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Nämndernas verksamhet

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltning
Kommunledningsförvaltningen redovisade ett överskott på
hela 17,4 mkr mot budget 2021. Överskottet avses bland annat
8,3 mkr oanvända medel för oförutsedda behov och 6,9 mkr
beror på lägre personalkostnader på grund av färre deltagare
i arbetsmarknadsåtgärder samt vakanser och ledigheter.
Viktiga händelser har varit trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder och AMI:s satsning på Fritidsbanken,
där en pop-up-filial i stadsparken har mångdubblat antalet
utlån. Kommunledningsförvaltningen uppfyllde målet för tre
av sina nio uppföljningsmått, medan fyra mål inte uppfylldes.
Ordförande: Katarina Hansson (januari-juni), Andreas Brorsson (juli-december)
Kommundirektör: Daniel Jansson-Hammargren
Antal månadsanställda: 131

Ansvarsområden

Kommunledningsförvaltningen arbetar på uppdrag
av kommunstyrelsen och består av kansliavdelning
(med internservice och servicecenter), ekonomi-

avdelning, it-avdelning, hr-avdelning, näringslivsavdelning samt arbetsmarknads- och integrationsavdelning (AMI). Förvaltningen fungerar främst som
ett internt stöd och har även ett strategiskt ansvar för
kommunens utveckling.

Översikt över verksamhetens utveckling

Volymmått
Volymmått

Antal årsarbetare

Antal personer i arbetsmarknadsåtgärd
- därav i åtgärd med anställningsstöd

- därav i åtgärd med praktik/arbetsträning

Antal ungdomar i feriepraktik, sommar

Antalet årsarbetare inom kommunledningsförvaltningen var lägre än budgeterat på grund av vakanta
tjänster och andra ledigheter. Jämfört med tidigare
år var antalet årsarbetare dock lika. Antalet personer
i arbetsmarknadsåtgärd minskade något från 2020,
främst inom praktik och arbetsträning. I budgeten
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Bokslut
2018

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2021

Bokslut
2021

69,90

68,00

68,00

71,00

68,00

90

61

165

90

136

267

177

233

218

157

223

259
94

109

140
50

154

236
100

109

för 2020 försökte förvaltningen använda en annan
beräkningsgrund som visar antalet deltagare som är
aktiva vid årsskiftet, därför är det svårt att bedöma
resultatet 2021, men alla andra siffror avser det totala
antalet uppdrag under året och är det volymmått som
gäller framöver.

Händelser av väsentlig betydelse

Satsningen på trygghetsskapande åtgärder har utgjort
en stor del av förvaltningens utåtriktade arbete.
Några exempel är ordningsvakter i centrum och att
kommunen jobbar med EST (Effektiv samordning
för trygghet), ett systematiskt arbetssätt för
kunskapsbaserad brottsprevention. Bland annat
började kommunen 2021 att införa Embrace, som
är ett systemstöd för EST. Införande och spridning
av systemet fortsätter 2022. I Embrace kartlägger
och analyserar kommunens verksamheter brott och
otrygghetsskapande händelser, avvikelser och otrygga
platser. De gör att kommunen på ett effektivare sätt
kan följa upp insatser för att förebygga brott och
otrygghet. Arbetet sker i samverkan mellan kommun,
polis, räddningstjänst, bostads- och fastighetsbolag,
ordningsvakter, näringsliv med flera.

Näringslivsarbetet har stärkts med en ny näringslivschef som ska driva och leda frågorna på ett övergripande plan. Vad som behöver ske inom området
har samlats i ett nytt åtgärdspaket med fyra fokusområden. Under året har kommunledningsförvaltningen
gjort många företagsbesök och har även påbörjat
arbetat med några större nyetableringar.
AMI:s stora satsning på Fritidsbanken, med en
pop-up-filial i stadsparken, har mångdubblat utlånen
jämfört med tidigare år. Bara under några veckor på
sommaren registrerades 18 000 utlån. Det visar att
det finns ett stort behov och en stor efterfrågan på
Fritidsbankens utbud, och att den ökade tillgängligheten under sommaren har varit uppskattad av
medborgarna.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Driftredovisning
Driftresultat
(belopp i tkr)

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2021

Bokslut
2021

Avvikelse
2021

Personalkostnader

81 636

74 057

76 589

73 956

2 633

Övriga kostnader

65 086

67 880

82 763

70 528

12 235

114 517 119 889 137 361 119 969

Lokal- och fastighetskostnader
Kapitalkostnader
Intäkter

Verksamhetens nettokostnad
- därav politisk verksamhet

- därav gemensam verksamhet
- därav räddningstjänst

- därav arbetsmarknadsåtgärder
- därav färdtjänst

Kommunledningsförvaltningen redovisade ett
överskott på 17,4 mkr mot budget vilket motsvarar
12,7 procent av den totala nettobudgeten.
Av överskottet var 8,3 mkr outnyttjade medel under
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.
Utvecklingsportföljens anslag för införandemedel för
it-projekt lämnade ett överskott på 2,2 mkr. Resten
av överskottet på 6,9 mkr uppstod inom kommunledningsförvaltningen.
Kommunledningsförvaltningens överskott beror
främst på lägre personalkostnader på grund av färre
deltagare inom arbetsmarknadsåtgärder än

7 348

5 028

7 616

4 785

8 115

6 313

8 227

5 180

-112

1 133

-44 581

-34 449

-36 419

-37 922

17 392

11 002

10 824

13 457

11 398

2 059

9 516

11 458

14 369

12 440

69 814

18 976

5 208

74 060

19 450

4 097

85 177

19 858

4 500

1 503

71 937

13 240

4 378

122

19 816

42

1 929

budgeterat, lägre arvodeskostnader, vakanser och
andra ledigheter. Deltagarna inom arbetsmarknadsåtgärder finansieras med statligt stöd vilket även
betyder att intäkterna i form av statsbidrag minskade.
Dock har förvaltningen fått andra statsbidrag som
jobb för unga vilket gjorde att intäkterna ändå ökat.
Överskottet innehåller även oanvända medel för
bredbandsutbyggnaden och mindre köp av konsulttjänster samt oanvända medel för digital post.
Jämfört med 2020 ökade verksamhetens nettokostnader endast med 80 tkr vilket är en väldigt liten
ökning.

