockat nya elever, flera konserter,
teaterföreställningar, vårshow, filminspelning med särskolan och en
julturné på hjul.
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BIBLIOTEKET

• Biblioteket har under året arrangerat erbjudit 132 arrangemang, däribland
besök av Drakar och dragqueens som hade högläsning för barn, haft
Youtubekurs och bokcirklar.

• Kils bibliotek har sökt och beviljats medel (totalt 550 000 kronor) via Stärkta
bibliotek hos kulturrådet. Syftet är att stärka personalens kompetens,
minska det digitala utanförskapet hos kommunens medborgare samt
inkludera ungdomar i verksamheten. Projektet har påbörjats under 2019
och fortlöper under början av 2020.

• Under 2019 har biblioteket visat ett tiotal konstutställningar av olika slag och
teman.
FÖRENINGSLIVET

• Inom föreningslivet har Kils AIK hockey slagit publikrekord i ishallen,
Korpen Kil arrangerade Korp-SM i innebandy med 21 deltagande lag från
hela Sverige och Nilsby IK tog steget upp i innebandyns division 1.
FÅReningen Fårfest i Kil har återigen genomfört en välbesökt Fårfest.

• Kultur- och fritid har också i samarbete med handeln och föreningslivet
arrangerat Kil hela veckan.

• Det blev en lyckad invigning av Kils kommuns nya friskvårdssatsning ECG
Arena. I samband med invigningen kunde publiken ta del av bland annat en
minicup i innebandy, aktiviteter genomförda av Kilskorpen, Nilsby IK, Kils
gymnaster och Kils Kulturskola. Kommunalrådet Anders Johansson och
styrelseledamoten i Värmlands innebandyförbund Michael Walkert
invigningstalade. Dagen avslutades med premiär i innebandyns division 1
för Nilsby IK.

• Vi har erbjudit sommarlovsaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år under en
vecka på flera platser ute i kommunen. Alla aktiviteter har varit kostnadsfria
och veckan avslutades med en Sommarlovsfinal på Gröna torget.

• Kulturdagarna i Kil genomfördes 27 maj-6 juni. Finalen med
nationaldagsfirandet och kulturfesten hölls på Kils hembygdsgård, då Kils
kommun även delade ut årets Stefan Holmstipendium till brottaren Hannes
Hofmann och Kils 31 nya svenska medborgare hälsades välkomna.

• Kils kommun, med kultur- och fritid i spetsen, har tillsammans med
Länsstyrelsen och Region Värmland arbetat med projektet Till Dig. Syftet
med projektet Till Dig är att minska det digitala utanförskapet. En del av
projektet är Mer digital, en grundläggande IT-utbildning för våra seniora
invånare för att minska utanförskapet. Ungdomar från Sannerudsskolan
högstadium har i projektet utbildat drygt 200 av våra seniora invånare.
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Störst intresse visar målgruppen för banktjänster, vårdtjänster, resetjänster,
kommunala- och myndighetstjänster. Samtliga deltagares förväntningar har
uppfyllts. Ungdomarna tyckte det var givande att kunna hjälpa någon. Hela
96 procent av ungdomarna skulle vilja göra något liknande igen.
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
KULTUR

• Myndigheten för kulturanalys presenterar ny statistik över de offentliga
medlen till kultur. Kommunernas utgifter för kultur 2018 uppgick till
sammanlagt 11,9 miljarder kronor, vilket var en ökning med 1,7 procent.
Kulturutgifternas andel av kommunernas totala utgifter minskar dock över
tid. Av samtliga 290 kommuner minskade drygt hälften sina kulturutgifter
sett till kronor per invånare i 2018 års priser jämfört med föregående år.

• Forskning visar på det positiva sambandet mellan kulturupplevelser, eget
skapande, hälsa och livskvalité. Kommunerna och regionen har ansvar att se
till alla invånares behov och tar därigenom ett särskilt ansvar inom området,
både när det gäller kulturella aktiviteter och biblioteksverksamhet.
KULTURSKOLAN

• Barns rätt till kulturutövande fastslås i FN:s konvention om barnets
rättigheter. Det sker på en rad olika sätt och genom samverkan mellan det
offentliga, familj, civilsamhälle och en mängd olika kulturaktörer. På
kommunal nivå utgör kulturskoleverksamheten en betydande del av de
offentliga resurserna till barn och ungas kulturutövande. Kulturskolan har
stora förutsättningar att spela en betydande roll i många barns liv.

• Viktigt för barn och unga är också att skolan och kulturskolan kan samverka
för att utveckla ett intresse och kunnande inom musik, sång, dans, teater
med mera. Kulturskolans undervisning är viktig för barnens egen
utveckling, men även för att väcka ett livslångt konstnärligt intresse. Här
måste hittas praktiska lösningar för barnen, föräldrarna, skolan och
kulturskolan med hänsyn till tider och transporter.

• Utmaningar är att synliggöra kulturskolan och dess verksamhet. Även
kompetensförsörjning, samverkan internt och externt, minskad budget och
minskade externa bidrag påverkar verksamheten, samtidigt som våra elever
är mer flexibla och köerna kvarstår. Det krävs en bred kompetens som
pedagog inom kulturskolan och varje ämne lever i symbios med varandra.
Utesluts något ämne faller stora delar av hela verksamheten.
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BIBLIOTEKET

• En översyn har gjorts av samarbetet "Bibliotek Värmland - med brukaren i
centrum" på uppdrag av samtliga Värmländska folkbibliotek,
länsbiblioteket, sjukhusbiblioteket, universitetsbiblioteket och Region
Värmland för att tydliggöra organisationen för samarbetet. Samtliga
bibliotekschefer är positiva till samarbetet inom Bibliotek Värmland.
Bibliotek Värmland har också flera utmaningar. Den främsta är att göra en
digital förflyttning inte minst vad gäller medieförsörjningen.

• En nationell studie av de svenska folkbibliotekens förutsättningar i glesbygd
har presenterats. Tre största utmaningarna handlar om läsfrämjande,
arbetet med de nationella minoriteterna samt arbetet med digital
delaktighet och digitalisering.

• Bibliotekarier är ett bristyrke och för att fortsätta vara en attraktiv
arbetsplats måste kompetens, värdskap, service, kvalitet fortsätta utvecklas.
Biblioteken tvingas till nya arbetsuppgifter som tar både energi och resurser
från den verksamhet vi enligt bibliotekslagen ska ägna oss åt – att verka för
det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
FÖRENINGSLIVET

• Utmaningar för det ideella föreningslivet är att rekrytera nya medlemmar
och ledare som vill arbeta ideellt. Svårast har icke idrottsföreningar där
medelåldern blir allt högre. Barn och ungdomar slutar idag sitt idrottande
allt tidigare. Det är viktigt för våra idrottsföreningar att samverka och skapa
förutsättningar för att våra barn och ungdomar får ett livslångt
idrottsutövande.

• För att möjliggöra samverkan ytterligare har vi föreningsträffar fyra gånger
per år för att skapa en arena som utvecklar samarbete och samverkan.
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DRIFTREDOVISNING
Verksamhetsområde (tkr)

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Budget
2019

Budgetavvikelse

Verksamheter:
Allmän fritidsverksamhet

4 733

4 369

4 499

213

210

210

0

Allmän kulturverksamhet

1 493

1 183

1 798

615

Bibliotek

4 987

5 148

5 297

150

Kulturskola

5 018

4 966

5 221

254

Idrotts- och fritidsanläggningar

9 549

10 357

9 922

-434

494

480

716

236

26 487

26 713

27 663

950

Stöd till studieorganisationer

Fritidsgårdar
Summa Fritid och kultur

Kommunens friskvårdssatsning i ECG Arena har medfört en hyra som belastar
verksamheten Idrotts - och fritidsanläggningar negativt under 2019.
Resterande överskott kan hänföras till av kommunledningen beslutad allmän
återhållsamhet inom verksamhetsområdena under hela 2019.
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FÖRSKOLA
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Förskolan bedriver pedagogisk verksamhet och omsorg 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 erbjuds omsorg på kvällar, nätter
och helger.
I familjecentralens lokaler finns en öppen förskola.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

• Förskolans organisation har under våren ändrats från tre förskoleområden
till fyra och även utökats med ytterligare en rektor för förskolan. Ytterligare
förändringar under året är att den pedagogiska omsorgen avvecklats från
och med den 1 augusti.

• Vi har anpassat förskoleorganisationen efter antal barn i verksamheten. Från
och med augusti skedde förändring på Dallidens förskola och på
Regnbågens förskola. Dallidens förskola minskades till tre avdelningar i
stället för fyra och Regnbågens förskola minskades under våren till två
avdelningar i stället för tre. I december öppnades den tredje avdelningen på
Regnbågen igen, på grund av ökat barnantal.

• Den 1 juli 2019 trädde förskolans reviderade läroplan i kraft, Lpfö 18.
Förändringarna innebar att digitalisering, lekens betydelse, integritet och
förskollärarens ansvar tydliggjordes. Begreppet utbildning och undervisning
skrevs fram utifrån förändringar i skollagen, liksom att förskolechefen som
ansvarig för förskolan har titeln rektor.

• Pågående utvecklingsprojekt under året har varit "Utveckla förskola" och
Läslyftet. "Utveckla förskola" innebär att pedagogerna möter nya kunskaper
inom neuropsykiatriska funktionsvariationer, med fokuser på anknytning,
lek och tillgängliga lärmiljöer i våra förskolor. Läslyftet är en
kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik baserad på aktuell
forskning. Dessa har pågått parallellt i olika förskoleområden.

• Öppna förskolan är en uppskattad verksamhet som hela tiden ökar. I snitt är
det cirka 40 familjer per tillfälle som besöker den.
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KVALITET OCH RESULTAT
BELÄGGNING:

Totalt erbjuds cirka 721 förskoleplatser inom kommunen, exakta antalet beror på
åldersstrukturer och barngruppens sammansättning. Nyttjandegraden är 93
procent.
DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET:

Utifrån föregående läsårs resultat i åk9 då ett stort antal elever saknade behörighet
till gymnasiet har vi fått uppdraget att arbeta medvetet från förskola till åk 9.
Gemensamma mål i ett 1-16-årsperspektiv är trygghet och studiero, pedagogiskt
ledarskap och ökad måluppfyllelse.
För att nå detta ska Kils kommuns förskolor erbjuda alla barn en likvärdig
utbildning. Fokus ska riktas mot tillgängliga lärmiljöer där trygghet, språk och
kommunikation har en central roll i utbildningen. Det pedagogiska ledarskapet
präglas av ett relationellt synsätt. Målen ska systematiskt dokumenteras och
analyseras i ett gemensamt dokument för förskolans systematiska kvalitetsarbete.
Detta i linje med den sammanfattande analysen av förskolans kvalitetsrapport. Vi
tar även med oss inför nästa år att fortsätta utveckla vår gemensamma digitala
plattform och de gemensamma strategierna för en ökad likvärdig förskola.
Under våren startade vi upp resultatdialoger, det vill säga huvudmannen besöker
samtliga skolor och förskolor i kommunen för att följa upp kvalitetsarbetet. Under
besöken träffar huvudmannen barn/elever, personal och ledning. Utifrån höstens
resultatdialoger på förskolorna ser vi att verksamheterna jobbar systematiskt mot
de uppsatta målen.
Förskolan har inarbetade rutiner för samarbetet med Individ och familjeomsorgen
i Kil. Detta arbete fungerar mycket bra och omfattar även öppna
förskolan/familjecentralen.
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Utifrån gällande befolkningsprognoser ser det ut att vara ett stabilt underlag med
ungefär samma behov av förskoleplatser som idag. Det betyder att det kommer att
finnas lediga platser under hösten och ont om platser under våren.
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DRIFTREDOVISNING
Verksamhetsområde (tkr)

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Budget
2019

Budgetavvikelse

Verksamheter:
Öppen förskola

470

427

435

8

Förskoleverksamhet

78 531

82 190

77 835

-4 355

Pedagogisk omsorg

1 645

922

1 909

987

80 646

83 539

80 179

-3 360

Summa Förskola

De största orsakerna till förskolans underskott:
Kompensation med cirka 2 miljoner kronor till de fristående förskolorna för vårt
underskott 2018 och 2019.
Ökade personalkostnader med cirka 800 000 kronor som avser:

• Extra stöd till barngrupper med stora behov.
• Anpassningar för personal som är på väg tillbaka från sjukskrivningar.
• Utökad tid för reflektion till pedagogerna som på sikt beräknas minska
sjukskrivningskostnaderna.

• Sjukskrivningskostnader på 166 000 kronor, under 2019 fanns ingen budget
för vikarier.

• Barnomsorg på kvällar, nätter och helger har även kostat 261 000 kronor
mer än budgeterat, då beläggningen av barn ökat.

• Nedskrivning av obetalda förskoleplatsfakturor med 172 000 kronor.
Kostnadsutvecklingen har dämpats genom att vi har anpassat bemanningen efter
det varierande barnantalet under året. Vi har följt behovsförändringar genom att
stänga ner avdelningar, som vi sedan har öppnat upp igen när behovet ökat. Vi har
även minskat med en förskoleavdelning och lagt ner vår verksamhet för pedagogisk
omsorg.
Den pedagogiska omsorgen (dagbarnvårdare) avvecklades från och med den
1 augusti 2019, vilket förklarar budgetavvikelsen.
VOLYMER OCH NYCKELTAL
Utfall 2018

Utfall 2019

Budget
2019

Antal förskolebarn

695

700

735

Kostnad/förskolebarn (tkr)

112

116

106

Antal barn, dagbarnvårdare

17

9

20

Kostnad/barn, dagbarnvårdare

97

102

95
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GRUNDSKOLA
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
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 79 och en särskola för årskurserna 1-6. Totalt har 1 387 elever inom grundskolan och
grundsärskolan fått sin undervisning i någon av kommunen skolor. 107 elever har
gått i skola i annan kommun/fristående skola och 25 elever från andra kommun
går i skolan i Kil (i december 2019). I fritidshemmen fanns under 2019 cirka 600
barn.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

• Skolinspektionen genomförde en tillsyn på Sannerudsskolan 7-9 under maj
månad. Resultatet av tillsynen stämde väl överens med skolans egen analys.
Arbetet med de förbättringsområden som framkom i beslutet, påbörjades
redan under våren.

