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Kommunalråden har ordet
Det här är kommunens bokslut för år 2020, ett år vi aldrig tidigare
upplevt. Det som vi hade planerat kom helt att ställas på ända i början
av mars i och med utbrottet av covid-19.
Hela det svenska samhället, liksom övriga världen, ställdes inför utmaningar som
vi inte kunde överblicka. Det har naturligtvis påverkat hela den kommunala
verksamheten i Kil. Störst påverkan blev det inom vård och omsorg men i princip
har alla sektorer drabbats mer eller mindre. Bemanningsplaneringen blev tuff när
sjukfrånvaron ökade på grund av krav på sjukskrivning vid minsta symtom. Även
behovet av sjukvårdsutrustning och skyddsmaterial ökade kraftigt och det gällde
att hitta leverantörer som kunde leverera godkänt material.
Både personal och den kommunala ekonomin har belastats hårt. Många
oförutsedda kostnader riskerade det budgeterade resultatet på 15,5 miljoner kronor
men tack vare bidrag från staten har vi kunnat upprätthålla den kommunala
verksamheten.
Vi står, precis som många andra kommuner, inför flera utmaningar:

•

ökat personalbehov, inte minst inom vård och omsorg, när antalet äldre blir
fler, vilket kan leda till kompetensbrist

•

ökade kostnader för försörjningsstöd och risk för att långtidsarbetslösheten
fortsätter att öka

•

ökande och ibland mer komplexa behov av social omsorg för barn, unga och
andra utsatta grupper i samhället

•

högre ställda krav på ny eller utökad verksamhet inom till exempel
äldreomsorgen som kan komma från staten och dess myndigheter i
kölvattnet av corona-pandemin

•

stora investeringar i lokaler för äldreomsorg, förskola och VA (vatten och
avlopp) som innebär en ökad skuldsättning

Några av Kils kommuns utmaningar utifrån detta bokslut är:

•

Kraftigt ökade kostnader för individ- och familjeomsorg inom ramen för
institutionsplaceringar för barn och unga samt försörjningsstöd.
Svaga meritvärden för många elever som lämnar årskurs 9 vid
Sannerudsskolan i Kil
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•
•

Många elever som inte är behöriga till gymnasial utbildning
Vi bemannar i för stor utsträckning delar av vår verksamhet med vikarier
och andra tillfälliga anställningar.

Vad gör vi då åt det här?
Vi kraftsamlar i det vi kallar Kilsmodellen, som har till uppgift att fånga upp
människor som står utanför den reguljära arbetsmarknaden och som riskerar ett
ekonomiskt och socialt utanförskap. Ett framgångsrikt arbete gör att kommunens
kostnader för försörjningsstöd och andra sociala insatser kan minska samtidigt
som fler kan komma i utbildning och arbete.
Vi kraftsamlar för att utveckla skolorna i Kil, bland annat tillsammans med
Skolverket i ”Samverkan Bästa skola”, ett flerårigt projekt för att lyfta grundskolan i
Kil. Vi har också startat det separata IM-program som drivs i gamla
järnvägsstationen och som ska ge ungdomar gymnasiebehörighet.
Kils kommun har beslutat om att i större omfattning än nu bemanna sin
verksamhet med tillsvidareanställd personal i stället för visstidsanställd personal.
Det är ett viktigt steg i personalförsörjningen. Att utbilda fler till vård- och
omsorgsyrken är ett område där kommunen via den egna vuxenutbildningen kan
göra en insats. Allt för att höja kvaliteten mot våra kunder och tryggheten för vår
personal.
Som du kan se i detta bokslut redovisar kommunen ett mycket starkt bokslut, av de
skäl som vi tidigare redovisat, med ett resultat på cirka 18,8 miljoner kronor. Då
har vi ändå avsatt cirka 14 miljoner kronor för eventuella ersättningsanspråk med
anledning av översvämningen i augusti 2019. Till detta kommer ett resultat i
kommunens bolagskoncern på cirka 9 miljoner kronor.
Vi kan konstatera att Kil är på rätt spår och står redo inför nya stora investeringar
och kommande utmaningar.
Kil i mars 2021

Anders Johansson (S)

Kenneth Bengtsson (C)

kommunstyrelsens ordförande

kommunstyrelsens 1 vice ordförande
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Vart gick skattepengarna?
26,19

20,59

11,21

9,73

7,87

6,86

5,75

Fritid och kultur

4,03

Gator och vägar, park, skog 3,83
1,36
1,17
Övriga verksamheter

1,40

(I ”övriga verksamheter” ingår fysisk och teknisk planering, näringsliv, miljö och hälsa,
vuxenutbildning, integration, arbetsmarknad samt färdtjänst.)
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Förvaltningsberättelse
ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING
DEN KOMMUNALA KONCERNEN
Kommunkoncernens ekonomi stärks ytterligare och soliditeten inklusive
pensionsförpliktelser utanför balansräkningen ökar med nästan en procentenhet
jämfört med 2019. Till det bidrar positiva ekonomiska resultat i såväl kommun som
bolag samt att bolagskoncernens låneskuld amorterats ned.
Kommunkoncernens samlade resultat blev högre än föregående år, vilket förklaras
av ett högre resultat i kommunen. Bolagens samlade resultat blev något lägre än
2019.
Nettoinvesteringarna var 2020 mer än dubbelt så stora som 2019.
Självfinansieringsgraden av investeringarna är betydligt lägre och upplåningen
ökar.
Nettokoncernskulden, det vill säga koncernens sammanlagda skulder inom och
utanför balansräkningen minus tillgångar i kassa och bank, ökar såväl i absoluta tal
som i kronor per invånare.
Not: Från och med 2019 redovisas koncernens soliditet enligt kommunens
redovisningsprinciper. Det innebär att den uppskrivning som Kilsbostäder gjort av
värdet på sina fastigheter återläggs i den sammanställda redovisningen. Detta
påverkar nyckeltalen och en relevant jämförelse mellan 2018 och 2019 är inte
möjlig.
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DEN KOMMUNALA KONCERNEN
2020
Verksamhetens
resultat (mkr)

2019

36,9

2018

2017

2016

30,1

33,8

44,8

64,1

Finansnetto (mkr)

-9,9

-9,1

-13,3

-13,8

-24,6

Årets resultat (mkr)

27,0

21,0

20,5

27,6

36,6

Soliditet (%)

29,9%

30,6%

34,6%

33,1%

32,6%

Soliditet inklusive
totala pensionsförpliktelser (%)

14,4%

13,5%

18,2%

15,5%

14,1%

138,6

64,8

37,8

114,2

77,2

87,3%

109,3%

234,6%

103,7%

148,9%

669,5

625,0

625,8

648,7

603,7

Nettokoncernskuld
(mkr)

1 058,5

989,7

1 016,2

1 064,1

1 052,7

Nettokoncernskuld
per invånare (kr)

87 559

82 010

84 853

89 360

89 204

914

878

884

869

881

Investeringar,
netto (mkr)
Självfinansieringsgrad (%)
Långfristig låneskuld
(mkr)

Antal årsanställda

KOMMUNEN
När det gäller resultatnyckeltalen så kan man konstatera att såväl verksamhetens
intäkter som verksamhetens resultat samvarierar med olika statsbidragssatsningar.
Under 2020 har staten utgett statsbidrag i en mycket stor omfattning. Att
verksamhetens resultat 2020 trots det inte är högre förklaras av att en större
avsättning, 14,4 miljoner kronor, gjorts i bokslutet som reservation för att kunna
täcka kostnader till följd av skyfallet 2019. Avsättningen förklarar ökningen av
kostnaderna med 4,4 procent under 2020. Kostnaden för avskrivningar har ökat
varje år under perioden i absoluta tal. Dock är avskrivningarnas andel av
skattenettot i stort sett oförändrat den senaste femårsperioden.
Finansnettot har minskat den senaste femårsperioden, dels på grund av en lägre
räntesats på låneskulden och de två senaste åren på grund av utdelning från den
kommunala bolagskoncernen.
När det gäller balansnyckeltalen så ökar inte soliditeten 2020. Det är förväntat och
beror på investeringen i nya Vikstaskolan, som enligt fullmäktiges beslut
lånefinansieras. Årets nettoinvesteringar är på grund av skolinvesteringen betydligt
högre än tidigare år och självfinansieringsgraden av investeringar sjunker betydligt.
Kommunens långfristiga skulder, exklusive den del som vidareutlånas till bolagen,
har ökat med 80 miljoner jämfört med föregående år.
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KOMMUNEN
2020
Folkmängd per 1 nov

2019

2018

2017

2016

12 089

12 068

11 976

11 908

11 801

Kommunal
skattesats (kr)

21,87

21,87

22,35

22,35

22,35

Verksamhetens
intäkter (mkr)

194,4

180,8

172,4

193,2

198,4

Verksamhetens
kostnader (mkr)

900,8

862,4

839,1

824,5

789,3

Avskrivningar (mkr)
Skattenetto (mkr)
Verksamhetens
resultat (mkr)
Finansnetto (mkr)
Årets resultat (mkr)

27,1

26,0

24,8

24,2

22,4

752,2

719,5

703,2

675,8

652,7

18,8

11,8

11,6

20,3

39,4

0,0

-0,7

-3,1

-4,5

-4,4

18,8

11,1

8,5

15,8

35,0

2,5%

1,5%

1,2%

2,3%

5,4%

Kassalikviditet (%)

63,8%

74,2%

61,5%

62,5%

82,3%

Soliditet, inklusive
pensionsförpliktelser
utanför balansräkningen (%)

15,6%

15,7%

13,6%

10,6%

8,8%

116,7

32,1

57,6

37,6

38,7

77,2%

119,4%

97,0%

125,2%

135,7%

350,0

280,0

280,0

270,0

300,0

824

919

847

833

844

Resultat i %
av skatter och
generella
statsbidrag (%)

Investeringar,
netto (mkr)
Självfinansieringsgrad, investeringar
(%)
Låneskuld (mkr)
Antal årsanställda
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DE KOMMUNALA BOLAGEN
RESULTATSAMMANSTÄLLNING 2020

(mkr)

SNAB

KEAB

KAHAB

KAB

HIKAB

KSAB

SIKAB

ECG

Avgår
koncerninterna
poster

KONCERN
2020

KONCERN
2019

Nettoomsättning

1,8

35,2

18,9

76,3

8,1

11,5

12,2

2,3

-14,4

151,8

137,6

Rörelsens
kostnader

-1,5

-31,1

-17,6

-67,5

-6,7

-10,4

-12,6

-2,0

14,4

-135,0

-119,1

Rörelseresultat

0,3

4,1

1,3

8,8

1,3

1,1

-0,4

0,3

0,0

16,8

18,6

Resultat
från
finansiella
poster

3,7

-1,1

0,0

-4,2

-0,5

-0,3

0,0

-0,3

-4,0

-6,6

-6,1

Resultat
efter finansiella
poster

4,0

3,0

1,3

4,7

0,8

0,8

-0,4

0,0

-4,0

10,2

12,5

Bokslutsdispositioner

-0,3

-3,0

-1,3

1,3

1,5

-0,8

0,8

0,0

1,8

0,0

Resultat
före skatt

3,8

-0,1

0,0

6,0

2,3

0,0

0,4

0,0

-2,2

10,2

12,5

Skatt

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-1,2

-1,3

-2,9

Årets
resultat

3,7

-0,1

0,0

6,0

2,3

0,0

0,4

0,0

-3,4

8,9

9,6

Fotnot:
Servicebolaget i Kil AB har förlängt räkenskapsår som omfattar perioden 2019-08--2020-12.
I koncernredovisningen ingår intäkter och kostnader som redovisats 2020.
Bolagsförkortningar:
SNAB = Samhällsnytta i Kil AB
KEAB = Kils Energi AB
KAHAB = Kils Avfallshantering AB
KAB = Kilsbostäder AB
HIKAB = Hantverkshuset i Kil AB
KSAB = Kils Stadsnät AB
SIKAB = Servicebolaget i Kil AB
ECG = ECG Arena AB
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0,0

Den kommunala koncernen
KOMMUNENS OCH KONCERNENS ORGANISATION
[Få läsarens uppmärksamhet med ett bra citat från dokumentet eller använd det här
utrymmet för att framhäva en viktig poäng. Dra den här textrutan om du vill
placera den någonstans på sidan.]

Bild på organisationsträd, Kils kommunkoncern
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Viktiga förhållanden
för resultat och ställning
SAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLING
Beskrivningen av den samhällsekonomiska utvecklingen är hämtad ur cirkulär
20:57 från Sveriges kommuner och regioner publicerat 2020-12-15.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer att det rådande svaga
konjunkturläget i Sverige kommer att stärkas under 2021. Den fortsatta
återhämtningen kommer dock dämpas av att smittspridningen under den senare
delen av 2020 snabbt har eskalerat; likaså av de åtföljande restriktionerna. Detta
medför ett tillfälligt bakslag i återhämtningen, och en svag inledning av 2021. Att
vaccinering mot covid-19 har inletts i Sverige, liksom globalt, stärker samtidigt
konjunkturutsikterna för den andra halvan av året, och än mer utsikterna för 2022.
Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario med en utdragen återhämtning av
den svenska samhällsekonomin; ett normalt konjunkturläge förväntas inte nås
förrän 2024. Det låga resursutnyttjandet i nuläget innebär en potential för hög
BNP-tillväxt kommande år, när återhämtningen väl tar fart igen. Detta syns som
några år av BNP-tillväxt klart högre än den trendmässiga (2022–2023); detta
beräknas också ge skjuts åt sysselsättningen, liksom det kommunala
skatteunderlaget. Sammantaget beräknas arbetsmarknadens återhämtning dock
dröja. Andelen arbetslösa antas ligga omkring 9 procent de kommande två åren.
Förväntad utveckling för flera parametrar framgår av tabell 1.
TABELL 1. NYCKELTAL FÖR DEN SVENSKA EKONOMIN
Tabell 1, Nyckeltal för den svenska ekonomin, visar BNP, sysselsättning, arbetslöshet, timlön,
inflation samt befolkningen i åldrarna 15 till 74 år i procentuell förändring om inte annat
anges, för åren 2019 till och med 2024
2019

2020

2021

2022

2023

2024

BNP*

1,4

–3,3

2,5

3,3

2,7

2

Sysselsättning, timmar*

–0,3

–4,1

0,7

2,2

2,1

0,7

Relativ arbetslöshet, %

6,8

8,5

9,2

8,8

8

7,5

Timlön, Nationalräkenskaperna

3,8

4,6

1,9

2,2

2,3

2,4

Timlön, Konjunkturlönestatistiken

2,6

2,1

2,5

2,2

2,3

2,4

Inflation, KPIF

1,7

0,4

1,1

1,6

1,8

2

Inflation, KPI

1,8

0,5

0,9

1,5

1,9

2,3

Befolkning, 15–74 år

0,7

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

*Kalenderkorrigerat.
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BESKATTNINGSUTFALLET 2019
Det slutliga beskattningsutfall som Skatteverket publicerade den 9 december visar
att skatteunderlagstillväxten 2019 uppgick till 2,8 procent. I ett historiskt
perspektiv är det en relativt låg ökningstakt, som framförallt beror på en
omsvängning på arbetsmarknaden från kraftig ökning av arbetade timmar 2018 till
en minskning 2019. Ytterligare en faktor som höll tillbaka skatteunderlaget 2019
var möjligheten för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag att avsätta
100 procent av 2019 års vinst upp till en miljon kronor till periodiseringsfond. Det
minskade skatteunderlaget 2019 och den beräknade effekten på regioners och
kommuners skatteintäkter regleras på generella statsbidraget 2020 (eftersom deras
bokslut för 2019 redan var beslutade när förslaget presenterades).
PROGNOS OCH SCENARIO 2020–2024
Coronapandemin samt de åtgärder som aviserats och beslutats i syfte att mildra de
ekonomiska effekterna av pandemin får stor betydelse för skatteunderlaget.
Prognosen är därför behäftad med större osäkerhet än normalt.
SKR:s prognos för 2020 visar att en kraftig minskning av arbetade timmar bidrar
till ytterligare inbromsning av skatteunderlaget. Detta motverkas visserligen av
omfattande utbetalningar av permitteringslön, det vill säga löneutbetalningar utan
motsvarande arbetsinsats. Men lönesumman ökar ytterst lite: färre är sysselsatta,
en mindre del av de sysselsatta arbetar (eftersom fler är frånvarande) och den
arbetade tiden per person har minskat. Dessutom dämpas
skatteunderlagsutvecklingen av höjda grundavdrag för personer som fyllt 65 år,
vilket dock kompenseras genom en höjning av det generella statsbidraget.
Skatteunderlagstillväxten stannar 2020 under två procent. Att den inte blir ännu
lägre förklaras bland annat av en mycket kraftig ökning av inkomster från
arbetslöshetsersättning och sjukpenning, till stor del en följd av covid-19-pandemin
och tillfälliga åtgärder som beslutats för att mildra effekterna av denna.
Den begynnande konjunkturåterhämtning SKR såg under tredje kvartalet 2020 har
nu brutits till följd av pandemins andra våg och SKR räknar med att det dröjer en
bit in på 2021 innan ekonomin åter tar fart. Antalet arbetade timmar börjar då åter
växa, vilket leder till att lönesumman ökar mer än 2020. Skatteunderlagstillväxten
hålls visserligen tillbaka av att inkomster från sjukpenning återgår till mer normala
nivåer och indexeringen av pensionsinkomster blir lägre än 2020 men
arbetslöshetsersättningarna fortsätter öka i snabb takt. Den totala effekten är att vi
prognostiserar en fortsatt svag ökning av skatteunderlaget 2021.
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I SKR:s scenario innebär vägen till konjunkturell balans en ihållande stor ökning av
arbetade timmar bortom prognosåret 2021, framförallt 2022 och 2023.
Löneökningarna tilltar gradvis i vår framskrivning men är måttliga i ett historiskt
perspektiv. Detta hänger samman med antagandet om låg inflation. Liksom en svag
produktivitetstillväxt för hela samhällsekonomin.

ARBETSMARKNAD
Nedanstående text är delvis hämtad från Arbetsförmedlingens rapport om
arbetslösheten i december 2020.
Arbetslösheten har ökat, men inte så mycket som många först förväntade sig i de
prognoser som gjordes under de första månaderna av pandemin. I slutet av
december var arbetslösheten i riket enligt Arbetsförmedlingens statistik 8,8
procent, jämfört med 7,4 procent ett år tidigare. Korttidspermitteringarna har
räddat många jobb. Dessutom blev återhämtningen under sommaren och den
tidiga hösten starkare än vad de flesta hade trott.
I Kil var arbetslösheten i december 2020 7,2 procent, jämfört med 6,0 procent i
december 2019. Bland unga, 18-24 år, var arbetslösheten 16,8 procent i december
2020 jämfört med 10,4 procent ett år tidigare.
Det som är oroande är långtidsarbetslösheten. Antalet långtidsarbetslösa i riket,
som varit utan arbete mer än tolv månader, började enligt Arbetsförmedlingen öka
i den ekonomiska avmattningen före pandemin. Under 2020 steg siffran. Samma
tendens syns även i statistiken för Kils kommun, där cirka 150 personer i slutet av
året varit arbetslösa mer än tolv månader.
Högst är arbetslösheten bland unga och utrikes födda.
Antalet nyanmälda platser i Värmland var 2020 lägre än de två föregående åren.
Varsel i länet uppgick till 1 631, vilket är den högsta nivån på tre år.
Det är därtill rimligt att anta att arbetslösheten kan minska markant när
återhämtningen så småningom tar ny fart.
De sektorer som framför allt drabbats är hotell, restaurang och transport. Där
skulle många av arbetstillfällena kunna komma tillbaka. Dels handlar det om
verksamheter där uppstarts- eller uppskalningssträckorna ofta inte är så långa.
Dels är det branscher som till stor del sysselsätter grupper som har en svagare
ställning på arbetsmarknaden – alltså precis de grupper där arbetslösheten vuxit
mest.
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DEMOGRAFI
Befolkningssiffror per 1 november respektive år.
Kommunens befolkning har på fyra år ökat med i genomsnitt cirka 0,6 procent per
år. Ökningen har främst åstadkommits genom ett positivt flyttningsnetto, det vill
säga att fler flyttar in än flyttar ifrån kommunen. Det har i sin tur möjliggjorts på
grund av kommunens satsningar på att skapa tomter för småhus och ett nytt
trygghetsboende. Värt att notera är att befolkningen på landsbygden inte har
minskat.

Diagram över befolkningsutveckling, Kils kommun.
Siffror per den 1 november respektive år. 2016: 11 801, 2017: 11 908, 2018: 11 976, 2019: 12 068, 2020: 12 089
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BOSTADSMARKNAD
Kils kommun är en populär ort att bo i och olika typer av boendeformer är ständigt
efterfrågade.
Efterfrågan på bostäder i kommunen är fortsatt hög. Cirka 700 personer står i kö
till en lägenhet i Kilsbostäder och i den kooperativa hyresrättsföreningen Kils
Trygga Hem.
Utbudet på bostäder har ökat under året då 29 lägenheter i ett nytt
trygghetsboende färdigställts. Därutöver har ett antal villor uppförts i privat regi.
Omsättning av bostäder på den privata marknaden är och har varit låg under 2020.
Kommunen har påbörjat en exploatering av 30-talet villatomter i området
Dikartorp. I Södra Grimstad planerar en privat aktör 35 nya tomter för permanentoch fritidsboende. Kilsbostäder planerar för fler hyresrätter i centrala Kil.
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Händelser av väsentlig betydelse
Vi får gå tillbaka hundra år i tiden för att hitta ett år som varit så omvälvande som
2020. Den alltjämt pågående coronapandemin har präglat i synnerhet
verksamheten men även ekonomin i mycket stor utsträckning.
Kommunen gick upp i så kallat stabsläge den 13 mars då en förstärkt
ledningsfunktion sattes samman. Den består av politisk ledning, kommun- och
bolagsledningar samt medicinskt ansvarig sjuksköterska. Sedan i mars har den
förstärkta ledningsgruppen haft nästan 100 möten.
Kommunens verksamheter har alla påverkats av pandemin, vissa mer än andra.
Verksamheter inom vård, omsorg och skola stängdes för fysisk närvaro under våren
för att öppna upp under tidig höst för att åter stänga igen i slutet av året.
Äldreomsorgen var särskilt utsatt i december månad då ett stort antal medarbetare
och kunder drabbades av covid-19. Kommunledningen har hela tiden haft
ambitionen att så mycket som möjligt ska vara tillgängligt trots pandemin, en
ambition som varit framgångsrik mycket tack vare användande av digitala kanaler i
stället för fysiska möten.
Ekonomiskt kommer 2020 att räknas till ett av de bästa i kommunsektorn i
modern tid. Staten har i olika omgångar tillskjutit generella statsbidrag till
kommunerna, bidrag som i vissa fall varit högre än vad som motiverats av behovet
just då. Dessutom har staten tagit på sig finansieringsansvaret för extra kostnader
som pandemin åsamkat kommunen.
Kils kommun har sökt och beviljats cirka 11 miljoner kronor i extra bidrag.
Kommunens likviditet har stärkts vilket medfört att planerad upplåning inte
behövt genomföras under året, utan istället gett utrymme för att tillfälligt minska
låneskulden.
Sjukfrånvaron bland medarbetarna har stigit och var under 2020 cirka en
procentenhet högre än 2019. Staten har ersatt kommunen för sjuklönekostnaden
hela året.
Det positiva som man kan ta med ifrån 2020 är att vi hittat andra sätt att arbeta
som hittills visat sig mer effektiva och i flera fall medfört lägre kostnader, till
exempel för resor, konferenser och liknande. Pandemin har även blottlagt
utvecklingsområden i den kommunala organisationen, framför allt när det gäller
samordning kring bemanning i olika verksamheter.
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Ett beslut om ett mer hållbart sätt att organisera arbetet med planering, rekrytering
och bemanning av verksamheterna fattades när fullmäktige beslutade om
verksamhetsplanen. Förändringen går under benämningen Kund 21 och syftar till
att skapa bättre kontinuitet i verksamheterna genom att i högre utsträckning
bemanna med tillsvidareanställd personal i stället för korttidsanställda vikarier.
Under året har det inkommit ersättningsanspråk från privatpersoner och
försäkringsbolag om ersättning för skador till följd av skyfallet i augusti 2019. Det
specificerade ekonomiska krav som hittills ställts uppgår till cirka 9,5 miljoner
kronor. Kommunen har bestridit samtliga ersättningskrav i avvaktan på att
utredning i ansvarsfrågan är klar. Utredningen beräknas komma med ett första
resultat i mitten av 2021. En avsättning har gjorts i bokslut 2020 som motsvarar
inkomna ersättningsanspråk samt en uppskattning av de anspråk som ännu inte
beloppsmässigt specificerats. Totalt har 14,4 miljoner avsatts.
Ett antal fastighetsägare inom Lövenstrandsområdet anser att de betalat för hög
anläggningsavgift för anslutning till det kommunala VA-nätet och begär att en del
ska återbetalas. En avsättning för att möta en eventuell återbetalning har gjorts i
bokslut 2020.
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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.
UPPFÖLJNING OCH INTERN KONTROLL
Uppföljning av ekonomi med prognos för årets resultat görs tio gånger 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
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
Färgerna representerar de olika perspektiven.
Ekonomi

Medborgare

Miljö

Utveckling

Perspektiv

Mål och uppdrag

Ekonomi

Strategiskt mål 20192022: Soliditeten har
ökat.