5

Investeringsredovisning
Investeringar
(belopp i tkr)

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2021

Bokslut
2021

Avvikelse
2021

Utvecklingsportfölj, ramanslag it-projekt
It-investeringar

2 404

-

2 404

- utbytesplan it, förvaltningar

5 300

5 300

0

924

-

- utbytesplan it, accesspunkter

600

- wifi, stadshuset

700

- onboarding
Övriga

- servicecenter, ärendehanteringssystem

72

- gemensamt inventarieanslag

- tvättmaskiner, AMI

Summa nettoinvestering
Kommunledningsförvaltningens investeringsbudget
redovisade ett överskott på 6,6 mkr. Alla kommunledningsförvaltningens investeringar, förutom wifi
stadshuset och ärendehanteringssystemet, är avslutade. Budgeten för onboarding kommer inte att
användas. Genom en större uppgradering av befintlig
integrationslösning krävdes ingen nyinvestering.
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200

4 721

4 569

280

10 480

618

-18

335

365

-4

76

924

81

119

6 626

3 854

297

-17

Ramanslaget för it-projekt är en gemensam
kommunpott och fördelas till berörda förvaltningar
efter beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Under året har fyra investeringar beslutats och
1,6 mkr har fördelats. En av dessa investeringar, wifi
stadshuset, hör till kommunledningsförvaltningen.

Måluppfyllelse
Strategiskt område

Uppföljningsmått

Måluppfyllelse
2021

Demokrati och dialog

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att
delta i Kumlas utveckling (GEH)

Service och tillgänglighet

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med
kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel
fråga (GEH)

-7
procentenheter mot
kommunsnitt

Service och tillgänglighet

Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett
gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till
kommunen

6:a

6:a

Service och tillgänglighet

Digital mognad i offentlig sektor

53%

Service och tillgänglighet

Egna enkätundersökningar inom organisationen,
avseende ekonomiavdelningen

82%

Service och tillgänglighet
Service och tillgänglighet
Service och tillgänglighet

Kvalitet i kärnverksamhet

Egna enkätundersökningar inom organisationen,
avseende it-avdelningen
Egna enkätundersökningar inom organisationen,
avseende hr-avdelningen
Egna enkätundersökningar inom organisationen,
avseende kansliavdelningen
Andel som börjat arbeta eller studera vid avslut i
kommunens arbetsmarknadsverksamhet

Antal uppföljningsmått för kommunledningsförvaltningen: 9

Kommentarer till måluppfyllelsen

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna
att delta i Kumlas utveckling
Målet är delvis uppfyllt då delaktighetsindex har
förbättrats, mycket på grund av att kommunen infört
systematisk medborgardialog under året. Förvaltningen
har utfört en egen dialog som varit stöd för andras
dialoger.

Trend

80%
80%
76%

-17,1
procentenheter mot
kommunsnitt

Hur stor andel av medborgarna som tar
kontakt med kommunen via telefon får
ett direkt svar på en enkel fråga
Hur stor andel av medborgarna
uppfattar att de får ett gott bemötande när de via
telefon ställt en enkel fråga till kommunen
Resultaten i dessa två delar är snarlika fjolårets
mycket fina resultat, och andelen som får direkt svar
förbättrades med tre placeringar från plats 9 till plats
6. Bemötandet tog ett stort steg upp från plats 28 till
plats 6 i rankningen, vilket kan förklaras av att det är
väldigt många kommuner inom ett mycket litet resultatspann och att små variationer kan ge stora utslag.
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Digital mognad i offentlig sektor (DiMiOs)
En digital mognad på 53 procent i Kumlas första
undersökning av detta räcker inte till ett godkänt
resultat, men då det systematiska arbetet nyss startat
väntas resultatet kunna öka framöver.

Egna enkätundersökningar inom organisationen
I serviceenkäten för ekonomi-, hr- och kansliavdelningarna har ekonomiavdelningen fortfarande bäst
resultat med 82 procent och hr-avdelningen hamnade
strax under 80 procent. Ambitionerna är höga med
85 procent som gräns för ett godkänt resultat, men
kring 80 procent räknas allmänt som ett gott resultat.
Kansliavdelningen har fortfarande svagast resultat
på 76 procent, men hade 2021 ett mer relevant värde
när första linjens chefer inte räknats in i kansliets
resultat. Till skillnad från ekonomi- och hr-avdelningarna riktar sig kansliets verksamhet inte till alla
kommunens chefer.

It-avdelningen
It-avdelningens enkät hade ett resultat på 80 procent,
vilket återigen är en ökning jämfört med tidigare
och första gången målet uppfyllts. It-avdelningen
administrerar nu delvis surfplattorna inom förskolan,
vilket är ett första steg i det nya servicekonceptet.
Stadshusets trådlösa nät har kartlagts och datacentret
har bytts ut mot mer modern teknik, vilket ger bättre
prestanda och framtidssäkring. Systemägare och
systemförvaltare har kartlagts, och verksamheter har
fått stöd i livscykelhantering och uppdatering av äldre
system.