• Andelen elever som går i kommunens skolor har under vårterminen varit 95
procent och marknadsandelen beräknas sjunka till 93 procent under
höstterminen. Fler elever har valt friskolor läsåret 19/20. Så här ser det ut
med marknadsandelar i andra kommuner i länet: Arvika 93 procent,
Karlstad 88 procent, Forshaga 94 procent, Säffle 91,6 procent och Torsby 96
procent.

• 55 procent av våra elever i förskoleklass upp till årskurs 6 går på fritidshem,
nyttjandegraden av fritidshem brukar stiga under hösten till strax över 60
procent. Jämfört med budget är det betydligt fler elever som nyttjar
fritidshem.

• Genomsnittligt meritvärdet för elever i åk 9 läsåret 18/19 var 195,6 samtliga
elever. Flickor 226,8 och pojkar 167. Cirka 10 procent av eleverna i årskurs 9
lämnade skolan helt utan godkända betyg. Detta drog ner meritvärdet
drastiskt.

• Gymnasiebehörighet för läsåret 18/19: Högskoleförberedande program
(Ekonomi, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogram): 69,4 procent
behöriga. Högskoleförberedande program (naturvetenskapliga och tekniskt
program): 66,9 procent behöriga.
Yrkesprogram: 71,8 procent behöriga.
Estetiskt program: 71 procent behöriga
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KVALITET OCH RESULTAT
RESULTATDIALOGER:

Under våren startade vi upp resultatdialoger, det vill säga att huvudmannen
besöker samtliga skolor och förskolor i kommunen för att följa upp kvalitetsarbetet.
Under besöken träffar huvudmannen barn/elever, personal och ledning.
Ledningsgruppen kom överens om att prioritera arbetet med att förbättra
studieresultaten i årskurs 9. För att åstadkomma detta gäller det att skapa en röd
tråd i verksamheten redan från att barnen börjar i förskolan.
I juni gjorde skolans ledningsgrupp ett studiebesök på Källbrinksskolan i Huddinge
för att se hur man arbetade med att höja studieresultaten och skolnärvaron.
Särskilt uppmärksammades hur man arbetar med elever med neuropsykiatriska
funktionsvariationer.
Hösten inleddes med en föreläsning av John Steinberg för all skolpersonal och
chefer. Föreläsningen knöt an till studiebesöket på Källbrinksskolan och handlade
om ledarskap i klassrummet. Ledningsgruppen har därefter läst Steinbergs bok
"Att vända en klass". Boken används som diskussionsunderlag för hur vi skapar
större likvärdighet i undervisningen mellan kommunens skolor.
DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET:

Skolans ledningsgrupp har jobbat med att ta fram gemensamma riktlinjer för det
systematiska kvalitetsarbetet samt uppdaterat rutinerna för stadieövergångar
inom/mellan de olika verksamheterna.
Efter ett samarbete mellan skolan och individ och familjeomsorg (IFO) har
riktlinjer för Främjande av skolnärvaro tagits fram och implementerats. En
arbetsbeskrivning för samordnare för skolnärvaro har arbetats fram i samarbete
med IFO. En gemensam utbildningsinsats med personal från skola och IFO
genomfördes under hösten med en föreläsning av Malin Green Landell.
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RESULTATNYCKELTAL:
Indikator

2016

2017

2018

2019

Årskurs 9 (slutbetyg)
81,4

73,1

67,3

56,5

Elever i åk 9, meritvärde,
hemkommun, genomsnitt (17 ämnen)

225,0

212,0

208,0

200,0

Elever i åk 9, meritvärde,
hemkommun, genomsnitt (16 ämnen)
(-2018)

217,2

205,1

201,8

193,5

Elever i åk 9 som är behöriga till
yrkesprogram, hemkommun, andel
(%)

89,9

90,3

84,2

73,3

Elever i åk 9 som är behöriga till
estetiska programmet, hemkommun,
andel (%)

88,4

89,7

83,2

72,5

Elever i åk 9 som är behöriga till
ekonomi-, humanistiska och
samhällsvetenskapsprogrammen,
hemkommun, andel (%)

84,5

87,6

77,2

71,0

Elever i åk 9 som är behöriga till
naturvetenskaps- och
teknikprogrammen, hemkommun,
andel (%)

84,5

82,1

74,3

67,9

Elever i åk 6 med lägst betyget E i
svenska inkl. svenska som
andraspråk, hemkommun, andel (%)

86,3

88,0

89,7

89,0

Elever i åk 6 med lägst betyget E i
matematik, hemkommun, andel (%)

88,5

85,3

89,6

89,7

Elever i åk 6 med lägst betyget E i
engelska, hemkommun, andel (%)

87,5

90,7

88,2

84,5

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov
som klarat alla delprov för
ämnesprovet i matematik,
hemkommun, andel (%)

55

68

71

60

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov
som klarat alla delprov för
ämnesprovet i svenska och svenska
som andraspråk, hemkommun, andel
(%)

64

81

76

76

Elever i åk 9 som uppnått
kunskapskraven i alla ämnen,
hemkommun, andel (%)

Årskurs 6 (Betyg vårtermin)

Årskurs 3 (Nationella prov)
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FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
KVALITETSARBETE

Vårt gemensamma mål de kommande åren kommer att vara att förbättra
studieresultaten i årskurs 9. Detta kräver även en rad åtgärder i förskolan och de
tidiga skolåren. Dessa är preciserade i huvudmannens kvalitetsrapport samt i de
olika enheternas egna arbetsplaner.
Statsbidraget för ökad likvärdighet kommer bland annat att användas till att inrätta
ämnesutvecklare i svenska, matematik och engelska. Uppdraget är att jobba med
den röda tråden från förskolan till årskurs 9.
NY SKOLA

Ny Vikstaskola börjar byggas under hösten och beräknas stå klar hösten 2022.
Undervisningen kommer under byggtiden att bedrivas i en modulskola intill
nuvarande skola.
DRIFTREDOVISNING
Verksamhetsområde (tkr)

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Budget
2019

Budgetavvikelse

Verksamheter:
Fritidshem

13 191

Förskoleklass
Grundskola

12 227

-891

4 036

6 718

6 878

159

135 766

149 085

140 866

-8 219

Grundsärskola
Summa Grundskola

13 118

7 980

7 961

8 225

264

160 973

176 882

168 196

-8 687

Orsakerna till underskottet för fritidshem är ökade personal-, lokal- och
matkostnader på grund av att vi har haft betydligt fler barn inskrivna på våra
fritidshem jämfört med budget. Det har också skett en nedskrivning av obetalda
fritidshemsfakturor med 170 000 kronor.
De största orsakerna till underskottet för grundskola:

• I bokslut 2019 för grundskola ingår en ej budgeterad kostnad för
nedskrivning av värdet på gamla Vikstaskolan med 4,2 miljoner kronor.

• Vi har även haft en driftskostnad på cirka 576 000 kronor avseende
byggnationen av Vikstaskolan.

• Ett budgeterat besparingskrav på 2,2 miljoner kronor som vi delvis har
lyckats verkställa. Anledningen till besparingskravet var att om vi sänkte
elevpengen skulle vi tappa ett statsbidrag på 3,9 miljoner kronor. Därför
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bibehöll vi 2018 års elevpeng, för att kunna göra det lade vi ett
besparingskrav centralt.

• Ett tillfälligt skolskjutsavtal på ett år innebar att vi drog på oss högre
kostnader under våren med ca 1,3 miljoner kronor. Det nya skolskjutsavtalet
som gäller från och med höstterminen 2019 innebär lägre kostnader, då det
sträcker sig över längre tid. Totalt underskott för 2019 på skolskjutsar blev
cirka 0,9 miljoner kronor.

• Nettot av Interkommunala ersättningar (IKE, de kostnader som kommuner
betalar för elever som gör sin skolgång i en annan kommun än
hemkommunen) har ökat med 2,2 miljoner kronor jämfört med budget.

• Tolkkostnader 484 000 kronor.
• Orsaker till överskotten för förskoleklass och särskolan är bland annat att
skolskjutskostnader för de verksamheterna är inbakade i skolskjutsavtalet
som belastar grundskolan.
VOLYMER OCH NYCKELTAL
Utfall 2018
Antal fritidshemsbarn
Kostnad/fritidshemsbarn (tkr)
Antal grundskoleelever inkl förskoleklass

Utfall 2019

Budget
2019

582

584

521

23

22

23

1 430

1 397

1 452

Nettokostnad, grundskola exkl skolskjuts (tkr)

129 887

138 923

135 707

Kostnad/elev, grundskola exkl skolskjuts (tkr)

91

99

93

Kostnad/elev, grundskola totalt (tkr)

98

108

101

Antal grundsärskoleelever

21

17

16

380

459

514

Kostnad/elev, grundsärskola (tkr)
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GYMNASIESKOLA
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
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
RESULTATNYCKELTAL:
Indikator

2016

2017

2018

2019

Studieresultat
Gymnasieelever med examen inom 3
år, hemkommun, andel (%)

62,9

60,7

63,6

73,1

Gymnasieelever med examen eller
studiebevis inom 3 år, hemkommun,
andel (%)

70,5

66,4

70,5

75,4

Gymnasieelever med examen inom 4
år, hemkommun, andel (%)

70,1

70,5

70,0

68,9

Gymnasieelever med examen eller
studiebevis inom 4 år, hemkommun,
andel (%)

79,9

81,1

77,9

76,5

Gymnasieelever som uppnått
grundläggande behörighet till
universitet och högskola inom 3 år,
hemkommun, andel (%)

43,9

42,9

43,9

53,1

Gymnasieelever som uppnått
grundläggande behörighet till
universitet och högskola inom 4 år,
hemkommun, andel (%)

51,3

47,0

47,9

46,2

Betygspoäng efter avslutad
gymnasieutbildning hemkommun,
genomsnitt

13,4

13,3

14,1

14,3
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DRIFTREDOVISNING
Verksamhetsområde (tkr)

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Budget
2019

Budgetavvikelse

Verksamheter:
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola

44 596

45 603

47 300

1 697

965

2 066

3 500

1 434

0

0

0

47 669

50 800

3 131

Kommunalt aktivitetsansvar
Summa Gymnasieskola

45 561

Överskottet på gymnasiet och gymnasiesärskolan beror på avhopp av elever som
inte har fullföljt sin påbörjade utbildning.
VOLYMER OCH NYCKELTAL
Utfall 2018

Utfall 2019

Budget
2019

Antal gymnasieelever

419

408

417

Kostnad/gymnasieelev (tkr)

109

117

122
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VUXENUTBILDNING INKLUSIVE SFI
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Vuxenutbildningen erbjuder kurser inom grundläggande vuxenutbildning,
gymnasial vuxenutbildning, Svenska för invandrare (SFI) och studievägledning.
Sedan 2015 har vuxenutbildningen kommit att spela en allt större roll inom olika
områden i samhället. Främst genom integration, SFI, och kompetensförsörjning då
vuxenutbildningen har möjlighet att ordna yrkesutbildning och lärlingsutbildning,
men också genom att höja kompetensen inom nuvarande yrke.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

• Organisationsutveckling med extern finansiering: 2019 har vuxenlärling
rekvirerat drygt 2,25 miljoner kronor i statsbidrag. 38 stycken
vuxenlärlingar har deltagit i utbildningen och till 2019-12-13 har
vuxenutbildningen producerat 65 528 gymnasiepoäng. En gymnasieexamen
från vuxenutbildningen omfattar 2 400 gymnasiepoäng.
Vuxenutbildningens organiska tillväxt, utbildningar som vuxenutbildningen
själv kunnat erbjuda inom organisationen, ligger över tio procent.

• Vuxenutbildningen i 13 kommuner, varav Kil är en, har tackat ja till att delta
i projekt Yrkesväg Värmland som är ett samverkansprojekt mellan
utbildning och arbetsmarknadsområdet för personer som står långt från
arbetsmarknaden. Länsstyrelsen är projektägare. Vuxenutbildningen
kommer också delta i Erasmusprojektet "Mot ett nytt framtidsinriktat
pedagogiskt förhållningssätt för vuxenutbildningen".

• Situationsanpassad utbildning och att arbeta kostnadseffektivt är två ledord
för vuxenutbildningen. 2019 har vuxenutbildningen varit framgångsrik
genom att kunna erbjuda de kurser och utbildningar som marknaden har
efterfrågat till relativt liten kommunal ekonomisk insats.
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
KOSTNADSEFFEKTIVITET OCH ORGANISATIONSUTVECKLING MED EXTERN FINANSIERING

• Vuxenutbildningen består idag av mycket verksamhet som finansieras av
externa medel. Nuvarande rektor har upparbetat ett system av utbildningar
där kommunens medborgare kan erbjudas många kurser och utbildningar
för de kommunala pengar som kommer in i verksamheten. När ny rektor
tillträder är första steget att säkra dessa verksamheter och de medel som
verksamheterna genererar. Det andra steget när verksamheterna och
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medlen är säkrade är att växla upp och i den utsträckningen det är önskvärt
och möjligt utöka den.