Medborgare

Strategiskt mål 20192022: Kunder och
medborgare är nöjda
med den kommunala
servicen.

Medarbetare

Kommentar

Strategiskt mål 20192022: Vi har
Karlstadsregionens
bästa företagsklimat.

Strategiskt mål 20192022: Vi har underlättat
för egenförsörjning.

Uppfylls ej

Ingen

Uppfylls delvis

Uppfylls
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Går inte att följa upp då
medborgarundersökning
inte har genomförts
under 2020.
Kil hamnar på plats 34
av 290 kommuner i
Svenskt Näringslivs
ranking 2019, vilket är
näst högst i
Karlstadsregionen.
Kilsmodellen är sjösatt
sedan 1 mars 2020. Ett
intensivt arbete har
gjorts, och görs
fortfarande, för att sätta
organisation, funktioner,
processer mm. Det
mest är nu färdigt och
sedan oktober 2020 är
arbetssättet i skarp drift,
kartläggningar över
kunders behov pågår.

Perspektiv

Mål och uppdrag

Kommentar

Mål 2020 gator och
vägar: Högre nöjdhet
med gator och vägar i
nästa medborgarundersökning.

Mål 2020 gator och
vägar: Asfaltering ska
årligen ske på minst
2,5 % av kommunens
gator.
Mål 2020 fysisk och
teknisk planering:
Minst 50 % av
bygglovsansökningarna
ska från och med
halvårsskiftet 2020 ske
via e-tjänst.
Uppdrag 2020 fysisk
och teknisk planering:
Översiktsplanen ska
vara klar halvårsskiftet
2021 (ändrat av KF
200227 § 17).
Uppdrag 2020 fysisk
och teknisk planering:
Erbjuda e-tjänst för
bygglovsansökan från
och med halvårsskiftet
2020.

Ingen

Uppfylls

SCB:s medborgarundersökning har inte
gjorts under 2020 men
förvaltningen har gjort
en utvärdering om vad
Kilsborna är missnöjda
med och främst handlar
det om belysning,
enskilda vägar och
asfalt. Förvaltningen har
investerat i ett nytt
styrsystem gällande
belysning samt kommer
under 2021 påbörja en
översyn av våra
belysningsstolpar samt
utbyte av armatur.
Enskilda vägar kommer
att dikas under året.
Åtgärderna avser att
bidra till att i nästa
medborgarundersökning
leda till högre nöjdhet.
Målet uppfyllt

Uppfylls

Uppfylls delvis

Uppfylls
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Slutdatum är flyttad till
2021-12-31 på grund av
covid-19.

Perspektiv

Mål och uppdrag

Kommentar

Uppdrag 2020 fritid
och kultur:

Mål 2020 förskola:
90 % av vårdnadshavarna ska vara nöjda
med sin kommunala
förskolas verksamhet.
Mål 2020 förskola:
Kils kommun erbjuder
förskoleplats inom tre
månader.
Uppdrag 2020
förskola:

Uppfylls

Ingen

Uppfylls

Ingen

Mål 2020 grundskola:
Meritvärdena för elever
i årskurs nio ska öka
årligen.

Uppfylls ej
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Enheten har upprättat
riktlinjer för fastigheter,
byggnader och
anläggningar som
föreningar nyttjar. Under
året har enheten tittat
över vart
ungdomsgården ska
vara placerad och den
bäst lämpade lokalen är
den tidigare på
Sannerudsskolan. Här
finns tillgång till lokaler
lämpliga för aktiviteter.
Ingen enkät genomförd
2020, kommer att
genomföras våren 2021.

Kils kommun har
erbjudit förskoleplats
inom 3 månader.
En ny resursfördelningsmodell har tagits fram
inför 2021 där man
fördelar resurserna
mellan yngre och äldre
barn. Barnomsorgen på
obekväm arbetstid följ
upp månadsvis.
Ytterligare utredning
flyttas fram till 2021.
Under 2020 beställde
Kommunstyrelsen en
lokalutredning av Sweco
som skulle varit klar till
årsskiftet, men p.g.a.
pandemin har den dragit
ut på tiden och rapport
kommer att lämnas
under 2021. Under 2021
kommer det att utredas
mer vad som driver
kostnaderna i förskolans
lokaler.
Hög frånvaro (framförallt
anmäld av vårdnadshavare) och låg
studiemotivation hos en
för stor andel av
eleverna.
Ett långsiktigt och
omfattande arbete med
att höja studieresultaten
pågår både på
Sannerudsskolan och
inom sektorn.

Perspektiv

Mål och uppdrag

Kommentar

Mål 2020 grundskola:
Behörigheten till
gymnasiet ska öka
årligen.

Uppdrag 2020
grundskola:

Uppfylls ej

Ingen

Mål 2020
gymnasieskola:
Kilselevers avhopp från
gymnasiet ska årligen
minska till och med
2022, jämfört med 2018
års nivå.

Mål 2020
vuxenutbildning: SFIutbildningen ska leda till
jobb, studier eller
praktik.

Uppfylls

Uppfylls delvis
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Utfallet beror på hög
frånvaro(framförallt
anmäld av
vårdnadshavare) och
låg studiemotivation hos
en för stor andel av
eleverna.
Ett långsiktigt och
omfattande arbete med
att höja studieresultaten
pågår både på
Sannerudsskolan och
inom sektorn.
Pandemin har gjort att vi
inte har kunnat fokusera
på en del av uppdragen.
Under 2020 beställde
Kommunstyrelsen en
lokalutredning av Sweco
som skulle varit klar till
årsskiftet, men p.g.a.
pandemin har den dragit
ut på tiden och rapport
kommer att lämnas
under 2021.
Ungdomsgården har
varit stängd under
nästan hela 2020 och
det har inte varit
lämpligt att blanda
elever från olika skolor.
Covid-19 har medfört att
få elever har hoppat av
sina studier under marsjuni 2020 då de hade
distansundervisning.
Läsåret 19/20 var det 13
elever som hoppade av
under höstterminen
2019 och 11 elever som
hoppade av under
vårterminen 2020.
Måluppfyllelsen ser
olika ut beroende på
vilken målgrupp som
avses. Inom SFI finns
t.e.x elever som är
analfabeter, det finns
andra som har grundskola i hemlandet och
ytterligare en grupp som
har högre utbildning.
Elever med tidigare
utbildning har lättare att
gå vidare i jobb, studier
eller praktik.

Perspektiv

Mål och uppdrag

Kommentar

Mål 2020 LSS: Korta
handläggningstiderna
inom LSS årligen till
och med 2022, jämfört
med 2016 års nivå.

Uppdrag 2020 LSS:

Uppfylls

Uppfylls
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Snitt på 13 dagars
handläggningstid vilket
är klart under målet.
Dock finns en brist i
mätfunktionen då all
mätning måste göras
via handpåläggning, då
vi inte har system som
klarar att ta ut detta.
Årets mätning har skett
endast under tre tertial.
Det är endast ärenden
som inkommit med
ansökan, utretts och
beslutats inom tertialens
tidsperioder, flera
ärenden är pågående
över tertialen och dessa
redovisas inte eftersom
handläggningstiden ska
mätas inom tertialens
tidsram. För årets
mätning av de tre
tertialen tillsammans är
genomsnittet för
handläggningstid ett
snitt på 15 dagar.
Brukarundersökning
infördes 2019. 2020 års
brukarundersökning är
avslutad: P.g.a. den
låga svarsfrekvensen
redovisas inte resultatet
inom flera insatser och
det är svårt att dra
slutsatser av det
redovisade resultatet.
Verksamheten kommer
arbeta med följande
utifrån resultatet;
Kompletterande
och förtydligande
kommunikation,
bibehålla känslan av
trygghet, öka kundernas
självbestämmande och
delaktighet samt öka
deltagandet inför nästa
års enkät (läs mer i
månadsrapport dec 20). Utredning grön
omsorg är avslutad.
Rotation på daglig
verksamhetsplatser är
inte möjlig p.g.a
lagstiftning.

Perspektiv

Mål och uppdrag

Kommentar

Uppdrag 2020
socialpsykiatri:
Inför Kilsmodellen.

Uppfylls

Mål 2020 individ- och
familjeomsorg och
arbetsmarknad: Fler
Kilsbor ska nå egen
försörjning jämfört med
föregående år.

Uppdrag 2020 individoch familjeomsorg

Medarbetare

Strategiskt mål 20192022: Medarbetarna är
stolta över att arbeta i
Kils kommun.

Uppfylls delvis

Uppfylls

Uppfylls delvis
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Kilsmodellen är sjösatt
sedan 1 mars 2020. Ett
intensivt arbete har
gjorts, och görs
fortfarande, för att sätta
organisation, funktioner,
processer mm. Det
mest är nu färdigt och
sedan oktober 2020 är
arbetssättet i skarp drift,
kartläggningar över
kunders behov pågår.
Kilsmodellen är sjösatt
sedan 1 mars 2020. Ett
intensivt arbete har
gjorts, och görs
fortfarande, för att sätta
organisation, funktioner,
processer mm. Det
mest är nu färdigt och
sedan oktober 2020 är
arbetssättet i skarp drift,
kartläggningar över
kunders behov pågår.
Vi ser en ökning av
försörjningsstöd som
kan bero på
coronapandemin och
arbetsförmedlingens
omstrukturering.
Kilsmodellen är sjösatt
sedan 1 mars 2020. Ett
intensivt arbete har
gjorts, och görs
fortfarande, för att sätta
organisation, funktioner,
processer mm. Det
mest är nu färdigt och
sedan oktober 2020 är
arbetssättet i skarp drift,
kartläggningar över
kunders behov pågår.
Vi ser en ökning av
försörjningsstöd som
kan bero på coronapandemin och
arbetsförmedlingens
omstrukturering.
Individ- och
familjeomsorg deltar i
länsgemensamma
aktiviteter och
samarbeten.
Medarbetarenkät
kommer att genomföras
hösten 2021 och först
då har vi resultat att
jämföra med tidigare
enkät.

Perspektiv

Mål och uppdrag

Kommentar

Uppdrag 2020
ledningsstöd:
Säkerställ kompetensförsörjningen inom
koncernen Kils
kommun.

Miljö

Strategiskt mål 20192022: Kil har
inbjudande utemiljöer
(ren-hälsosam-skräpfri
miljö)

Uppfylls delvis

Uppfylls
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Att säkerställa
kompetensförsörjningen
kommer att vara svårt,
gränsande till omöjligt.
Tillgängliga i arbetsför
ålder kommer de
närmaste åren inte att
överensstämma med
behoven på
arbetsmarknaden.
Konstateras kan dock
att Kils kommun har
kunnat rekrytera den
kompetens som behövts
även under 2020.
Sökande med rätt
kompetens har funnits
till utannonserade
tjänster. Medarbetare
rekommenderar oss
som arbetsgivare och vi
ser också att flera som
tidigare lämnat
kommunen för andra
sektorer på
arbetsmarknaden
återvänder.
Städning utförs i
centrala Kil måndag,
onsdag, fredag, lördag
och söndag året runt
samt vid behov vid
storhelger och
evenemang för att ha en
ren, hälsosam och
skräpfri miljö.
Frykstahöjden städas
sommartid måndag,
onsdag, fredag, vintertid
en gång i veckan. Våra
kommunala badplatser
städas varje vardag,
vilket innefattar
skräpplockning samt
tvättning bryggor under
sommarhalvåret.
Papperskorgar och
hundlatriner ca 140 st.
töms varje vecka, ett 20
tal av dem där mycket
folk samlas töms mer än
en gång i veckan.

Perspektiv

Mål och uppdrag

Kommentar

Strategiskt mål 20192022: Kils kommun
prioriterar närproducerat, och
ekologiskt, i möjligaste
mån.

Strategiskt mål 20192022: Kils kommun har
ett utbyggt nät av gångoch cykelvägar.
Utveckling

Strategiskt mål 20192022: Befolkningen har
ökat.
Strategiskt mål 20192022: Antalet företag är
fler.

Strategiskt mål 20192022: Antalet besökare
i kommunen har ökat.
Uppdrag 2020 politik:
Utvärdera hur
politikerrollen i Kil har
förändrats i den nya
politiska organisationen
rörande trivsel och
styrningsförmåga.
Redovisning december
2020.
Uppdrag 2020
näringsliv:
Redovisning av sålda,
ej etablerade industritomter, ska ske vid
kommunstyrelsens
sammanträden i mars
och oktober.
Uppdrag 2020
näringsliv:
Kommunicera vikten av
ett bra lokalt
företagsklimat.
Uppdrag 2020
näringsliv: Detaljplan
för Dikartorp ska vara
klar 2020.

Uppfylls

Uppfylls

Uppfylls

Uppfylls

Förvaltningen uppfyller
målet att prioritera
närproducerade råvaror.
Gällande ekologiska
råvaror når vi nästan
målet och det beror i
stor del på att de
ekologiska råvarorna
fortfarande är dyrare.
Målet uppfyllt

Befolkningen i Kils
kommun har ökat med
cirka 45 personer under
2020.
Antalet företag har ökat
marginellt till 1 258
enligt UC:s rapportering,
att vi har så många
företag i Kils kommun
har dels med det goda
företagsklimatet att
göra, dels med goda
kommunikationer och
ett bra geografiskt läge
samt en bra livsmiljö.

Ingen

Har inte kunnat mätas
på grund av pandemin.

Uppfylls ej

Politiskt uppdrag. Har
inte genomförts

Uppfylls

Uppfylls

Uppfylls delvis
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Redovisningar har skett
vid angivna tidpunkter.
Totalt har 14 tomter
inom Lövenstrandområdet blivit sålda
under 2020.

Enheten kommunicerar
ut företagsklimatet via
sociala medier och
nyhetsbrev.
Arbetet är påbörjad,
beräknas vara klart
under 2022.

Perspektiv

Mål och uppdrag

Kommentar

Uppdrag 2020
ledningsstöd:
Förvaltningen
återrapporterar till
beredningsutskottet hur
förvaltningen ligger till i
aktuella uppdrag.

Uppfylls

Har redovisats löpande
under året enligt
beslutat tidplan.

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE
Kommunen har många mål och uppdrag. En del mål går inte att mäta då målet
grundar sig på olika undersökningar som inte har blivit genomförda i år.

•

Ekonomiperspektivet har ett mål att soliditeten ska öka. Soliditeten
inklusive pensionsskulden, som ligger utanför balansräkningen, var nästan
oförändrad, 15,6 procent (15,7 procent). Trots ett högre resultat än
budgeterat har den totala låneskulden för koncernen har ökat, vilket medför
en lägre soliditet. Årets resultatmål ökade däremot från 1,5 procent till 2,5
procent av skattenettot.

•

Medborgarperspektivet har tre strategiska mål där ett mål inte går att
mäta då nästa medborgarundersökning genomförs först 2021.
De ettåriga målen under medborgarperspektivet som är uppfyllda handlar
bland annat om att det har skett en ökning av digitala bygglovsansökningar,
att vi har nöjda kunder inom förskolan och att förskoleplats kan erbjudas
inom tre månader. Handläggningstiden inom LSS har kortats ner till 17
dagar och asfaltering av minst 2,5 procent av kommunens gator har
genomförts.
Målen om att meritvärdena för elever som söker till gymnasiet ska öka och
att Kil är den Värmlandskommun med lägst antal personer i
försörjningsstöd är inte uppfyllda. Detta är allvarligt eftersom det rör
personers framtid och möjligheten att kunna försörja sig själv både på kort
och lång sikt.

•

Medarbetarperspektivet har ett mål som inte går att mäta i år eftersom
det hänvisar till en medarbetarundersökning som ska genomföras 2021.
Utöver det strategiska målet har ledningsstaben fått ett uppdrag att
säkerställa kompetensförsörjningen inom kommunkoncernen. Det är ett
svårt uppdrag eftersom personer i arbetsför ålder inte kommer att
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överensstämma med behoven på arbetsmarknaden de kommande åren. Kils
kommun har kunnat rekrytera den kompetens som behövts även under
2020. Sökande med rätt kompetens har funnits till utannonserade tjänster
och medarbetare rekommenderar oss som arbetsgivare. Flera anställda som
tidigare lämnat kommunen för andra sektorer på arbetsmarknaden
återvänder.
Personalomsättningen har minskat jämfört med föregående år, dock har ett
aktivt arbete med introduktion av nyanställda inte kommit igång på grund
av coronapandemin. Planen är att komma igång med introduktionsprogram
för alla nyanställda från och med nästa år, där en del utbildningsmaterial
kan tas fram digitalt.

•

Miljöperspektivet uppfyller tre av tre mål: ett utbyggt gång- och cykelnät,
inbjudande och rena utemiljöer, samt köpa närproducerade livsmedel när
det går och bibehålla nästan samma nivå av ekologiska livsmedel jämfört
med 2019.

•

Utvecklingsperspektivet har tre strategiska mål där två är uppfyllda ökad befolkning och ökat antal företag. Det sista målet, att antal besökare
till kommunen ska öka, har inte gått att mäta på grund av coronapandemin.
Utöver målen finns det ett antal uppdrag som har genomförts eller
påbörjats. Arbetet med översiktsplanen och detaljplanen för Dikartorp är
försenade och kommer bli klara under 2021, respektive 2022.
Enligt riktlinjerna för mål- och resultatstyrning betyder "grönt",
mycket bra, och det uppnår vi när mer än 80 procent av målen och
uppdragen inom ett perspektiv är uppfyllda. "Gult" kan översättas till
godkänt och det uppnår vi när 40-79 procent av samtliga mål och uppdrag
är uppfyllda inom ett perspektiv.
Sammantaget är måluppfyllelsen god. Miljöperspektivet uppfyller alla
mål. Övriga perspektiv hamnar totalt sett på gult vilket är godkänt, men det
finns en del mål som inte har uppfyllts vilket kan få negativa konsekvenser
för kommunens utveckling. Det är bland annat att måluppfyllelsen i skolan
inte förbättras och att antalet personer med ekonomiskt bistånd inte
minskar. Dessa mål kommer följas extra under 2021.
Sammantaget bidrar de finansiella målen och verksamhetsmålen till en god
ekonomisk hushållning.
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Balanskravsresultat
BALANSKRAV
BALANSKRAVSUTREDNING
Balanskravsutredning (mkr)

2020

Årets resultat enligt resultaträkningen

18,8

- reducering av samtliga realisationsvinster

4,4

+ 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

14,4

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

14,4

Kommunen uppfyllde det lagstadgade balanskravet. Några negativa resultat att
reglera från tidigare år finns inte.
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Väsentliga personalförhållanden
MEDARBETARANALYS 2020
BEMANNING AV VERKSAMHETEN
Kommunen hade 922 månadsanställda medarbetare, varav 882 hade en
tillsvidareanställning. Utöver detta fanns under året 339 timavlönade vikarier.
Av kommunens anställda är 83 procent kvinnor och 17 procent män.
MEDELSYSSELSÄTTNINGSGRAD:
2018

2019

2020

Kvinnor

92,1 %

92,4 %

92,8 %

Män

96,2 %

96,5 %

96,4 %

Av samtliga anställda har 73 procent en heltidsanställning. 86 procent av männen
och 70 procent av kvinnorna har heltidsanställning. Andelen heltidsanställningar
är densamma som året innan. Andelen kvinnor med heltidsanställning har ökat
med 1 procentenhet.
Vi skiljer på hur vi mäter hur mycket tid vi jobbat:
Årsarbetare (Åa) = överenskommen arbetstid enligt anställningsavtal omräknat till
heltid med måttet 1 980 timmar. Det vill säga en ”vanlig” heltidstjänst.
Årsarbete = den arbetstid som en heltidsanställd faktiskt kan göra på ett år. I
måttet görs avdrag för genomsnittlig semester och helgdagar, men inte
sjukfrånvaro eller annan frånvaro. I måttet inkluderas all arbetad tid såsom
övertid, fyllnadstid och den tid som timavlönade vikarier har gjort. Ett årsarbete
räknas som 1 768 timmar.
Antal

2018

2019

2020

Årsarbetare

847

919

824

Årsarbeten

947

934

922
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VERKSAMHETENS BEMANNING
Faktisk fullgjord arbetstid under året fördelar sig så här:
2018

2019

2020

Ordinarie
överenskommen
arbetstid

86 %

88 %

89 %

Fyllnad- och övertid
tillsvidareanställda

1%

2%

2%

Timvikarier (inkl
fyllnad- och övertid)

13 %

10 %

9%

Kostnader för bemanning utöver överenskommen arbetstid (tkr):
2018

2019

2020

Övertid

5 846 tkr

3 508 tkr

5 078 tkr

Fyllnadstid

2 006 tkr

1 458 tkr

1 683 tkr

1,58 %

1,37 %

1,82 %

41 850 tkr

24 130 tkr

27 347 tkr

11,77 %

8,46 %

7,37 %

49 702 tkr

29 096 tkr

34 108 tkr

10,01%

8,00 %

9,19 %

Andel av total
lönekostnad
Timavlönade vikarier
Andel av total
lönekostnad
Summa tkr
Andel av total
lönekostnad

Av lönekostnaden för timavlönade utgör cirka 165 000 kronor ersättning för
övertid.
Att bemanna på det här sättet är kostnadsdrivande. Varje timma som en
deltidsanställd gör utöver sin överenskomna arbetstid blir antingen fyllnadstid eller
övertid. För heltidsarbetande ger avtalet ersättning för enkel övertid eller
kvalificerad övertid.
Enligt vårt kollektivavtal ersätts varje timma fyllnadstid med 1,2 gånger den
ordinarie timlönen. Enkel övertid ersätts med 1,8 gånger och kvalificerad övertid
ersätts med 2,4 gånger den ordinarie timlönen.
VÅRA VIKARIER
Den centrala bemanningsenheten har i uppdrag att förmedla timavlönade vikarier
till skola, förskola, vård och omsorg. När pandemin började under våren beslutade
kommunen att minimera bokningen av vikarier till förskola.
Vikarierna i de verksamheterna erbjöds istället vikariat inom vård och omsorg,
men få tackade ja.
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Bemanningsenheten har under året gjort 16 674 bokningar enbart inom
äldreomsorg och funktionsstöd. (2019: 14 700) Under sommaren och under senare
delen av året har vikarier inte räckt till för att täcka alla behov. Dels har
sjukfrånvaron ökat och dels har framförallt hemtjänsten använt timavlönade
vikarier till vakanta tjänster. Av de timavlönade vikarierna har ungefär hälften den
utbildning som verksamheterna efterfrågar.
Trots det har det använts färre timmar timavlönade vikarier under 2020 än
tidigare:
2018

2019

2020

Antal timmar

227 124

171 464

146 557

Omräknat till
årsarbeten

128

97

83

Bristen på vikarier har lett till övertidsuttag och återkallade ledigheter framförallt
under semesterperioden och jul- och nyårshelgerna.
Samtidigt har hemtjänsten påbörjat rekrytering av fast anställd personal till de
vakanta tjänsterna.
ÅLDERSSTRUKTUR
Ålder

Samtliga

20-29

88

30-39

208

40-49

238

50-59

265

60-

123

Samtliga

922

Medelåldern är 46 år. Antalet anställda under 30 år har ökat med sex personer
jämfört med 2019.
26 personer har gått i pension under 2020. Under året valde 38 personer som fyllt
65 år att fortsätta arbeta och ytterligare 40 personer hade fyllt 66 år, men var kvar i
arbete.
De närmaste fem åren kommer 262 personer att fylla 65. Med andra ord betyder
det att två femtedelar av kommunens personal ska fylla eller har fyllt 65. Den
närmaste tioårsperioden kommer mer än hälften av alla som är tillsvidareanställda
att gå i pension. Yrkesgrupper som sticker ut antalsmässigt är undersköterskor och
lärare. Det är grupper där det inte utbildas tillräckligt många för att täcka behoven i
Sverige.
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Yrkesgrupper

Antal 65 år inom 10 år

Antal 65 år inom 5 år

Sjuksköterskor

6

3

Undersköterskor

60

37

Vårdbiträde/vårdare

25

16

Personlig assistent

11

6

Socialsekreterare

3

2

Lärare

40

18

Förskollärare/fritidspedagoger

28

11

Barnskötare/elevassistenter

20

12

Tekniker

5

2

Kock/köksbiträden

10

3

Övriga

77

41

Totalt

285

151

SJUKFRÅNVARO
Sjukfrånvaro i % av överenskommen arbetstid 2020 för samtliga anställda:
Ålder

Totalt

Kvinnor

Män

<= 29 år

7,18

8,64

2,82

30-49 år

6,46

6,86

4,69

>=50 år

7,38

8,35

2,92

Totalt

6,93

7,69

3,70

Varav > 59 dagar

30,61

32,72

9,98

2017

2018

2019

2020

6,37 %

5,83 %

5,52 %

6,93 %

TOTAL SJUKFRÅNVARO

Efter några år med stadigt sjunkande sjukfrånvaro i kommunen såg vi en helt
annan utveckling under 2020. Det gångna året är ett trendbrott på grund av
orsaker vi inte kan rå på. Den ökade sjukfrånvaron berodde förstås till stor del på
den pågående pandemin. Regeringens och Folkhälsomyndighetens
rekommendationer var att alla med minsta förkylningssymptom skulle stanna
hemma för att inte riskera att sprida smitta vidare. I samband med det tog man
tillfälligt bort karensavdraget för att ingen skulle drabbas ekonomiskt av att ta
ansvar för att minska smittspridningen. Regeringsbeslut har också gjort att vi inte
kunnat begära läkarintyg för medarbetare som vi misstänker eller vet missbrukar
systemet.
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Tabellen visar en fortsatt sjunkande sjukfrånvaro fram till pandemin slog till under
våren.