Ekonomiavdelningen
Ekonomiavdelningen har arbetat mycket med digitalt
stöd. Ekonomisystemet har uppgraderats, två applikationer har införts och e-fakturorna har fortsatt vara
på en hög nivå. Avdelningen har bildat en arbetsgrupp
för ekonomiadministratörer och -assistenter, som ett
forum för frågor, information och hänvisningar. Vad
gäller e-handel är socialförvaltningen, kultur- och
fritidsförvaltningen samt förvaltning för livslångt
lärande igång.

8

Hr-avdelningen
På hr-avdelningen har årets verksamhet tydligt berört
stödet till cheferna, främst genom att chefsintroduktionen omvandlats till ett helt program som en
del av Ledarplattformen. Förvaltningscheferna och
ledningsgrupperna har även informerats om stödfunktionerna. Avdelningen har inlett ett arbete med
en konsult om rollerna, uppdraget och samordningen
med förvaltningarnas egna hr-planer. Förvaltningen
har även slutfört delar av uppdraget som rör
Framtidens arbetsplats.
Kansliavdelningen
Kansliavdelningen har bland annat arbetat med att
ta fram den nya visionen och att ha medborgardialog
kring den, sett över kommunens webb och mallar i
enlighet med tillgänglighetsdirektivet, och infört ett
helt nytt intranät. Kansliet har även arbetat med
analys och åtgärder utifrån Kommunkompassen,
genomfört en första årlig hållbarhetskonferens,
påbörjat en visselblåsarfunktion och informerat om
sitt stöd till kommunens ledningsgrupper.

Andelen som börjat arbeta eller studera vid
avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet
Målet är inte uppfyllt, men mycket arbete har gjorts
under året. AMI har skapat en utbildning inom grön
näring, som en insats för ett antal deltagare och för
att bidra till kompetensförsörjning inom skogs- och
jordbruk. Även en truckutbildning har startat enligt
önskemål från näringslivet. AMI har samverkat med
Nyföretagarcentrum för att få utrikesfödda kvinnor
att starta eget, och genom ett samarbete mellan AMI
och Vuxenutbildningen har Café Kvarnen öppnat som
ett första steg mot kommunens första arbetsintegrerade sociala företag. Inom kommunen har
förvaltningarna erbjudits en handledarutbildning.

Miljöprogrammet och Digitala Kumla

Inom miljöprogrammet och ekologisk hållbarhet
har förvaltningen främst arbetat med strategiska
frågor. Att länka samman hållbarhetsarbetet med
kommunens vision och börja med en årlig hållbarhetskonferens är vägval som kan ge stor utväxling inom
hållbarhet under lång tid. Förvaltningen har även
deltagit i ett nätverk om cirkulär ekonomi och hållbar
konsumtion tillsammans med Örebro kommun
och Region Örebro län, vilket resulterat i workshops
tillsammans med andra aktörer i länet som ska leda
vidare till handfasta projekt. Det har även varit ett
stöd i den revidering av miljöprogrammet som pågår
2021–2022.
Förvaltningens RPA-projekt (Robotic Process
Automation), som främst bedrivs av hr- och ekonomiavdelningen för att automatisera processer och
frigöra arbetstid till annat, hör ihop med digitaliseringsprogrammets områden ”smartare förvaltning” och
”högre kvalitet och effektivitet i verksamheten”.

Förväntad utveckling

Förvaltningen ser ett antal utmaningar och viss
utveckling som kan påverka ekonomin och verksamheten de närmaste åren. Pandemin kommer att ha
långsiktiga effekter på konjunktur och leveranser som
märks redan idag, inte minst genom att till exempel
it-utrustning har upp till ett halvårs leveranstid
vilket väntas fortgå även 2022 och kanske längre.
Att pandemin har påverkat mångas arbetsmiljö och
arbetssituation under lång tid skapar frågor om hur
länge en medarbetare kan orka ett extra pressat läge,
och vad efterdyningarna blir när pandemin passerat.
Det visar att området ”attraktiv arbetsgivare” är extra
viktigt den närmaste tiden, inklusive kompetensförsörjning av specialister och chefer. Att pandemin
drivit på de mobila arbetssätten skapar tillsammans
med de ökande it-attackerna behov av att skapa en
it-miljö som är både säker och användarvänlig.
En osäkerhet i den nationella arbetsmarknadspolitiken kan skapa stora svängningar i AMI:s
verksamhet, och kan leda till en stängning likaväl
som en utökning av verksamheten.
Vad gäller tillväxt- och näringslivsfrågorna är
ett stort fokus framöver att planera för attraktiv
etableringsbar mark. Kumla har ett högt tryck på
etableringar som förhoppningsvis kommer att öka,
och det är ett tillfälle att ta tillvara på. Det hör också
ihop med arbetet kring Attraktiva Kumla, som syftar
till att samla ett antal sammanflätade frågor och
arbeta med dem systematiskt och samordnat. Det rör
bland annat centrumutveckling och planering,
destination och besöksnäring samt evenemang.
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Sydnärkes lönenämnd
Lönenämnden redovisade ett överskott på 0,3 mkr mot budget
för 2021, främst beroende på lägre personalkostnader än
beräknat på grund av tjänstledighet och sjukskrivning. Lönesystemet har uppgraderats och löneförvaltningen har arbetat
med att anpassa verksamheten efter pandemin, exempelvis för
att få distansarbete att fungera. Lönenämnden uppfyllde målet
för sitt uppföljningsmått, som bygger på en serviceenkät.
Ordförande: Andreas Brorsson, Kumla kommun
Lönechef: Nils-Arne Björk
Antal månadsanställda: 21
Antal medlemskommuner: 6 (Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och Ljusnarsberg)
Kunder: 2 (Sydnärkes utbildningsförbund och Sydnärkes kommunalförbund)

Ansvarsområden

Lönenämndens uppdrag är att se till att anställda i de
sex medlemskommunerna och de två kommunalförbunden får rätt lön och andra ersättningar. Medlemskommunerna som ingår i lönenämnden är Askersund,
Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och Ljusnarsberg.
Kommunalförbund som köper tjänster av lönenämn-

den är Sydnärkes utbildningsförbund och Sydnärkes
kommunalförbund.
Lönenämnden administrerar även pensioner och
försäkringar för alla medlemskommuner och kunder,
och utbildar medarbetare och chefer i hur man hanterar, registrerar och attesterar i lönesystemet.