• Ekonomiskt kommer Vuxenutbildningen i Kil inte erhålla ett anslag för
2020. Anslaget har tidigare legat på cirka 2,1 miljoner kronor.
Konsekvenserna väntas inte påverka verksamheten under 2020 då vi
fortsätter att arbeta kostnadseffektivt via extern finansiering. Byte av sektor,
beroende på vilken miljö och kreativitet som kommer präglas kan leda till
att vi inte uppnår våra högt uppställda realistiska mål.
KILSMODELLEN

• Vuxenutbildningens medverkan i Kilsmodellen innebär att på ett naturligt
sätt fungera som ett av verktygen i Kilsmodellen och bidra till visionen
”arbete eller studier för alla, för att nå egen försörjning”.
MÅL 2020

•

Målsättningen för 2020 är att uppnå minst 75 000 gymnasiepoäng vilket
innebär att den organiska tillväxten väntas öka med 7,5 procent.

DRIFTREDOVISNING
Verksamhetsområde (tkr)

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Budget
2019

Budgetavvikelse

Verksamheter:
Grundläggande vuxenutbildning

195

190

169

-21

Gymnasial vuxenutbildning

157

-1 339

750

2 089

Särvux

-35

101

50

-51

Svenska för invandrare

235

185

1 129

944

Summa Vuxenutbildning

552

-863

2 098

2 961

Verksamheten vuxenutbildning redovisar en större positiv avvikelse vid årets slut
då gamla bidrag resultatförts. Även Svenska för invandrare redovisar positiv
avvikelse beroende på högre intäkter än förväntat från Migrationsverket.
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ÄLDREOMSORG
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Verksamhetsområdet består av särskilt boende, korttidsboende, ordinärt boende
(hemtjänst och hemsjukvård), dagverksamhet, öppen verksamhet samt
myndighetsutövning, t ex biståndshandläggning, bostadsanpassning med mera.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

• Under året har förvaltningen tagit fram en ny resursfördelningsmodell för
både ordinärt och särskilt boende.

• Ett stort behovstryck i verksamheterna ledde till att vi fick prioritera hårt
inom den legitimerade personalens arbetsområde.

• Vi hade en svår bemanningssituation under sommaren - något som bland
annat ledde till högre kostnader än planerat.

• Kommunfullmäktiges Äldreberedning sjösattes och påbörjade sin
informationsinhämtning.

• Inom hemtjänstområdet har vi skapat en ny områdes- och gruppindelning. I
början av året centraliserades planeringsfunktionen till två planerare.

• Varierande behovstryck under året på särskilt boende och på korttidsenhet
har resulterat i perioder med kö och perioder med tomma platser.

• Wifi installerades på Smeden, Åkerbo, Karlslund och Sannerud för att
utveckla de digitala möjligheterna för verksamhet, kunder och anhöriga.

• Inköp av moduler för framtida möjligheter till bättre systemutnyttjande
genomfördes. Vi utbildade också baspersonal inom modul till
verksamhetssystemet Life Care.

• Kils kommun genomförde sin sjätte Seniormässa, till allmän uppskattning.
• Ny lagstiftning - Lex Maja - trädde i kraft. Den skapar anmälningsmöjlighet
vid misstänkt vanvård av djur.
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KVALITET OCH RESULTAT
RESULTATNYCKELTAL:
Indikator

2016

2017

2018

2019

Leva och bo självständigt
Brukarbedömning hemtjänst
äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

90

91

93

93

Brukarbedömning särskilt boende
äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

81

79

79

78

Brukarbedömning hemtjänst
äldreomsorg - tillräckligt med tid,
andel (%)

82

87

88

87

Brukarbedömning hemtjänst
äldreomsorg - hänsyn till åsikter och
önskemål, andel (%)

85

93

90

88

Brukarbedömning hemtjänst
äldreomsorg - möjlighet påverka tider,
andel (%)

61

68

51

57

Brukarbedömning särskilt boende
äldreomsorg - tillräckligt med tid,
andel (%)

77

79

67

72

Brukarbedömning särskilt boende
äldreomsorg - hänsyn till åsikter och
önskemål, andel (%)

79

83

65

59

Brukarbedömning särskilt boende
äldreomsorg - möjlighet påverka tider,
andel (%)

77

68

66

55

Brukarbedömning hemtjänst
äldreomsorg - bemötande, andel (%)

97

97

98

98

Brukarbedömning hemtjänst
äldreomsorg - förtroende för
personalen, andel (%)

91

93

94

95

Brukarbedömning hemtjänst
äldreomsorg - trygghet, andel (%)

86

90

92

92

Brukarbedömning särskilt boende
äldreomsorg - bemötande, andel (%)

97

93

97

96

Brukarbedömning särskilt boende
äldreomsorg - förtroende för
personalen, andel (%)

90

86

83

78

Brukarbedömning särskilt boende
äldreomsorg - trygghet, andel (%)

97

92

87

85

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

43

101

31

19

Trygga förhållanden

Sida 91 av 136

Aktiv och meningsfull tillvaro
Brukarbedömning hemtjänst
äldreomsorg - hälsotillstånd, andel (%)

33

36

24

29

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

60

58

55

47

Brukarbedömning särskilt boende
äldreomsorg - maten, andel (%)

83

79

78

67

Brukarbedömning särskilt boende
äldreomsorg - måltidsmiljö, andel (%)

74

67

76

65

Brukarbedömning särskilt boende
äldreomsorg - trivs med rum/lägenhet,
andel (%)

64

74

78

75

Brukarbedömning särskilt boende
äldreomsorg - trivsamma
gemensamma utrymmen, andel (%)

65

54

50

65

Brukarbedömning särskilt boende
äldreomsorg - trivsamt utomhus, andel
(%)

81

74

59

62

Våra kunders åsikter/helhetssyn på hemtjänst och särskilda boenden ligger relativt
konstant över de senaste åren.
Årets undersökning visar att vi inom fyra särskilt boende-områden tillhör landets
25 procent lägsta resultat och det är följande:
1.

Hänsyn till åsikter och önskemål. Gissningsvis så har detta resultat att göra
med att vi har höga förväntningar på oss, som vi i dagsläget inte kan
motsvara.

2. Förtroende för personalen. Svårtolkat resultat då "bemötande från
personalen" får höga betyg.
3. Trygghet. Vi har från verksamheten fått indikationer på att trygghet av
vissa kunder definieras som närhet till familj, nära och kära. Vilket
naturligtvis är svårt för verksamheten att motverka.
4. Maten. Köps in av kostenheten och är inget som äldreomsorgen själva kan
påverka.
Frågan om vem som besvarar frågorna är även den relevant. I årets undersökning
så svarade endast 24 procent av de boende inom särskilt boende på frågorna själv.
Den siffran har minskat för varje år under den senaste femårsperioden. Samtidigt
ser vi att resultaten minskar på liknande sätt. Troligen beror detta på att fler och
fler får en sämre hälsostatus bland våra kunder och att de behöver hjälp med att
fylla i enkäten.
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FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING

• Under de närmaste åren kommer mer arbete att läggas på att utveckla vårt
arbete tillsammans med Region Värmland för våra äldres vård- och
omsorgsbehov. Mycket kommer att handla om möjligheterna för
kommuninvånarna att erhålla god och nära vård, samtidigt som antalet
personer i gruppen ökar och behoven per person ökar.

• Vi fortsätter arbeta med digitalisering av verksamheterna. Då i stort sett alla
system och fysiska produkter saluförs under någon form av leasingupplägg,
så kommer vi att behöva fokusera mer på ramförstärkning än
investeringsfinansiering.

• Vi kommer att utbilda och sjösätta nya Life Care-moduler.
• Implementering av vår nya resursfördelningsmodell kommer att dra mycket
kraft och resurser ur organisationen. Under resans gång så kommer vi att
behöva tydliggöra behovet av personalflexibilitet för att lyckas.

• Arbetet med kommunens nya särskilda boende kommer att intensifieras.
DRIFTREDOVISNING
Verksamhetsområde (tkr)

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Budget
2019

Budgetavvikelse

Verksamheter:
Administration SoL/HSL

6 204

5 558

9 358

3 801

68 052

72 127

71 808

-320

Korttidsboende

6 372

7 165

6 864

-301

Dagverksamhet

851

486

518

32

Särskilt boende

Hemtjänst ordinärt boende

54 496

51 923

52 680

757

Öppen verksamhet

1 767

941

745

-197

Bostadsanpassning

1 180

1 358

1 226

-132

Övriga insatser ordinärt boende
Summa Äldreomsorg

6 346

7 658

7 628

-30

145 268

147 216

150 827

3 610

Nettokostnaden för äldreomsorgen uppgick till ca 147,2 miljoner kronor 2019,
vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med cirka 3,6 miljoner kronor.
Jämfört med 2018 är nettokostnadsökningen cirka 1,9 miljoner kronor, eller 1,3
procent.
Huvudorsaken till äldreomsorgens budgetöverskott är att volymutvecklingen inom
hemtjänsten har bromsats upp under året.
Hälften av den budgetpost på cirka 4,2 miljoner kronor som avsatts för
volymökning inom äldreomsorgen har inte behövt tas i anspråk. Detta har
inneburit ett överskott inom "Administration SoL/HSL", där volymökningen har
budgeterats, med cirka 2,1 miljoner kronor.
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Inom särskilt boende stängdes avdelning 3 på Sannerud (sju platser) samt
ytterligare två platser på två olika avdelningar från och med 2019-05-01.
Stängningen av avdelning 3 var budgeterad, medan stängningen av de två
ytterligare platserna har inneburit ett budgetöverskott med cirka 0,8 miljoner
kronor. Den totala effekten av en lägre volymutveckling än budgeterat inom
äldreomsorgen uppgår därmed till närmare 3 miljoner kronor.
Trots en svår bemanningssituation under sommaren, som i vissa fall innebar ökade
kostnader, har de totala driftkostnaderna för verksamhetsområdet även i övrigt
kunnat hållas under budget.
Inom "Administration SoL/HSL" finns överskott avseende bland annat
lönekostnader för biståndshandläggare, cirka 600 000 kronor (omfördelning av
resurser från äldreomsorg till LSS), IT- och systemkostnader, cirka 350 000 kronor
samt lönekostnader för SAS (socialt ansvarig samordnare), cirka 250 000 kronor
(har arbetat deltid).
Enskilda poster som har försämrat resultatet 2019 är bland annat nedskrivningar
av gamla obetalda fordringar, cirka 250 000 kronor, samt "utköp" av personal,
cirka 250 000 kronor.
Underskott finns även inom bland annat hemtjänst, avseende kostnader för bilar
(främst reparationer och drivmedel), cirka 300 000 kronor. Vidare inom
korttidsboende, avseende främst personal (på grund av överbeläggningar och
behov av extrapersonal tidvis), också cirka 300 000 kronor.
Resterande överskott kan hänföras till av kommunledningen beslutad allmän
återhållsamhet inom verksamhetsområdena under hela 2019.
VOLYMER OCH NYCKELTAL
Utfall 2018
Antal timmar, hemtjänst

172 143

Kostnad/hemtjänsttimme (kr)
Antal boendedygn, SÄBO
Kostnad/boendedygn, SÄBO (tkr)

Utfall 2019
153 658

Budget
2019
174 000

395

469

413

29 031

27 103

28 518

1 877

1 916

1 847

Antal dygn, korttidsboende

2 884

3 182

3 577

Kostnad/dygn, korttidsboende (tkr)

2 209

2 252

1 919
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Antalet beviljade timmar inom hemtjänsten är klart lägre än budgeterat.
Översyn har gjorts under året och från och med augusti 2019 har statistiken
reviderats retroaktivt från och med 2019-01-01.
Fortfarande återstår en hel del arbete med verksamhetssystemet för att uppnå 100
procent tillförlitlighet.
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INSATSER ENLIGT LSS OCH SFB
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
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, Storgatan och Hagagatan). Sammanlagt finns 37 lägenheter och
under 2019 verkställdes i snitt 33 boendebeslut per månad.
Insatserna korttidsvistelse för barn och ungdomar (51 dygn/månad) samt
korttidstillsyn för barn över tolv år (nio beslut) verkställs både i kommunens egen
regi (Svanen) och i familjehem.
Daglig verksamhet LSS består av dagcenter, Grön omsorg samt extern
sysselsättning. I snitt verkställdes 56 beslut/månad på daglig verksamhet under
2019.
Verksamheten verkställer också insatserna kontaktperson (35 beslut) och
ledsagarservice (324 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 29 som är beviljade personlig assistans har 15 personer valt kommunen som
utförare och 14 personer privata utförare. Antalet timmar under 2019 var
sammanlagt 119 000 timmar.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
LAGÄNDRING LSS

Den 1 november trädde den lagändring i kraft som säger att hjälp med andning ska
räknas som ett grundläggande behov. Propositionen till lagändringen kom i juli och
i förslaget ingick även sondmatning som grundläggande behov. Sondmatning blir
inget eget grundläggande behov utan ingår i det grundläggande behovet måltider.
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Kopplat till förslaget föreslog också regeringen en utökad satsning på LSS på 85
miljoner kronor 2020 och 100 miljoner kronor årligen därefter.
FLER BESLUT

Vi verkställer fler insatser inom LSS, främst gäller det personlig assistans,
korttidsvistelse och korttidstillsyn. Detta ligger i linje med den lägesrapport som
socialstyrelsen publicerade i början av året. Rapporten visade att personer med
insatser enligt LSS ökar i hela landet och att kommunernas kostnader ökar till följd
av det.
FLYTT AV VERKSAMHETER