Sjukfrånvaron har ökat mest i de grupper som inte har kunnat utföra sitt arbete
hemifrån. De grupper som har kunnat jobba hemifrån istället för att vara på
arbetsplatsen har istället haft en sjunkande sjukfrånvaro.
Ökningen av sjukfrånvaron har varit i nivå med andra kommuner i Värmland. I
skrivande stund finns inte sammanställda siffror för hela landet, men kommunens
sjukfrånvaro var 2019 bland de lägsta i landet. Kil hamnade då i en riksjämförelse
på 38:e plats av 290 kommuner.
Försäkringskassans utbetalning av sjukpenning (från och med dag 15) har minskat
stadigt sen 2018, men fick en kort och liten ökning under våren 2020 för att sen
fortsätta minska igen. Det indikerar att det även i övriga landet är den korta
sjukfrånvaron som har ökat.
Sjukfrånvaron för kvinnor har som väntat ökat mest med nästan 1,7
procentenheter. De yrken där man utsätts för mest smitta samtidigt som det inte
går att arbeta på distans hemifrån är kvinnodominerade.
Vi konstaterar att sjukfrånvaron har gått upp på samma sätt som för resten av
landet.
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Nedan redovisas sjukfrånvaro i några av kommunens yrkesgrupper.
Yrke

2019

2020

Sjuksköterskor

8,49 %

13,95 %

Socialsekreterare

5,19 %

3,66 %

Undersköterskor

7,20 %

13,63 %

Vårdbiträde/vårdare

6,42 %

12,57%

Personlig assistent

7,96 %

8,14 %

Lärare

3,30 %

4,31 %

Förskollärare/fritidspedagoger

7,65 %

10,52 %

Barnskötare/elevassistenter

6,81 %

12,29 %

Kock/köksbiträden

7,01 %

8,22 %

Noteras ska också att en tredjedel av kommunens månadsanställda inte hade en
endaste sjukdag under 2020.
SJUKLÖNEKOSTNADER INKLUSIVE SOCIALA AVGIFTER

Total kostnad

2018

2019

2020

8,3 miljoner kronor

8,7 miljoner kronor

9,6 miljoner kronor

1,87 %

1,85 %

2,73 %

Andel av totalen

Att sjuklönekostnaderna har ökat med närmare 13 procent under 2020 beror
förstås på att den korta sjukfrånvaron har ökat mycket.
Vid sjukfrånvaro uppstår dubbla kostnader för att bemanna verksamheten. Det
händer att även vikarien blir sjuk och då blir det tredubbla kostnader för att
bemanna verksamheten.
SJUKORSAKER
Under året har 83 personer haft sjukskrivning som varit längre än fyra veckor. Av
dessa hade tolv personer frånvaro som kan kopplas till den pågående pandemin.
Under några år har fokus i Sverige varit på arbetsrelaterad stress som sjukorsak.
Under 2020 hade kommunen 22 personer som var sjukskrivna av psykiska orsaker,
men få på grund av just arbetsrelaterad stress.
De långa sjukskrivningarnas andel av den totala sjukfrånvaron har sjunkit under
några år och så även under 2020. Tidigare såg vi det som ett tecken på att det
strukturerade arbetet med att fånga tidiga signaler på ohälsa börjat ge resultat. För
2020 vågar vi inte dra sådana slutsatser eftersom den korta, pandemirelaterade,
sjukfrånvaron har ökat kraftigt och utgör en större andel av den totala
sjukfrånvaron.
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ÅTGÄRDER FÖR ATT ÖKA FRISKNÄRVARON
Många korta sjukskrivningar brukar ofta leda till längre sjukskrivningar.
Kommunen har därför 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 39 personer varit på
utredande samtal på företagshälsovården.
HR-konsult har förutom ovanstående gått igenom enhetens samlade frånvaro med
respektive chef, för att fånga upp tidiga tecken till ohälsa med mera.
Som ett led i att så långt som möjligt förebygga längre sjukfrånvaro har kommunen
under några år erbjudit personer som bedömts vara i riskzon en kurs i
förebyggande rehabilitering. Kursen har varit mycket framgångsrik på så sätt att
nio av tio minskar sjukfrånvaro helt eller delvis. Under 2020 startades endast en
sådan kurs, men den var tvungen att avbrytas på grund av smittorisken.
Medarbetare som upplever stress, oavsett om det är arbetsrelaterat eller privat,
erbjuds samtalsstöd.
Kommunen bidrar med 1 100 kr per år och anställd till friskvårdsaktiviteter på
fritiden. Kommunen använder sig av friskvårdsportalen Actiway. Andelen anställda
som använt sitt friskvårdsbidrag har ökat för andra året i rad och är nu 500 (438 år
2019). Under 2020 minskade antalet bidrag till fysisk aktivitet, medan antalet
bidrag till massage och avslappning dubblerades.
KONCERNENS SJUKFRÅNVARO
Sjukfrånvaro i procent av överenskommen arbetstid:
Koncernen

Kils kommun

Totalt

6,76

6,93

Kvinnor

7,59

8,64

Män

3,53

2,82

<= 29 år

7,24

7,18

30-49 år

6,29

6,46

>=50 år

7,13

7,38

Varav > 59 dagar

29,81

30,61
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PERSONALOMSÄTTNING
Den sammanlagda personalomsättningen för tillsvidareanställd personal var under
2020 12 procent vilket är en procentenhet lägre än året innan. Räknar vi bort de
som slutat för att gå i pension är personalomsättningen dryga 9 procent. Nästan
var tionde medarbetare i kommunen har alltså slutat av annan anledning än att gå i
pension.
I några yrkesgrupper har personalomsättningen varit särskilt hög:

•
•
•
•
•

Socialsekreterare: 35,7 procent
Kost: 25,0 procent
Personliga assistenter: 16,3 procent
Sjuksköterskor/distriktsköterskor: 15,0 procent
Fritidspedagoger: 12,2 procent

Vi har tidigare uppmärksammat den höga personalomsättningen bland lärare och
kan konstatera att den under 2020 var låga 3,6 procent.
I gruppen undersköterskor var personalomsättningen 7,6 procent. Antalet
undersköterskor har under tidigare år minskat, men ligger 2020 kvar på exakt
samma antal. Det har alltså gått att rekrytera till de vakanser vi har haft. Samtidigt
har antalet vårdbiträden ökat från 30 anställda till 44 under året.
Under 2020 uppnådde elva personer 25 års anställning i kommunen. Vanligtvis
sker uppvaktning under december månad, men sköts på framtiden på grund av risk
för smittspridning. Dessa personer kommer istället att uppvaktas med middag och
gåva så snart smittläget medger det.
MEDARBETARENKÄT
I de politiska målen för mandatperioden ingår att medarbetare ska trivas på sitt
arbete och vara stolta över att arbeta i kommunen. 2019 genomfördes en
medarbetarenkät och samtidigt beslutades att en sådan ska genomföras vartannat
år. Nästa medarbetarenkät kommer alltså att göras hösten 2021.
LÖNER
Medellönen för en anställd i kommunen var 31 280 kr, en ökning med 2,6 procent
jämfört med 2019. Medellön för kvinnor är 30 888 kr och för män 33 144 kr.
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ÅRETS AVTALSRÖRELSE
Förhandlingssamverkan AKV (Allmän Kommunal Verksamhet) där Vision, SSR
och Ledarna ingår hade ett löneavtal som löpte ut 31 mars. Kommunals avtal löpte
ut 30 april. I årets början meddelades från de centrala parterna att man var i gång
med den centrala avtalsrörelsen och att man hyste gott hopp om att vara klara i tid
till att avtalen gick ut. Så blev det inte. Som så mycket annat detta år sattes hela
avtalsrörelsen i vänteläge och centrala förhandlingar återupptogs först i oktober.
AKV kommer även fortsättningsvis ha ett sifferlöst avtal och det nya avtalet gäller
med retroaktivitet från 1 april 2020. Nästa lokala löneöversyn ska ske per 1 april
2021. Den korta tiden att genomföra lokal löneöversyn för 2020 medförde många
summariska lönesamtal.
För Kommunals del innebar det nya avtalet att ett engångsbelopp skulle betalas ut
till alla som varit månadsanställda under perioden 1 maj-30 oktober. Från 1
november skulle lokal löneöversyn ske. Kommunal har ett nytt lokalt
löneöversynsdatum 1 april 2021. Avtalet innebär också satsning på personal med
lägst gymnasial yrkesförberedande utbildning.
Kommunals engångsbelopp betalades ut i decemberlönen. Retroaktiv lön för AKV
och Kommunal betalas ut i januari 2021.
Det här innebär att det blev en något haltande lokal löneöversyn under året.
Kommunen har i skrivande stund medlemmar i 16 olika organisationer, varav det
alltså var fyra som inte hade något gällande avtal. Till det kommer en mängd
oorganiserade medarbetare. Kommunen beslutade tidigt att sätta även den lokala
löneöversynen i vänteläge, dock med respekt för gällande lönekollektivavtal med
övriga fackliga organisationer där löneöversyn fullföljdes enligt avtal.
Vårdförbundet fick ett nytt avtal 2019 med en möjlighet att säga upp det innan
årsskiftet 20/21 när man sett hur ”märket” på den privata sektorn utvecklar sig.
Vårdförbundet valde att inte säga upp avtalet.
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AVSLUTANDE ANALYS
Under flera år har vi sagt att den stora utmaningen de närmaste åren kommer att
vara kompetensförsörjningen och sjukfrånvaron.
Sjukfrånvaron har vi jobbat strukturerat med och Kils kommun har
sjukfrånvarosiffror som är lägre än riksgenomsnittet efter att ha haft sjunkande
sjukfrånvaro flera år i rad. Trots det finns all anledning att fortsätta jobba med
arbetsmiljö och förebyggande arbete för att få fler friska i arbetslivet. Ett av många
skäl till det är att kunna klara kompetensförsörjningen framöver.
SKR räknar med att behoven i välfärdssektorn kommer att innebära att 132 000
nya medarbetare ska rekryteras de närmaste åren. Till det tillkommer cirka
340 000 pensioneringar som ska ersättas under samma period. Man räknar med
att två tredjedelar av ökningen är inom vård och omsorg. Det här gäller om den
offentliga sektorn fortsätter att organisera och utföra arbetet på precis samma sätt
som idag, det inte tillkommer nya politiska mål från lokal- eller riksnivå eller att
veckoarbetstidsmåttet förändras. Samtidigt räknar man med att antalet i arbetsför
ålder (20-66 år) ökar med cirka 31 000 personer per år. Det blir en ekvation som
inte går ihop.
Den offentliga sektorn är inte ensam om att behöva ersätta pensionsavgångar
under samma period. Ökade behov i välfärdssektorn som följer av den
demografiska utvecklingen kommer inte att kunna mötas med nyrekryteringar – de
människorna finns helt enkelt inte.
Tänker man istället att den offentliga sektorn ställer om arbetssätt och processer
kan man minska behovet av ny arbetskraft. Ändrade arbetssätt, såsom
förebyggande och rehabiliterande insatser, för att minska – eller åtminstone inte
öka – behoven av vård och omsorg är ytterligare en framgångsfaktor.
VI BEHÖVER TÄNKA TEKNIK OCH ANDRA ARBETSSÄTT

Den generation som är på väg in på arbetsmarknaden har vuxit upp med
smartphone och tillgång till internet och förutsätter att man kan använda teknik i
arbetet.
Tekniken är inte ett mål i sig, men ett viktigt inslag i framtida omställning är att
kunna använda teknik både för att kunna utföra arbetsuppgifter och för att stötta
arbetssätt.
Med användande av teknik finns en potential att minska behovet av
nyrekryteringar och samtidigt locka den nya generationen till offentlig sektor.
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SKR uppskattar att om den offentliga sektorn använder teknik för att effektivisera
verksamheten med så lite som 0,5 procent, så finns det en potential att minska
behovet av nyrekryteringar med 2 800 personer för hela Sverige.
Under pandemin har framförallt skola gått före och visat hur man ställer om till
digitala lösningar för att klara uppdraget. Över hela arbetsmarknaden och
framförallt i den offentliga sektorn har den digitala kompetensen gjort ett
jättesprång under 2020. Bedömningen är att fortsatt utveckling är en viktig strategi
för att vi ska klara att utföra uppdraget mot kommuninvånarna.
Vissa kompetenser som är svåra att rekrytera, särskilt för en liten kommun, kan
med teknikens hjälp delas med andra arbetsgivare. Det fysiska avståndet mellan
olika arbetsgivare är inte ett hinder. Redan idag utnyttjas teknik inom specialiserad
sjukvård, till exempel kan röntgenbilder analyseras av en specialist var som helst i
världen.
Vi har också sett att en del sjukfrånvaro under 2020 faktiskt har kunnat undvikas
genom att man har kunnat jobba hemifrån istället.
Förändringar kommer alltid vara en del av vår vardag och när vi ställs inför att vi
inte kommer att kunna rekrytera är vi tvingade till att tänka helt nya arbetssätt för
att minska behovet av nyrekryteringar. Verksamheten upplever ofta att resurser
knappt räcker till för uppdraget och förändringsarbete ses ofta som ett störmoment
i verksamheten. Tid och resurser som avsätts för utveckling av arbetssätt, processer
och organisation kommer att vara en framgångsfaktor.
VI BEHÖVER ÄVEN TÄNKA HÅLLBART ARBETSLIV

Det kommer att vara längre till pensionsåldern. Gränsen för när det är möjligt att
ta ut ålderspension är successivt på väg att höjas till 64 år med förändringar i
pensionssystemet. En redan beslutad höjning av pensionsålder enligt LAS kommer
att vara 69 år inom något år. Detta har ännu inte påverkat den faktiska
genomsnittliga pensionsålder som ligger kvar på ungefär 64 år.
Som arbetsgivare behöver vi se till att våra medarbetare orkar, kan och vill vara
kvar i arbete så länge som möjligt. Vår arbetsmiljö behöver vara sådan att man inte
blir sjuk. Om vi kan minska sjukfrånvaron ytterligare och då framförallt den långa
sjukfrånvaron kommer vårt behov av att rekrytera att minska.
Kompetensförsörjning kommer också att handla om att bibehålla, utveckla och
skapa ny kompetens hos befintliga medarbetare så att yrkeslivet kan förlängas.
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Under 2020 har arbetsmarknadens parter förhandlat fram ett förslag till Lag om
Anställningsskydd, LAS. Om förslaget klubbas i riksdagen kommer det ställas
betydligt högre krav på arbetsgivare att se till att medarbetare får kontinuerlig
kompetenshöjning. Syftet är att alla ska vara anställningsbara hela yrkeslivet. Vad
som är en rimlig nivå av kompetenshöjande insatser anges inte. Oavsett lagkrav
behöver vi redan nu planera för att alla medarbetare har den kompetens
organisationen behöver för att klara nya behov och arbetssätt. Kommuner
producerar tjänster och har alltså en verksamhet som i hög grad är
kompetensbaserad. Det finns kompetens i vår organisation, vi behöver utveckla och
använda den rätt för att bibehålla kvalitén i de tjänster vi erbjuder samtidigt som
kundernas behov tillgodoses.
Vi ser till exempel nu att de demografiska förändringarna kommer att innebära ett
minskat behov inom förskola och skola, medan behoven ökar inom äldreomsorgen.
Inom den offentliga sektorn finns ett avtal för att underlätta omställning så att
anställda kan utveckla kompetens. Kommunen behöver ändå vara beredd på att
själv avsätta medel för kompetensutveckling av egna medarbetare eftersom varken
studiestödssystemet eller undervisningssystemet är anpassade för att tillgodose
behov av kompetenshöjning/-växling av redan anställd personal.
Pandemin har visat att det är möjligt att ställa om kompetens på arbetsmarknaden
till det som behövs. Vi har under året sett exempel på hur vårdutbildade människor
som lämnat oss har kommit tillbaka. Men varför valde man att lämna yrket? Vad
kan vi göra för att fler väljer att inte lämna yrket? Svaren på frågorna kan ge oss
mer ledtrådar till hur vi får ett hållbarare yrkesliv.
VI BEHÖVER ORGANISERA ARBETEN SÅ ATT MAN ORKAR JOBBA HELTID

Andelen heltidsanställda ökar i kommunen, men orkar man verkligen jobba heltid
inom kundnära yrken? Att vara heltidsanställd är inte detsamma som att faktiskt
jobba heltid.
SKR har räknat ut att om alla deltidsarbetande inom den offentliga sektorn skulle
jobba en (1) timma mer per person i veckan, skulle det motsvara 4 500 årsarbetare
i hela Sverige. Det betyder omräknat till måttet årsarbeten drygt 5 000
heltidsarbetande personer per år i minskat behov av nyrekryteringar. Här finns en
stor potential även i Kil att minska behovet av nyrekryteringar, men det kräver att
vi organiserar arbetet så att man möter kundernas behov samtidigt som
medarbetare orkar göra full arbetstid.
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VÅRT ARBETSGIVARERBJUDANDE

I den offentliga sektorn har vi meningsfulla arbeten, men är kanske inte alltid så
bra på att marknadsföra dem. Pandemin under 2020 har satt fokus på det arbete
som görs inom vård och omsorg och har lett till att söktrycket har ökat kraftigt på
vårdutbildningar. De utbildningsplatser som finns idag räcker inte för att utbilda
de människor som behövs inom den offentliga sektorn. Från många håll höjs röster
att flera yrken ska ha legitimationskrav. Bristen på utbildningsplatser idag skulle i
så fall innebära ännu större brist på personal med kompetens enligt
legitimationskraven.
Kil är en attraktiv kommun att söka sig till. Till och med under den mest brinnande
perioden under pandemin 2020 kunde vi fortsätta rekrytera utbildad personal till
vård och omsorg. Men kommunen har också relativt hög personalomsättning. Hög
personalomsättning betyder bristande kontinuitet i verksamheten med sänkt
kvalitet och högre kostnader som följd.
En förklaring till den höga personalomsättningen är vår storlek. Många
nyutbildade börjar gärna här, men söker sig fort vidare för att man saknar
tillräckliga utvecklingsmöjligheter och karriärvägar.
Forskning visar att ju bättre vi kan beskriva vårt arbetsgivarerbjudande och
förväntningar på våra medarbetare redan vid rekrytering, desto snabbare är den
nyanställde produktiv och stannar längre. Kommunen har därför börjat arbeta med
onboarding, som är ett begrepp som tar oss längre än ”introduktion”. Onboarding
börjar redan när vi formulerar annonsen, aktiverar den nyanställde redan innan
första anställningsdagen genom att beskriva uppdraget och dess kontext, samt
fortsätter på plats med bra omhändertagande. Kan vi få nyanställda att stanna
längre, så minskar vi snabbt personalomsättningen.
Varje år konstaterar vi att Kils kommun har väldigt många, alldeles för många,
timavlönade vikarier. Dessa personer gör sig tillgängliga via vårt bokningssystem
och är stand-by för uppdrag på kort varsel. Under året som gått har vi kunnat
fortsätta rekrytera nya timavlönade vikarier i nästan samma takt som tidigare. Det
tyder på att vi är fortsatt en attraktiv arbetsgivare. I takt med att årskullarna i
arbetsför ålder kommer att minska, så kommer också möjligheten att rekrytera
människor som är villiga att acceptera de här anställningsvillkoren att minska. Att
till exempel medvetet bemanna i runda tal 14 heltidstjänster inom äldreomsorgen i
Kil med timavlönade vikarier istället för att erbjuda fasta tjänster kommer inte att
vara hållbart i längden. Generation Z efterfrågar arbetsgivare med värderingar som
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stämmer med deras egna. Kils kommun har en tydlig värdegrund, men det finns
potential att vara tydligare med den utåt.
STÄRKA LEDARSKAPET FÖR ATT MÖTA FRAMTIDA UTMANINGAR

Kraven på våra chefer ökar hela tiden. Generation Z vill ha meningsfullt arbete och
en arbetsgivare som har tydliga värderingar som stämmer med ens egna. Karriär
verkar inte vara lika viktigt som balans i livet, bra arbetskamrater och schyssta
chefer. Man vill vara delaktig, kunna påverka och utvecklas. Man vill ha tydlig
återkoppling på sin egen arbetsinsats. Ofta. Alla medarbetare efterfrågar
närvarande chefer. Vi ser det också i resultatet från den senaste
medarbetarundersökningen.
En studie från 2000 i tio stora svenska företag som under lång tid gjort
attitydmätningar hos både kunder och medarbetare visade att produktivitet,
kunders uppfattning och lönsamhet hade starkt samband med medarbetarnas
uppfattning om bland annat ledarskapet.
Kundernas förväntningar förändras och ökar och gör att ständigt förändringsarbete
är nödvändigt. Som chef förväntas du identifiera behov av förändringar och
hantera motstånd mot förändringar hos de egna medarbetarna. Varje förändring
betyder också förskjutningar av kultur och varaktiga förändringar av
organisationens kultur gör att förändringar består. Hur får vi våra chefer att bli
excellenta förändringsledare?
Ett generationsskifte är på väg att ske även bland chefer. Vi har i flera år hört att de
unga inte vill ha chefsjobb, men undersökningar visar att det vill man visst. Samma
undersökningar visar dock att ungdomar är tveksamma och beskriver chefsrollen
som tröttande och splittrad. Ett pågående forskningsprojekt visar att unga chefer
upplever att man inte får tillräckligt stöd i sin roll, särskilt om förväntningarna är
motstridiga och för många. För att ta på sig chefsrollen vill man ha flexibilitet för
att kunna skapa balans mellan arbete och fritid. Det är lätt att chefer upplever en
splittrad vardag och inte förmår att lyfta blicken från det löpande arbetet i den egna
enheten till att se helheten. En framgångsfaktor för oss blir att ge våra chefer
förutsättningar att hantera de olika utmaningar som de ställs inför. Att vi har bra
förutsättningar för chefer, med tydliga uppdrag och tillräckliga resurser gör oss
också attraktiva som arbetsgivare för bra chefer.
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Förväntad utveckling
Det är viktigt att komma ihåg att nivån på den kommunala verksamheten har
kunnat upprätthållas på grund av att staten skjutit till statsbidrag i stor omfattning
under 2020. Om dessa inte tillförs långsiktigt så finns en underliggande obalans
mellan intäkter och kostnader i kommunen på cirka 20 miljoner kronor.
Planeringsförutsättningarna har de senaste åren tenderat att vara mindre stabila än
vad de har varit, delvis på grund av att beslut i riksdagen om nya bidrag i princip
kan komma när som helst under året. Detta förhållande kommer troligen att gälla
återstående tid av mandatperioden. Om detta blir det "nya normala" beror på hur
majoritetsförhållandena blir efter nästa val. För kommunernas del ställer det krav
på en större flexibilitet att kunna anpassa verksamheten efter de intäkter som
utbetalas.
Vi står inför samma utmaningar som många andra kommuner, det vill säga

•

ökat personalbehov inte minst inom vård och omsorg när antalet äldre blir
fler, vilket kan leda till kompetensbrist,

•

ökade kostnader för försörjningsstöd om långtidsarbetslösheten fortsätter
att öka

•

ökande och ibland mer komplexa behov av social omsorg för de barn, unga
och andra utsatta grupper i samhället,

•

krav på ny eller utökad verksamhet inom t ex äldreomsorgen som kan
komma från staten och dess myndigheter i kölvattnet av coronapandemin

•

stora investeringar i lokaler för äldreomsorg, förskola och VA (vatten och
avlopp) som innebär en ökad skuldsättning

Det är sällan man kan möta framtidens utmaningar med samma lösningar som
man tidigare använt. Det kommer att behövas en radikal förändring av
kommunernas sätt att arbeta för att kunna upprätthålla den kommunala servicen
inom ramen för tilldelade ekonomiska och personella resurser.
Många arbetsprocesser i verksamheterna behöver utvecklas med hjälp av digitala
lösningar. Kommunen klarar inte den omställningen på egen hand. Här behövs
samverkan mellan kommuner. Det finns en rad verksamheter som kommuner kan
utveckla en strategisk samverkan om. För att lyckas med den digitala utvecklingen
bör staten ta ett övergripande ansvar för att hitta kommungemensamma lösningar
som kommunerna sedan kan ansluta sig till.