Översikt över verksamhetens utveckling

Volymmått
Volymmått

Antal årsarbetare
Antal kunder

Antal lönespecifikationer per månad

Antalet årsarbetare var lägre än budgeterat på grund
av en längre tjänstledighet och långtidssjukskrivning.
Anledningen till att lönespecifikationerna ökat från
2020 är att antalet vikarier ökat i samband med pandemin.
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Bokslut
2018

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2021

Bokslut
2021

19,0

19,0

19,8

20,8

19,8

9

9 480

9

9 375

8

8 957

8

9 100

8

9 150

Händelser av väsentlig betydelse
Även under 2021 har mycket arbete handlat om att
anpassa verksamheten till covid-19-pandemin och få
distansarbete att fungera.
Nämnden har börjat titta på ett digitalt personalarkiv tillsammans med alla medlemskommuner.
Askersund, Hallsberg och Laxå har även börjat använda Sydnärkes digitala anställningsprocess (K2) vilket
gör att förvaltningen behöver anpassa arbetssättet
utifrån den processen. Lönesystemet har också upp-

graderats och det pågår en analys av hur utbildning
och information kan förmedlas med hjälp av Teams.
En digital workshop har genomförts med kommundirektörer och kommunchefer, personalchefer och
it-chefer i Sydnärkekommunerna. Workshopens syfte
var att belysa vilket önskat läge löneförvaltningen
ska nå i framtiden. Löneförvaltningen har, genom
Lekebergs kommun, även startat en utredning om vad
fler medlemskommuner skulle innebära för verksamheten.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Driftredovisning
Driftresultat
(belopp i tkr)

Personalkostnader

Lokal- och fastighetskostnader
Övriga kostnader
Intäkter

Verksamhetens nettokostnad

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2021

Bokslut
2021

Avvikelse
2021

10 084

10 865

11 633

11 150

483

-14 072

-14 885

-15 638

-16 137

879

3 109

0

886

3 133

0

898

3 107

0

898

0

4 089

-982

0

0

499

Lönenämnden redovisade ett överskott på 0,3 mkr
mot budget innan resultatet balanserats. Enligt samverkansavtalet för gemensam nämnd ska resultatet
regleras mot medlemskommunerna, senast i februari
månad året efter verksamhetsåret.
Nämndens överskott beror främst på lägre personalkostnader på grund av en längre tjänstledighet och
långtidssjukskrivning under året. Den sammanlagda
semesterlöneskulden ökade med 0,1 mkr. Köp av
konsulttjänster var inte budgeterat vilket gav ett
underskott för övriga kostnader. Här finns även
kostnader som har tillkommit under året, exempelvis
friskvård och personalarkiv som också var
obudgeterade men som vidarefakturerats till
medlemskommunerna. Dessa vidarefaktureringar
återfinns under övriga intäkter liksom reducering av
årets överskott med 0,3 mkr.
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Måluppfyllelse
Strategiskt område

Service och tillgänglighet

Uppföljningsmått

Måluppfyllelse
2021

Serviceenkät till alla chefer som berörs av löneenheten

Antal uppföljningsmått för Sydnärkes lönenämnd: 1

Kommentarer till måluppfyllelsen
Serviceenkät till alla chefer som berörs
av löneenheten
Löneförvaltningen utförde under året sin andra
serviceenkät för att utvärdera förvaltningens service.
Frågorna var ställda utifrån områdena kontaktvägar,
tillgänglighet och bemötande, hjälp och stöd, tjänsteutbud samt information och utbildning. Enkäten
skickades till alla kommuner som löneförvaltningen
hanterar; Kumla, Hallsberg, Askersund, Laxå, Lekeberg och Ljusnarsberg. Det totala resultatet var 86,6
procent, vilket gör att målet uppfylldes. 80 procent är
ett allmänt riktmärke för nöjdhet och uppfylldes inom
alla frågeområden med bred marginal, förutom
information och utbildningar där resultatet blev 79
procent. Det är en förbättring från föregående år med
5 procentenheter, även om det fortfarande är det
område som framför allt går att förbättra 2022. För
att nå ut med information på ett bättre sätt ska löneförvaltningen understryka att all information finns, och
ska finnas, på Visma Windows och i löneguiden samt
på varje kommuns intranät. Utbildningar ska genomföras både i form av en allmän introduktion för chefer
samt mer specifika insatser där löneförvaltningen eller
chefer ser att det behövs.
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Trend

86,6%

Miljöprogrammet och Digitala Kumla

Förvaltningen har genom att utveckla e-tjänster
inom Kumla kommun bidragit till att minska pappershanteringen. Pappersflödet har också minskat genom
att kommunerna skickar krypterad e-post mellan
varandra, samtidigt som det varit viktigt vid hemarbete.
Förvaltningen har varit delaktig i Kumla kommuns
nya onboardingprocess och införandet av robotar för
att utföra repetitiva arbetsuppgifter.
Alla utbildningar för medlemskommunerna har
varit helt digitala liksom utbildningar för
medarbetarna på löneförvaltningen.
Förvaltningen är även delaktig i en förstudie av
digitalt personalarkiv i Kumla kommun och de andra
medlemskommunerna.
Förvaltningen har jobbat extra mycket med
individens fysiska och psykosociala arbetsmiljö i
samband med hemarbete.