Den stora ”flyttkarusellen” inom funktionsstöd påbörjades i december 2018 när
Dagcenter flyttades till större lokaler på Gärdesgatan 4. I april flyttade Svanens
korttidshem till Ravinvägen 1. Efter årsskiftet flyttar Klövervägens gruppbostad till
Ravinvägen 5 och Gästgivaregatans gruppbostad till Klövervägen 1. På grund av
uppdatering av brandskyddet på Ravinvägen 1 och 5 till gällande regler så har
processen dragit ut på tiden och blivit mer kostsam än vad vi räknade med.
FÖRBÄTTRINGAR

Förbättringsarbetet i verksamheten har pågått hela året. Det har genererat i sådant
som nya rutiner för inköp, mer digitalisering med genomförandeplaner och
avvikelsehantering i Life care och digital signering för tidredovisning till
försäkringskassan, justering av journätterna utifrån beslut samt en träffpunkt för
kunder med personlig assistans.
BRUKARUNDERSÖKNING

Kommunen har för första gången gått in i den nationella brukarundersökningen
inom funktionshinderområdet. En webbaserad enkät skickades ut till kunder inom
funktionsstöd under perioden 1 september till 31 oktober. Resultatet har kommit
och vi kan konstatera att svarsfrekvensen är låg. Av 100 utskick har vi fått in 37
svar. De svar vi har fått in visar att det finns mycket positivt, men också en del
områden som vi behöver arbeta vidare med. Resultatet från brukarundersökningen
kommer att ligga till grund för aktiviteter i verksamhetsplanen för 2020.
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KVALITET OCH RESULTAT
RESULTATNYCKELTAL:
Indikator

2016

2017

2018

2019

Boende
Brukarbedömning gruppbostad LSS
- Brukaren känner sig trygg med alla i
personalen, andel (%)

57

Brukarbedömning gruppbostad LSS
- Brukaren känner sig trygg med
några i personalen, andel (%)

43

Brukarbedömning gruppbostad LSS
- Brukaren känner sig inte trygg med
någon i personalen, andel (%)

0

Brukarbedömning servicebostad LSS
- Brukaren får bestämma om saker
som är viktiga hemma, andel (%)

78

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och
serviceboende, andel (%) av
maxpoäng (-2018)

80

78

82

Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där hot
eller våld mot brukare inte förekommit
på boendet under de sex senaste
månaderna, andel (%) (-2018)

68

100

100

Utredningstid i antal dagar från
ansökan till beslut om LSS-insats (alla
insatser), medelvärde

68

39

40

Daglig verksamhet
88

Brukarbedömning daglig verksamhet
LSS - Brukaren trivs alltid på sin
dagliga verksamhet, andel (%)
Deltagit i daglig verksamhet LSS och
fått arbete på den reguljära
arbetsmarknaden, (Ja="1", Nej="0")

0

0

0

0

Deltagit i daglig verksamhet LSS och
fått skyddat arbete, (Ja="1", Nej="0")

0

0

0

1

Aktuell skriftlig rutin för att minst
årligen pröva möjligheten till arbete
eller praktikplats inom LSS, (JA="1",
Nej="0") (-2016)

0

Habiliteringsersättning till personer
med funktionsnedsättning som deltar i
daglig verksamhet enligt LSS, (Ja="1",
Nej="0")

1

1

1

1

Data för vissa nyckeltal saknas då dessa ännu inte publicerats i Kolada.
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FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
I början av året presenterades betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och
assistansersättningen (SOU 2018:88). En sammanfattning av utredningens förslag
till ändringar i lagstiftningen finns att läsa i månadsrapport januari. Förslaget är att
lagändringarna ska träda i kraft 1 januari 2022, men sedan utredningen
presenterades har det inte kommit någon ny information i frågan.
I och med ny sektorsindelning har en översyn gjorts av enheterna inom
funktionsstöd för en jämnare och enhetligare fördelning av basverksamheterna. Ny
organisation för Funktionsstöd är förhandlad med de fackliga organisationerna och
kommer gälla från och med 1 februari 2020.
Digitaliseringen bör fortsätta för ökad effektivitet och kvalitet i våra verksamheter.
På Svanens korttidshem startas i början av nästa år ett samarbete med Forshaga
kommun. I och med flytten till större lokaler finns nu möjlighet att sälja tre platser
(12 dygn/mån) till Forshaga. Ett samarbete är bra för båda kommunerna när det
gäller kontinuitet, kvalitet och ekonomi.
DRIFTREDOVISNING
Verksamhetsområde (tkr)

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Budget
2019

Budgetavvikelse

Verksamheter:
Administration LSS/SFB

3 543

3 482

3 752

270

Bostad särskild service vuxna

24 067

24 870

23 483

-1 387

Personlig assistans LSS/SFB

16 611

19 379

16 165

-3 214

6 494

6 863

7 124

261

Daglig verksamhet LSS
Kontaktperson

758

823

864

41

Korttidsvistelse

2 346

3 302

2 756

-546

Ledsagarservice
Summa Insatser enligt
LSS och SFB

562

532

654

122

54 381

59 251

54 798

-4 453

Kommunens nettokostnad för LSS uppgår till 59,3 miljoner kronor, en ökning med
4,9 miljoner kronor sedan 2018. Jämfört med budget avviker personlig assistans
med 3,2 miljoner kronor. Underskottet för denna verksamhet beror till största del
på fler antal brukare. Bostad särskild service vuxna avviker mot budget på grund av
renoveringskostnader och flyttkostnader samt att det varit en ökad vårdtyngd hos
kunderna.
Korttidsvistelse avviker mot budget då det krävts nattbemanning vid ombyggnation
samt verkställighet av fler beslut. Ökade kostnader av köp av verksamhet påverkar
också resultatet.
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VOLYMER OCH NYCKELTAL
Utfall 2018
Antal boende, vuxna

34

Kostnad/boende, vuxna (tkr)
Antal beviljade timmar personlig assistans

Utfall 2019
33

Budget
2019
35

708

753

671

105 695

118 806

112 793

157

163

143

Kostnad/beviljad timme, personlig assistans (kr)

55

55

55

Kostnad/beslut, daglig verksamhet (tkr)

Antal beslut, daglig verksamhet

118

125

130

Antal beviljade timmar, ledsagarservice

3 337

3 900

3 264

168

136

200

Kostnad/beviljad timme, ledsagarservice (kr)
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SOCIALPSYKIATRI
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Socialpsykiatrin verkställer insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) till personer med
psykisk funktionsnedsättning. Hit hör ett särskilt boende med sex lägenheter,
boendestöd till personer som bor i ordinärt boende (cirka 40 beslut) och
kontaktpersoner (16 beslut). Tre boendebeslut i extern regi verkställs också.
Det finns också en öppen verksamhet, sysselsättning socialpsykiatri, som är
samlokaliserad med arbetsmarknadsenheten på Återbruket. I verksamheten deltar
cirka 20 personer.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
STATSBIDRAG

På grund av det politiska läget i början av året var det svårt att få besked om
regeringens prioriteringar gällande statsbidrag till kommunerna. Men under våren
kom ändå fortsatt överenskommelse mellan staten och SKL (nuvarande SKR) när
det gäller insatser inom psykiatri och psykisk hälsa. Kils kommun har rekvirerat
409 250 kronor för 2019.
FLER BESLUT

Vi har fått fler nya beslut på boende inom socialpsykiatri. På grund av platsbrist på
kommunens psykiatriboende och kunders specifika behov så har vi nu tre externa
placeringar, jämfört med början av året när vi endast hade endast en.
FÖRBÄTTRINGSARBETE

Förbättringsarbetet i verksamheten har pågått hela året. Det har genererat i saker
som nya rutiner för inköp och digitalisering med genomförandeplaner och
avvikelsehantering i Life care.
BRUKARUNDERSÖKNING

Kommunen har för första gången gått in i den nationella brukarundersökningen
inom funktionshinderområdet. En webbaserad enkät skickades ut till kunder inom
funktionsstöd under perioden 1 september till 31 oktober.
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FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
I och med ny sektorsindelning har en översyn gjorts av enheterna inom
funktionsstöd för en jämnare och enhetligare fördelning av basverksamheterna. Ny
organisation för funktionsstöd är förhandlad med de fackliga organisationerna och
kommer gälla från och med 1 februari 2020. Detta innebär bland annat att
socialpsykiatrins sysselsättning flyttas till Arbetsmarknadsenheten.
Just nu pågår en utredning kring kartläggning av kommunens stöd till personer
med samsjuklighet, det vill säga samtidig missbruksproblematik och psykisk
ohälsa. Vi tittar på möjligheten till hemmaplanslösningar för målgruppen. Till
uppstart av denna lösning tänker vi att statsbidrag kan användas.
Digitaliseringen bör fortgå. En sådan sak är att vi just nu tittar på möjligheten att
använda Evendos hos några av våra kunder med boendestöd. Evendos är en robot
för läkemedelsdosering.
DRIFTREDOVISNING
Verksamhetsområde (tkr)

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Budget
2019

Budgetavvikelse

Verksamheter:
Psykiatrisk öppenvård

2 847

3 556

3 532

-24

Psykiatrisk slutenvård

5 773

6 879

6 131

-748

Summa Socialpsykiatri

8 620

10 435

9 663

-772

Psykiatrisk slutenvård har ökat sina kostnader för boende sedan 2018, det är
största orsaken till budget avvikelsen. Flera nya beslut på boende har gjort att
kommunen nu har tre externa placeringar, mot en vid årets början.
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INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Individ- och familjeomsorg (IFO) arbetar i huvudsak med ansökningar och
anmälningar som rör barn, familjer och vuxna. I uppdraget ingår även att följa upp
insatser enligt SoL, LVU samt LVM samt arbeta med förebyggande insatser.
På IFO arbetar fyra arbetsgrupper. Förebyggargruppen arbetar bland annat med
föräldraskapsstöd, ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak), fältverksamhet
samt samverkar med andra aktörer internt och externt. Utredningsgruppen utreder
ansökningar och anmälningar kring barn och unga som riskerar att fara illa samt
vuxna med missbruksproblematik. Utredningsgruppen följer även upp beviljade
insatser. Öppenvården ansvarar för öppenvårdsinsatser som beviljats av
utredningsgruppen, de arbetar både med familjer och enskilda vuxna.
Ekonomigrupper arbetar till största del med att handlägga ansökningar om
försörjningsstöd.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

• Inflödet av ärenden gällande ekonomiskt bistånd är ungefär likvärdigt som
föregående år. Dock är det svårare att stödja personer ut i egen försörjning
nu bland annat med anledning av att samarbete med Arbetsförmedlingen
minskat. De ärenden som kommer in blir allt mer komplexa vad gäller social
problematik och psykisk ohälsa.

• Under året har vi ett ökat antal placerade vuxna med missbruksproblematik.
Missbruket samt den fysiska hälsan är av så svår art att det inte varit
tillräckligt med de insatser som vi kan erbjuda på hemmaplan. Generellt har
missbruket förändrats, det är nu mer vanligt med blandmissbruk än vad det
har varit tidigare.

• Ärenden avseende familjerätt (det vill säga vårdnad, boende och umgänge)
ökar också, det är markant fler sådana ärenden nu jämfört med för ett år
sedan. Detta är utredningar som socialtjänsten gör på begäran av
tingsrätten.

• Antalet ärenden som avser personer som har behov av skydd på grund av
våldsutsatthet har under 2019 ökat markant.

• Öppenvårdens ärenden ökar på grund av det högre inflödet till
utredningsgruppen.

• Förklaringen till den samlade ökade ärendemängden har sannolikt flera
orsaker, såsom samhällsförändringar men också ändrad lagstiftning där
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kommunen (IFO) får ett allt större ansvar för att utreda och bedöma
insatsbehov för olika typer av problem.

• Familjecentralen, där förebyggargruppens kuratorer är en del, är en
välbesökt och populär verksamhet. Besöksantalet har under 2019 ökat.

• Arbetet med att tillsammans med grundskolan skapa ett närvaroteam
fortgår.

• IFO, särskilt ekonomigruppen, är i stor utsträckning involverade i arbetet
med Kilsmodellen.

• Med anledning av fönsterbyte på IFO och därmed behov av byte av larm har
IFO fått en oväntat kostnad av ca 50 000 kr.
KVALITET OCH RESULTAT
RESULTATNYCKELTAL:
Indikator

2016

2017

2018

2019

Ekonomiskt bistånd
Vuxna biståndsmottagare med
långvarigt ekonomiskt bistånd, andel
(%)

33,0

39,7

41,0

75

Ej återaktualiserade vuxna personer
med försörjningsstöd ett år efter
avslutat försörjningsstöd, andel (%)
Väntetid i antal dagar från ansökan till
beslut om försörjningsstöd,
medelvärde

9

4

8

5

Väntetid i antal dagar från ansökantill
beslut inom försörjningsstöd, väntat
längre än 14 dagar (%).