Sida 47 av 140

Personalförsörjningen inom vård skola och omsorg behöver hanteras för att vi ska
kunna klara att leverera välfärdstjänster även i framtiden. Här har Kils kommun
fattat beslut om att i större omfattning än nu bemanna verksamheten med
tillsvidareanställd i stället för visstidsanställd personal. Det är ett viktigt steg i
personalförsörjningen. Att utbilda fler till vård- och omsorgsyrken är ett område
där kommunen via den egna vuxenutbildningen kan göra en insats.
För kommunsektorn riskerar högre arbetslöshet att i längden ge ökade kostnader
för försörjningsstöd, förvärrade sociala problem och ett mindre dynamiskt
lokalsamhälle. Om långtidsarbetslösheten skulle bita sig fast vore det ett betydande
minus.
Kommunsektorn har en viktig roll att spela. En viktig faktor för att etablera sig på
arbetsmarknaden är just utbildning. Här är den kommunala vuxenutbildningen är
en viktig aktör.
Ett ökat utbud av arbetskraft kan vara ett utmärkt tillfälle att locka fler till
välfärdsyrkena. Kommuner som nu intensifierar sin rekrytering, och satsar på
utbildning där så krävs, kan minska både den egna personalbristen och den lokala
arbetslösheten på samma gång. Detta kan, rätt hanterat, vara den positiva sidan av
arbetslösheten.
Kilsmodellen som implementerades under 2020 har en viktig uppgift att fånga upp
dem som står utanför den reguljära arbetsmarknaden och som riskerar ett
ekonomiskt och socialt utanförskap. Ett framgångsrikt arbete gör att kommunens
kostnader för försörjningsstöd och andra sociala insatser kan minska samtidigt
som fler kan komma i utbildning och arbete.
Kils kommun expanderade befolkningsmässigt under 70-talet. Stora investeringar i
VA-infrastruktur och skolor gjordes då. Dessa anläggningar som är ett halvt sekel
gamla är i flera fall i behov av upprustning. Inom förskolans verksamhet är flera
förskolor lokaliserade i lokaler som är byggda som bostäder. Dessa är inte
ändamålsenliga för förskoleverksamheten och det finns behov av att investera i omoch nybyggnation. Det tillsammans med beslutet om att bygga ett nytt äldreboende
medför ett investeringsbehov på minst en halv miljard kronor den kommande
femårsperioden. Till detta kan man räkna med betydande reinvesteringar i VAnätet.
Vi behöver ta fram strategier för att finansiera investeringarna utan att öka den
totala låneskulden alltför mycket.
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Finansiell redovisning
RESULTATRÄKNING
RESULTATRÄKNING
(mkr)

KOMMUNEN
Not

2019

KOMMUNKONCERNEN

2020

2019

2020

Verksamhetens intäkter

1

180,8

194,4

280,3

304,3

Verksamhetens kostnader

2

-862,4

-900,8

-922,8

-969,5

-26,0

-27,1

-46,8

-50,1

-707,6

-733,4

-689,3

-715,3

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter

3

537,6

537,0

537,6

537,0

Generella statsbidrag och utjämning

4

181,8

215,2

181,8

215,2

11,8

18,8

30,1

36,9

6,3

7,1

1,7

1,1

-7,0

-7,1

-10,8

-10,9

11,1

18,8

21,0

27,0

Verksamhetens resultat

Finansiella intäkter

5

Finansiella kostnader

6

Resultat efter finansiella poster

Extraordinära poster (netto)
ÅRETS RESULTAT

0

0

0

0

11,1

18,8

21,0

27,0
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BALANSRÄKNING
BALANSRÄKNING
(mkr)

KOMMUNEN
Not

2019

KOMMUNKONCERNEN

2020

2019

2020

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

7

1,4

2,7

1,6

2,9

- Mark, byggnader och tekniska
anläggningar

8

547,1

635,0

993,0

1 093,3

- Maskiner och inventarier

9

10,1

9,6

41,5

41,2

0,0

0,0

9,8

0,6

10

135,7

127,6

18,6

18,1

694,2

774,9

1 064,5

1 156,0

Materiella anläggningstillgångar

- Övriga materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Förråd, exploateringsfastigheter

11

8,0

7,2

8,9

8,0

Fordringar

12

75,8

80,1

83,7

90,5

Kassa och bank

13

109,9

18,7

71,5

84,6

Summa omsättningstillgångar

102,5

158,7

177,2

208,4

SUMMA TILLGÅNGAR

796,7

933,7

1 241,7

1 364,3
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KOMMUNEN

KOMMUNKONCERNEN

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
(mkr)
Eget kapital

Not

2019

2020

2019

2020

14

Årets resultat

11,1

18,8

21,0

27,0

Övrigt eget kapital

326,9

338,0

359,5

380,5

Summa eget kapital

338,0

356,8

380,5

407,5

25,7

31,7

26,0

32,2

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser

15

Andra avsättningar

16

Summa avsättningar

2,0

14,9

16,5

32,0

27,6

46,6

42,5

64,1

Skulder
Långfristiga skulder

17,
18

293,0

281,7

625,0

589,5

Kortfristiga skulder

19

138,1

248,6

193,7

303,2

Summa skulder

431,1

530,3

818,7

892,6

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

796,7

933,7

1 241,7

1 364,3

2019

2020

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
(mkr)

Not

2019

2020

Pensionsförpliktelser

20

213,1

211,5

213,1

212,0

Borgensförbindelser

21

457,8

414,0

134,0

114,2

Fastighetsinteckningar

0,0

0,0

8,3

9,8

Företagsinteckningar

0,0

0,0

7,7

7,7

5,4

6,0

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)

2019

KOMMUNKONCERNEN
2020

2019

2020

Den löpande verksamheten
Resultat före extraordinära poster

11,1

18,8

21,0

27,0

Justering för avskrivningar

26,0

27,1

46,8

50,1

9,6

17,5

8,8

19,4

Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

46,8

63,3

76,6

96,6

Ökning (-)/ minskning (+) kortfristiga fordringar

-10,1

-3,4

-11,9

-5,9

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

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

1,5

30,5

1,5

31,4

38,1

90,3

66,2

122,1

-0,5

-1,8

-0,6

-1,8

Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar

0,0

0,0

0,0

0,0

-31,6

-115,3

-64,9

-138,6

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

0,2

0,2

2,3

0,5

Investering i finansiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

2,6

0,0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

0,1

0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-31,9

-116,9

-60,5

-139,9

0,0

70,0

17,5

70,0

Investering i materiella anläggningstillgångar

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av långfristiga skulder

0,1

0,0

-20,3

-22,9

-0,9

1,3

0,7

-4,5

Ökning av långfristiga fordringar

0,0

0,0

-0,1

-0,1

Minskning av långfristiga fordringar

5,1

8,1

0,5

0,6

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

4,3

79,4

-1,7

43,1

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

-4,0

0,0

-4,0

0,0

Ökning (+) / minskning (-) långfristiga skulder

Årets kassaflöde

6,6

52,8

-0,1

25,3

Likvida medel vid årets början

12,1

18,7

84,6

84,5

Likvida medel vid årets slut

18,7

71,5

84,5

109,8

Justering för nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Justering för återföring nedskrivningar

0,0

0,0

-2,8

0,0

Justering för avsättningar

4,8

19,0

5,5

19,3

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

4,8

-1,5

6,1

0,1

9,6

17,5

8,8

19,4

Specifikation av ej
likviditetspåverkande poster

Sida 52 av 140

KOMMUNENS NOTER
NOTER RESULTATRÄKNINGEN
(mkr)

2019

2020

Not 1 Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter

8,9

9,4

Taxor och avgifter

49,7

49,4

Hyror och arrenden

10,2

10,6

Bidrag

93,2

99,8

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster

16,8

19,1

0,1

2,4

Exploateringsintäkter
Försäljning av anläggningstill
Summa

1,9

3,6

180,8

194,4

4,2

4,4

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

29,7

30,0

Köp av huvudverksamhet

140,2

143,5

Löner

371,7

384,9

Sociala avgifter

122,9

122,2

Pensionskostnader

35,1

35,6

Lokal och markhyror

63,4

73,8

1,3

1,3

31,1

36,1

4,0

4,1

24,3

18,6

5,5

17,4

19,0

23,0

Realisationsförluster

5,5

1,0

Övriga kostnader

4,5

4,7

862,4

900,8

542,5

547,9

0,3

-2,9

-5,2

-8,6

0,0

0,7

537,6

537,0

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

Summa

Not 3 Skatteintäkter
Kommunalskatt preliminär
Slutavräkning för föregående år
Avräkning för innevarande år
Mellankommunal kostnadsutjämning
Summa
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(mkr)

2019

2020

Not 4 Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag

139,1

144,2

0,0

6,1

Införandebidrag
Kostnadsutjämningsbidrag
Fastighetsavgift, prognos
Generellt statsbidrag
Regleringsavgift

6,3

-1,3

26,3

27,4

3,0

24,2

8,4

12,4

-1,3

2,3

181,8

215,2

Utdelning på aktier och andelar

3,3

3,6

Ränta likvida medel

0,0

0,3

Ränta på utlåning till koncernföretag

1,9

1,9

Ränteintäkter på kundfordringar

0,1

0,0

Borgensavgifter

1,0

1,2

Övriga finansiella intäkter

0,0

0,0

Summa

6,3

7,1

Räntekostnader

6,3

6,4

Ränta på pensionskostnader

0,6

0,6

Ränta på leverantörsskulder

0,0

0,0

Bankkostnader

0,1

0,1

Övriga finansiella kostnader

0,0

0,0

Summa

7,0

7,1

Utjämningsavgift för LSS
Summa
Not 5 Finansiella intäkter

Not 6 Finansiella kostnader

NOTER BALANSRÄKNINGEN
(mkr)

2019

2020

Not 7 Immateriella anläggningstillgångar
Ingående värde

1,2

Nyanskaffningar

1,4

0,5

1,8

-0,4

-0,3

Avyttringar, utrangeringar

0,0

-0,1

Avskrivningar avyttringar, utrangeringar

0,0

0,0

Summa

1,4

2,7

Avskrivningar

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod för immateriella tillgångar
är 5 år
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(mkr)

2019

2020

Not 8 Mark, byggnader o tekn. anläggningar
Ingående värde

547,1

547,1

Nyanskaffningar

30,2

114,5

Avskrivningar

-24,0

-25,5

Avyttringar, utrangeringar

-14,8

-4,6

9,6

3,5

Avskrivningar avyttringar, utrangeringar
Omklassificering
Summa

-1,0

0,1

547,1

635,0

10,1

10,1

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod för byggnader och
tekniska anläggningar är 29 år
Not 9 Maskiner och inventarier
Ingående värde
Nyanskaffningar

1,2

0,8

-1,3

-1,2

Avyttringar, utrangeringar

0,0

-0,5

Omklassificering

0,2

0,5

10,1

9,6

Samhällsnytta i Kil AB

39,2

39,2

Kils Stadsnät AB

14,3

14,3

Andelar Kommuninvest

4,5

6,8

Förlagslån Kommuninvest

2,3

0,0

HSB Bostadsrätter

0,4

0,4

Lån Kils AIK Fotboll

0,1

0,1

10,2

9,6

Kils Energi AB

48,6

44,1

Hantverkshuset i Kil AB

16,0

13,0

135,7

127,6

Ingående värde exploateringsfastighet

7,9

8,0

Nyanskaffningar

0,2

0,0

Avskrivningar

Summa
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod för maskiner och
inventarier är 9 år
Not 10 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, villkorat aktieägartillskott

Övrigt

Bidrag till statlig infrastruktur
Fordringar hos koncernföretag

Summa
Not 11 Förråd, exploateringsfastigheter

Avyttringar, utrangeringar

-0,2

-0,8

Omklassificering

0,0

0,0

Summa

8,0

7,2
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(mkr)

2019

2020

Not 12 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

12,9

17,0

4,5

4,5

Övriga kortfristiga fordringar

18,5

33,7

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

39,9

24,9

Summa

75,8

80,1

Kassa, bank, plusgiro

18,7

71,5

Summa

18,7

71,5

326,9

338,0

Kortfristig del av långfr. fordringar, koncernföretag

Not 13 Kassa och bank

Not 14 Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat

11,1

18,8

338,0

356,8

Ingående avsättning

15,0

25,0

Nyintjänad pension

6,6

6,0

Finansiell kostnad

0,0

0,6

Under året utbetalade pensioner

-1,1

-1,2

Ränte- och basbeloppsändringar

0,4

-0,4

Förändring av löneskatt

2,0

1,2

Justering förändring pension

2,2

0,0

Ingående avsättning förtroendevalda

5,8

0,6

Summa
Not 15 Avsättning för pensioner

Nyintjänande PBF/PRF (förtroendevalda)
Nyintjänad OPF-KL (förtroendevalda)
Ränte- och basbeloppsändringar (förtroendevalda)

-4,3

0,0

0,0

-0,1

0,1

0,0

Förändring av löneskatt

-1,0

0,0

Summa

25,7

31,7

Not 16 Andra avsättningar
Medfinansiering av Fryksdalsbanan

4,0

0,0

-2,0

0,0

Ersättninganspråk skyfall

0,0

14,4

Övriga avsättningar

0,0

0,5

Summa

2,0

14,9

Avsättning förskola
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(mkr)

2019

2020

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

0,0

0,0

280,1

270,0

10,1

10,2

2,8

1,5

293,0

281,7

0,0

80,0

32,9

47,5

Not 18 Derivat
185,0 mkr av kommunens låneskuld var vid årsskiftet säkrade
med ränteswapar. Swaparnas negativa marknadsvärde var 5,2 mkr per 2020-12-31, vilket ej återspeglas i balansräkningen
då kommunen tillämpar säkringsredovisning. Av årets
räntekostnader för upplåning på 6,5 mkr, utgjorde swapräntorna
5,5 mkr. Genomsnittlig upplåningsränta var 1,80% inklusive och
0,35% exklusive ränteswapar. Räntebindningen var 1,24 år med
och 0,71 år utan ränteswapar.
Not 19 Kortfristiga skulder
Lån i banker och kreditinstitut
Leverantörsskulder
Anställdas skatter

8,2

9,0

Semesterlöneskuld

27,8

30,5

Arbetsgivaravgifter

9,4

10,3

Upplupna räntekostnader

0,9

0,9

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

30,4

41,0

Individuell pensionsdel inkl löneskatt

19,7

19,6

Mervärdesskatt

2,6

2,3

Kilsbostäder AB

0,1

0,0

Kils Avfallshantering AB

5,2

5,5

Övriga kortfristiga skulder
Summa

1,0

2,0

138,1

248,6

171,5

170,2

Not 20 Pensionsförpliktelser
Pensionsåtagande före 1998
Särskild löneskatt
Summa
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41,6

41,3

213,1

211,5

(mkr)

2019

2020

Not 21 Borgensförbindelser
Kommunala bolag
- Samhällsnytta i Kil AB
- Kilsbostäder AB

48,5

48,5

258,0

234,0

- Hantverkshuset i Kil AB

17,3

17,3

- ECG Arena

22,0

0,0

109,7

113,0

Föreningar

2,2

1,2

Kreditgarantier för egna hem

0,0

0,0

457,8

414,0

Inom 1 år

3,1

2,2

Senare än 1 år men inom 5 år

2,0

0,9

Senare än 5 år

0,0

0,0

Summa

5,0

3,1

Totala minimileaseavgifter

1,5

1,1

Framtida finansiella kostnader

0,0

-0,1

Nuvärdet av minimileaseavgifterna

1,5

1,0

Inom 1 år

0,4

0,3

Senare än 1 år men inom 5 år

1,1

0,8

Senare än 5 år

0,0

0,0

Summa

1,5

1,1

Hantverkshuset i Kil AB

X

X

Kils Avfallshantering AB

X

X

Kils Trygga Hem

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 2020-12-31 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 2020-12-31 uppgick
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse till 501 229 801 864 kronor och
totala tillgångar till 525 483 415 941 kronor. Kils kommun andel av de totala
förpliktelserna uppgick till 732 777 419 kronor och andelen av de totala tillgångarna
uppgick till 767 740 178 kronor.
NOT 25 KOSTNAD FÖR RÄKENSKAPSREVISION
Kostnaden för de kommunala revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport
och årsredovisning under året uppgick till 75 000 kronor.
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VA-VERKSAMHET (TAXEFINANSIERAD)
KOSTNADSTÄCKNING OCH RESULTAT VA-VERKSAMHET
Mått

2016

Resultat
Kostnadstäckning

2017

2018

2019

2020

851

-552

-843

364

-1 064

103,7%

97,9%

96,8%

101,3%

96,3%

RESULTATRÄKNING VA-VERKSAMHET
(tkr)

2019

2020

Verksamhetens intäkter

Not
1

28 328

27 671

Verksamhetens
kostnader

2

-19 679

-20 219

Avskrivningar

4

-5 853

-6 165

2 796

1 288

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

3

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter/kostnader
ÅRETS RESULTAT
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0

0

-2 432

-2 351

364

-1 064

0

0

364

-1 064

BALANSRÄKNING VA-VERKSAMHET
(tkr)

Not

2019

2020

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

4

119 217

115 614

0

0

119 217

115 614

3 829

3 704

Maskiner och inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar

5

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

0

0

3 829

3 704

123 046

119 318

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

6

-12 274

-13 338

Avsättning för pensioner

7

95

116

Långfristiga skulder

8

133 217

130 469

Kortfristiga skulder

9

2 008

2 071

Summa skulder

135 225

132 540

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

123 046

119 318

888

821

Skulder

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser

10

NOTER RESULTATRÄKNINGEN
(tkr)

2019

2020

26 548

26 730

RESULTATRÄKNINGEN
Not 1 Verksamhetens intäkter
Brukningsavgifter
Anslutningsavgifter
Övriga intäkter
Summa

200

-307

1 581

1 249

28 328

27 671

Not 2 Verksamhetens kostnader
Material

967

1 071

Personalkostnader

5 393

5 510

Externt köpta tjänster

6 326

6 374

506

519

Från kommunen fördelade kostnader
Övriga kostnader
Summa
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6 486

6 744

19 679

20 219

(tkr)

2019

2020

Not 3 Finansiella kostnader
Internränta på anläggningstillgångar
Övriga finansiella kostnader
Summa

2 403

2 351

29

0

2 432

2 351

NOTER BALANSRÄKNINGEN
(tkr)

2019

2020

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

115 218

119 217

Nyanskaffningar

9 852

3 480

-5 853

-6 165

Avskrivningar
Avyttringar

-

-918

119 217

115 614

Kundfordringar

2 798

1 609

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader

1 031

2 095

Summa

3 829

3 704

-12 638

-12 274

364

-1 064

-12 274

-13 338

Intjänade pensioner

95

116

Summa

95

116

Summa
Not 5 Omsättningstillgångar

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

Not 8 Långfristiga skulder
Förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter

3 575

4 242

Lån av kommunen

129 643

126 227

Summa

133 217

130 469

Not 9 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

1 191

1 221

Anställdas skatter

105

106

Semesterlöneskuld

379

416

Arbetsgivaravgifter

114

112

Förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter
Individuell pensiondel inkl löneskatt
Summa
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-

-

220

216

2 008

2 071

(tkr)

2019

2020

Not 10 Pensionsförpliktelser
Pensionsåtagande före 1998

714

660

Särskild löneskatt

173

160

Summa

888

821
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Driftredovisning
DRIFTREDOVISNING 2020-12-31
Verksamhetsområde
(tkr)
Skattenetto
Kommungemensamma
kostnader/intäkter
Pensioner
Motbokning
kapitalkostnader
Realisationsvinster
Realisationsförluster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Strategiska reserver
Summa

Nettokostnad
2019

Intäkter
2020

719 457

752 187

-1 558

6 693

-15 338
12 641

14 361

2 063

4 358

Kostnader

2020

Budget
2020

Budgetavvikelse

2020

752 187

737 967

14 220

14 620

-7 928

-920

-7 008

15 735

-15 735

-13 330

-2 405

14 361

12 000

2 361

4 358

1 400

2 958

0

0

0

7 058

6 822

236

0
6 187

Nettokostnad
2020

0
7 058

-6 874

7 107

-7 107

-7 160

53

-65

1 077

-1 077

-2 300

1 223

784 657

38 539

746 117

734 479

11 638

716 513

Verksamhetsområde:
Politisk verksamhet

-8 931

303

8 783

-8 480

-10 622

2 142

Fysisk och teknisk
planering

-2 493

4 415

5 808

-1 393

-2 745

1 352

Näringsliv och turism

-2 001

16

1 596

-1 580

-2 464

884

-31 487

7 363

35 093

-27 730

-29 450

1 720

Miljö och hälsa

-1 939

2 258

3 713

-1 454

-1 862

408

Fritid och kultur

-26 714

3 336

32 556

-29 220

-27 628

-1 592

Förskola

-83 539

63 111

144 295

-81 184

-83 634

2 450

Gator och vägar,
parker, skog

Grundskola

-176 882

22 008

202 936

-180 928

-176 904

-4 024

Gymnasieskola

-47 670

1 724

51 404

-49 680

-51 122

1 442

Vuxenutbildning
inklusive SFI

863

8 931

8 374

557

568

-11

Äldreomsorg

-147 215

27 799

178 426

-150 626

-155 872

5 246

Insatser enligt
LSS och SFB

-59 251

36 573

97 507

-60 934

-58 532

-2 402

Socialpsykiatri

-10 435

1 583

11 087

-9 505

-9 572

67

Individ- och
familjeomsorg

-48 603

5 032

62 044

-57 012

-45 633

-11 379

1 310

4 686

4 080

606

-306

912

Arbetsmarknadsåtgärder

-4 980

3 746

9 130

-5 384

-5 753

369

Lednings- och
verksamhetsstöd

-44 045

91 303

134 585

-43 282

-45 610

2 328

Flyktingmottagande
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Verksamhetsområde
(tkr)

Nettokostnad
2019

Intäkter
2020

Kostnader

2020

Nettokostnad
2020

Budget
2020

Budgetavvikelse

2020

Räddningstjänst och
samhällsskydd

-9 425

725

10 577

-9 852

-9 814

Färdtjänst

-1 970

27

1 542

-1 515

-2 024

509

0

0

8 748

-8 748

0

-8 748

Summa
verksamhetsområden,
skattefinansierad
verksamhet

-705 407

284 939

1 012284

-727 344

-718 979

-8 365

Vatten och avlopp samt
slamsugning

0

30 511

30 511

0

0

0

Summa
verksamhetsområden,
inklusive
taxefinansierad
verksamhet

-705 407

315 450

1 042795

-727 344

-718 979

-8 365

11 106

1 100107

1 081334

18 773

15 500

3 273

Driftprojekt
Vikstaskolan

Kommunens resultat

-38

KOMMENTAR TILL DRIFTREDOVISNING
Kommunens resultat uppgår till 18,8 miljoner kronor vilket är 2,5 procent av
skatter och generella statsbidrag.
Kommunens skattenetto ökar med 14,2 miljoner kronor jämfört med budget.
Skattenettot består av skatteintäkter och generella statsbidrag, kommunen fick
under året 22,6 miljoner kronor i extra generella statsbidrag till följd av
coronapandemin, däremot blev slutavräkningen för skatteintäkter cirka 8,3
miljoner kronor lägre än förväntat för både 2019 och 2020.
Jämfört med 2019 ökar skattenettot med 32,6 miljoner kronor, en ökning med 4,5
procent, vilket kan upplevas som bra vid en första jämförelse.
Det som är oroväckande är utvecklingen av skatteintäkterna som har minskat med
0,6 miljoner kronor mellan 2019 och 2020. Skatteintäkterna bör öka åtminstone i
samma takt som kommunens nettokostnadsutveckling. Nettokostnadsutvecklingen
ökade med 3,6 procent från 2019 till 2020. Vid eliminering av de extra generella
statsbidragen är ökningen av skattenettot knappt 1,7 procent, vilket betyder att vi
har ett finansieringsgap. Det extra generella statsbidraget är enbart ett kortsiktigt
stöd för stunden och inget man kan hantera för att arbeta med långsiktig
verksamhetsutveckling.
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Coronapandemin har påverkat samtliga verksamheter på olika sätt, planerade
aktiviteter har blivit inställda, vilket har medfört ekonomiska överskott, men det
har också varit svårt att uppfylla en del mål. Extra säkerhetsåtgärder och
förändrade rutiner i det dagliga arbetet har tagit tid från annat. Kostnader för extra
skyddsmaterial och extra personal särskilt inom äldreomsorg och funktionsstöd
har ökat till följd av behov av flera vikarier, detta är dock kostnader vi har kunnat
ansöka om stöd för hos Socialstyrelsen. Kommunen har också fått ersättning för
ökade sjuklönekostnader. Det ger en sned bild av vilka kostnader kommunen
faktiskt har och försvårar planering för kommande år.
De största avvikelserna på verksamhetsnivå är inom individ- och familjeomsorg,
där det är utbetalning av ekonomiskt bistånd och kostnader för placeringar av barn
och unga som står för de största avvikelserna. Grundskolan har också högre
kostnader än budgeterat, där en del kan förklaras till extra satsningar för anpassad
undervisning till elever som har svårt att nå målen. Dessa områden ingår i 2021 års
interna kontrollplan för att följa både verksamhet och ekonomi.
En del kostnader för Vikstaskolans projekt har belastat resultatet, det är bland
annat el och hyra för moduler samt rivningskostnader.
Övriga avvikelser är kommenterade under respektive verksamhetsområde.
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Investeringsredovisning
INVESTERINGSREDOVISNING 2020-12-31
Färdigställda
projekt (tkr)
Digitalisering
ekonomisystem