Förväntad utveckling

Lönenämnden går mot en allt mer digitaliserad
löneprocess med allt vad det innebär av e-tjänster
och robotisering där löneadministratörsrollen gradvis
förändras till en konsultroll.
När det gäller systemförvaltning går utvecklingen
mot att skapa integrationer utan manuellt arbete. För
att kunna vara med i den digitala utvecklingen måste
nämnden även harmoniera löneprocessen så att den
blir likadan i alla medlemskommunerna.

Sydnärkes överförmyndarnämnd
Sydnärkes överförmyndarnämnd redovisade ett överskott på
0,1 mkr mot budget för 2021, främst beroende på lägre personalkostnader på grund av föräldraledighet. Nämnden införde
en ny modell för granskning av ställföreträdarnas årsräkningar
och fortsatte arbetet med att digitalisera både ärendehandlingar
och redovisningar. Nämnden uppfyllde målen för alla tre
uppföljningsmått.
Ordförande: Göran Andersson, Kumla kommun
Enhetschef: Sofia Wentzell (januari-maj), Caroline Olofsson (juni-augusti)
Ann-Charlotta Brandett (september-december)
Antal månadsanställda: 5
Antal medlemskommuner: 5 (Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg)

Ansvarsområden

Sydnärkes överförmyndarnämnd sköter tillsyn
över godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap.
I arbetet ingår att göra utredningar, ekonomisk
granskning, rekryteringar, utbildningar och vara ett
stöd för ställföreträdare. Medlemskommunerna som

ingår i Sydnärkes överförmyndarnämnd är
Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg.
Överförmyndarkansliet finns i Kumla kommun, som
är värdkommun för den gemensamma nämnden.
Sydnärkes överförmyndarnämnd består av fem
ledamöter och fem ersättare.

Översikt över verksamhetens utveckling

Volymmått
Volymmått

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2021

Bokslut
2021

Antal årsarbetare

5,00

5,00

5,30

5,50

5,50

- därav godmanskap

455

465

493

489

505

Antal kommuner
Antal ärenden

- därav förvaltarskap

- därav ensamkommande barn

- därav övriga ärenden
(förmyndarskap och tillfälliga godmanskap)

Antalet godmanskap och övriga ärenden fortsätter att
öka, och ökningen är större än förväntat på alla
områden. Även antalet ärenden som rör ensamkommande barn har ökat något. Därför kan
kansliet behöva utökas framöver.

5

803

62

19

267

5

824

56

24

279

5

867

64

12

298

5

860

62

13

298

5

903

67

16

316

13

Händelser av väsentlig betydelse
En ny modell för granskning av ställföreträdares
årsräkningar infördes 2021, som innebär att arvode
beslutas före granskning. Det gör att ställföreträdare
får sina arvoden tidigare. Även om arvodena har
betalats ut tidigare, har själva granskningen dragit ut
på tiden och därför har nämnden justerat rutinerna
för hanteringen.

Nämnden arbetar med att digitalisera verksamhetens akter, vilket är ett viktigt steg i den digitala
utvecklingen. Inskanningen är klar men akterna har
inte kunnat läggas in i verksamhetssystemet Wärna
på grund av flytt av kommunens datacenter. Det finns
ingen prognos för när alla akter finns digitalt.
Nämnden har ändå beslutat att från och med 2022
endast diarieföra handlingar digitalt, om de inte
måste sparas fysiskt enligt lag. Det innebär att
nämnden från årsskiftet inte längre har dubbla akter.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Driftredovisning
Driftresultat
(belopp i tkr)

Personalkostnader

Lokal- och fastighetskostnader
Övriga kostnader
Intäkter

Verksamhetens nettokostnad

Överförmyndarnämnden redovisade ett överskott på
0,1 mkr innan resultatet balanserats. Enligt Överenskommelse om gemensam överförmyndarnämnd ska
resultatet balanseras över till nästkommande år och
sedan justeras mot medlemskommunerna senast den
sista februari.
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Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2021

Bokslut
2021

Avvikelse
2021

2 949

3 049

3 374

3 230

144

-3 785

-4 232

-4 452

-4 330

-122

274

562

0

285

898

0

278

800

0

291

808

0

-13

-8

0

Nämndens överskott beror främst på lägre personalkostnader på grund av föräldraledighet. Den sammanlagda semesterlöneskulden ökade med 27 tkr. Posten
intäkter har reducerats med årets överskott på 0,1 mkr.

Måluppfyllelse
Strategiskt område

Uppföljningsmått

Måluppfyllelse
2021

Demokrati och dialog

Andelen som går de fördjupningsutbildningar som
överförmyndarkansliet anordnar under året

14%

Kvalitet i kärnverksamhet

Antal nya gode män klara för uppdraget under året

52

Service och tillgänglighet

Serviceenkät om stödfunktionerna till alla gode män

Antal uppföljningsmått för Sydnärkes överförmyndarnämnd: 3

Kommentarer till måluppfyllelsen

Andelen som går de fördjupningsutbildningar
som överförmyndarkansliet anordnar under året
Målet uppfylldes. Antalet deltagare i nämndens
fördjupningsutbildning (budget- och skuldrådgivning)
var ungefär samma som förra året. Utbildningen
genomfördes på plats, men den spelades också in
och har visats flera gånger efter att den publicerades
på hemsidan i slutet av november.
Serviceenkät om stödfunktionerna till
alla gode män
Resultatet av serviceenkäten visar att målet är
uppfyllt. Nämnden arbetar ständigt för att förbättra
verksamhetens service. Utifrån de årliga enkäterna
till ställföreträdarna görs förändringar för att möta
ställföreträdarnas behov och önskemål. Verksamheten är noga med ett gott bemötande och snabb
återkoppling vid frågor.