21

4

8

8

101

108

101

101

76

47

38

89

Social barn- och ungdomsvård
Utredningstid i antal dagar från
påbörjad utredning till avslutad
utredning inom barn och ungdom 0-20
år, medelvärde
Missbruk och beroendevård
Utredningstid i antal dagar från
påbörjad utredning till avslutad
utredning för vuxna med
missbruksproblem 21+, medelvärde
IFO övergripande
50

Nöjd Medborgar-Index - Stöd för
utsatta personer

Data för vissa nyckeltal saknas då dessa ännu inte publicerats i Kolada.
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FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Det pågår en utredning kring kartläggning av kommunens stöd till personer med
samsjuklighet, det vill säga samtidig missbruksproblematik och psykisk ohälsa. Vi
tittar på möjligheten till hemmaplanslösningar för målgruppen. Till uppstart av
denna lösning tänker vi att statsbidrag kan användas.
Det innebär förändringar för hela IFO att ekonomigruppen blir en del i
Kilsmodellen. Vi behöver säkerställa att det befintliga goda samarbetet kring
kunderna på nuvarande IFO består. Det är av vikt för att våra kunder även
fortsättningsvis får det samlade stöd de är i behov av.
DRIFTREDOVISNING
Verksamhetsområde (tkr)

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Budget
2019

Budgetavvikelse

Verksamheter:
Vuxna med missbruksproblem
Barn- och ungdomsvård
Övriga insatser vuxna
Budget- och skuldrådgivning
Ekonomiskt bistånd
Familjerätt och familjerådgivning
Summa Individoch familjeomsorg

3 303

4 526

1 972

-2 554

21 952

21 643

25 162

3 519

2 288

4 723

817

-3 906

0

303

299

-4

14 862

16 667

14 779

-1 888

754

741

850

109

43 159

48 603

43 879

-4 724

Budget- och skuldrådgivning redovisades under Arbetsmarknad till och med 2018.

Individ- och familjeomsorgen har under 2019 kostat 4,7 miljoner kronor mer än
budget. Försörjningsstödet avviker med 1,5 miljoner kronor mot budget, en ökning
med drygt 900 000 kronor mot föregående år. Inflödet av ärenden gällande
ekonomiskt bistånd är ungefär likvärdigt som föregående år. Dock är det svårare
att stödja personer ut i egen försörjning nu, bland annat med anledning av att
samarbete med Arbetsförmedlingen minskat. De ärenden som kommer in blir allt
mer komplexa vad gäller social problematik och psykisk ohälsa.
Kostnader för vuxna med missbruksproblem har ökat under 2019. Det är framför
allt institutionsvård, LVM, som avviker mot budget samt har kostnaden ökat från
2018.
Övriga insatser för vuxna har ökat i omfattning sedan förra året. Kostnader för
skyddat boende har ökat kraftigt sedan föregående år.
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FLYKTINGMOTTAGNING
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Verksamhetsområdet etablerar kommunplacerade flyktingar, vuxna och familjer
med uppehållstillstånd, samt stödboende för ensamkommande barn och unga.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

• Kils kommun har en måluppfyllnad på 169 procent vad gäller
ensamkommande barn och unga. I början av året låg siffran på närmare 200
procent. Det betyder att vi tidigare år tagit emot fler ensamkommande än vi
blivit tilldelade. Därför ligger vi långt ned på Migrationsverkets statistiklista
när det gäller att ta emot anvisat barn eller ungdom. Vi ligger på 277:e plats
av Sveriges kommuner. Under 2019 fick Kils kommun inga anvisningar av
Migrationsverket för ensamkommande barn.

• Stödboendeverksamheten hade i början av året 15 inskrivna ungdomar
mellan 16 och 20 år, i december har vi åtta inskrivna ungdomar. Under
2020 kommer ungdomarna att bli utskrivna ur kommunens verksamhet,
därav har förvaltningen beslutat att annan kommun i länet kommer att ta
över eventuella nya anvisningar av ensamkommande.

• Kvoten för nyanlända flyktingar/kvotflyktingar (tio individer) är uppfylld.
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING

• Då flertalet av stödboendets kunder snart blir vuxna och samtidigt har
rustats väl för självständigt liv räknar vi med att antalet inskrivna ungdomar
kommer minska drastiskt under år 2020. Kils kommun får betydligt lägre
inkomster genom schablonintäkter från Migrationsverket nästa år. Utifrån
beslut om att inte ta emot fler ensamkommande till vårt stödboende är det
mycket möjligt att stödboendet avvecklas under nästa år.

• Kils kommun kommer också under 2020 ta emot tio nyanlända/kvotflyktingar.
DRIFTREDOVISNING
Verksamhetsområde (tkr)

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Budget
2019

Budgetavvikelse

Verksamheter:
Övrig flyktingverksamhet

-325

-1 377

840

2 217

Ensamkommande barn

5 033

66

517

450

Summa Flyktingverksamhet

4 708

-1 311

1 357

2 667

Verksamheten har minskat i omfattning, det ger en positiv avvikelse för 2019.
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ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Arbetsmarknadsenheten består av sex verksamheter;

• Jobbcenter, som är en sysselsättningsverksamhet.
• Vuxencenter som arbetar med vägledning och stöd, innehåller även
språkrum.

• Ungdomscenter arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret 16-21 år
samt ungdomar som söker försörjningsstöd och ungdomar som har tillfälligt
aktivitetsstöd från försäkringskassan.

• Budget och skuldrådgivning.
• Integration, stödboende.
• Flyktingmottagning.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
ARBETSMARKNADSENHETEN

• Medarbetarna har gått hjärt- lungräddning och brandutbildning.
• Vi har reviderat huvudöverenskommelsen i DUA, Delegationen unga och
nyanlända till arbete.

• Vi har inventerat bristyrken för att skapa lokala jobbspår, på förslag ligger
bland annat barnskötare, vårdbiträde, lokalvårdare, köksbiträde samt
banarbetare i samverkan med Kils golfklubb.

• Vi har granskat verksamhetssystemet AMEA vilket kommer att anpassas till
kommundatabasen Koladas kriterier för arbetsmarknadsåtgärder.
Utbildning i systemet har skett under hösten. Det har inneburit att AME
inte kommer att redovisa exakt statistik på inskrivna och avslutade
deltagare under hösten. All rättning i systemet måste ske manuellt och det
kommer att ske successivt av medarbetarna. I och med uppdatering av
systemet har socialt ansvarig samordnare gått igenom dokumentationen av
mål och delmål för våra deltagare samt informerat hur rättssäker
dokumentation ska ske. Generellt ser det bra ut vad gäller deltagarnas
handlingsplaner.

• 2019 hade förvaltningen 18 extratjänster. Dessa har successivt avslutas.
Personerna som erbjudits dessa anställningar i kombination med
språkutbildning har gjort stor progression av språket, vilket också enligt
arbetsförmedlingen har bidragit till en högre anställningsbarhet för
individerna.
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• Vi har utökat verksamheten med mattransporter och fixartjänst samt flyttat
över integrationsenheten till arbetsmarknadsenheten.

• Arbetet med Kilsmodellen, med visionen arbete eller studier för alla, har
påbörjats.

• Arbetsmiljöverket har gjort inspektion på Återbruket som resulterade i vissa
åtgärder. Exempelvis ska vi ta fram en ansvarsfördelning gällande
arbetsmiljöuppgifter i kommunen, tydliggöra rutiner för att rapportera och
utreda tillbud, ohälsa och olycksfall i arbetet med mera. Vid
arbetsmiljöverkets återbesök var alla uppställda krav uppfyllda och ärendet
avslutades.

• Vi har deltagit i ett omfattade forskningsprojekt initierat av IFAU, Institutet
för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, vilket resulterat i
IFAU-rapport 2019:05
KOMMUNALT AKTIVITETSANSVAR

• Under januari-augusti var 50 ungdomar inskrivna i KAA, kommunala
aktivitetsansvaret. 20 ungdomar har avslutat sin inskrivning: en ungdom är
tillbaka i studier, fyra ungdomar är inte längre folkbokförda i Kil och 15
ungdomar fyllde 20 år under perioden och ingår inte längre i KAA. Sju
ungdomar vill inte ha någon kontakt med KAA, nio ungdomar började på
ungdomscenter, fyra ungdomar har andra åtgärder och tio ungdomar är ute
i jobb som timvikarie och tillsvidareanställda. 15 ungdomar hoppade av sina
studier under våren men sju av dem återupptog sina gymnasiestudier under
hösten.
SÖKTA OCH BEVILJADE STATSBIDRAG

• Vi har fått statsbidrag för erfarenhetsutbyte, 13 000 kronor, gällande
studiebesök till Trelleborg med syfte att få information hur kommunen kan
arbeta mot visionen arbete eller studier för alla och hur arbete med
försörjningsstöd genom digitalisering fungerar.

• Vi har beviljats statsbidrag för företagsträffar, 400 000 kronor. AME har,
tillsammans med vuxenutbildningen och näringslivschef, under året arbetat
med att skapa närmare kontakt med företag/branschorganisationer, bygga
jobbspår och ge kunskap till ökad kompetensförsörjning.

• Vi har fått statsbidrag, 100 000 kronor, för att anpassa och utveckla
verksamhetssystemet AMEA.
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SÖKT, MEN EJ BEVILJAT EU-MEDEL

Tillsammans med Värmlands kommuner har vi sökt medel ur Euroepiska
socialfonden, ESF, ett socialfondsprojekt för att kompetensutveckla personal i
arbete med ungdomar som varken arbetar eller studerar. Ansökan beviljades inte.
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
PROJEKT

•

Vi har sökt medel från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) för
projektet Yrkesväg Värmland som handlar om att utveckla studie- och
yrkesväg för målgrupp som står långt ifrån arbetsmarknaden. Länsstyrelsen
är projektägare. Vi väntar på beslut.

• Vi har tackat ja till att ingå i Closer To Job, ett projekt som innebär att
Karlstadsregionens kommuner tillsammans med näringslivet ska få prova
en app som innehåller frågeställningar om svenskt näringsliv. Projektet
kommer också ge föreläsningar till målgruppen som ska ut i praktik.
Projektägare är Leader Närheten i samarbete med företaget AtWork och
projektet har beviljats i första instans, nu avvaktar vi beslut från
Jordbruksverket.

• Fryksdalens samordningsförbund har beslutat att projektet Navet ska
fortsätta till och med 2021.

• Projekt Värmlandsmodellen avslutades december 2018 och utvärderades
under januari 2019. Projektet och resultatet väckte intresse hos ansvariga
för forskningsprojektet Migrantindex 2.0 och har lett till önskemål om
ytterligare studier av bland annat vad det har inneburit för Kils kommuns
nyanlända invånare. Bi Puranen från institutionen för framtidsforskning
kommer att djupintervjua deltagare som tidigare varit i
Värmlandsmodellen.
ARBETSMARKNADSENHETEN

• Arbetsmarknadsenhetens målgrupp har förändras till att innehålla mer
psykisk ohälsa, mer neuropsykiatriska diagnoser och andelen lågutbildade
är fler. Detta kräver ett förändrat arbetssätt, nya arenor för arbetsträning
samt ökad/ändrade kompetenser jämfört mot vad som finns idag.

• Kilsmodellen är en ny arbetsmodell som införs för att nå medborgare som
inte arbetar eller studerar. Det innebär organisationsförändringar och ett
nytt sätt att arbeta för våra medarbetare.

• Ett stort antal ungdomar avslutade grundskolan 2019 med inga eller
ofullständiga betyg. I oktober förvarnade de individuella programmen om
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att ett stort antal av ungdomarna troligtvis inte kommer att klara sina
studier. Ett arbete pågår med att skapa en verksamhet för unga som riskerar
att inte fullfölja sina grundskola eller gymnasieutbildning.

• Den 13 januari startade förvaltningen en ny fritidsbank. I samband med det
har verksamheten cykelcenter lagts ner.
OMSTRUKTURERING AV ARBETSFÖRMEDLINGEN

• Från juni 2019 har inte arbetsförmedlingen i Kil någon officiell närvaro.
Arbetsförmedlingen kommer att möta utvalda arbetssökande via bokade
besök i hyrda lokaler av förvaltningen. Övrig kontakt med
arbetsförmedlingen sker digitalt och detta kan leda till att fler medborgare
vänder sig till kommunen för att få hjälp med bland annat söka ersättning
med mera..

• Utifrån prognoser på framtida arbetsmarknad behöver alla medborgare
komma in på arbetsmarknaden om vi ska klara välfärden. Den resurs som
finns är de människor som idag inte studerar eller arbetar.
Arbetsmarknadsdepartementet har genom ESF-råden i Norra Mellansverige
och Region Värmland inventerat de regionala utmaningar som finns. Inför
den nya programperioden 2021-2027 kommer projektmedel troligtvis att
fördelas till människor som idag inte står till arbetsmarknadens förfogande.
DRIFTREDOVISNING
Verksamhetsområde (tkr)

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Budget
2019

Budgetavvikelse

Verksamheter:
Lönebidrag till föreningar
Ferieplatser
Arbetsmarknadsåtgärder
FINSAM
Summa Arbetsmarknadsåtgärder

12

14

80

66

668

449

692

243

4 972

4 265

3 265

-999

259

252

260

8

5 911

4 980

4 297

-682

2019 tackade 57 procent av ungdomarna i 17-årsåldern ja till feriepraktik via
kommunen. Färre ungdomar i feriepraktik än beräknat innebar en positiv
budgetavvikelse.
Under 2019 fick inte förvaltningen intäkter/bidrag från staten avseende
arbetsmarknadsåtgärder i den omfattning man räknat med och har inte kunnat
sänka kostnaderna fullt ut i motsvarande mån.
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VATTEN OCH AVLOPP
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Vatten och avlopp ansvarar för kommunens vattenverk, reningsverk, vatten- och
avloppsledningar, vattentorn, pumpstationer, tryckstegringar och slamtömning.
Vattenverk finns i Fryksta, Högboda och Nilsby. Vattenverket i Fryksta levererar
dricksvatten till Kil, Fagerås, Gunnita och Tolita samhälle. Vattenverket i Högboda
förser cirka 125 personer med dricksvatten. Det minsta av kommunens tre
vattenverk finns i Nilsby där cirka 30 personer är anslutna. 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.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

• Snösmältningen var kraftig vilket påverkar temperaturen i avloppsvattnet
negativt. Det blir då svårare för våra bakterier att rena vattnet.