Total
budget

Totalt
utfall

Avvikelse

Budget
2020

Utfall
2020

Avvikelse

2 500

2 160

340

2 500

1 626

874

Digitalisering
styrsystem vägoch park belysning

340

340

0

340

340

0

Digitalisering
ej beslut

220

0

220

220

0

220

Dagvattenseparering

300

322

-22

300

322

-22

Industrispår 2020

450

474

-24

450

474

-24

22 282

13 919

8 363

86

93

-7

1 250

1 067

183

1 250

1 067

183

Dagvattenutlopp
2020

750

869

-119

750

869

-119

Asfalt Västra
Torggatan

167

161

6

167

161

6

Asfalt Ravinvägen

422

422

0

422

422

0

Asfalt Ripvägen
Lärkvägen

626

626

0

626

626

0

Asfalt Storgatan

1 000

1 000

0

1 000

1 000

0

Asfalt Industrigatan

646

647

0

647

646

0

Asfalt
Montörsgatan

738

738

0

738

738

0

24 874

25 263

-389

0

52

-52

300

141

159

300

141

159

0

818

-818

0

-918

918

Ventilationsanl
Dalliden skola

1 900

1 625

275

1 835

1 560

275

Lokalanp
brandskydd RV 1
och 5

3 600

3 677

-77

-21

56

-77

Tak Ishallen

1 500

1 442

58

1 500

1 442

58

Takbyte sporthall
Sannerudskolan

700

711

-11

700

711

-11

Golvbyte Sporthall
Dalliden

400

402

-2

400

402

-2

1 500

1 433

67

1 500

1 433

67

Utveckling av
Kils centrum
Gång och cykelväg
Lövenstrand

Va-sanering,
Bjurbäcksgatan
Inventarier, storkök
VA Västra
Torggatan

Pumpstation
(Mårdvägen)
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Färdigställda
projekt (tkr)

Total
budget

Totalt
utfall

Avvikelse

Budget
2020

Utfall
2020

Avvikelse

Utemiljö,
skolor/förskolor

250

259

-9

250

259

-9

Förvärv ishallen

850

850

0

0

850

-850

67 565

59 366

8 200

15 960

14 372

1 587

Summa
färdigställda
projekt
Pågående projekt
(tkr)

Total
budget

Total
prognos

Avvikelse

Budget
2020

Utfall
2020

Avvikelse

Digitalisering
automatisering
ekonomiskt bist

440

440

0

440

417

23

Ny skola, Viksta

190 000

189 495

505

81 000

101 088

-20 088

Lekpark
Lövenstrand

500

500

0

500

357

143

Ledningsrätter

700

143

557

700

143

557

1 000

1 000

0

1 000

599

401

500

131

369

500

131

369

2 500

2 500

0

2 500

0

2 500

500

0

500

500

0

500

2 000

2 000

0

2 000

0

2 000

0

-360

360

0

-360

360

Summa pågående
projekt

198 140

195 849

2 291

89 140

102 375

-13 235

Summa totalt

265 705

255 215

10 491

105 100

116 747

-11 648

Projektering åtg
ledningsnät
Takbyte vattentorn
Mon
Lastbil
Detaljplan för
Dikartorp
Rensgaller,
reningsverket Kil
Anslutningsavgifter
VA

KOMMENTAR TILL INVESTERINGSREDOVISNING
Årets investeringsutgift uppgår till drygt 116,7 miljoner kronor. Av beloppet avser
102,4 miljoner pågående projekt medan 14,4 miljoner avser färdigställda projekt.
För färdigställda projekt är det ett projekt som avviker från budget, nämligen
utveckling av Kils centrum, som tillfälligt är vilande i avvaktan på att en fördjupad
översiktsplan för Kils centrum tagits fram och fastställts. Övriga projekt redovisar
mindre positiva respektive negativa avvikelser.
Avseende pågående projekt var den budgeterade utgiften 105,1 miljoner. Utfallet är
11,6 miljoner högre än beräknat. Den största posten som avviker är "Ny skola
Viksta" där utbetalningarna 2020 blev cirka 20 miljoner kronor högre än beräknat.
Detta påverkar dock inte den totala investeringsutgiften för projektet.
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En annan förklaring är att inköp av lastbil samt byte av rensgaller inte kommer att
genomföras förrän 2021. Byte av rensgaller har tagits upp i 2021 års
investeringsplan. Detaljplan för Dikartorp kommer att utgå ur investeringsplanen
eftersom det är att betrakta som en driftkostnad.
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Redovisningsprinciper
Kils kommun följer lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och
rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning (RKR).
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Därefter har kostnader och intäkter av väsentlig

Har i balansräkningen upptagits till

betydelse interimsbokförts på redovisningsperioden.

anskaffningsvärdet efter avdrag för verkställda

Kostnads- och intäktsräntor har periodiserats.

avskrivningar. Anskaffningsvärdet är lika med utgifter
minus investeringsbidrag.

LÖNER

Har redovisats enligt kontantmetoden, med undantag

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

av kostnader för timlöner inom vård och omsorg under
december samt upplupna löneökningar för ett antal

KAPITALKOSTNADER

personer.

Tillgångarna skrivs av linjärt. Detta betyder att

SEMESTERLÖNESKULD

avskrivningen grundas på anskaffningsvärdet och sker
med lika stora belopp varje år. Avskrivning sker från
och med aktivering, och belastar den verksamhet som
nyttjar tillgången. Avskrivningstiderna bestäms utifrån
bedömd nyttjandetid.

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

Internräntan har beräknats med 2,1 procent på
bokförda värden. Ersättningen redovisas som en

Redovisas enligt den så kallade blandade modellen.

kostnad hos de olika verksamheterna och som en

Pensionsåtaganden intjänade före 1998 redovisas som

intäkt under finansförvaltningen.

ansvarsförbindelse. Årets intjänade pensionsförmåner,
som kommer att utbetalas som avgiftsbestämd del,

KOMPONENTAVSKRIVNING

redovisas som upplupen kostnad. Samtliga poster har

Kommunen har tagit fram riktlinjer för

belastats med löneskatt. Räntan på pensionsåtaganden

komponentavskrivning och använder nya

redovisas bland finansiella kostnader.

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

Pensionsskuld till förtroendevalda har bokförts från
och med 2017.

KOMMUNALSKATT
SOCIALA AVGIFTER

Slutavräkning av skatt och avräkningsprognos har

Sociala avgifter har bokförts som procentuella

redovisats i enlighet med rekommendationer från

personalomkostnadspålägg i samband med

Rådet för kommunal redovisning.

löneredovisningen.

PERIODISERING

Redovisningen har varit öppen för externa
transaktioner till och med 13 januari 2021.
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Begreppsförklaringar
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

LIKVIDITET

Fast och lös egendom som är avsedda för

Betalningsberedskap på kort sikt.

stadigvarande bruk.

NETTOKOSTNAD

AVSKRIVNING

Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag,

Planmässig värdeminskning av

avgifter och ersättningar.

anläggningstillgångar.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

BALANSRÄKNING

Tillgångar som inte är anläggningstillgångar.

Visar den ekonomiska ställningen och hur den

PERIODISERING

förändrats under året.
Fördelning av kostnader/intäkter på de
TILLGÅNGARNA

redovisningsperioder till vilka de hör.

Visar hur kommunen har använt sitt kapital.

RESULTATRÄKNING

Skulder och eget kapital visar hur kapitalet har
Visar hur det egna kapitalet har förändrats under

finansierats.

året. Det egna kapitalets förändring kan även
EGET KAPITAL

utläsas av balansräkningen.

Kommunens totala kapital består av:

RÖRELSEKAPITAL

anläggningskapital (bundet kapital i
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och

anläggningstillgångar) och rörelsekapital (fritt
kapital för framtida drift- och investeringsändamål).

kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar
kommunens finansiella handlingsberedskap.

KASSAFLÖDESANALYS
SKATTENETTO

Visar kassaflöden från den löpande verksamheten,
investerings- och finansieringsverksamheten samt

inkomst- och kostnadsutjämning, fastighetsavgift

förändring av rörelsekapital. Summan av dessa
komponenter utgör förändringen av likvida medel.
KAPITALKOSTNAD

Benämning för internränta och avskrivningar.
KORTFRISTIG SKULD

Summan av skatteintäkter, generella statsbidrag,
samt reglerings- och utjämningsavgifter/-bidrag.
SOLIDITET

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

Skuld med löptid kortare än ett år.
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Kommunstyrelsens
verksamhetsområden
POLITISK VERKSAMHET
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Verksamhetsområdet politisk verksamhet består av kommunfullmäktige och dess
beredningar, kommunstyrelsen och dess utskott, myndighetsnämnden,
samverkansnämnden, valnämnden, kommunrevisionen, överförmyndarnämnden
och andra gemensamma nämnder som inte ingår i Kils kommuns organisation,
samt kommunalförbund. Kils kommun samverkar med andra kommuner om
överförmyndarverksamhet och medfinansierar verksamheten.
I den politiska verksamheten ingår sammanträden, workshops och
kompetensutveckling. I området ingår också förvaltningsstöd till politiken och
partistöd till de lokala politiska partierna. Fullmäktige, kommunstyrelsen och
utskotten samt myndighetsnämnden sammanträder normalt tio till elva gånger per
år och utöver det vid behov. Verksamhetsområdet styrs av kommunallagen.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

•

Till följd av coronapandemin slöt de politiska partierna en
överenskommelse från och med den 20 mars och tills vidare.
Överenskommelsen innebar att kommunfullmäktige minskades till 25
ledamöter, allmänhetens frågestund togs bort och endast ledamöter och
tjänstgörande ersättare deltog på övriga politiska möten. Från den 1
september gjordes ett avsteg från överenskommelsen, så att både ledamöter
och ej tjänstgörande ersättare var välkomna att delta på
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden. En
förutsättning för det var att kommunstyrelsen hölls i en större lokal och att
digitalt deltagande var möjligt.

•

Från och med mitten av november, i samband med Folkhälsomyndighetens
beslut om lokala råd för Värmland, övergick samtliga politiska möten till att
bli helt digitala och genomfördes via verktyget Zoom. Eftersom
kommunfullmäktige är öppet för allmänheten fanns presidiet på plats i den
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fysiska lokalen. Kommunstyrelsen, som normalt har öppna möten, har
beslutat att hålla möten bakom stängda dörrar fram till och med juni 2021.
Även vid nämnders möten var dock presidiet på plats i en fysisk lokal.
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Bedömningen är att de politiska mötena åtminstone under första halvåret 2021
kommer att ske digitalt, med en stor andel ledamöter som deltar på distans.
DRIFTREDOVISNING
Verksamhetsområde (tkr)

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2020

Budgetavvikelse

Verksamheter:
Nämnd- och styrelseverksamhet

3 698

3 638

5 467

Partistöd

350

350

350

0

Revision

946

915

933

18

Övrig politisk verksamhet

1 991

1 784

2 092

308

Överförmyndarverksamhet

1 543

1 601

1 540

-61

1

5

3

-2

55

0

0

0

150

0

0

0

Samverkansnämnd
Valnämnd
Administration valnämnd
Myndighetsnämnd
Summa Politisk verksamhet

1 829

196

187

237

50

8 930

8 480

10 622

2 142

Kostnaderna för politisk verksamhet har varit lägre än budgeterat 2020. Det beror
framförallt dels på lägre sociala avgifter än beräknat och dels på corona-anpassade
möten.
Övrig politisk verksamhet visar ett överskott mot budget, som främst beror på
återsökta personalkostnader i samband med att ledningen gick i stabsläge från och
med mars på grund av covid-19.
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FYSISK OCH TEKNISK PLANERING
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Verksamhetsområde fysisk och teknisk planering består av bygglov, tillsyn,
strandskydd, primärkarta, adressregister, VA-karta och projektering.
Området innehåller också samhällsplanering för kommunens långsiktiga
utveckling. Det sker bland annat genom översiktsplan (ÖP), fördjupade
översiktsplaner (FÖP), detaljplaner, riktlinjer för bostadsförsörjningen och andra
strategiska planer för användning av mark och vatten.
Inom verksamheten finns även geografiskt informationssystem (GIS), som bland
annat har till uppgift att skapa, revidera och analysera geografiska data efter
användarnas behov.
Området regleras av framförallt plan- och bygglagen samt miljöbalken.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

•

Vi har påbörjat arbetet med dagvattenseparering för att minska
belastningen i reningsverket och minska risken för källaröversvämningar.
Det pågår även ett projekt för omhändertagande av dagvatten där vi har
medfinansiering från länsstyrelsen. Projekten kan kopplas till Agenda 2030
med minskad energiförbrukning och renare utsläpp. Först ut av
kommunens fastigheter blev Sannerudsskolan och Dallidenskolan som nu
är dagvattenseparerade.

•

Beslut är taget gällande utbyte av belysningsarmaturer där vi snabbt
kommer se en minskad energiförbrukning vilket gör projektet till en lönsam
investering. Projektet kan kopplas till Agenda 2030 genom minskad
energiförbrukning.

•

Färdigställande av gång- och cykelväg Lövenstrand är genomfört där vi hade
medfinansiering från Trafikverket vilket gjorde att vi kunde bygga en 700
meter lång GC-väg för halva kostnaden.

•

Pumpstation Mårdvägen blev ett mycket lyckat projekt där projektledning
och arbetsledning utfördes av egen personal.
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•

Myndighetsstaben har genomfört en del digitala framsteg det här året, bland
annat införandet av
- E-tjänster på bygglovsavdelningen
- Infört en möjlighet att skicka brev genom mina meddelanden, vilket gör att
medborgarna kunnat få sina brev genom sina digitala brevlådor.
- Digitalisering av microkortsarkiv, vilket gör att dessa blir snabbare och
snyggare vid utlämnande.
- Konvertering från det gamla kartsystemet SOLEN till det nya AGS som ger
stora möjligheter till framtidens satsning till smartare samhällsplanering.

•

Myndighetstaben har genomfört en omorganisation inom
verksamhetsområdet samhällsplanering för att få mer effektiv och mindre
sårbar verksamhet. Från oktober ligger ansvarsuppdrag för kommunens
samhällsplanering på extern utförare.

KVALITET OCH RESULTAT
Vi har under 2020 arbetat med en framtida strategi kring vatten, avlopp och
dagvatten vilket är en förutsättning för att kunna ansluta fler fastigheter till det
kommunala VA-nätet samt förbereda oss på klimatförändringar. Detta kommer
även ge oss en långsiktig saneringsplan för ledningsnätet.
Vi har blivit ännu bättre på att prioritera investeringar genom att noggrant
analysera vilka investeringar som är nödvändiga och ekonomiskt fördelaktiga.
Under 2020 har bygglovsavdelningen fått in totalt 67 enkätsvar. Enkäten består av
fyra frågor som handlar om hur lätt det är att komma i kontakt med en
handläggare, hur lätt det är att hitta den information kunden söker, hur snabbt
kunden 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.
Stickprov på 15 avslutade bygglovsärende gjordes och inga avvikelser noterades när
det gäller tjänstegarantin.
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Reningsverket får ta emot stora mängder regn varje år och det är kostsamt att rena
vattnet, smarta investeringar minskar denna belastning och är en vinst i framtiden.
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Vi arbetar med att hitta smartare lösningar och samarbeten samt
digitaliseringsmöjligheter för att minska belastningen på reningsverket utan att
minska kvaliteten.
Det är viktigt att investera rätt, med samma kvalitet men med minskade kostnader.
Dessutom minskar vi risken för källaröversvämningar och bräddningar av
avloppsvatten.
DRIFTREDOVISNING
Verksamhetsområde (tkr)

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2020

Budgetavvikelse

Verksamheter:
Planverksamhet
Bygglovsverksamhet

1 129

1 726

1 091

-635

283

-1 413

732

2 145

GIS- och mätningsverksamhet

1 081

1 080

922

-158

Summa Fysisk & teknisk
planering

2 493

1 393

2 745

1 352

Planverksamheten har arbetat med att färdigställa en del kring utemiljön på
Lövenstrand samt förprojektering för Dikartorp. Detta har genererat kostnader på
just planverksamhet, men totalt sett det finns ett överskott på cirka 2,4 miljoner
kronor för försäljning av tomterna på Lövenstrand.
Bygglovsverksamheten har fått en stor engångsintäkt för byggsanktionsavgift som
avser Vikstaskolan, vilket är ett intern mellanhavande som inte påverkar
kommunens slutliga resultat.
Under året har ett nytt kartsystem köpts in till GIS- och mätningsverksamheten,
dock skedde implementeringen senare än planerat. Den budgeterade
avgiftshöjningen blev därmed försenad och genererar ett underskott för 2020.
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NÄRINGSLIV OCH TURISM
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Verksamhetsområdet näringsliv och turism syftar till att underlätta för näringsliv
och besöksnäring i kommunen. Området består även av turismfrågor. I
turismfrågor samverkar Kil med Karlstad, Forshaga, Grums och Hammarö.
Exempel på verksamhet är företagsbesök, utbildningar och informationsmöten,
information och nyhetsbrev till företagen.
Verksamheten inom området är ett frivilligt åtagande för kommunen.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

•

Året har präglats av coronapandemin, arbetssättet för enheten har
förändrats till i huvudsak digitala möten och träffar.

•

Vi inrättade en företagsservice för att underlätta för företagare i sina
kontakter med Kils kommun, syftet är att spara tid både för företagare och
för våra handläggare.

•

Tillsammans med upphandlingsenheten har vi arbetat fram ett förändrat
arbetssätt. När det är möjligt, bjuder vi in till korta frukostträffar inför
kommande upphandlingar så att lokala företag kan ställa frågor om
upphandlingarna.

•

Vi har startat ett nära samarbete med Sannerudsskolan för att förbättra
relationerna mellan skola och näringslivet, vi genomför samarbetet
tillsammans med Ung Företagsamhet och Nyföretagarcentrum Södra
Värmland.

•

Under året har vi har infört flera digitala tjänster riktade till företagare,
enheten har fortsatt synliggöra mångfalden av näringslivet i Kil med möten
och intervjuer som publiceras på sociala medier.

•

Vi har också arbetet med att sprida kunskap, information och dela positiva
företagshändelser inom Karlstad Business Region (KBR) där Karlstad,
Hammarö, Forshaga, Grums och Kil ingår.
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KVALITET OCH RESULTAT
VERKSAMHETSOMRÅDETS RIKTLINJER UNDER 2020

•

God planberedskap för företagsetableringar i Kils kommun.
Vi har startat upp en samordningsgrupp där företagare och andra snabbt
ska kunna få svar på sina frågor. En gång i veckan diskuteras ärenden som
bland annat rör företagsetableringar.

•

Beakta möjligheter för företagsetablering utmed riksväg 61 och
E45 i arbetet med översiktsplan.
Vi har arbetat och arbetar med frågan i enlighet med översiktsplanen.

VERKSAMHETSOMRÅDETS UPPDRAG 2020

•

Kommunicera vikten av ett bra lokalt företagsklimat.
Enheten kommunicerar ut företagsklimatet via sociala medier och
nyhetsbrev.

•

Detaljplan för Dikartorp ska vara klar 2020.
Detaljplanen är inte klar under 2020.

•

Redovisning av sålda, ej etablerade industritomter ska ske vid
kommunstyrelsens sammanträden i mars och oktober.
Har redovisats till kommunstyrelsens sammanträden i mars och oktober.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Verksamhetsområdet präglas av pandemin men det gör också att kreativa lösningar
tar fart. Besöksnäringen arbetar fram olika paketerbjudanden som kommer att
marknadsföras dels i kommunens kanaler och dels i samverkan med Visit
Värmland.
Vi fortsätter med digitala företagsträffar och kommer också att använda oss av den
digitala tekniken vid föreläsningar. Under 2021 har vi planerat för en utbildning i
”Vett och etikett, hur bemöter vi företagare och kunder”. Målsättningen med
utbildningen är att öka förståelsen mellan företagare och kommunala
tjänstepersoner.
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DRIFTREDOVISNING
Verksamhetsområde (tkr)

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2020

Budgetavvikelse

Verksamheter:
Näringslivsfrämjande åtgärder
Turism
Summa Näringsliv & turism

1 837

1 439

2 376

937

164

141

88

-53

2 001

1 580

2 464

884

Under 2020 har inte aktiviteter genomförts som planerat med anledning av
rådande pandemi. Nyhetsbrev har producerats internt vilket minskat
konsulttjänster.
Kommunen är medlem i Karlstad Business Region, som arbetar med att främja
infrastruktur och näringsliv i Karlstadsregionen. En planerad anställning av en
gemensam samordnare blev inte tillsatt under 2020.
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GATOR OCH VÄGAR, PARKER OCH SKOG
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Verksamhetsområdet gator och park, vägar och skog innehåller drift och underhåll
av kommunala gator och vägar samt enskilda vägar med statsbidrag. I området
ingår också parkverksamhet och grönytor, utemiljön i skolor och förskolor, drift
och skötsel av kommunens industrispår samt skogsförvaltning.
Det finns cirka 10 mil kommunala gator och vägar och 20 mil enskilda vägar med
statsbidrag, samt cirka 732 hektar skog.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

•

I samarbete med kosten har vi levererat mat till äldreboende och skolor med
anledning av pandemin. Arbetet har utförts på ordinarie arbetstid och på
helger.

•

En mild vinter ledde till ökade kostnader för grusning av det enskilda
vägnätet samtidigt som kostnader för vinterväghållning (snöröjning och
halkbekämpning) i princip varit obefintlig.

•

På vårt industrispår har vi under året bytt 50 meter spår och tagit bort en
föråldrad växel. Mellanskog som ansvarar för virkesmottagningen har byggt
en ny lastkaj. Under året har det tillkommit ett nytt företag som trafikerar
spåret.

•

Vår belysningsanläggning har fått nytt styrsystem.

•

Lekplatserna i kommunen har besiktats av en licenserad besiktningsman.
Våra lekplatser ser överlag bra ut och är säkra att använda.

•

Gallring och avverkning av skog har utförts vid Lökenskogen och vid
Hagudden.

•

Vid Fryksta badplats har sandstranden tagits fram igen och kompletterats
med ny sand.

•

Vattenledningsnätet i Högboda har spolats med ett gott resultat.
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KVALITET OCH RESULTAT
VERKSAMHETSOMRÅDETS MÅL FÖR 2020

•

Högre nöjdhet med gator och vägar i nästa
medborgarundersökning.
SCB:s medborgarundersökning har inte gjorts under 2020

•

Asfaltering ska årligen ske på minst 2,5 procent
av kommunens gator.
Målet uppfyllt

VERKSAMHETSOMRÅDETS UPPDRAG 2020

•

Ta reda på vad Kilsborna är missnöjda med när det gäller gator
och vägar i Kils kommun.
Enheten har under perioden 2019-02 till 2020-02 utvärderat via
felanmälningssidorna vad Kilsborna är missnöjda med. Det som sticker ut
är främst belysning och enskilda vägar.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Vi har under december månad börjat jobba med ett förtydligande av vårt uppdrag
vilket ska leda till en bättre planering som möter verksamhetens behov. I
uppdraget ingår även att:

•

Nå högre kundnöjdhet bland medborgare och en effektivare förvaltning
genom att förtydliga medarbetarnas engagemang i uppdraget.

•

Hitta samarbete inom förvaltningen som ska leda till utveckling av både
medarbetaren och verksamheten.

•

Arbeta med arbetsmiljön för att medarbetarna ska få kunskap om risker i
arbetet.

•

Informera medarbetare om de ekonomiska förutsättningarna för
verksamheten. Målet med detta är att våra medarbetare ska få en insyn i
kostnader och samtidigt kunna planera verksamheten efter behov.
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DRIFTREDOVISNING
Verksamhetsområde (tkr)

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2020

Budgetavvikelse

Verksamheter:
Allmänna vägar

16 394

17 138

15 729

2 193

Enskilda vägar

3 981

1 631

1 884

253

-150

-139

-91

48

Industrispår
Trafiksäkerhet

53

0

0

0

Gemensamma kostnader

5 014

5 108

4 956

-152

Parker

-601

5 516

6 583

5 982

Skogsfastigheter

148

814

814

0

Kapitalkostnader Fryksdalsbanan

531

-109

-130

-21

31 487

31 026

29 144

1 720

Summa Gator & vägar,
parker och skog

Allmänna och enskilda vägar genererar ett överskott med anledning av mild vinter
under året, kostnader för halkbekämpning och snöröjning har varit låga.
Industrispår har något högre intäkter än planerat med anledning av ökad trafik på
spåret.
Trafikbelysning och trafiksäkerhet ingår i gemensamma kostnader för 2020 och
anledning till avvikelsen är kostnaden för tretton månaders trafikbelysning.
Under året har skred- och rasutredning gjorts samt aktivering av
investeringsprojekt skett, vilket genererar ett underskott på park.
Skogsfastigheter hanteras som en resultatenhet, och har med anledning av mer
avverkning än planerat fonderat 140 000 kronor till skogsfonden.
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MILJÖ OCH HÄLSA
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Verksamhetsområdet miljö och hälsa består till största del av myndighetsutövning
enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Inom verksamhetsområdet finns
också tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande
produkter och lagen om handel med receptfria läkemedel. Även naturvårdsarbete
och vattenvårdsarbete ingår i verksamhetsområdet.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

•

Myndighetsstaben har gjort en del digitala framsteg det här året, bland
annat
- infört e-tjänster på miljö- och hälsoskyddsavsavdelningen
- infört en möjlighet att skicka brev genom "mina meddelanden", vilket gör
att medborgarna kan få sina brev genom sina digitala brevlådor.
- jobbat med att införa Rättviksmodellen i den högsta möjliga graden (cirka
60 procent verksamheter inom miljöbalkens områden betalar sin avgift efter
tillsynsbesöket. Avgiften är baserad på faktiska kostnader).