Antal nya gode män klara för uppdraget
under året
Målet är uppfyllt att det ska finnas tillräckligt med
gode män, även om det är allt svårare att rekrytera
ställföreträdare. Nämnden har en rekryteringplan
som innehåller olika rekryteringsinsatser under året.
Det har även varit ett stort inflöde av nya ärenden och
i vissa fall finns föreslagna ställföreträdare till dem,
vilket bidrar till fler nya gode män och förvaltare.

Miljöprogrammet och Digitala Kumla

Arbetet med införandet av digitala akter kan förhoppningsvis slutföras i början av 2022. Det är ett viktigt
steg i den digitala utvecklingen till ett effektivare
arbetssätt. Nämnden har gått över till att i huvudsak
endast diarieföra ärendehandlingar digitalt.
Nämnden har även fortsatt utbilda ställföreträdare
i E-wärna, ett system där ställföreträdare kan lämna
in sina ekonomiska redovisningar digitalt. Nämnden

Trend

87%

anser att det är viktigt att stödja ställföreträdare i
användandet av digitala system. E-wärna kan förenkla
både den löpande redovisningen och årsredovisningarna
för ställföreträdarna, vilket i sin tur förenklar
nämndens arbete med årsräkningarna.
Nämnden har köpt in en fakturamodul till Wärna,
som ska underlätta arbetet med fakturering till
huvudmännen, alltså de personer som får hjälp av
gode män och förvaltare. Modulen installeras i början
av 2022 och effektiviserar arbetet både för nämnden och
ekonomiavdelningarna i de samverkande kommunerna.
Den minskar också pappershanteringen.

Förväntad utveckling

Överförmyndarnämndens största utmaning är att
rekrytera och behålla ställföreträdare. Nämnden
kommer därför att arbeta med rekrytering utifrån
rekryteringsplanen och prioritera god service och
utbildning till ställföreträdare, för att ge bästa möjliga
förutsättningar för dem att utföra sina uppdrag vilket
i slutändan gynnar huvudmännen. Det blir allt svårare
att rekrytera ställföreträdare, dels på grund av att allt
färre engagerar sig ideellt och ärendena blir allt mer
komplexa, dels för att allt fler personer behöver god
man eller förvaltare.
Nämnden strävar mot ökad digitalisering och digitaliserade akter vilket medför förändrade arbetssätt.
Under 2022 kommer nämnden förhoppningsvis att
ta ytterligare kliv om Kumla kommun ansluter sig till
den digitala infrastrukturen för digital post. Nämnden
ska även fortsätta stötta ställföreträdare i att använda
E-wärna.
Det finns förslag om förändringar i lagen, som
kommer att påverka överförmyndarnämndens
verksamhet. Lagändringarna föreslås träda i kraft 1
januari 2023, men nämnden behöver förbereda sig
för detta under 2022.
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Samhällsbyggnadsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnden redovisade ett underskott på 8,1 mkr
mot budget för 2021. Underskottet består till större delen av
oförutsedda kostnader, bland annat en efterdebitering på drygt
3 mkr för va-kostnader. Nämnden antog detaljplan för Idrottsparken etapp 1, och 84 tomter blev klara för försäljning i Gröna
Sörby. Mark- och exploateringsenheten flyttades från teknisk
verksamhet till miljö- och byggverksamhet, med syfte att hålla
ihop processen från planläggning till exploatering. Nämnden
uppfyllde målen för två av sina nio uppföljningsmått, tre mål
uppfylldes inte.
Ordförande: Andreas Brorsson (januari-juni), Thomas Andersson (juli-december)
Förvaltningschef: Christina Gustavsson (januari-november), Caroline Olfosson (december)
Antal månadsanställda: 239

Ansvarsområden

Samhällsbyggnadsnämnden har ett brett ansvarsområde för både strategiska och driftrelaterade
frågor inom samhällsbyggnad, däribland fysisk
planering, bostadsförsörjning, lokalförsörjning och
teknisk infrastruktur. Nämnden äger och förvaltar
också kommunens markreserv, exploateringsfastigheter, verksamhetslokaler samt kommunens gator,
vägar, torg och annan allmän mark. Kommunens
vatten- och avloppsverksamhet och renhållningsverk
är två andra områden som hör till samhällsbyggnadsnämnden. Slutligen omfattar nämndens ansvarsområde också drift och lokalvård av kommunens
lokaler samt måltidsverksamhet för kommunens
boenden, förskolor och skolor.
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Översikt över verksamhetens utveckling