• Centrifugen råkade ut för ett haveri med följden att slammet var tvunget att
lagras i reningsverket under cirka tre veckor. Det innebar att processen blev
störd under en tid.

• Vi har ett stort problem med att det ibland kommer in eldningsolja i
avloppsvattnet i pumpstationen i Fagerås. Det är såpass mycket att det
påverkar inte bara processen, utan också arbetsmiljön för driftteknikerna.

• Under året har det även varit stort fokus på lakvatten till reningsverket som
ställer till det i den biologiska processen. Vi har fått föreläggande om att vi
inte följer vårt tillstånd.

• Vi har påbörjat planering för att, i samverkan med Karlstadsregionen, ska
kunna köra vårt slam till Karlstad för att där tillverka fordonsgas, i stället för
att lägga slammet på deponi. En förutsättning för detta är att inte lakvatten
är påkopplat reningsverket. Vi har skrivit ett remissvar till länsstyrelsen
angående lakvatten till reningsverket, där vi rekommenderar länsstyrelsen
besluta om att lakvattnet inte ska till reningsverket där det påverkar
processen negativt, med följd av att vi då bryter mot vårt tillstånd.

• Externslammottagare är nu inkörd och justerad och fungerar väldigt bra,
vilket påverkar den mekaniska processen positivt.
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• Harkevål pumpstation har råkat ut för haveri på både pumpar och ledningar
till en kostnad av cirka 200 000 kr. Orsaken är att den förväntade
livslängden är uppnådd på utrustningen.

• Högboda vattenverk: Dricksvattenpump 1 har havererat. När bytet ska ske
behöver det bli trycklöst under en kort tid. Utbytespump är nu monterad.

• VA-samverkan mellan Forshaga och Kil är under utveckling. Syftet med
samverkan är att få kunskap om kommunernas VA-verksamhet och kunna
vara ett stöd för varandra vid extrema händelser.

• Under året har vi råkat ut för både skyfall och tre stora åskoväder vilket har
orsakat ekonomiska konsekvenser som inte är budgeterade.

• Reningsverket klarar sina värden även i år, just nu har vi ett medelvärde på
kväve 12,4 (gränsen är 15) och fosfor 0.22 (gränsen är 0,3).
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING

•

VA-ledningssystemen i framtiden ska hålla i 100−150 år. Både forskningsoch investeringsbehoven är stora, och det gäller att satsa systematiskt på de
projekt och delar av systemen där nyttan blir störst.

• Varje år byggs det VA-ledningar för mer än 7 miljarder kronor i Sverige. Men
förnyelsetakten behöver öka med 40 procent för att inte underhållsbehovet
ska skjutas på framtiden, och de VA-ledningssystem som läggs i dag bör
enligt Svenskt Vatten ha en livslängd på minst 100 år. För att kunna göra
rätt prioriteringar behövs det kunskap om statusen hos enskilda delar av
systemet.

• Sverige har internationellt sett låga avgifter för vatten och avlopp. Samtidigt
behöver investeringarna öka för att upprätthålla anläggningarnas status,
möta nya krav och anpassa för klimatförändringarna.

• Årets statistik över vatten- och avloppstaxor visar att den procentuella årliga
ökningen av brukningstaxorna är mindre än den varit på 10 år. Till viss del
kan det bero på ränteläget, men de senaste åren kan vi se en trend mot lägre
ökningar.

• Många kommunala VA-organisationer behöver ökad kapacitet att identifiera,
planera och genomföra framtida investeringar. Att se över organisationerna,
inklusive möjligheter till olika former för samverkan mellan kommuner, är
därför ett viktigt steg för att säkra framtidens kommunala vattentjänster. Ju
längre nödvändiga förändringar och investeringar dröjer, desto brantare blir
backen mot full finansiering av hållbara vatten- och avloppstjänster.

• Investeringar som planeras i Kils kommun är att byta rensgaller på
reningsverket och byte av vattentornets tak. Vi behöver också fortsätta vår
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påbörjade satsning med utbyte av minst en pumpstation per år och
projektera för åtgärder i ledningsnätet. Det innebär ökade taxor årligen. Det
är viktigt med samverkan, bland annat med tanke på att det är mycket svårt
att rekrytera kompetent personal.
DRIFTREDOVISNING
Verksamhetsområde (tkr)

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Budget
2019

Budgetavvikelse

Verksamheter:
Vattenverk
Vatten- och avloppsledningar

-20 354

-22 047

-20 660

1 390

6 463

6 233

6 968

734

11 621

13 319

11 185

-2 135

2 270

2 495

2 507

11

Slamsugning

0

0

0

0

Summa Vatten och avlopp

0

0

0

0

Reningsverk
Pumpstationer

Verksamheten tar med sig sitt eventuella över- eller underskott till nästkommande
år.
Under 2019 har VA-verksamheten redovisat en positiv avvikelse med drygt
360 000 kronor. Vakans har medfört lägre personalkostnader.
Slamsugning redovisar en negativ avvikelse med knappt 150 000 kronor.

Sida 113 av 136

LEDNINGS- OCH VERKSAMHETSSTÖDJANDE
VERKSAMHETER
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
LEDNINGSSTÖD

Ledningsstödet ska stödja verksamheten och politiken med IT, kommunikation,
HR, ärendehantering och utredning, samt ekonomi och inköp.
KOSTENHETEN

Kostenheten tillagar varje dag cirka 2 900 portioner till våra gäster inom förskola,
skola och äldreomsorg, fördelat på åtta produktionskök, två mottagningskök och 32
personer. Kostenheten arbetar för att kunna erbjuda de måltider som efterfrågas
samt tillgodose alla olika behov hos kunderna.
FASTIGHET

Fastighet ansvarar för kommunala verksamhetslokaler. De uppgår till cirka 50 000
kvadratmeter.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
LEDNINGSSTÖD

• Inom några områden har vi påbörjat och utvecklat samverkan med andra
kommuner. Det gäller främst Forshaga, som vi sedan oktober månad har en
gemensam upphandlingsfunktion med.

• Implementering av ett nytt gemensamt ekonomisystem för Kil och Forshaga
har påbörjats under hösten och kommer att tas i drift i april 2020.

• Tillsammans med Forshaga och Hammarö har vi en gemensam tjänst som
dataskyddsombud.

• En upphandling av diariesystem för 13 av 16 av länets kommuner har
avslutats och Kil kommer att börja jobba i systemet från och med hösten
2020.

• Samtliga kunder har nu möjlighet att få elektronisk faktura från kommunen,
och kommunen själv har börjat att ta emot elektroniska fakturor från
leverantörer.
KOSTENHETEN

• Kostenheten har under 2019 bland annat arbetat med två projekt,
Klimatsmart mat som syftar till att öka kockarnas kreativitet för att göra
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ännu mer smakrik mat och samtidigt minska matsvinnet, och Livsmedel i
kris, som handlar om att förbereda Kils kommun inför en krissituation.

• Vi har haft en inspirationsdag, "Eko i Linnés fotspår", med Santa Maria som
tipsade personalen om kryddor, klimatsmarta recept och mellanmål för de
äldre.

• Den 17-18 september var det final för White Guide junior i Malmö, där
Sannerudsskolan var en av tio svenska kommuner som hade nominerats till
Årets Pep-skola.
FASTIGHET

• Ombyggnationen av Sannerudsskolan F-6 och förbindelsegång till högstadiet
har färdigställts till en kostnad av cirka 12 miljoner kronor.

• Projektet med en ny treparallellig Vikstaskola har påbörjats och beräknas
vara klar hösten 2022.

• I Sannerudsskolans B-hall har sportgolvsmatta lagts in och ljuddämpande
åtgärder har genomförts.

• Inbrottslarm i Bodaskolan har bytts ut och passersystem har installerats.
• Belysning på Bodaskolans utemiljö har setts över och vi har utökat antalet
belysningsstolpar.

• Oljepannan på Tolitaskolan gick under hösten sönder och en ny har
installerats. Oljepannan fungerar som spetsvärme och backup till
pelletspannan.

• Renovering av ytskikt i köket på Bodaskolan påbörjades i december och
beräknas vara klart till skolstart i januari 2020.

• Det har gjorts en elrevision på gamla Scanområdet och vi har börjat åtgärda
bristerna. Flera ställverk inom området har brister, vilket innebär stora
kostnader att åtgärda men det är ännu oklart hur mycket.
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
LEDNINGSSTÖD

• Inom de olika kommunövergripande processerna behöver vi se över
arbetssätt och ifall det är lämpligt komplettera med IT-tekniska lösningar.
Fakturaflödet är en process som kommer att ses över i syfte att förenkla för
chefer och förbättra informationskvaliteten i redovisningen.

• Arbetet med att tillsammans med Forshaga kommun implementera ett
gemensamt redovisningssystem kommer att ta resurser i anspråk i början av
året. En för kommunerna gemensam systemförvaltning och
användarsupport kommer då att finnas.
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• Vi behöver lägga mer resurser på att digitalisera våra processer.
• Ledningsstödet kommer att få en central roll för att förverkliga politiska
beslut om samordning inom kommunkoncernen. Det är inom
ärendehantering och ekonomistyrning som det finns störst potential att
samordna processerna.
KOSTENHETEN

• Vi fortsätter arbetet mot Agenda 2030 och har som mål att minska svinnet
med 50 procent från augusti 2019 och öka andelen ekologiskt till 60
procent.

• Vi kommer att slutföra projektet Livsmedel i kris.
• Vi planerar för Vikstaskolans tillagningskök.
• Vi planerar för nytt äldreboende med restaurang och ser över hur vi kan
säkerställa maten för alla kunder.

• Vi är på gång med att skicka ut en upphandling om kött, då vårt nuvarande
avtal går ut i oktober 2020. Upphandlingen kommer att rikta sig till
närområdet och vi gör den tillsammans med Forshaga och Grums. Till
hösten påbörjar vi den stora grossistupphandlingen. Vårt mål är att vi ska
kunna fortsätta laga bra mat med bra råvaror till våra kunder.
FASTIGHET

• Det kommer att bli ökade kostnader för fastighetsdrift i framtiden på grund
av större och akuta reparationer. Underhållet av lokalerna är eftersatt och
kraven på lokalerna från hyresgästerna ökar. Konsultföretaget ÅF AB har
tagit fram underhållsplaner för kommunens fastigheter där de har
undersökt de stora delarna i fastigheterna som dörrar, fönster, entréer, tak,
takavvattning, fasad, ventilation, el centraler, värmecentraler, viss
belysning, portar och hissar. Underhållsskulden på de kommunala
fastigheterna uppgår till cirka 20 miljoner kronor. Underhållsplanerna
omfattar som sagt inte allt i byggnaderna. Tillkommer gör kostnaderna för
inre ytskikt, belysning inne, golv, brandlarm, inbrottslarm, utemiljö, vanliga
kök och tillagningskök.

• Samordnad fastighetsförvaltning tillsammans med Kilsbostäder kommer att
innebära ett stort arbete under det kommande året, men på sikt kommer det
att vara positivt för kommunkoncernen.
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DRIFTREDOVISNING
Verksamhetsområde (tkr)

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Budget
2019

Budgetavvikelse

Verksamheter:
Måltidsverksamhet

844

138

0

-138

Verksamhetslokaler

7 183

7 859

6 600

-1 259

Förvaltningsledning

0

5 391

5 807

+416

29 330

22 121

23 124

+1 003

6 853

8 536

8 828

+292

Ledningsstöd
Övriga kommungemensamma
kostnader
Digitalisering
Summa Ledningsoch verksamhetsstöd

14

0

1 000

+1 000

44 224

44 045

45 359

1 314

Lednings- och verksamhetsstöd redovisar 2019 ett överskott mot budget med cirka
1,3 miljoner kronor. I utfallet för verksamhetslokaler ingår ej budgeterade
utrangeringar med närmare 1,3 miljoner kronor, vilket innebär att det reella
budgetöverskottet för lednings- och verksamhetsstöd blir cirka 2,6 miljoner kronor.
Måltidsverksamheten redovisar ett underskott med 138 000 kronor, vilket avser
personalkostnader och vissa tillfälliga kostnader i form av inventarieinköp med
mera.
Den genomsnittliga kostnaden per portion 2019 uppgick till 35,65 kronor, att
jämföra med budgeterade 35,44 kronor per portion.
Verksamhetslokaler redovisar ett resultat ca +/-0 mot budget, bortsett från ovan
nämnda utrangeringar.
Förvaltningsledning uppvisar ett överskott med cirka 400 000 kronor, vilket
främst avser personalkostnader samt kommundirektörens budget för oförutsedda
kostnader.
Ledningsstöd ger ett överskott med cirka 1 miljon kronor. Överskottet avser helt
och hållet personalkostnader, på grund av dels vakanser i samband med att
medarbetare slutat, dels sjukskrivningar och övrig korttidsfrånvaro.
Övriga kommungemensamma kostnader redovisar totalt ett överskott med cirka
300 000 kronor. Ett sparbeting på närmare 900 000 kronor, som beslutades efter
att budgeten för 2019 var fastställd, har tagits inom övriga kommungemensamma
kostnader. Dock har även kommunens kostnader för löneväxling, pension,
redovisats här, vilket inneburit en ökad kostnad med närmare 600 000 kronor.
Kostnaderna för företagshälsovård har varit cirka 150 000 kronor lägre än budget
och kostnaderna för ledarutveckling cirka 100 000 kronor lägre än budget.
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Däremot har kostnaderna för friskvårdsaktiviteter ökat, cirka 110 000 kronor högre
än budget. Vidare har anslaget för facklig tid överskridits med cirka 130 000
kronor.
Digitaliseringsanslaget på 1 miljon kronor har inte förbrukats under 2019, vilket
ger ett överskott med motsvarande belopp.
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RÄDDNINGSTJÄNST OCH SAMHÄLLSSKYDD
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Verksamhetsområdet består av räddningstjänst (sköts av kommunalförbundet
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund) samt säkerhetssamordning,
samhällsskydd och gemensam krishantering.
DRIFTREDOVISNING
Verksamhetsområde (tkr)

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Budget
2019

Budgetavvikelse

Verksamheter:
Räddningstjänst
Samhällsskydd
Summa Räddningstjänst
och samhällsskydd

9 079

9 260

9 261

1

182

165

452

287

9 261

9 425

9 713

288

Kostnaderna för Räddningstjänsten överensstämmer med budget. Kostnaderna
består uteslutande av driftbidrag till Karlstadsregionens räddningstjänstförbund.
Budgetavvikelsen inom Samhällsskydd beror på ökat bidrag från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. Kommunens kostnader för samhällsskydd har varit
enligt budget.
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FÄRDTJÄNST
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Verksamhetsområdet består av färdtjänst. Verksamheten utförs av Region
Värmland/Värmlandstrafik.
DRIFTREDOVISNING
Verksamhetsområde (tkr)

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Budget
2019

Budgetavvikelse

Verksamheter:
Färdtjänst
Riksfärdtjänst

1 910

1 797

1 811

15

168

173

172

-1

1 970

1 983

14

Kollektivtrafik (t o m 2018)

11 898

Summa Färdtjänst
och Kollektivtrafik

13 976

Kollektivtrafiken ingick i verksamhetsområdet till och med 2018.