•

Sjögullsprojektet i Rinnen är igång. Projektet är ett större
naturvårdsprojekt som bedrivs av Kils och Arvikas kommuner. Projektet har
stor stöttning från lokala organisationer och personer. Högboda och
Renstad byalag tillsammans med Sävelns-Rinnens fiskevårdsområde ställer
upp med ideell arbetstid i projektet. Medfinansiärer i projektet är By och
Borgviksälvens vattenråd, Karlstads kommun och Grums kommun.

KVALITET OCH RESULTAT
Under 2020 har vi genomfört totalt 222 tillsynsbesök (av cirka 235 planerade på
årsbasis) inom alla områden. Verksamhetsplanen för år 2020 är uppnådd till cirka
96 procent och inga skuldtimmar är redovisade. På grund av covid-19 har
tillsynsplanen anpassats till alternativa digitala möjligheter (telefon/skrivbordstillsyn) och cirka 30 procent planerade tillsynsbesök utfördes digitalt.
Under 2020 har miljöavdelningen fått in 28 enkätsvar av totalt 70 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.
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Sammanlagt får vi betyget 4,9 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 att
jobba kontinuerligt med smartare och effektivare tillsynslösningar och att utveckla
digitaliseringsmöjligheter för att tillmötesgå kundernas förväntningar.
DRIFTREDOVISNING
Verksamhetsområde (tkr)

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2020

Budgetavvikelse

Verksamheter:
Miljö- & hälsoskydd
Livsmedelstillsyn
Miljö, hälsa och hållbar utveckling
Alkohol- och tobakstillstånd
Summa Miljö & hälsa

1 406

1 234

1 349

115

4

-21

111

132

490

255

216

-39

39

-14

186

200

1 939

1 454

1 862

408

Inom miljö- och hälsoskydd samt livsmedelstillsyn har extra offentliga kontroller
utförts. Kommunen fick även bidrag från Kammarkollegiet för att utföra
trängseltillsyn till följd av covid-19.
Inom alkohol- och tobakstillstånd har nya taxor antagits, samt att flera har fått
alkohol- eller tobakstillstånd, vilket har genererat ett överskott.
På grund av frånvaro, sjukskrivningar och föräldraledigheter har verksamheten
haft lägre personalkostnader än budgeterat.
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FRITID OCH KULTUR
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Verksamhetsområdet fritid och kultur består bland annat av bibliotek, kulturskola,
föreningsliv, ungdomsgård, allmän kultur, evenemang och anläggningar för kultur
och fritid.
I verksamheten finns ett huvudbibliotek med två filialer.
Kulturskolans verksamhet sysselsätter cirka 600 elever i sin kursverksamhet.
Därtill musik i förskoleklass i alla kommunens förskoleklasser, konserter och
dansuppvisningar för allmänheten och på vårdhem, förskolor, skolor och läger.
Kommunen betalar ut olika typer av föreningsbidrag, till exempel drift- och
administrationsbidrag och LOK-stöd.
Exempel på evenemang som vi genomför årligen är lovaktiviteter, kulturdagar och
Kil hela veckan.
Biblioteksverksamheten regleras av bibliotekslagen och är obligatorisk. I övrigt är
verksamheten frivillig.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

•

Ungdomsgården har öppnat och målgruppen har varit och är delaktiga i
arbetet med innehållet i verksamheten.

•

Föreningslivet inom både kultur-, idrotts- och övriga föreningar har varit
starkt påverkade av pandemin, framförallt ekonomiskt.

KVALITET OCH RESULTAT
VERKSAMHETSOMRÅDETS UPPDRAG 2020

•

Reglera föreningars och kommunens ansvar när det gäller
lokalavtal mellan förening och kommun.
Vi har upprättat riktlinjer för fastigheter, byggnader och anläggningar som
föreningar nyttjar.

•

Utred ungdomsgårdens lokalisering.
Under året har vi sett över var ungdomsgården ska vara placerad och den
bäst lämpade lokalen är den tidigare på Sannerudsskolan. Här finns tillgång
till lokaler som är lämpliga för aktiviteter.
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FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Vi kommer att leva med pandemin och sviterna efter pandemin inom
verksamheten en lång tid. Vi har utvecklat flera delar av verksamheten i en
hastighet som vi inte skulle gjort om pandemin inte existerat vilket har varit
positivt och kommer leda till fortsatt utveckling.
Detsamma gäller personalens kompetensutveckling som via alla digitala former av
utbildning lett till att fler kunnat utbilda sig, samt att kompetensen ökat hos varje
enskild individ. Detta kommer fortgå.
Föreningslivets konsekvenser av pandemin kommer sätta sina spår under 2021 och
framöver kommer även folkhälsan över tid visa konsekvenser av pandemin.
Förhoppningsvis kommer våra kunder söka en attraktiv och meningsfull fritid
vilket leder till ett fortsatt rikt kultur- och föreningsliv.
DRIFTREDOVISNING
Verksamhetsområde (tkr)

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2020

Budgetavvikelse

Verksamheter:
Allmän fritidsverksamhet

4 369

4 608

5 100

492

210

207

210

3

Allmän kulturverksamhet

1 183

1 743

2 258

515

Bibliotek

5 148

5 211

5 311

100

Kulturskola

4 966

4 603

4 655

52

10 357

12 316

10 115

-2 201

480

532

480

-52

26 713

29 220

28 129

-1 091

Stöd till studieorganisationer

Idrotts- och fritidsanläggningar
Fritidsgårdar
Summa Fritid & kultur

Kultur och fritid har under året haft inställda evenemang och aktiviteter. Detta
gäller även föreningslivet, då vi ser en minskning i utbetalda föreningsbidrag.
Den negativa budgetavvikelsen beror på obudgeterad hyra till ECG Arena samt
intäktsbortfall från Smedens bad som varit stängt majoriteten av året.
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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 även på kvällar,
nätter och helger.
I familjecentralens lokaler finns en öppen förskola.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

•

Utbildningen i förskolan pågår ständigt och vi har satsat mycket på att
skapa en trygg och tillgänglig lärmiljö för alla barn. Vi har lagt stor tonvikt
på språk och kommunikation. Pågående utvecklingsprojekt under året har
varit Tillgänglig förskola och Läslyftet. Tillgänglig förskola innebär att
pedagogerna möter nya kunskaper inom neuropsykiatriska
funktionsvariationer, med fokus på anknytning, lek och tillgängliga
lärmiljöer. Läslyftet är en kompetensutveckling i språk-, läs- och
skrivdidaktik baserad på aktuell forskning. Dessa har pågått parallellt i olika
förskoleområden. Ytterligare utvecklingsområde har varit att utveckla den
digitala kompetensen och användandet av digitala verktyg i förskolan.

•

Förskolans rektorer har, tillsammans med förskolans controller, jobbat för
att hitta nya arbetssätt och processer för vikarietillsättning. Detta för att
minska vikariekostnaden men också för att hitta en hållbarhet i förskolans
organisation som ökar tryggheten och kontinuiteten för både barn och
pedagoger. Vissa förskolor har ökat grundbemanning och vi har sett att det
har bidragit till färre vikarier.

•

Under hösten började vi använda ett system för närvaro i förskolan.
Systemet gör att vi på ett enkelt sätt får överblick över antal barn och
personal på varje enhet. Det innefattar en enklare hantering av barnschema
för vårdnadshavare och en väg för kommunikation mellan vårdnadshavare
och personal. Även hanteringen av fakturor och annan administration
underlättas.
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KVALITET OCH RESULTAT
BELÄGGNING:

Totalt erbjuds cirka 700 förskoleplatser inom kommunen, exakta antalet beror på
åldersstrukturer och barngruppens sammansättning. Nyttjandegraden är 94
procent.
DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET:

Utifrån att ett stort antal elever saknar behörighet till gymnasiet har vi uppdraget
att arbeta medvetet från förskola till åk 9. Gemensamma mål i ett 1-16årsperspektiv 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
fortsätter att utveckla vårt systematiska kvalitetsarbete och de gemensamma
strategierna för en ökad likvärdig förskola.
Planen mot diskriminering och kränkande behandling har förändrats till en
gemensam Trygghetsplan och framöver jobbar vi med aktiva åtgärder för att
arbetet ska bli en integrerad del av utbildningen.
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 efterfrågan av förskoleplatser ut att
minska något. Skulle inflyttningen av familjer med barn i förskoleåldern bli större
än förväntat kommer vi att få problem med att få platserna att räcka till.
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DRIFTREDOVISNING
Verksamhetsområde (tkr)

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2020

Budgetavvikelse

Verksamheter:
Öppen förskola

427

344

475

131

Förskoleverksamhet

82 190

80 840

83 159

2 319

Pedagogisk omsorg

922

0

0

0

83 539

81 184

83 634

2 450

Summa Förskola

Förskoleverksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på 2,4 miljoner kronor
år 2020. Budgetavvikelsen beror främst på att det har varit färre barn i
verksamheten än budgeterat.
På grund av pandemin och bättre översikt av personal i förhållande till barnantal
har förskolan haft lägre vikariekostnader. En ökad grundbemanning på några
förskolor har även bidragit till lägre vikariekostnader och högre kvalitet, där barnen
fått färre vuxna att skapa relation med, vilket i sin tur skapar ökad trygghet.
Förskolan har haft ökade personalkostnader i form av extra stöd till barngrupper
med stora behov. Barnomsorg på kvällar, nätter och helger har kostat 261 000
kronor mer än budgeterat, då beläggningen av barn har ökat.
Öppna förskolan har haft begränsad verksamhet under pandemin.
VOLYMER OCH NYCKELTAL
Utfall 2019

Utfall 2020

Budget
2020

Antal förskolebarn

700

697

711

Kostnad/förskolebarn (tkr)

117

116

117
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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 7-9skola. Det finns även en särskola för årskurserna 7-9 och en särskola för
årskurserna 1-6.
Under 2020 har totalt 1 508 elever fått sin undervisning inom grundskolan och 19
elever fått sin undervisning i grundsärskolan. 106 av de 1 508 eleverna har gått i
skola i annan kommun/fristående skola och 27 elever från andra kommuner går i
skolan i Kil. I fritidshemmen fanns under 2020 cirka 580 barn.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

•

Skolinspektion: Skolinspektionen genomförde under hösten 2020 en
tillsyn på huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Skolinspektionen var
nöjd med det sätt på vilket arbetet bedrivs men pekade på ett par
utvecklingsområden. Det ena handlade om en uppföljning på vilken effekt
alla åtgärder som sätts in har. Det andra efterfrågade utvecklingsområdet
var en analys på skillnader i pojkars och flickors upplevelse av trygghet (här
kan sägas att både pojkar och flickor upplever sin skola som trygg i högre
utsträckning än genomsnittet för riket). Förvaltningen har till i maj på sig
att redovisa hur man arbetar med dessa utvecklingsområden.

•

Marknadsandel: Andelen elever som går i kommunens skolor är 93
procent, vilket är jämförbart med övriga värmländska kommuner.

•

Fritidshem: 57 procent av våra elever i förskoleklass upp till årskurs 6 går
på fritidshem, nyttjandegraden av fritidshem brukar stiga under hösten till
cirka 60 procent.
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•

Meritvärde: Genomsnittligt meritvärdet för elever i åk 9 läsåret 19/20 var
188,8 för samtliga elever. Flickornas meritvärde är 198,8 och pojkarnas
181,2. Cirka 10 procent av eleverna i årskurs 9 lämnade skolan helt utan
godkända betyg. Detta drog ner meritvärdet drastiskt.

•

Gymnasiebehörighet för läsåret 19/20: Högskoleförberedande
program (Ekonomi, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogram): 66,0
procent behöriga.
Högskoleförberedande program (naturvetenskapliga och tekniskt program):
62,7 procent behöriga.
Yrkesprogram: 68,7 procent behöriga.
Estetiskt program: 66,7 procent behöriga

•

Galaxen: I augusti 2020 inrättades en extern utbildningsverksamhet för
elever i åk 8 och 9 som har svårt att nå kunskapsmålen. Verksamheten är
förlagd till Gränderna och har tio platser. Undervisningen bedrivs genom att
eleverna läser ett fåtal ämnen i taget. Samtliga elever som började i augusti
är kvar i verksamheten.

•

Ämnesutvecklare: Sedan augusti 2020 finns det nu tre ämnesutvecklare
på 40 procent vardera. Deras uppdrag är att höja studieresultaten i svenska,
matematik och engelska. Arbetet bedrivs inom hela grundskolan, åk 1-9.

KVALITET OCH RESULTAT
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.
Skolinspektionen har genomfört en granskning av det systematiska kvalitetsarbetet
på huvudmannanivå under hösten. Skolinspektionen konstaterar att det bedrivs ett
fullgott kvalitetsarbete, men pekar på ett par utvecklingsområden.
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Resultatnyckeltal:
Indikator

2017

2018

2019

2020

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

73,1

67,3

56,5

53,3

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

212,0

208,0

200,0

195,0

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

205,1

201,8

193,5

188,8

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

90,3

84,2

73,3

68,7

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

89,7

83,2

72,5

66,7

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

87,6

77,2

71,0

66,0

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

82,1

74,3

67,9

62,7

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

88,0

89,7

89,0

87,8

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

85,3

89,6

89,7

90,8

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

90,7

88,2

84,5

91,6

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

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 (%)

81

76

76

*

Årskurs 9 (slutbetyg)

Årskurs 6 (Betyg vårtermin)

Årskurs 3 (Nationella prov)

*Inga nationella prov genomfördes på grund av covid-19
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Kvalitetsarbete
Skolans gemensamma mål de kommande åren är 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. Arbetet har nu pågått i två år och kommer att fortgå tills ett
markant förbättrat resultat har uppnåtts. Skolverkets samverkan för bästa skola är
en treårig satsning som startar upp i januari 2021 med Sannerudsskolan F-9. Syftet
med satsningen är att förbättra måluppfyllelsen.
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Ny skola
Ny Vikstaskola beräknas stå klar hösten 2022, etapp 1 beräknas stå klar hösten
2021. Undervisningen bedrivs under byggtiden i en modulskola.
Risker
Grundskolan är beroende av riktade statsbidrag, dessa blir en förutsättning för att
vi ska kunna hålla oss inom budgetramen som är satt och fortsätta bedriva den
verksamhet som vi har. De riktade statsbidragen för grundskolan 2020 uppgick till
11,5 miljoner kronor. Skulle vi inte beviljas något av de sökta bidragen behöver vi
skära ner i verksamheten, vilket är mycket svårt.
DRIFTREDOVISNING
Verksamhetsområde (tkr)

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2020

Budgetavvikelse

Verksamheter:
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola
Summa Grundskola

13 118

15 274

14 540

-734

6 718

6 909

6 871

-38

149 085

150 267

147 667

-2 600

7 961

8 478

7 826

-652

176 882

180 928

176 904

-4 024

Grundskolan redovisar en negativ budgetavvikelse på minus 4 miljoner kronor.
De största orsakerna till underskottet för grundskolan är:

•

Uteblivet statsbidrag för elevhälsa på 1,2 miljoner kronor. Grundskolorna
har haft ett resultatkrav under året för att anpassa verksamheten för det
uteblivna statsbidraget. Alla skolor har inte lyckats uppnå resultatkravet.
Fortsatt arbete med åtgärdsplan med anpassningar kommer att genomföras
under 2021 för att hålla en budget i balans.

•

Nettot av interkommunala ersättningar (de kostnader som kommunen
betalar för elever som gör sin skolgång i en annan kommun än
hemkommunen) har ökat med ca 1 miljoner kronor jämfört med budget.
Anpassningar har gjorts inför budget 2021 samtidigt som vi jobbar för att
göra våra skolor mer attraktiva.
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•

Ovarsamma hanteringar av elevernas chromebooks har lett till högre ITkostnader än beräknat.

•

Kostnaden för Galaxen uppgick till cirka 800 000 kronor under
höstterminen. Galaxen är en verksamhet som riktar sig till elever i åk 7 -9
med mycket liten måluppfyllelse. Denna verksamhet planerades under
våren och var tänkt att finansieras av verksamheten gymnasiet.

VOLYMER OCH NYCKELTAL
Utfall 2019
Antal fritidshemsbarn

Utfall 2020

Budget
2020

584

584

22

26

25

1 397

1482

1481

Nettokostnad, grundskola exkl skolskjuts (tkr)

138 923

148 347

145 577

Kostnad/elev, grundskola exkl skolskjuts (tkr)

99

100

98

108

106

104

17

19

22

459

446

356

Kostnad/fritidshemsbarn (tkr)
Antal grundskoleelever inkl förskoleklass

Kostnad/elev, grundskola totalt (tkr)
Antal grundsärskoleelever
Kostnad/elev, grundsärskola (tkr)
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588

GYMNASIESKOLA
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Verksamheten gymnasieskolan innehåller gymnasieskola och gymnasiesärskola.
Kommunen bedriver ingen egen gymnasieskola, utan köper platser från andra
kommuner eller fristående skolor.
Hösten 2020 startade vi upp ett IM-program (gymnasieförberedande) på
hemmaplan för tolv elever.
Kommunen har ett kommunalt aktivitetsansvar för de ungdomar, under 20 år, som
inte studerar och arbetar.
Under 2020 har antalet elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan varit i snitt
405 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 tio elever läser sin gymnasieutbildning utanför länets gränser.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

•

Gymnasieskolorna hade distansundervisning under halva vårterminen och
sista veckorna av höstterminen för att minska smittspridningen av covid-19.

•

I augusti startades ett IM-program på hemmaplan. Det är ett
gymnasieförberedande program för att få elever behöriga till att söka
nationella gymnasieprogram.

•

Avhoppen från gymnasiet har minskat under 2020 mot föregående år.

•

När det gäller elever som tar examen inom tre till fyra år ligger Kils
kommun bland de bättre kommunerna i Värmland.
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KVALITET OCH RESULTAT
Resultatnyckeltal:
Indikator

2016

2017

2018

2019

2020

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

62,9

60,7

63,6

73,1

70,3

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

70,5

66,4

70,5

75,4

75,0

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

70,1

70,5

70,0

68,9

76,2

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

79,9

81,1

77,9

76,5

79,2

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

43,9

42,9

43,9

53,1

52,7

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

51,3

47,0

47,9

46,2

55,4

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning
hemkommun, genomsnitt

13,4

13,3

14,1

14,3

14,2

Studieresultat

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
IM-programmet
Vi kommer att behöva utöka IM-programmet på hemmaplan för att få fler elever
behöriga till ett nationellt program på gymnasieskolan. I dagsläget har vi tolv
elever, vi räknar med att behöva 20 platser till läsåret 21/22.
Risker
Programkostnader för gymnasieutbildningarna har ökat med 5-5,5 procent 2021
vilket kan innebära att det blir svårt att hålla budget. Beskedet om höjningen kom
först i december 2020.
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DRIFTREDOVISNING
Verksamhetsområde (tkr)

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2020

Budgetavvikelse

Verksamheter:
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Kommunalt aktivitetsansvar
Summa Gymnasieskola

45 324

46 603

46 466

-137

2 067

2 792

4 320

1 528

279

285

336

51

47 670

49 680

51 122

1 442

Verksamhetsområdet gymnasieskola redovisar en positiv budgetavvikelse på +1,4
miljoner kronor år 2020. Budgetavvikelsen är främst hänförlig till
gymnasiesärskolans överskott som beror på att snittpriset för programkostnaden
för gymnasiesärskolan har varit lägre än beräknat samt lägre skolskjutskostnader.
Underskottet inom gymnasieskolan beror dels på kostnaden för IM-programmet på
hemmaplan, som uppgick till cirka 600 000 kronor, och dels på att
programkostnaden för gymnasieskolan blivit högre än budgeterat, dock har färre
antal elever varit i verksamheten än beräknat.
VOLYMER OCH NYCKELTAL
Utfall 2019

Utfall 2020

Budget
2020

Antal gymnasieelever

408

405

422

Kostnad/gymnasieelev (tkr)

117

123

121
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VUXENUTBILDNING INKLUSIVE SFI
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Den obligatoriska delen av verksamhetsområdet vuxenutbildning och SFI är
grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning
för vuxna och Svenska för invandrare (SFI). Särskild utbildning för vuxna sam
svenska som andraspråk (SAS) sker genom samarbete med Karlstad.
Verksamheten tillhandahåller även gymnasiekurser på distans, yrkesutbildningar,
Vux lärlingsutbildningar.
I verksamheten finns 217 studerande på vuxenutbildning och cirka 40 på SFI.
Verksamheten regleras av skollagen.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

•

På grund av coronapandemin har stora delar av undervisningen under året
bedrivits på distans.

KVALITET OCH RESULTAT
På grund av pandemin har det varit svårare att få ut elever på praktik.
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Verksamheten ingår som en del i Kilsmodellen.
Under 2021 kommer ansökan till vuxenutbildningen digitaliseras med en e-tjänst.
DRIFTREDOVISNING
Verksamhetsområde (tkr)

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2020

Budgetavvikelse

Verksamheter:
Grundläggande vuxenutbildning
Gymnasial vuxenutbildning
Särvux
Svenska för invandrare
Summa Vuxenutbildning

190

567

247

-1 339

-2 506

-2 502

4

101

63

50

-13

185

1 318

1 580

262

-863

-558

-625

-67
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-320

ÄLDREOMSORG
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Verksamhetsområdet består av särskilt boende, korttidsboende, ordinärt boende
(hemtjänst och hemsjukvård), dagverksamhet, öppen verksamhet samt
myndighetsutövning, till exempel biståndshandläggning, bostadsanpassning med
mera.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

•

Det gångna året kan lättast sammanfattas med ett enda ord - coronaviruset.
Effekten vi redan ser är att organisationen nu är mycket trött och sliten av
snart ett år med detta mycket speciella tillstånd. Detsamma måste även
sägas för samtliga våra kundgrupper. Årets modeord får bli
"skyddsutrustning", "hygienrutin" samt "social distansering".

•

Vi har även märkt av att enskilda ärenden har blivit tyngre och större - inte
minst de som i coronatider skrivs ut som färdigbehandlade från regionens
sjukhus (som även de tidvis varit under ett hårt tryck).

•

Anhörigas åsikter har även de blivit starkare under året. Mest tydligt blev
detta i slutet av besöksförbudstiden på särskilt boende. Baspersonal,
besöksvärd och enhetschefer vittnade om samtal där gränser ofta
passerades med råge.

•

Projektet Kund 21 tar över ett tidigare påbörjat internt arbete inom sektor
äldre. Nu med sikte på hela kommunens verksamhet. Inom hemtjänsten har
delar av detta redan börjat användas och enhetscheferna flyttar under året
personal mellan olika enheter mer än tidigare år.

•

Vi har sett alldeles för många avvikelser under året. Ett sätt att korrigera
detta är att använda sig av digital signeringslista. Vi började under året med
upphandling av ett sådant system och siktar på införande under 2021.

•

Under året har mycket jobb lagts på att ta fram en ny riktlinje för
biståndsbedömning SoL - äldre. Den kommer fram för beslut under 2021.
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•

Läkemedelsrobotar införskaffades för användning inom socialpsykiatrin och
hemtjänst. Vi har under året haft fem maskiner i drift och kommer utöka
med ytterligare fem.

•

Under december fattas beslut att förstärka verksamheten med
nyanställningar. Två sjuksköterskor, en biståndsbedömare, en
arbetsterapeut, en sjukgymnast, tre baspersonal inom hemtjänst samt tre
baspersonal inom särskilt boende kommer att anställas så snart som
möjligt. Till det så kommer ett trettiotal personer anställas inom
hemtjänstverksamheten för att ersätta vakanser och en del vikarier.

•

Beslutet att ha avdelningen 3 på Sannerud stängd och bygga en kö för
särskilt boende har inte fungerat. Många av de som söker särskilt boende är
i så dåligt skick att de inte ens klarat att bo hemma en kortare period. Som
följd så har vår korttidsavdelning gått på övertryck stora delar av året,
eftersom det är där de sökande har fått placeras. Under senare delen av året
så kunde vi ändå öppna avdelningen - till stor nytta för både kunder och
personal.

•

Hemtjänsten har gjort om områdesindelningen löpande under året på grund
av ökande kundbehov och växande hemtjänstgrupper till följd av detta.
Under våren så flyttade en av grupperna in i nya lokaler i det nybyggda
trygghetsboendet på Västra Torggatan.

•

Frågan om ett nytt särskilt boende hamnade i ett pausläge och kommer att
återupptas under nästa år.
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KVALITET OCH RESULTAT
Indikator

2017

2018

2019

2020

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg
- helhetssyn, andel (%)

91

93

93

91

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

93

90

88

89

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

68

51

57

57

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

87

88

87

87

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg
- helhetssyn, andel (%)

79

79

78

86

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

83

65

59

79

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

68

66

55

50

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

79

67

72

76

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg
- bemötande, andel (%)

97

98

98

98

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

93

94

95

93

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg
- trygghet, andel (%)

90

92

92

98

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg
- bemötande, andel (%)

93

97

96

91

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

86

83

78

82

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg
- trygghet, andel (%)

92

87

85

90

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

101

31

19

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg
- hälsotillstånd, andel (%)

36

24

29

33

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

58

55

47

54

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg
- maten, andel (%)

79

78

67

81

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg
- måltidsmiljö, andel (%)

67

76

65

71

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

74

78

75

82

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

54

50

65

75

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

74

59

62

89

Leva och bo självständigt

Trygga förhållanden

Aktiv och meningsfull tillvaro
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Flertalet mätområden ligger relativt lika jämfört med föregående år.
Ett antal områden har förbättrats och glädjande nog helhetssynen inom särskilt
boende - som ökade markant.
Ett par områden försämrades - möjligheten att påverka tider samt bemötande inom
särskilt boende. Möjligen kan dessa två vara kopplade till varandra.
Som varje år så flaggar vi för att en hög del av svaren ges av anhöriga till våra
kunder och svaren kan möjligen reflektera anhörigas åsikter till viss del.
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING

•

Befolkningsdemografin indikerar ett fortsatt högt tryck på samtliga våra
verksamhetsområden och detta kommer att bli en mycket stor ekonomisk
och kvalitetsmässig utmaning framgent.