Volymmått
Volymmått

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2021

Bokslut
2021

Antal årsarbetare

176,04

184,68

189,80

191,30

192,30

- därav kommunfastigheter

69,13

72,13

73,63

73,63

73,63

- därav tekniskt kontor

74,81

78,45

76,67

76,67

75,67

Antal köpta fastigheter

1

3

2

-

1

- därav förvaltningsövergripande
- därav miljö och bygg

Antal sålda fastigheter

24,10

Kommunägda fastigheter i m , nuläge

Gatumark i m

2

8,00

2

Gatubelysning, antal ljuspunkter

Antal snöröjningar med full utryckning

Antal tillfällen kommunen halkbekämpat

Antal sålda tomter

Antal producerade nybyggnadskartor

Antal producerade lunchmåltider dagligen
- äldreomsorg

- förskola/skola

- pedagogiska luncher förskola/skola

-

10,00

24,10

2

10,00

29,50

3

11,00

30,00

-

10,00

33,00

3

157 197

157 995

157 793

157 793

157 400

6

7

-

10

4

1 134 240 1 136 570 1 138 370 1 138 660 1 175 075
5 900

-

16

30

5 920

-

5

36

5 971

15
-

29

5 971
-

40

35

6 193

46
84

93

4 684

4 723

4 472

4 479

4 293

508

525

454

341

397

276

3 900

273

3 925

249

3 769

222

3 916

185

3 711

Under året utökades miljö- och byggverksamheten
med tre tjänster varav två finansieras via samverkansavtalet med Hallsberg. Förvaltningen genomförde
fyra snöröjningar med full utryckning varav två strax
före årsskiftet. Under de senaste ganska snöfattiga
åren har halkbekämpning blivit en allt större del av
vinterväghållningen, och gatuenheten gjorde under
året halkbekämpning vid 46 tillfällen. Antalet sålda
tomter avser främst det nya bostadsområdet Gröna
Sörby där 84 tomter blev klara för försäljning. Antalet
serverade lunchportioner fortsatte minska inom både
äldreomsorgen och förskola/skola som en följd av
pandemin.
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Händelser av väsentlig betydelse
Mark- och exploateringsenheten har organisatoriskt
flyttats från förvaltningens tekniska verksamhet
och ligger från och med 2022 under miljö- och
byggverksamheten. Syftet är att bättre hålla ihop och
harmonisera hela samhällsbyggnadsprocessen från
planläggning till exploatering.
Kommunen har haft en bra planberedskap för
bostäder, men behöver komma igång med markförvärv och planläggning för kommande områden för
småhus och näringsverksamheter. En detaljplan för
Idrottsparken etapp 1 antogs och planarbete pågår
för bland annat Idrottsparken etapp 2 och Gröna
Sörby etapp 2. Intresset har varit stort för kommunens
markanvisningar för flerbostadshus. Fler anvisningar
och försäljningar än vanligt har också genomförts
eller pågår för verksamhetsmark.
Arbetet med ny trafikplan pågår och under hösten
skickade nämnden ut ett förslag till trafikplan på
remiss. Planen anger hur kommunen ska utveckla
trafikfrågorna i Kumla utifrån översiktsplanen.
Det har tyvärr varit omfattande skadegörelse på
kommunens fastigheter 2021 vilket lett till ökade
kostnader. Förvaltningen har vidtagit åtgärder för
att motverka skadegörelse, bland annat förstärkt
kameraövervakning och väktarbevakning.
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I kommunens lokalförsörjningsplan finns flera
projekt som förvaltningen ansvarar för, exempelvis
ny idrottshall, ny central förskola och renovering av
Malmens skola. Fastigheterna Trilobiten i Hällabrottet
och underofficersmässen i Sannahed har sålts.
För kommunens utvecklingsportfölj finns flera
spännande idéer, bland annat fjärravläsning av
vattenmätare och digital avläsning av el och vatten i
kommunens fastigheter. Syftet är att hitta effektivare
arbetssätt med avläsning på distans i stället för
manuellt. En idé som kommunen beslutat om och
redan börjat införa är ett digitalt verktyg för
underhållsplaner för gator och vägar.
Måltidsverksamheten får från och med 2022 en ny
resursfördelningsmodell som kortfattat bygger på
anslag i stället för måltidsportioner. Både 2020 och
2021 har måltidsverksamheten som en följd av
pandemin påverkats av färre beställningar och den
nya modellen ger en tryggare och mer tillförlitlig
ekonomi och gör verksamheten mindre sårbar vid
snabba förändringar.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Driftredovisning
Driftresultat
(belopp i tkr)

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2021

Bokslut
2021

Avvikelse
2021

Personalkostnader
Kapitalkostnader

91 008

102 192

99 081

3 111

Övriga kostnader

59 854

97 240

57 491

54 719

59 180

68 651

Lokal- och fastighetskostnader
Intäkter

Verksamhetens nettokostnad
- därav politisk verksamhet

- därav förvaltningsövergripande

- därav kommunfastigheter
- därav tekniska

- därav miljö och bygg

- därav exploatering drift

Samhällsbyggnadsnämnden redovisade ett underskott på 8,1 mkr jämfört med budget för 2021. Nettokostnaden ökade med 5,5 mkr eller 17 procent
jämfört med 2020. Större delen av underskottet,
5,5 mkr, består av oförutsedda kostnader.
Under året beslutade nämnden att utgifter som
uppstår i direkt samband med exploateringsprojekten
ska redovisas som driftkostnader istället för utgifter
på projekten, enligt god redovisningssed, Exempel på
sådana driftkostnader är kostnader för detaljplaner
och undersökningar kopplade till detaljplan. Det
innebar att knappt 2,4 mkr flyttades från exploateringsredovisningen till driftredovisningen.
Förvaltningen efterdebiterades också 3,1 mkr för
tidigare, ej debiterade, va-kostnader. Resterande del
av underskottet orsakades av högre fastighetskostnader än budgeterat.
Kommunfastigheter redovisade ett totalt underskott på 6,2 mkr. Underskottet orsakades av högre
driftkostnader för fastigheterna än budgeterat, men
också av oförutsedda kostnader. Under året framkom
det att Djupadalsbadet debiterats för låga va-kostnader
under en längre tid på grund av utebliven mätaravläsning. Verksamheten efterdebiterades därför
3,1 mkr vid årsskiftet. Fastigheternas driftkostnader,
rensat från verksamhetsinterna kostnader, hyresoch kapitalkostnader samt ovanstående va-kostnad,
uppgick till 50 mkr. Jämfört med föregående år ökade
driftkostnaderna med 4,8 mkr eller 11 procent.
Värmekostnaderna ökade med 2,5 mkr. Den stora
ökningen mellan åren beror delvis på att 2020 var
ett ovanligt varmt år vilket gav låga värmekostnader.