Redovisad kostnad för färdtjänst 2019 är marginellt under budget. Dock har efter
bokslutet redovisats en slutavräkning avseende den operativa trafikkostnaden för
2019 från Region Värmland på cirka 1,5 miljoner kronor. Kils andel av
slutavräkningen är drygt 200 000 kronor.
Ansvaret för kollektivtrafiken gick över till Region Värmland från och med 201901-01. Skatteväxling har genomförts.
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Koncernsammanställningar
RESULTATSAMMANSTÄLLNING 2019
(tkr)

SNIKAB

KEAB

KAHAB

KBAB

HHAB

KSAB

SKAB

ECG

Koncern
-interna
eliminer
ingar

Totalt
bolagskoncern

Rörelsens
intäkter

1 163

36 656

18 276

79 223

8 215

5 064

897

74

-11 953

137 614

Rörelsens
kostnader

-1 225

-30 591

-17 154

-68 350

-7 461

-5 360

-1 318

-46

11 953

-119 552

-62

6 065

1 122

10 873

754

-296

-422

28

0

18 062

Resultat
från
finansiella
poster

2 045

-1 443

0

-3 861

-507

-2

0

-17

-2 271

-6 056

Resultat
efter finansiella
poster

1 984

4 622

1 122

7 012

246

-298

-422

11

-2 271

12 006

Bokslutsdispositioner

300

-4 500

-1 100

-423

0

300

0

0

5 869

446

2 284

122

22

6 589

246

2

-422

11

3 598

12 452

Rörelseresultat

Resultat
före skatt
Skatt
Årets
resultat

-3

-16

-7

-1 726

0

-1

0

-2

-1 117

-2 871

2 281

106

15

4 864

246

1

-422

9

2 481

9 581

Bolagsförkortningar:
SNIKAB = Samhällsnytta i Kil AB
KEAB = Kils Energi AB
KAHAB = Kils Avfallshantering AB
KBAB = Kilsbostäder AB
HHAB = Hantverkshuset i Kil AB
KSAB = Kils Stadsnät AB
SKAB = Servicebolaget i Kil AB
ECG = ECG Arena AB
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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 sex helägda företag; Kils Stadsnät AB,
Kilsbostäder AB, Hantverkshuset i Kil AB, Servicebolaget i Kil AB, ECG Arena AB
samt Kils Energi AB. Kils Energi AB är i sin tur moderbolag till helägda
dotterbolaget Kils Avfallshantering AB.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

• Under året har två nya dotterbolag tillförts koncernen. Servicebolaget i Kil
AB som har förvärvat inkråmet och fastigheten av Projektilen Ekonomisk
Förening. ECG Arena AB har förvärvats till 91 procent av ECG Holding och
ECG Holding AB har ett kvarvarande ägarskap om 9 procent.

• Två bolagsdagar hållits med alla i koncernen ingående bolag. Samsyn finns
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. Vidare så har beslut
fattats om att samordning inom områdena upphandling,
ekonomiadministration, ärendehantering diarium, arkiv, HR samt juridisk
rådgivning. Bolagskoncernen ska också ingå i beslutad årsplaneringsmodell.

• Resultatet för koncernen före bokslutsdispositioner och skatt är cirka 11
miljoner kronor. Avkastningskraven uppnås i allt väsentligt hos
dotterbolagen.
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FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
För koncernen som helhet torde utvecklingen fortsatt kunna vara positiv. Dock
kräver en positiv utveckling ett fortsatt aktivt ägarskap, samt att ett fortsatt arbete
med effektiviseringar inom koncernen såväl som mellan koncern och kommun.
UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET,
RESULTAT OCH STÄLLNING
Ekonomisk översikt (tkr)

2018

2019

Nettoomsättning

1 150

1 163

Rörelsemarginal %

26 %

-5 %

Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet %
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251

-287

95 155

92 683

47 %

46 %

KILS ENERGI AB
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Kils Energi AB bedriver produktion och distribution av fjärrvärme till cirka 630
kunder i Kils tätort.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

• Ny tillståndsansökan har lämnats till mark- och miljödomstolen under
senare delen på året. Denna ansökan innebär att bolaget vill elda upp till
100 procent impregnerat trä samt installera elproduktion för att bli
självförsörjande på el. Orsaken till dessa åtgärder är att returträ börjar bli en
bristvara på grund av ökad materialåtervinning i Polen och Baltikum där det
görs spånplattor av materialet. Prisbilden är därmed för hög för att bolaget
skall kunna redovisa vinster framåt utan att behöva höja fjärrvärmetaxan.
Detta vill bolaget undvika så långt det är möjligt.

• Tillgängligheten på anläggningarna har varit hög, 98,3 procent. Detta bidrar
starkt till resultatet. Personalens goda arbete är också en starkt bidragande
orsak.
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
2020 kommer att bli ett mellanår för bolaget då högre bränslepriser och förväntat
högre elpriser kommer att slå igenom. Prognosen för 2020 är ett resultat på 2,3
miljoner kronor. Bolaget har investeringar att ta hänsyn till under 2020 och 2021 i
samband med den tänkta ändringen av bränslemix. Storleksordningen kan komma
att variera mellan 10-20 miljoner kronor beroende av vilket tillstånd mark och
miljödomstolen ger.
TILLSTÅNDS- ELLER ANMÄLNINGSPLIKTIG VERKSAMHET ENLIGT
MILJÖBALKEN
Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt tillstånd från mark- och
miljödomstolen.
UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET, RESULTAT OCH STÄLLNING
Ekonomisk översikt (tkr)

2018

Nettoomsättning

35 632

2019
36 162

Rörelsemarginal %

18 %

17 %

Resultat efter finansiella poster

4 800

4 620

111 694

112 084

41 %

44 %

Balansomslutning
Soliditet %
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KILS AVFALLSHANTERING AB
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Bolaget bedriver på uppdrag av Kils kommun den kommunala
renhållningsskyldigheten i kommunen, kommersiell verksamhet med egen deponi
samt mottagande av verksamhetsavfall på återvinningscentralen.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

• Lakvattenreningen är i stort sett klar. Växtligheten behöver utvecklas
ytterligare. Trots detta är reningsfunktionen mycket god i anläggningen.
Bolaget förväntas kunna stoppa pumpandet till reningsverket under våren
2020.

• Kommunfullmäktige har under året fattat beslut om miljöstyrande taxa.
Denna träder i kraft 2020-04-01.
Detta innebär att det blir frivilligt att sortera ut matavfall, men om men
väljer att sortera ut matavfall så förbinder man sig också att sortera rätt. Om
man inte gör det så får man finna sig i ett betydligt dyrare abonnemang för
osorterat avfall.

• Bolaget har påbörjat etapp 2 i om-/tillbyggnad av återvinningscentralen
(ÅVC) Denna etapp innebär att ris, sten, jord med mera flyttas ut från ÅVCområdet till gärdet öster om kontoret.

• Hösten/vintern 2019 varit den mest nederbördsrika på 20 år. Det har
inneburit betydande kostnader för pumpning av lakvattnet till
reningsverket. Därav har resultatet belastats med cirka 250 000 kronor.
Detta utgör skillnaden mellan tidigare prognos och utfall för 2019.
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Det finns planer för utveckling av återvinningscentralen, detta innefattar också
planer på en digitalisering av verksamheten med fokus på kundnytta. Vi förväntar
oss att kvaliteten på matavfall kommer att höjas under året då den miljöstyrande
taxan införs från och med 2020-04-01.
TILLSTÅNDS- ELLER ANMÄLNINGSPLIKTIG VERKSAMHET ENLIGT
MILJÖBALKEN
Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljötillstånd utfärdat av
Länsstyrelsen i Värmlands län samt Länsstyrelsen i Örebro län.
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UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET, RESULTAT OCH STÄLLNING
Ekonomisk översikt (tkr)

2018

Nettoomsättning

18 460

2019
18 222

Rörelsemarginal %

10 %

6%

Resultat efter finansiella poster

1 899

1 121

31 886

33 495

66 %

63 %

Balansomslutning
Soliditet %
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KILSBOSTÄDER AB
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Kilsbostäder AB äger och förvaltar bostadslägenheter, kontors- och butikslokaler,
lokaler för offentlig verksamhet, carportar, garage och 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.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

• Bolaget har fortsatt stark utveckling beroende på låga vakansgrader,
kostnadseffektiv förvaltning och drift samt det låga ränteläget. Bolaget
arbetar kontinuerligt med att hålla fastighetsbeståndet väl underhållet och
arbetar med att år från år minska energianvändningen, vilket har gett och
ger positivt utfall.

• Under 2017-2018 genomförde vi en hyresgästundersökning där vi fick så fina
resultat att vi i februari 2019 nominerades som en av tre bästa hyresvärdar i
Sverige. Vi nominerades i kategorin Produktindex, som visar hur nöjda
hyresgästerna är med sin bostad och sitt område. Undersökningen visade att
83 procent av hyresgästerna är nöjda eller mycket nöjda, jämfört med ett
genomsnitt på 77,4 procent. Vi fick höga betyg främst när det gäller trivsel i
lägenheten, planlösningen och tillgången till dagsljus i boendet men även de
allmänna utrymmena och skötseln av dessa gav oss höga poäng.

• I juni anordnade vi tillsammans med Svenska Livräddningssällskapet
(SLS) en simskola för våra yngsta hyresgäster. Kilsbostäder stod för
transport och mellanmål medan SLS stod för undervisningen. Under åtta
dagar fick 30 barn i åldrarna 5-12 år tillfälle att skaffa sig vattenvana, en del
lärde sig att simma och alla fick även lära sig grunderna i livräddning. Vi fick
mycket positiv feedback på simskolan och kommer om möjligt att anordna
den under kommande somrar.

• Vi har under året bytt grafisk profil vilket innebär att kommunen och
samtliga bolag numera har likadant grundutseende på den grafiska profilen.
Arbetet förlöpte väl och själva bytet av logotyp på husfasader, tryckt
material, hemsida, arbetskläder, bilar och övrigt material som till exempel
giveaways skedde i mitten av juni.
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• Under året fortsatte vi arbetet med att minska ner lånestocken för att
minimera påverkan av eventuella räntesvängningar och som ett led i detta
löste vi i januari ett lån om 20 miljoner kronor. I slutet av året innehöll
skuldportföljen lån om 258 miljoner kronor och det nominella värdet på
derivaten uppgick till 110 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 även
fortsatt att inom hela beståndet renovera badrum och detta arbete kommer
att fortgå under ett flertal år framöver. Vi har arbetat med löpande
renoveringar och underhåll som till exempel inre målning av källare,
tvättstugor och trapphus, byte till energibesparande armatur och byte av
lägenhetsdörrar.

• Bland de större reparations- och underhållsarbeten som genomförts under
året märks byte av balkongdörrar och partierna vid dessa på Gränderna,
asfaltering av parkeringsplatser vid de vita husen på Skogsvägen, renovering
av balkongplattor på Gränderna samt de vita husen på Skogsvägen och
dränering av en fastighet med källare.

• I augusti drabbades Kil av ett omfattande regnoväder vilket skapade stora
problem då dagvattenledningarna inte klarade av att hålla undan den
ofantligt stora mängd regn som föll på kort tid. För Kilsbostäders del gav
ovädret skador genom att vatten i stora mängder forsade in ner i fem av våra
nyrenoverade källargångar samt trängde in i delar av biblioteket. Det
sistnämnda är åtgärdat medan källargångarna kommer att renoveras under
2020.

• Under 2019 genomfördes kostnadsförda reparations- och underhållsarbeten
av lägenheter för drygt 9,8 miljoner kronor (2018: drygt 13 miljoner kronor)
och lokaler för drygt 1,1 miljoner kronor (2018: drygt 1,3 miljoner kronor).
Summan för lägenheterna är lägre i jämförelse med föregående år då vi
medvetet satsade extra medel på området.