•

Det kommer att ta tid att komma i fas efter coronapandemin. Många har
slitit hårt och länge.

•

Projekt Kund 21 kommer att dra mycket kraft och resurser ur
organisationen. Under resans gång så kommer vi att behöva tydliggöra
behovet av personalflexibilitet för att lyckas.

•

Kopplat till Kund 21-arbetet så måste vi satsa kraftfullt på teknik- och
digitaliseringssatsningar inom verksamheten. Om vi ens ska ha en chans att
komma ikapp de övriga kommunerna i länet krävs stora tillskott i både
drifts- och investeringssidan.

•

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

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2020

Budgetavvikelse

Verksamheter:
Gemensamt äldreomsorg

5 558

4 943

6 156

1 213

Hemtjänst ordinärt boende

72 127

76 184

79 001

2 817

7 165

7 636

7 056

-580

Korttidsboende
Dagverksamhet

486

507

537

30

Särskilt boende

51 923

50 959

53 073

2 114

Öppen verksamhet

941

1 050

1 043

-7

Bostadsanpassning

1 358

709

1 229

520

Övriga insatser ordinärt boende

7 658

8 638

7 777

-861

147 216

150 626

155 872

5 246

Summa Äldreomsorg

Nettokostnaden för äldreomsorgen uppgick till ca 150,6 miljoner kronor 2020,
vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med cirka 5,2 miljoner kronor.
Jämfört med 2019 är nettokostnadsökningen endast cirka 3,4 miljoner kronor,
eller 2,3 procent.
Huvudorsaken till äldreomsorgens budgetöverskott är tredelad:
Enhetscheferna har arbetat hårt med en striktare personalstyrning (främst
märkbart inom hemtjänstverksamheten).
Vi har haft en starkare intäktssida från kundavgifter (främst inom SÄBOverksamheten), intäkterna var för lågt budgeterade.
Under våren uppmanades samtliga kommunala verksamheter till återhållsamhet
på grund av kommunens samlade avvikelse från budget enligt prognos. Samtliga
verksamheter inom sektorn har efter det, året ut, jobbat berömvärt med att hålla
igen var det än går.
VOLYMER OCH NYCKELTAL
Utfall 2019
Antal timmar, hemtjänst

153 658

Kostnad/hemtjänsttimme (kr)

Utfall 2020
164 877

Budget
2020
160 863

469

456

491

27 103

28 204

27 185

Kostnad/boendedygn, SÄBO (tkr)

1 916

1 795

1 952

Antal dygn, korttidsboende

3 182

3 631

3 577

Kostnad/dygn, korttidsboende (tkr)

2 252

2 092

1 972

Antal boendedygn, SÄBO
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INSATSER ENLIGT LSS OCH SFB
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Verksamhetsområdet insatser enligt LSS och SFB innehåller biståndsbedömning
och insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)
samt insatser enligt socialförsäkringsbalken (SFB) (personlig assistans).
Insatser är bostäder med särskild service för vuxna (gruppbostäder och
servicebostäder), korttidsvistelse, korttidstillsyn, daglig verksamhet,
kontaktperson, ledsagarservice och avlösarservice.
Det finns 28 beslut om personlig assistans i kommunen.

•

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

•

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

Kommunen står alltid för kostnaden för de 20 första timmarna samt sjuklöner. Av
de 28 som är beviljad personlig assistans har 15 personer valt kommunen som
utförare och 13 personer privata utförare.
Det finns sex bostäder med särskild service för vuxna varav tre gruppbostäder
(Ravinvägen 5, Klövervägen och Linden) och tre servicebostäder (Östra Torggatan,
Storgatan och Hagagatan). Sammanlagt finns 36 lägenheter. Idag verkställer vi 32
boendebeslut.
Insatserna korttidsvistelse för barn och ungdomar samt korttidstillsyn för barn
över tolv år verkställs både i kommunens egen regi (Svanen) och i familjehem.
Antal dygn i korttidsvistelse är cirka 40 (varav cirka 14 är försäljning av plats till
andra kommuner) i månaden.
Daglig verksamhet enligt LSS består av dagcenter Ravinen, Grön omsorg samt
extern sysselsättning. Totalt finns det 56 kunder på daglig verksamhet enligt LSS.
Det finns 30 beslut om kontaktperson.
För närvarande finns inga beslut på bostad med särskild service för barn och unga
samt avlösarservice.
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

•

Mycket tid har förstås gått till att hantera situationen med coronapandemin.

•

Gällande korttidsvistelse har kommunen fler beslut att verkställa 2020
jämfört med 2019. Personlig assistans SFB har minskat med en kund.
Övriga insatser har varit relativt stabila under året.

•

Den stora flytten inom funktionsstöd är avslutad. Sedan december 2018 har
dagcenter, korttids Svanen och två gruppbostäder flyttat och fått mer
ändamålsenliga lokaler samt att vi utnyttjar kommunens egna lokaler
istället för att hyra externt.

•

Inom personlig assistans digitaliserades redovisningen av assistanstimmar
till försäkringskassan. Att redovisa digitalt istället för på papper är säkrare
och sparar tid för medarbetare, administratörer och chefer.

•

I och med ny sektor så har delar av verksamheten på ledningsnivå
omstrukturerats.

KVALITET OCH RESULTAT
Resultatet från brukarundersökningen 2020 har kommit. Svarsfrekvensen är
mycket låg och därför är resultatet svårt att analysera.
Svarsfrekvensen var låg redan 2019 och en stor utmaning med
brukarundersökningen 2020 var att öka svarsfrekvensen.
Trots den låga svarsfrekvensen kan man läsa ut vissa tendenser i resultatet och vi
kommer fortsätta arbeta med punkterna från förra årets brukarundersökning då
det även är aktuellt i år:

•

Kompletterande och förtydligande kommunikation.

•

Bibehålla känslan av trygghet

•

Öka kundernas självbestämmande och delaktighet
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FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Under 2021 kommer verksamheten fortsätt arbeta med digitalisering som till
exempel digitala signeringslistor för läkemedel och webbaserad introduktion för
nyanställda. Projektet Kund 21 drar igång under 2021.
DRIFTREDOVISNING
Verksamhetsområde (tkr)

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2020

Budgetavvikelse

Verksamheter:
Gemensamt LSS/SFB

3 482

3 263

4 710

1 447

Bostad särskild service vuxna

24 870

26 515

25 423

-1 092

Personlig assistans LSS/SFB

19 379

20 343

17 856

-2 487

6 863

6 684

7 068

384

Kontaktperson

823

733

846

113

Korttidsvistelse

3 302

3 396

2 629

-767

58 719

60 934

58 532

-2 402

Daglig verksamhet LSS

Avlösarservice
Summa Insatser
enligt LSS och SFB

Personlig assistans har en stor avvikelse jämfört med budget som beror på att
kunder som har insatser på natten kostar kommunen mer än insatser utförda
dagtid, det vill säga att vi får enbart 25 procent kostnadstäckning från
Försäkringskassan för timmar utförda på natten. Kommunen har dessutom haft
kunder som har krävt mer insatser för att kunna säkra upp en trygg arbetsmiljö.
Korttidsvistelse avviker mot budget då det är fler beslut under året än förväntat. År
2020 landade utfallet på 650 dygn, mot 2019 som var 604 dygn
Under 2020 har två gruppbostäder flyttat. Verksamheten har därför haft extra
kostnader för flytt samt dubbla hyror då kontraktet löper till sista december 2021.
VOLYMER OCH NYCKELTAL
Utfall 2019
Antal boende, vuxna

33

Kostnad/boende, vuxna (tkr)

Utfall 2020
32

Budget
2020
32

753

829

794

118806

114 258

114 258

163

178

156

55

56

54

Kostnad/beslut, daglig verksamhet (tkr)

125

126

131

Antal beviljade timmar, ledsagarservice

3900

3 675

3 948

136

116

160

Antal beviljade timmar personlig assistans
Kostnad/beviljad timme, personlig assistans (kr)
Antal beslut, daglig verksamhet

Kostnad/beviljad timme, ledsagarservice (kr)
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SOCIALPSYKIATRI
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Verksamhetsområdet socialpsykiatri verkställer insatser enligt socialtjänstlagen
(SoL).
Insatser är särskilt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning samt
boendestöd och kontaktperson. Det finns också en öppen verksamhet
(sysselsättning socialpsykiatri).

•

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

•

Boendestöd utförs till 40 personer.

•

Det finns 16 beslut på kontaktpersoner enligt SoL.

•

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

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

•

Antalet verkställda beslut i stort sett oförändrat, dock har det blivit en
extern placering mindre inom särskilt boende psykiatri.

•

Under året har två kunder inom socialpsykiatrin fått Evondos
läkemedelsrobot istället för manuell läkemedelstilldelning av personal.
Evondos minskar personalberoendet och ökar självständigheten hos kund.

KVALITET OCH RESULTAT
Vi har genomfört en brukarundersökning inom socialpsykiatrins verksamheter.
Svarsfrekvensen var väldigt låg så det är svårt att analysera resultatet. Av svaren
kan man dock utläsa att kunder med boendestöd upplever ett bra personalstöd.
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FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Arbetet med digitalisering kommer fortgå: digitala signeringslistor för läkemedel,
webbaserad introduktion för nyanställda samt fler läkemedelsrobotar kommer
erbjudas till kunder.
DRIFTREDOVISNING
Verksamhetsområde (tkr)

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2020

Budgetavvikelse

Verksamheter:
Boendestöd i ordinärt boende

3 556

2 354

3 037

683

Särskilt boende

6 879

7 151

6 535

-616

10 435

9 505

9 572

67

Summa Socialpsykiatri

Kommunen har under 2020 haft tre externa placeringar under 2020, vilket
resulterade i ett underskott på särskilt boende då budget fanns för två placeringar.
Samordningsvinster med personal har gjorts på boendestöd i ordinärt boende vid
försäljning av plats till annan kommun.
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INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg innehåller utredning,
handläggning och insatser avseende barn, unga och vuxna samt ekonomisk bistånd
och budget- och skuldrådgivning,
Verksamheten handlägger även faderskaps- och föräldraskapsärenden, samt
familjerättsliga ärenden på uppdrag av tingsrätten.
Förebyggargruppen bedriver förebyggande arbete främst mot barn och unga.
Arbetet sker ofta i samverkan med andra aktörer, till exempel skolan, kyrkan och
Region Värmland.
Öppenvårdsgruppen arbetar på uppdrag av socialsekreterare med insatser i
öppenvård. Målgrupperna är personer i missbruk, barnfamiljer och ungdomar.
Inom verksamhetsområdet handläggs även personer i behov av stöd utifrån
våldsutsatthet.
Verksamhetsområdet styrs av socialtjänstlagen, föräldrabalken, lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen om vård av missbrukare i vissa fall.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

•

Personalresurser har i och med införandet av Kilsmodellen flyttats från
ekonomigruppen till arbetsmarknad. Detta för att processen kring
ekonomiskt bistånd ska automatiseras och mer personalresurser ska läggas
på stöd till kunden i vägen till egen försörjning.

•

Under 2020 har trycket varit hårt på utredningsgruppen och i förlängningen
öppenvårdsgruppen. Antalet anmälningar samt pågående utredningar barn
och unga har varit mycket högt. Utifrån det har en förstärkning av
socialsekreterare skett i utredningsgruppen. Vi har också sett en ökning av
barn- och ungdomsplaceringar. En utredning kring detta har påbörjats.
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KVALITET OCH RESULTAT
I och med Kilsmodellens införande har rutiner och riktlinjer gällande ekonomiskt
bistånd reviderats och upprättats. Syftet har varit att förtydliga och förenkla utifrån
ett kundfokus samt att säkerställa rättssäkerheten.
Inom utredningsgruppen har ett arbete intensifierats gällande arbetssätt, rutiner
och riktlinjer.
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Genom automatisering av biståndsprocessen inom ekonomiskt bistånd kan
verksamheten lägga mer resurser på kundens väg till egenförsörjning.
Implementering av verktyget påbörjas i januari 2021.
Verksamheten deltar i FOU-projektet Systematisk uppföljning av ekonomiskt
bistånd i Värmland. Syftet är att utforma en gemensam grund för Värmland och
att kvalitetssäkra arbetet kring ekonomiskt bistånd.
Ett förslag till ny socialtjänstlag har lämnats till regeringen. Utredningens större
förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande
planering, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser
utan föregående behovsprövning. Slutbetänkandet är nu ute på remiss. När den
nya lagen är tagen behöver vi närmare analysera ändringarnas påverkan på
verksamheten.
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DRIFTREDOVISNING
Verksamhetsområde (tkr)

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2020

Budgetavvikelse

Verksamheter:
Vuxna med missbruksproblem
Barn- och ungdomsvård
Övriga insatser vuxna

4 526

1 539

1 595

56

21 643

30 650

27 680

-2 970

4 723

4 133

507

-3 626

303

504

537

33

16 667

19 441

12 595

-6 846

741

745

857

112

48 603

57 012

43 771

-13 241

Budget- och skuldrådgivning
Ekonomiskt bistånd
Familjerätt och familjerådgivning
Summa Individ- och
familjeomsorg

Kommunen har haft färre skyddsplaceringar för vuxna under 2020 mot 2019, men
däremot ökade kostnader för barn- och ungdomsvård.
Kostnader för ekonomiskt bistånd har ökat både jämfört med budget och med
utfallet 2019. Avvikelsen jämfört med budget beror dels på att budget för personal
ligger under arbetsmarknadsåtgärder. Detta på grund av att Kilsmodellen inte är i
full drift under 2020. Under slutet av året arbetades med installation av
automatisering av ekonomiskt bistånd.
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FLYKTINGMOTTAGNING
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Verksamhetsområdet flyktingmottagande etablerar kommunplacerade flyktingar
(vuxna och familjer) med uppehållstillstånd. Vi har idag 18 vuxna inom
etableringen. Kommunen har avtal på tio kvotflyktingar per år.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

•

Under september månad stängde kommunen stödboendet för
ensamkommande på grund av att behovet har upphört.

•

På grund av coronapandemin har inte det anvisade mottagandet från
migrationsverket fyllts under året. Kommunens andelstal för 2020 var tio
platser och vi har tagit emot fem.

KVALITET OCH RESULTAT
Verksamheten har arbetat intensivt med det nya arbetssättet enligt Kilsmodellen.
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Coronapandemin kan komma att ha en fortsatt effekt på kommunens
flyktingmottagande.
DRIFTREDOVISNING
Verksamhetsområde (tkr)

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2020

Budgetavvikelse

Verksamheter:
Flyktingmottagande
Ensamkommande barn
Summa Flyktingverksamhet

-1 377

-1 430

-325

1 105

66

824

84

-740

-1 311

-606

-241

365

Kommunen stängde det sista stödboendet per september månad.
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ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder innehåller intern arbetsmarknad.
Verksamheten bedriver arbetsmarknadsprojekt finansierade av Europeiska
socialfonden (ESF) och FINSAM-projekt (Fryksdalens samordningsförbund).
Intern arbetsmarknad är en arbetsmarknadsåtgärd kopplad till krav i
socialtjänstlagen gällande kompetenshöjande åtgärder inom ekonomisk bistånd.

•

Intern arbetsmarknad har cirka 40 kunder inskriva i verksamheten.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

•

Arbetsmarknad och utveckling är en nyskapad enhet som samlar intern
arbetsmarknad, ekonomisk bistånd, budget- och skuldrådgivning,
integration, socialpsykiatri sysselsättning och vuxenutbildning under
samma tak. Kilsmodellen är grunden för arbetssättet. Två heltidstjänster är
flyttade från ekonomiskt bistånd för att arbeta med coachning och
arbetsmarknadsåtgärder av våra kunder.

KVALITET OCH RESULTAT
Det nya arbetssättet Kilsmodellen sjösattes 1 mars 2020. Under året har ett
intensivt arbete gjorts för att sätta organisation, funktioner, processer med mera
och sedan oktober 2020 är arbetssättet i skarp drift.
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Under 2021 kommer vi fortsätta utveckla verksamheten med arbetssättet
Kilsmodellen som grund. En del av detta är samarbetet med arbetsförmedlingen
och näringslivet.
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DRIFTREDOVISNING
Verksamhetsområde (tkr)

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2020

Budgetavvikelse

Verksamheter:
Arbetsmarknadsåtgärder

4 980

5 384

7 718

2 334

Summa Arbetsmarknadsåtgärder

4 980

5 384

7 718

2 334

Pluset beror på att personal från arbetsmarknadsåtgärder har fått stärka upp på
ekonomiskt bistånd, eftersom Kilsmodellen inte har fått full effekt 2020.
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VATTEN OCH AVLOPP
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Verksamhetsområdet vatten, avlopp och slamsugning ansvarar för kommunens
vattenverk, reningsverk, vatten- och avloppsledningar, vattentorn, pumpstationer,
tryckstegringar samt slamtömning.
Vattenverk finns i Fryksta, Högboda och Nilsby. Vattenverket i Fryksta levererar
dricksvatten till Kil, Fagerås, Gunnita och Tolita samhälle. Vattenverket i Högboda
förser cirka 125 personer med dricksvatten. Det minsta av kommunens tre
vattenverk finns i Nilsby, där cirka 30 personer är anslutna. Reningsverket i Kil har
varit i drift sedan 1965, under 2011-2012 genomfördes en omfattande om- och
tillbyggnad för att möta de nya utsläppskraven som EU ställer avseende reduktion
av kväve.
VA-ledningsnätet omfattar ca elva mil vattenledningar, åtta mil dagvatten och elva
mil avloppsledningar. Vidare finns 32 pumpstationer för avlopp, två tryckstegringar, två vattentorn för dricksvatten och 2 270 ventiler i centrala Kil, Hannäs
inräknat.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

•

Snösmältningen var obefintlig 2020 vilket medförde att temperaturen inte
sjönk så mycket vilket är gynnsamt för det biologiska reningssteget.

•

Under maj månad tar reningsverket inte emot något mer lakvatten efter
beslut från Länsstyrelsen. Vi märker skillnad i processen till det bättre utan
lakvatten.

•

Planering fortgår att samverka med Karlstadsregionen med att leverera
slam till Karlstad för att där tillverka fordonsgas.

•

Pumpstation Mårdvägen är nu utbytt och projektet löpte på utan några
större avvikelser.

•

Högboda vattenverk har utökats med extra filter för att rena mer av den
ökande mängden mangan i vattnet.
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•

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.

•

Vi har påbörjat gemensam upphandling av fällningskemikalier med
Forshaga, Hammarö och Grums.

•

Vi har installerat punktutsug i slamdelen, vilket har förbättrat arbetsmiljön
avsevärt.

•

Vi har bytt ytskikt på vattentornets tak för att säkerställa kvaliteten på
dricksvattnet.

•

Vi har gjort 3D-scanning av vattenverket i Fryksta i syfte att modernisera
pumpar och utrustning som byggdes 1971. Projektet genomfördes med
extern finansiering till 50 procent.

•

Vi har bytt råvattenpump i Nilsby vattenverk.

•

Gränsvärden på vattnet från reningsverket i Kil ligger under gällande krav
med marginal.

•

Gränsvärden för fosfor från reningsverken i Högboda och Nilsby har varit
något höga under året vilket ska åtgärdas under hösten med ökad
kemikalieanvändning.

KVALITET OCH RESULTAT
Tillgång och kvalité på dricksvattnet har varit god under året och grundvattnet i
Fryksta har legat på en stabil nivå.
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
VA-ledningssystemen i framtiden ska hålla i 100−150 år. Både forsknings- och
investeringsbehoven är stora, 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.
Förnyelsetakten behöver öka med 40 procent för att inte underhållsbehovet ska
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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 tio år. Till viss del kan det
bero på ränteläget, 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.
Vi behöver också fortsätta vår 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
2019

Bokslut
2020

Budget
2020

Budgetavvikelse

Verksamheter:
Vattenverk

-22 047

-22 991

-20 904

2 087

6 233

8 046

7 239

-807

13 319

11 541

11 139

-402

2 495

3 404

2 526

-878

Slamsugning

0

0

0

0

Summa Vatten och avlopp

0

0

0

0

Vatten- och avloppsledningar
Reningsverk
Pumpstationer

Resultatet för VA balanseras i kommunens redovisning till nästkommande
redovisningsår, vilket gör att VA-verksamheten i driftredovisningen alltid redovisar
ett nollresultat, se ovan.
Avstämning av ackumulerat resultat för VA-verksamheten görs dock för varje
treårsperiod och ett eventuellt överskott för hela treårsperioden ska återbetalas till
VA-kollektivet.
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VA-verksamhetens reella resultat för 2020 uppgår till minus 1,064 miljoner
kronor, vilket innebär att kommunens ackumulerade fordran på VA-kollektivet
ökar med motsvarande belopp. Kostnadstäckningsgraden för 2020 uppgår till 96,3
procent.
En av orsakerna till den negativa budgetavvikelsen är en avsättning för
återbetalning av anslutningsavgifter, Lövenstrand, med cirka 525 000 kronor.
Resterande avvikelse beror framför allt på ökade kostnader för köp av verksamhet
(entreprenadarbeten).
Inom ledningsnätet har man haft ett ökat antal vattenläckor och kostnaderna för
asfaltering har blivit högre.
När det gäller vattenverk har utbytestakten för vattenmätare höjts under året.
Vidare har man fått ökade kostnader för UV-ljus vid Fryksta vattenverk samt höjda
säkerhetskrav för dricksvattenanläggningar.
Pumpstationer har också haft ökade kostnader, bland annat på grund av lagkrav
när det gäller elsäkerhet samt pumphaverier.
Även reningsverken uppvisar ökade kostnader, band annat för plåtarbeten på
fasad, asbestsanering, containervagnar samt verktygsinredning till bilar.
När det gäller slamsugning uppgår resultatet för 2020 till cirka plus 85 000 kronor,
vilket gör att det ackumulerade underskottet minskar till cirka minus 225 000
kronor. Här har kostnaderna för köp av verksamhet varit något lägre än budgeterat
under året.
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LEDNINGS- OCH VERKSAMHETSSTÖDJANDE
VERKSAMHETER
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Verksamhetsområdet lednings- och verksamhetsstöd ansvarar för
förvaltningsledning samt ledningsstöd till politik och verksamhet. Ledningsstödet
har funktioner för ekonomi, upphandling, HR, kommunikation, utveckling,
ärendehantering och utredning. Verksamheten administrerar allmänna val och val
till Europaparlamentet.
Ledningsstödet regleras bland annat av lagen om kommunal bokföring och
redovisning, offentlighets- och sekretesslagen, kommunallagen och arkivlagen.
Stödet till politik och verksamhet består bland annat av upphandlingar,
fakturahantering, ekonomiska uppföljningar och prognoser, delårs- och
årsredovisning, löneutbetalningar, rehabiliteringsstöd, fackliga förhandlingar,
månadsrapporter, pressmeddelanden, medie- och kommunikationsstöd,
marknadsföring, registrering och diarieföring, kallelser och protokoll, utredningar,
samordning av frågor och svar, statistikinlämning, besvarande av enkäter,
arkivering, systemförvaltning och -utveckling samt e-tjänsteutveckling.
Verksamhetsområdet omfattar även IT-drift, IT-utveckling och IT-stöd, kostenhet
och fastighet.
Omfattningen av leveransen av IT-tjänster är bland annat drift av cirka 65
verksamhetssystem, drift av gemensamma grundtjänster (till exempel identitet,
lagring, e-post och internet), cirka 235 accesspunkter som ger WiFi-tillgänglighet
samt cirka 1 300 datorer, 680 ipads och 2 300 Chromebooks för elever.
Kostenheten lagar beställd mat på uppdrag av sektorerna utbildning, äldre, arbete
och individ.
Fastighet ansvarar för skötsel, drift och underhåll av kommunens cirka 50 000
kvadratmeter lokalyta, vilka är främst skolor, förskolor, vårdboende och
fritidsanläggningar.
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
LEDNINGSSTÖDJANDE VERKSAMHETER

•

Coronapandemin har påverkat arbetet under året. Redan i mars gick
kommunen i stabsläge, vilket har inneburit mycket extra arbete för samtliga
inom ledningsstaben. Mycket tid har gått till både intern och extern
kommunikation, extra möten och rapportering till olika myndigheter, nya
behov av material och skyddsutrustning. Ett ständigt behov av extra
personal inom främst vård och omsorg har medfört större utmaningar än
vanligt för bemanningsenheten. Nya sätt att arbeta har gjort oss mer
digitala, vilket har medfört större efterfrågan av nya hjälpmedel både för att
kunna arbeta på plats men också på distans. Samtidigt som en del anställda
i kommunen har arbetat i första linjen med våra kunder har staben arbetat
med att hantera en ny och intensiv arbetssituation där det som man i
vanliga fall hade hanterat som ett digitalt utvecklingsprojekt nu har
hanterats i realtid samtidigt som övrig verksamhet har rullat på nästan som
vanligt.

•

Kommunen har bytt redovisningssystem och dokument- och
ärendehanteringssystem.

•

Vi har också jobbat vidare med dataskydd och personuppgiftsbehandling
och har ett gemensamt dataskyddsombud i kommunkoncernen. Under
slutet av året skapade vi en organisation med dataskyddssamordnare som
bland annat ska vara ett stöd i arbetet med att inventera ostrukturerade
personuppgiftsbehandlingar.

KOSTENHETEN

•

Bodakökets ytrenovering stod klar i mitten av januari.

•

Under året har kostenheten startat projekt med Klimatlåda i några
skolrestauranger. Klimatlådan är en fortsättning på vårt Svinnprojekt där vi
arbetar med att minska köks-, serverings- och tallrikssvinn. Istället för att
slänga mat som blir över säljer vi den till reducerat pris. På det sättet slipper
vi hantering av att kyla ner, märka, frysa in, slänga mat som blir över.
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FASTIGHET

•

I juli var det en brand på Skogsgläntans förskola, de materiella skadorna
blev ganska stora men det kunde ändå ha gått mycket värre. Skadorna
uppgår till en kostnad cirka 300 000 kronor men täcks av försäkringen om
en självrisk på 236 500 kronor.

•

Kils kommun har 1 december 2020 tagit över ägnandet och driften av
ishallen fullt ut.

•

Dallidenskolan har varit drabbad av flera olika vattenskador under året.
Totalt har dessa kostat kommunen cirka 430 000 kronor.

•

Investeringar 2020:
- Nytt tak på ishallen
- Ombyggnation av Ravinvägen 1 och 5 för att klara verksamhetens
brandkrav.
- Ventilationsanläggningen på Dallidenskolan har bytts ut för att klara ett
större personantal.
- Nytt sporthallsgolv i Dallidenskolans sporthall.
- Nytt papptak på B-hallens omklädningsrum.
- Två nya lekutrustningar på Bodaskolan.
- Byggnationen av nya Vikstaskolan pågår.

KVALITET OCH RESULTAT
KOSTENHETEN

Kostenheten har bidragit till målet miljöperspektivet genom att handla ekologiska
och närproducerade råvaror i möjligaste mån. Ekologiska råvaror uppgår till 26
procent och närproducerade råvaror uppgår till 7,6 procent.
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FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Flera stora upphandlingar av verksamhetssystem är planerade. Detta kommer
kräva resurser inom ledningsstaben som projektledning under upphandling och
under genomförandefasen, extra belastning för systemförvaltare och inte minst
utbildning för personal. Det är resurser som idag inte finns till alla planerade
projekt.
Arbetet med samordning inom koncernen för gemensam administration har blivit
försenad och kommer ta resurser i anspråk när arbetet kommer i gång på nytt.
På uppdrag av kommunstyrelsen har Sweco genomfört en skolutredning under
2020. Resultatet ska presenteras under 2021. Förhoppningen är att denna kan ge
en bra målbild på hur kommunens skolor och förskolor ska vara i framtiden som vi
sen kan arbeta mot.
Det är vår avsikt att påbörja arbetet med e-arkiv under 2021.
DRIFTREDOVISNING
Verksamhetsområde (tkr)

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2020

Budgetavvikelse

Verksamheter:
Verksamhetslokaler
Måltidsverksamhet
IT-verksamhet
Förvaltningsledning
Ledningsstöd
Övriga kommungemensamma
kostnader
Summa Lednings- och
verksamhetsstöd

7 859

7 617

7 623

6

138

-686

0

686

0

-1 098

536

1 634

5 391

6 457

6 098

-359

22 121

23 684

23 806

122

8 536

7 320

7 547

227

44 045

43 294

45 610

2 316

LEDNINGSSTÖDJANDE VERKSAMHET

IT-verksamheten har under 2020 inte bytt ut det antal datorer som planerats.
Orsaken är i huvudsak bristande global tillgång på bärbara datorer. Det har också
varit betydligt svårare att byta ut datorer då mycket arbete utförts på distans.
Ett antal projekt har inte genomförts då fokus istället lagts på förutsättningarna för
distansarbete. Alla användare har under hela året kunnat använda kommunens
bärbara datorer hemifrån. Licenskostnader för den nya e-postmiljön blev lägre än
förväntat, dels på grund av senare införande och dels på grund av effektivare
licensnyttjande.
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En utökning i ledningen skedde från februari då en ny sektor inrättades, sektor
arbete och individ. Dessa enheter låg tidigare under sektor utbildning och sektor
samhälle och service. Förändringen gjordes med anledning av att sektor för
utbildning skulle få möjlighet att enbart fokusera på skola och förskola och för att
samla frågor gällande arbete och individ.
VERKSAMHETSSTÖDJANDE VERKSAMHET

Under året har en omorganisation gjorts på kosten som har minskat med en
kökschefstjänst. Verksamheten har bedrivits i något lägre omfattning än planerat
vilket genererar ett överskott.
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RÄDDNINGSTJÄNST OCH SAMHÄLLSSKYDD
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Verksamhetsområdet samhällsskydd och räddningstjänst innehåller
räddningstjänst, säkerhetssamordning, samhällsskydd och gemensam
krishantering.
Räddningstjänsten finns i Kommunalförbundet Karlstadsregionens
räddningstjänstförbund, där Kils kommun är medlem.
Inom säkerhetssamordning, samhällsskydd och gemensam krishantering finns
avtal med kommunalförbundet.
Verksamheten regleras bland annat av lagen om skydd mot olyckor, lagen om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap, lagen om totalförsvar och höjd beredskap och lagen
om totalförsvarsplikt.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

•

Räddningstjänstförbundet har under året förberett för den nya lagen om en
stärkt operativ ledning som trädde i kraft vid årsskiftet.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Regeringen har beslutat om en lagändring om skydd mot olyckor, vilket innebär ett
tydligare krav på kommuner att upprätthålla en övergripande ledning av
räddningstjänsten samt en möjlighet att delegera uppgifter på ett mer flexibelt sätt.
Lagändringen uppfyller förbundet genom att ingå i Räddningsregion Bergslagen.
Ändringen trädde i kraft 1 januari 2021.
DRIFTREDOVISNING
Verksamhetsområde (tkr)

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2020

Budgetavvikelse

Verksamheter:
Räddningstjänst
Samhällsskydd
Summa Räddningstjänst och
samhällsskydd

9 260

9 445

9 445

0

165

407

369

-38

9 425

9 852

9 814

-38
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FÄRDTJÄNST
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Verksamhetsområdet färdtjänst innehåller resurser för färdtjänst och riksfärdtjänst
och utförs av Värmlandstrafik. Området regleras av lagen om färdtjänst och lagen
om riksfärdtjänst.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

•

Till följd av coronapandemin har antalet beställningar minskat.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Framöver ser vi ökade kostnader för beställarcentral och myndighetsutövning.
DRIFTREDOVISNING
Verksamhetsområde (tkr)

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2020

Budgetavvi
kelse

Verksamheter:
Färdtjänst

1 970

1 515

2 024

509

Summa Färdtjänst

1 970

1 515

2 024

509

Under 2020 blev det färre antal resor på grund av Coronapandemin, vilket
resulterade i lägre kostnader.
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Bolagens förvaltningsberättelser
SAMHÄLLSNYTTA I KIL AB
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Bolaget ingår som organ i den kommunala organisationen. Bolaget ska därför
utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till kommunens arbete för att
främja utveckling och tillväxt inom kommunen. Det innebär bland annat att
bolaget ska arbeta för kommunens vision ”Kil - på rätt spår”.
Bolaget är moderbolag i den kommunala företagskoncernen. Bolaget utövar
kommunens styrfunktion över dotterföretagen i de avseenden som följer av lag och
utfärdade ägardirektiv och, i förekommande fall, övriga särskilda direktiv.
Bolaget har ingen egen personal, utan tjänster för ledning och administration köps
av Kils kommun.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

•

Bolaget har under året genomfört elva protokollförda sammanträden samt
två bolagsdagar och en bolagsstämmodag.

•

Under året har ägardirektiven till dotterbolaget varit föremål för översyn
och förtydliganden. Nya resultatkrav har tagits fram för dotterbolagen
rörelseresultat de kommande tre åren.

•

Bolaget tillsatte en ny vd i november då avgående Jan-Olov Ragnarsson
ersattes med Sigbrith Martinsson.

•

Bolaget har utbetalat ägartillskott till Servicebolaget i Kil AB med 500 000
kronor och till ECG Arena med 910 000 kronor.

•

Moderbolagets ekonomiska resultat uppgick till drygt 3,7 miljoner kronor.
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FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Moderbolaget har en viktig uppgift i sin roll som aktiv ägare av de kommunala
bolagen. Samordning mellan kommunen och bolagen kommer att fortsätta och
kommer enligt en upprättad plan att vara genomförd vid utgången av 2022.
Moderbolaget arbetar med att ta fram en koncerngemensam utvecklingsplan som
ska säkerställa att aktiviteter som leder till att ägarens krav och förväntningar på
koncernen infrias.
UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET,
RESULTAT OCH STÄLLNING
Ekonomisk översikt (tkr)

2019

2020

Nettoomsättning

1 163

1 810

Rörelsemarginal %

-5 %

16 %

Resultat efter finansiella poster

1 984

12

Balansomslutning

95 964

91 505

47 %

46 %

Soliditet %
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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

•

Bolaget erhöll nytt miljötillstånd under oktober månad. Det var efterlängtat
och ekonomiskt mycket viktigt. Naturvårdsverket har dock överklagat
tillståndet. Ärendet ligger nu hos mark- och miljööverdomstolen (MÖD) för
prövning. När denna prövning blir klar är för dagen oklart, men den
beräknas ta mellan 4-6 månader. Utfallet är ekonomiskt mycket viktigt.
Anser MÖD att pannan skall byggas om innebär det en extra investering på
cirka 10 miljoner kronor.

•

I övrigt har verksamheten fungerat bra. Högre priser på bränsle påverkar
resultatet. Januari och november var extremt varma och påverkar också
resultatet i form av lägre värmeförsäljning.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Bolaget väntar på utslaget från MÖD. Går det bolagets väg, att dispens ges så att
pannan inte behöver byggas om, så ser framtiden ljus ut. Mottagningspriset för
tryckimpregnerat trä är bra och stabilt, och torde ge en framtida vinstnivå på cirka
5 miljoner kronor per år. Blir MÖD:s utslag negativt och bolaget måste investera i
ombyggnad av panna ser fortfarande den ekonomiska framtiden ljus ut, men
kanske på en något lägre nivå.
Att inte göra någonting, utan köra på som nu är inte ett bra alternativ då
konkurrensen om returträ hårdnar och priset ökar, vilket sänker vinstnivån för
bolaget.
TILLSTÅNDS- ELLER ANMÄLNINGSPLIKTIG VERKSAMHET ENLIGT
MILJÖBALKEN
Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt tillstånd från mark- och
miljödomstolen
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UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET,
RESULTAT OCH STÄLLNING
Ekonomisk översikt (tkr)
Nettoomsättning
Rörelsemarginal %
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet %
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2019

2020

35 632

34 507

17%

12%

4 622

2 988

112 862

110 669

31%

31%

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

•

2020 var ett mycket händelserikt år för bolaget. Ny avfallstaxa med nya
föreskrifter för hur matavfallssortering skall gå till togs i bruk i april.
Resultatet av denna förändring är positiv, då vi nu kan köra matavfallet till
Karlskoga igen, istället för Borås.

•

Lakvattenreningen är klar och togs i full drift 1 maj. De närmsta åren är en
prövotid då anläggningens kapacitet kartläggs, innan slutliga miljövillkor
fastslås.

•

En helt ny anläggning för mottagande av trädgårdsavfall togs i bruk i maj.
Under hösten startade om-/nybyggnaden av vår återvinningscentral. Ett
digitaliseringskoncept ingår i projektet. Detta koncept har gett eko i
avfallssverige. Vi har uppnått bättre relation med tillsynsmyndigheten efter
ett antal möten.

•

Regeringen beslutade i december att ta bort producentansvaret för
returpapper, och istället lägga det på kommunerna. Detta innebär att
kommunerna nu skall sköta insamling, och återvinning av returpapper
(tidningar). Detta utan ersättning, så det kan tyvärr påverka avfallstaxan
framåt.

•

En glädjande utveckling är också ett utökat samarbete med
kranskommunerna inklusive Karlstad. Det pågår ett ganska intensivt arbete
med att få till samverkansformer och insamlingssystem.
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FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Bolaget kommer nu under en period att rulla ut digitaliseringen på
återvinningscentralen, och invigning av anläggningen beräknas till första halvan av
maj. Resterande del av året kommer fokus att ligga på att få driften av den
ombyggda återvinningscentralen att fungera väl.
TILLSTÅNDS- ELLER ANMÄLNINGSPLIKTIG VERKSAMHET ENLIGT
MILJÖBALKEN
Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljötillstånd utfärdat av
länsstyrelsen i Värmlands län samt länsstyrelsen i Örebro län.
UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET, RESULTAT OCH
STÄLLNING
Ekonomisk översikt (tkr)
Nettoomsättning
Rörelsemarginal %

2019

2020

18 222

18 811

6%

7%

Resultat efter finansiella poster

1 122

1 288

Balansomslutning

33 488

35 880

64%

63%

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 som 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 tack vare låga vakansgrader,
kostnadseffektiv förvaltning och drift samt det låga ränteläget. Bolaget
arbetar kontinuerligt med att hålla fastighetsbeståndet väl underhållet och
energieffektivt vilket gett och ger positivt utfall.

•

Rådande pandemi har givetvis påverkat bolaget och dess verksamhet i och
med anpassningar för att följa nationella föreskrifter och allmänna råd.
Hyresgästerna har påverkats till viss del då bolaget bland annat haft
receptionen stängd för annat än bokade möten samt att fastighetsskötare
har varit mer restriktiva gällande hembesök för att åtgärda felanmälningar.
Vi vill passa på att tacka hyresgästerna för den förståelse som de visat under
denna krävande tid.

•

Tidigare VD Ann-Louise Samuelsson valde i juli att avsluta sina uppdrag för
bolaget. Bolagets ekonomichef Tommy Blixt har tills vidare utsetts till
tillförordnad VD.

•

Kilsbostäder har fram till september utfört lokalvård åt Kils kommun i deras
egna och förhyrda lokaler. Uppdraget har genomförts dels med egen
personal och dels med kontrakterad underentreprenör. Denna
verksamhetsgren togs per den 1 september i år tillsammans med tillhörande
personal över av Servicebolaget i Kil AB.

•

Hyresförhandling avseende 2021 års hyror med Hyresgästföreningen är
avklarad där vi kom överens om en höjning på 0,9 procent.
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•

Under året genomfördes kostnadsförda reparations- och underhållsarbeten
av lägenheter och lokaler för drygt 12,8 miljoner kronor (2019: drygt 10,9
miljoner kronor). Bland de större åtgärderna märks bland annat
badrumsrenoveringar, byte av lägenhetsdörrar på Gränderna, upprustning
av våra lekplatser samt asfaltering på områdena Långholmen, Skogsvägen
röda och kvarteret Älgen.

•

Projekt som aktiverats i balansräkningen under 2020 består bland annat av
fönsterbyten i 153 lägenheter på Skogsvägen vita, byte av hiss två av tre på
Sannerudsgatan 35, fönsterbyten på delar av Kommuncentrum,
totalrenovering av Rosengården samt renovering av Gröna stråket.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Byggnation av ett hyreshus på Hovslagaren 17 var planerad att påbörjas under
2020 men sköts av fler anledningar upp och ny upphandling kan förhoppningsvis
påbörjas under 2021.
I början av 2019 beslutades det att gemensam fastighetsförvaltning skall
genomföras och att all fastighetsförvaltning inom Kils kommunkoncern skall läggas
inunder Kilsbostäder. Arbetet med att skapa gemensam fastighetsförvaltning där
Hantverkshuset i Kil AB och Kils kommuns fastighetsenhet organisatoriskt flyttas
in under Kilsbostäder påbörjades under 2019. Det togs fram två förslag på hur
förvaltningen skulle organiseras som skickades till skatteexperter på KPMG vilka i
början av 2020 rekommenderade att vi inte går vidare med något av alternativen,
främst på grund av skatterättsliga skäl.
Under 2021 ska arbetet med att se över andra alternativ påbörjas för att se om det
finns en annan framkomlig väg att uppnå den samordnade fastighetsförvaltningen.
Vi fortsätter att arbeta med olika underhålls-och renoveringsinsatser för att
bibehålla den goda underhållsnivån på våra fastigheter. Dock har vi väsentligt
minskat ner budgeten för reparation och underhåll under 2021 för att nå upp till
ägarens nya resultatkrav.
Större projekt som är planerade för 2021 består bland annat av byte av den sista
hissen på Sannerudsgatan 35, solceller som ska sättas upp på ett av husen på
Gränderna, ytterligare några köksrenoveringar samt uppgradering av vårt
fastighetssystem.
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UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET, RESULTAT OCH
STÄLLNING
Ekonomisk översikt (tkr)
Nettoomsättning
Rörelsemarginal %
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet %
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2019

2020

78 422

75 481

14%

12%

7 012

4 659

480 445

458 319

35%

37%

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, moderbolag i
Kils kommuns bolagskoncern. Samhällsnytta i Kil AB ägs i sin tur av Kils kommun.
Hantverkshuset i Kil AB har sedan 2019 samma vd och styrelse som Kilsbostäder
AB. Fastighetsskötseln köps dels av Kils kommun och dels av externa
entreprenörer medan hyres- och ekonomihantering köps av Kilsbostäder AB.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

•

Under året har merparten av lokalerna varit uthyrda vilket bidragit till årets
goda resultat.

•

Rådande pandemi har i första hand påverkat några av Hantverkshusets
hyresgäster vilket i sin tur påverkar oss. Ett par har aviserat om att de
minskat ner verksamheten som följd av pandemin och önskar därför mindre
lokaler medan andra har svårt att få verksamheten att gå runt just nu. Vi
arbetar med att hitta lösningar som förhoppningsvis kan hjälpa dessa bolag.

•

Tidigare VD Ann-Louise Samuelsson valde i juli att avsluta sina uppdrag för
bolaget. Bolagets ekonomiansvarige Tommy Blixt har tills vidare utsetts till
tillförordnad VD.

•

Under 2020 genomfördes kostnadsförda underhålls- och
reparationsarbeten för drygt 1,47 miljoner kronor (2019: 985 000 kronor)
medan kostnaden för ombyggnation uppgick till 55 000 kronor (2019:
906 000 kronor).
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FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Vi arbetar med att få de sista lokalerna uthyrda 2021 samt med att kunna behålla
befintliga hyresgäster.
Fastighetsskötseln köps nu in av Kils kommun. De har valt att inte förlänga avtalet
vilket innebär att bolaget från och med mars 2021 kommer att köpa in tjänsten dels
av Kilsbostäder AB och dels av externa leverantörer.
I början av 2019 beslutades det att gemensam fastighetsförvaltning skall
genomföras och att all fastighetsförvaltning inom Kils kommunkoncern skall läggas
inunder Kilsbostäder. Arbetet med att skapa gemensam fastighetsförvaltning där
Hantverkshuset i Kil AB och Kils kommuns fastighetsenhet organisatoriskt flyttas
in under Kilsbostäder påbörjades under 2019. Det togs fram två förslag på hur
förvaltningen skulle organiseras som skickades till skatteexperter på KPMG vilka i
början av 2020 rekommenderade att vi inte går vidare med något av alternativen,
främst på grund av skatterättsliga skäl.
Under 2021 ska dock arbetet med att se över andra alternativ påbörjas för att se om
det finns en annan framkomlig väg att uppnå den samordnade
fastighetsförvaltningen.
UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET,
RESULTAT OCH STÄLLNING
Ekonomisk översikt (tkr)

2019

2020

Nettoomsättning

8 215

8 030

9%

16%

Rörelsemarginal %
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet %
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246

816

40 781

38 976

14%

17%

KILS STADSNÄT AB
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Bolaget har sitt säte i Kil och har till föremål för sin verksamhet att inom den
kommunala kompetensen för Kils kommuns behov inom
kommunikationsområdet: anlägga, äga och driva kabelnät inom Kils kommun för
programdistribution samt data och telekommunikation och därmed förenlig
verksamhet, skapa goda tekniska förutsättningar för informationsutbyte samt
initiera och bedriva utvecklingsarbete inom området.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

•

Bolaget har under året tagit över den aktiva driften av näten från Zitius och
är sedan mitten av januari sin egen kommunikationsoperatör. Detta har
inneburit en kraftigt ökad omsättning. Bolaget har också slutit avtal med
kommunens fiberföreningar om ett övertagande av driften av deras nät,
vilket också ökat omsättningen. Samarbetet med Forshaga Fiber AB har
fortsatt, där man arbetar tillsammans över båda bolagens områden. Bolaget
fortsätter också att efteransluta kunder.

•

Covid-19 innebär en ny situation för samhället och många frågeställningar
som måste hanteras. Situationen har inneburit att bolaget fått införa vissa
försiktighetsåtgärder men verksamheten eller bolagets ekonomiska resultat
och ställning har inte påverkats väsentligt av detta.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Under 2021 kommer vi att bygga ut stadsnätet med hjälp av stödpengar från PTS.
Vi kommer även att jobba med att få in fler efteranslutningar.
UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET,
RESULTAT OCH STÄLLNING
Ekonomisk översikt (tkr)

2019

2020

Nettoomsättning

4 919

11 134

-6%

7%

Rörelsemarginal %
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet %
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-298

468

29 667

31 428

61%

59%

SERVICEBOLAGET I KIL AB
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom den kommunala kompetensen
utföra monteringsarbeten inom hushåll, trädgård, fritid, förpackningsarbeten,
tvätt, trädgårdsarbete, städtjänster, enklare reparationsarbeten inom hushåll,
trädgård, fritid och café- och restaurangverksamhet samt tillhandahålla flytthjälp
och andra hushållsnära servicetjänster. Bolagets syfte är att inom ramen för den
kommunala kompetensen bedriva sysselsättningsskapande- och
rehabiliteringsverksamhet genom att tillhandahålla kommunala servicetjänster
inom ovan angivna föremål för verksamheten.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

•

Företaget bildades i augusti 2019 och detta är företaget första räkenskapsår.
Verksamheten bedrevs tidigare i Projektilen ekonomisk förening och
flyttades över under hösten 2019 i samband med att bolaget grundades.
Under februari 2020 flyttades tre heltidstjänster för vaktmästare över från
Kils Kommun och under augusti 2020 tog bolaget också över
städverksamheten med 25 anställda från systerbolaget Kilsbostäder
Aktiebolag. Bolaget har under år 2020 också fått en ny styrelse och VD. Man
har under året begärt avrop på lämnad kapitaltäckningsgaranti på 500 000
kronor från ägarna för att säkerställa intakt eget kapital i bolaget.

•

Covid-19 innebär en ny situation för samhället och många frågeställningar
som måste hanteras. Situationen har inneburit att bolaget fått viss negativ
påverkan på intäkterna när kommunala anläggningar och verksamheter
stängts ned. Sammantaget har bolagets ekonomiska resultat och ställning
inte påverkats väsentligt av detta.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Bolaget kommer under 2021 att aktivt jobba med Kilsmodellen för att bistå med att
få ut kommunmedborgare som är långtidsarbetslösa ut i arbetslivet.
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UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET,
RESULTAT OCH STÄLLNING
Ekonomisk översikt (tkr)

2019

2020

Nettoomsättning

-

9 570

Rörelsemarginal %

-

-9%

Resultat efter finansiella poster

-

-844

Balansomslutning

-

5 605

Soliditet %

-

27%

Fotnot:
Servicebolaget har förlängt räkenskapsår, dvs siffrorna under 2020 är inte enbart från år 2020 utan
mellan tidsperioden 2019-08-22 – 2020-12-31.
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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.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

•

Bolaget har under året fått en ny styrelse och VD. Man har under året begärt
avrop på lämnad kapitaltäckningsgaranti på 1 000 000 kronor från ägarna
för att lösa den kontrollbalansräkningssituation som bolaget varit i sedan
föregående år.

•

Covid-19 innebär en ny situation för samhället och många frågeställningar
som måste hanteras. Situationen har inneburit att bolagets lokal har varit
stängd sedan innan sommaren och under resten av året. Hyresintäkterna
enligt avtal har inte påverkats av detta, däremot har de driftskostnader som
vidarefaktureras enligt avtalet minskat. Sammantaget har bolagets
ekonomiska resultat och ställning inte påverkats väsentligt av detta.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Under 2021 kommer bolaget att fortsätta sin verksamhet på samma sätt som under
2020. Om det lättar på coronapandemin kommer bolaget aktivt jobba med
försäljning av sponsorplatser.
UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET,
RESULTAT OCH STÄLLNING
Ekonomisk översikt (tkr)
Nettoomsättning
Rörelsemarginal %
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet %
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2019

2020

624

2 278

-19%

14%

-709

20

29 795

23 590

1%

6%