• Projekt som aktiverats under 2019, det vill säga lagts upp som tillgång i
balansräkningen, består av rivning av Folkets hus som köptes in från
kommunen under 2018, byte av samtliga fönster på Skogsvägens röda
område, del av kostnaden för köksrenoveringar, hissbyte på Sannerudsgatan
35 B, ny ventilation i del av Företagshotellet Gränderna samt i huset invid
bibliotekstorget där bland annat begravningsbyrån har sin verksamhet samt
kostnaden för fasadskyltarna som byttes ut på våra fastigheter i samband
med logotypebytet.
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• Följande projekt är påbörjade under 2019 men kommer att färdigställas och
aktiveras under 2020: byte av värmeväxlare i kvarteret Hantverkaren,
fönsterbyte i kommuncentrum samt renoveringen av Gröna stråket som
löper invid kommunhuset ner till Gröna torget.

• 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 två villor sålts till privatpersoner. För att
trygga framtida byggmöjligheter har bolaget köpt en tomt på
Sannerudsgatan av Kils kommun.

• Antal vakanta lägenheter under 2019 var i genomsnitt 2,8 stycken per månad
jämfört med 4,4 stycken under 2018. Under 2019 har 126 boende flyttat
vilket resulterar i att av- och omflyttningsstatistiken för året utgör 16,2
procent i förhållande till lägenhetsbeståndet den sista december. Jämfört
med föregående år (15,8 procent) är siffran marginellt högre. Under året har
antalet intressenter i vår databas ökat från 627 till 771 stycken (varav 669
externa, det vill säga intressenter som i dagsläget inte är boende i
Kilsbostäders bestånd). Det genomsnittliga antalet dagar i kön innan avtal
tecknas har under året förändrats (ökat) med 43 dagar till 283 dagar.

• I början av året beslutades det att gemensam fastighetsförvaltning ska
genomföras och att all fastighetsförvaltning inom Kils kommunkoncern
skall läggas under Kilsbostäder. Arbetet med att skapa gemensam
fastighetsförvaltning där Hantverkshuset i Kil AB och Kils kommuns
fastighetsenhet organisatoriskt flyttas in under Kilsbostäder påbörjades
under 2019 och förväntas bli klart i mitten av 2020. En del av denna lösning
har dock genomförts under året och består i att Kilsbostäder AB och
Hantverkshuset i Kil AB har gemensam styrelse från maj månad och
gemensam vd från november.

• Under året har arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag för
nybyggnation på Hovslagaren 17, Storgatan 23-25, påbörjats.
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING

• Vi fortsätter att arbeta med olika underhålls- och renoveringsinsatser som
bibehåller den goda underhållsnivån våra fastigheter har. Några av de
kostsammare åtgärder som planeras för 2020 är fönsterbyte på Skogsvägens
vita hus samt total renovering av Rosengården, en allmän parkliknande yta,
som ligger mellan Kooperativa hyresrättsföreningen Kils Trygga Hem och
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kommunkontoret. Vi planerar även för utbyte av två hissar på
Sannerudsgatan 35 A och C.

• Kilsbostäder utför lokalvård åt Kils kommun i deras egna och förhyrda
lokaler. Uppdraget genomförs dels med egen personal och dels med
kontrakterad underentreprenör. Förvaltningsuppdraget löper till och med
30 juni 2021.

• I januari 2020 läggs upphandling av nybyggnation på Hovslagaren 17 ut på
e-avrop och förhoppningen är att en byggnation om ett hyreshus med fem
våningar ska påbörjas efter sommarsemestrarna och stå klar för inflyttning
årsskiftet 2021-2022.

• Sammantaget ser den framtida utvecklingen ljus ut både vad gäller bolagets
bemanning, förvaltning och ekonomi.
UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET, RESULTAT OCH STÄLLNING
Ekonomisk översikt (tkr)

2018

Nettoomsättning

2019

77 440

Rörelsemarginal %
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet %
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78 424

20

14

7 863

7 014

501 812

480 448

32

35

HANTVERKSHUSET I KIL AB
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Hantverkshuset i Kil AB äger och förvaltar mark och lokaler avsedda för industri
och hantverk. Bolaget skall även medverka till att täcka kommunens eget behov av
lokaler.
Hantverkshuset i Kil AB ägs i sin helhet av Samhällsnytta i Kil AB. Samhällsnytta i
Kil AB är moderbolag i Kils kommuns bolagskoncern. Samhällsnytta i Kil AB ägs i
sin tur av Kils kommun.
Hantverkshuset i Kil AB har sedan 1 november 2019 samma vd som Kilsbostäder
AB. Fastighetsskötseln köps dels av Kils kommun och del av externa entreprenörer
medan hyres- och ekonomihantering köps av Kilsbostäder AB
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

• Fastigheten på Årstidsvägen har fram till hösten 2019 haft vakanser om
knappa 170 kvadratmeter och från den 1 september är 118 av dessa uthyrda
till Skidata.

• Fastigheten på Allégatan har under perioden 1 maj till den 6 december varit
outhyrd och under renovering men har nu hyresgäster. Fastigheten har
renoverats både in- och utvändigt för stora belopp och är nu i toppskick.

• Utöver ovan nämnda underhålls- och reparationsarbeten har bland annat
brister som uppdagats vid elrevision åtgärdats och ett omklädningsrum på
Gärdesgatan renoverats.

• Under 2019 genomfördes kostnadsförda reparations- och underhållsarbeten
för 985 000 kronor (2018: knappt 1,4 miljoner kronor) medan kostnaden
för ombyggnation uppgick till 906 000 kronor (2018: 139 000 kronor).

• Stationshuset har under året varit föremål för omfattande
ventilationsarbeten där kostnaden har aktiverats, det vill säga att kostnaden
läggs upp som tillgång i balansräkningen och skrivs av under en längre
period. Även kostnaden för ett portbyte på Gärdesgatan 3 har aktiverats.

• Konsultföretaget ÅF (numera AFRY) gjorde under hösten en översyn av
liggande underhållsskuld och kommande underhållsbehov. Underlaget ska
användas som stöd för det fortsatta underhållsarbetet där en långsiktig plan
skall ligga till grund för framtida budgetarbete.

• I början av året beslutades det att gemensam fastighetsförvaltning skall
genomföras och att all fastighetsförvaltning inom Kils kommunkoncern
skall läggas inunder Kilsbostäder AB. Arbetet med att skapa gemensam
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fastighetsförvaltning där Hantverkshuset i Kil AB och Kils kommuns
fastighetsenhet organisatoriskt flyttas in under Kilsbostäder påbörjades
under 2019 och förväntas bli klart i mitten av 2020. En del av denna lösning
har dock genomförts under året och består i att Hantverkshuset i Kil AB och
Kilsbostäder AB har gemensam styrelse från maj månad och gemensam vd
från november.
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Lokalerna är i stort sett helt uthyrda vilket bådar gott inför 2020.
Under året kommer vi att arbeta med att ta fram en långsiktig underhållsplan och i
samband med det skapa hållbara lösningar för fastighetsförvaltning och
felavhjälpning.
UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET, RESULTAT OCH STÄLLNING
Ekonomisk översikt (tkr)

2018

Nettoomsättning
Rörelsemarginal %
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet %
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2019

7 556

8 215

13

9

454

246

40 739

40 776

13

15

KILS STADSNÄT AB
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Bolaget har sitt säte i Kil och ska 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. Samhällsnytta i Kil AB
är moderbolag i Kils kommuns bolagskoncern. Samhällsnytta i Kil AB ägs i sin tur
av Kils kommun.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

• Ett samarbete med Forshaga Fiber AB startades under året. Bolaget har
under året jobbat med att förbereda för att ta över driften från Zitius. En
total översyn av all aktiv utrustning genomfördes och nya switchar är
inköpta för att ersätta äldre och en ny Core är införskaffad. 2019-09-18
köpte bolaget 5 procent aktier i MittNät AB och blev då delägare och fick en
plats i styrelsen i bolaget.

• Vi har gjort flera efteranslutningar under året och även kopplat in Västra
Lersätter-området i september med 16 villor. Från december har bolaget
tillsammans med Forshaga Fiber AB startat en beredskap för att finnas
tillgängliga 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Bolaget fortsätter arbetet med att komma i fas med intäkter och kostnader. Vi ska
också vidareutveckla samarbetet och samverkan med andra fiberbolag i närheten
för att öka effektiviteten och minska kostnaderna. 2020 kommer vi ta över driften
av den aktiva utrustningen i fibernätet.
UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET, RESULTAT OCH STÄLLNING
Ekonomisk översikt (tkr)

2018

2019

Nettoomsättning

4 909

4 919

Rörelsemarginal %

-50 %

-6 %

Resultat efter finansiella poster

-2 632

-298

Balansomslutning

28 964

28 991

62 %

60 %

Soliditet %
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SERVICEBOLAGET I KIL AB
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Servicebolaget bildades i juni 2019 och drog i gång verksamheten 1 oktober.
Bolaget ägs till 100 procent av Samhällsnytta i Kil AB.
Bolaget bildades med bakgrund till att Projektilen ekonomisk förening på senare år
uppvisat ett allt svagare ekonomiskt resultat och att en nystart behövdes för att
kunna fortsätta och bedriva verksamheten. Med anledning av det var
medlemmarna överens om att Projektilens verksamhet skulle tas över av
kommunkoncernen. Föreningen har haft en dubbel affärsidé, där man både vill
hjälpa individer ut i arbete samtidigt som man säljer varor och tjänster. Projektilen
har utfört tjänster inom produktion och paketering, städning och rengöring,
trädgårdsjobb med mera, vilket Servicebolaget har fortsatt med.
Målsättningen med det nybildade bolaget är utveckla verksamheten, utöka antalet
servicetjänster och arbeta med personer i utanförskapet.
Servicebolaget är en lärande organisation där varje enskild individ utvecklas genom
arbete och lärande och skapar nytta för kunder och Kils kommun.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

• Tiden från uppstart 1 oktober har gått till att ta över verksamheten från
Projektilen ekonomisk förening samt att organisera och administrera
verksamheten från förening till aktiebolag med andra krav på rapportering
och redovisning.

• Arbetet med att vara en del av Kilsmodellen har pågått under hösten och
vintern. Bolaget kommer att vara en viktig del i arbetet med utanförskapet
där vi ska bidra med att ta emot personer både i praktik och i olika
anställningsformer.

• Avsaknad på snö har påverkat verksamhetens intäkter negativt eftersom
snöskottning är en stor del av vintersäsongens arbete.

• Lågkonjunkturen i Sverige har påverkat bolagets uppdrag på
paketeringssidan, det har varit färre och mindre uppdrag än tidigare år
vilket påverkar intäkterna.
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Kommunen har valt att bolagisera vissa verksamheter och från 1 februari 2020
kommer Servicebolaget leverera servicetjänster till kommunen i form av
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vaktmästarsysslor, posthantering och bland annat skötsel av Sannerudsvallen.
Detta är viktigt för Servicebolaget för att kunna arbeta mer långsiktigt med
personer i utanförskapet. Servicebolaget behöver vissa fasta uppdrag för att kunna
ha en jämn verksamhet och en stabilare ekonomi. Det är också en förutsättning för
att kunna ta emot praktikanter eller personer i olika kortare anställningar.
Fokus framöver är att skapa tydlighet och struktur för nuvarande personal och nya
som kommer från kommunen samt att fokusera på nöjda kunder och medarbetare.
Bolaget kommer också att arbeta med marknadsföring, särskilt ut mot privata
kunder som kan beställa olika hushållsnära tjänster och utnyttja RUT-avdrag.
Vi kommer att arbeta med utveckling av befintliga tjänster och också se om vi kan
utöka till fler affärsområden.
I de kommande ägardirektiven finns det förväntningar på tydlighet i vad som ska
uppnås, vilken roll bolaget ska ha både vad gäller ekonomi och hur vi ska arbeta
med utanförskapet.
UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET, RESULTAT OCH STÄLLNING
Ekonomisk översikt (tkr)

2018

2019

Nettoomsättning

0

896

Rörelsemarginal %

0

-47 %

Resultat efter finansiella poster

0

-421

Balansomslutning

0

887

Soliditet %

0

65 %
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ECG ARENA AB
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
ECG Arena är resultatet av en friskvårdssatsning i Kil. Bolagets syfte är att äga och
förvalta idrottshall för att ge företag, föreningar och medborgare goda möjligheter
till friskvård, leva ett aktivt liv med motion och aktiviteter.
Företaget har sitt säte i Kil.
Bolaget ägs numera till 91 procent av Samhällsnytta i Kil AB, som också upprättar
koncernredovisning, och till 9 procent av ECG Arena Kil Holding AB.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

• Bolaget har under året färdigställt byggnationen av ECG Arena som hyrs ut
till Kils kommun från och med oktober.

• En nyemission har gjorts som inte hunnit registreras hos Bolagsverket innan
årets slut.
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Fokus framöver är att jobba med intäktssidan.
Bolaget kommer marknadsföra idrottshallen och dess konferensdel.
Bolaget ska initiera försäljning av reklamplatser i idrottshallen och på ljusskylten
utanför byggnaden.
Bolaget ska skapa förutsättningar och aktiviteter för föreningslivet, företag och
medborgare genom samverkan med intern och extern kommunal verksamhet, men
framförallt med näringslivet och olika idrottsförbund.
UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET,
RESULTAT OCH STÄLLNING
Ekonomisk översikt (tkr)

2018

2019

Nettoomsättning

0

624

Rörelsemarginal %

0

-19 %

Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet %
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-37

-709

8 263

29 795

0%

1%