78 163

86 621

99 581

-6 343

-255 712 -268 940 -285 802 -289 461

3 659

62 849

93 238

61 058

60 140

918

-9 471

30 804

32 490

29 866

37 992

-8 126

1 292

1 273

1 213

1 244

-31

24 925

25 655

7 589

-4 929

22 067

4 788

-

4 963

-4 061

24 422

5 893

-

926

-4 074

6 876

-

-587

1 513

2 131

-6 205

2 355

-2 355

7 194

-730

-318

Kostnaderna för skadegörelse uppgick till 1,5 mkr
och avsåg främst Skogstorpsskolan och Kumlaby
skola. Det var en ökning med 0,7 mkr jämfört med
2020. Kostnaderna för skadegörelse har ökat markant de senaste åren, från ett genomsnitt på 0,3 mkr
per år 2015–2018 till nästan 1 mkr i snitt under åren
2019–2021.
Liksom förra året beror kommunfastigheters underskott snarare på en för lågt satt budget än onormalt
höga kostnader. Inför 2021 gjorde nämnden en översyn av internhyrorna för att stärka driftbudgeten.
Tyvärr nådde inte arbetet ända fram då driftkostnader
för fastigheter utan hyresintäkt inte kompenserades
av vare sig övriga hyresintäkter eller budgetram.
Förvaltningen fick inte heller ramkompensation för
de höjningar av internhyran som lades på förvaltningsledning och teknisk verksamhet. Totalt uppgick dessa
kostnader till 2,5 mkr.
Tekniska verksamheten redovisade ett underskott
med 0,7 mkr. Underskottet beror främst på förlorade
måltidsintäkter som en följd av pandemin. Dessa
intäkter blev 0,8 mkr lägre än föregående år. Antalet
producerade lunchmåltider per dag minskade med
179 portioner per dag i snitt.
Miljö- och byggverksamheten redovisade ett underskott med 0,3 mkr. Underskottet orsakades av både
för låga intäkter, främst för detaljplaner, och för höga
kostnader jämfört med budget trots att kostnaderna
för bostadsanpassning var 0,9 mkr lägre än budgeterat.
Verksamhetens kostnader är till stor del taxefinansierade och underskottet pekar mer på ett
behov av översyn av taxesystemet, än på onormalt
höga kostnader.
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Investeringsredovisning, kommunfastigheter
Investeringar
(belopp i tkr)

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2021

Bokslut
2021

Avvikelse
2021

Vialundskolan ombyggnad

2 441

-

2 441

Bataljonen, personalutrymme

3 900

3 590

310

550

-

550

Driftförbättrande åtgärder

174

Uthyrning hallar, ökad tillgänglighet

141

LSS-boende, Frejgården

200

Ishallen, omklädningsrum

100

Stadshuset, konferensrum

Ny idrottshall, projektering

Malmen skola, Rot-renovering
Planerat underhåll

Fordon, lokalvårdsenheten

250

13

48 693

Verksamheten har under en längre tid hållit inne
slutregleringen av projektet på grund av en tvist om
ventilationen. Under året stod det klart att parterna
inte kunde nå en överenskommelse och projektet
avslutades därför. Eventuella framtida utgifter får
därför hanteras separat.

Driftförbättrande åtgärder

Anslaget som fördes över från föregående år avser ett
nytt ventilationsaggregat i ishallen.
Projektet är knutet till utvecklingsportföljen för
Digitala Kumla. Kultur- och fritidsförvaltningen är
ägare av projektet som innebär komplettering av
kortläsare/passersystem vilket ger ökad tillgänglighet
för medborgare och föreningar vid bokning av
gymnastikhallar. Projektet omfattar flera gymnastikoch sporthallar som har krävt olika lösningar för
passersystem.

17 079

42
-

0

0

105
93

887
558

1 400
237

13 707

15 211

-1 504

350

354

-4

200

Vialundskolan ombyggnad

20

7

114

285

Lokalvårdsinventarier

Uthyrning av hallar, ökad service,
tillgänglighet och effektivitet

95

1 000

1 400

Miljöstationer

Summa nettoinvestering

141

600

Täckning utomhusbassäng (hållbarhet)

Köksutrustning (fasta inventarier)

174

25 298

288

201

20 229

-3

-1

5 069

Bataljonen, personalutrymme

Arbetet med utbyggnad pågår och innefattar personalutrymmen och i- och urlastning för varutransporter.
I samband med utbyggnaden omvandlas en del av
tidigare personalutrymmen till bland annat kontorsplatser. Under året färdigställdes de utvändiga
arbetena, för 2022 återstår en del invändiga
arbeten och slutbesiktning.

LSS-boende Frejgården

Under året gjorde förvaltningen en förstudie och
behovsanalys för ombyggnad av flera enstaka rum till
lägenheter.

Ishallen, omklädningsrum

Projektering för ombyggnad av tidigare pentry och
kiosk till omklädningsrum gjordes under året.
Byggnation utförs 2022.

Stadshuset, konferensrum

Projektet är flyttat till 2022 och avsåg ursprungligen
ombyggnation av konferensrum.

Ny idrottshall, projektering

Under året analyserade förvaltningen lokalbehovet
hos de verksamheter som ska använda idrottshallen.
Analysen låg till grund för förfrågningsunderlaget
som gick ut i slutet av året. En grov budget räknades
fram och de första markproverna togs inför byggnationen. Anslag för genomförande finns i investeringsbudgeten för 2022.

Malmens skola, renovering

Beslut och projektering fortsätter 2022. Förvaltningen
har gjort en utredning om byggnadernas status. En
förstudie är beställd med syfte att se över möjligheten
att inkludera ”grusgropen” som ligger intill fastigheten
i planområdet för att kunna tillgodoräkna ytan som
friytor när och om förvaltningen ska bygga ut och
bygga nytt på fastigheten. Anslag för genomförande
ligger i investeringsbudgeten för 2022.

Hållbarhetsinvesteringar,
täckning av utomhusbassäng

Anslaget avsåg täckning av Djupadalsbadets utomhusbassänger. Då inga anbud uppfyllde kraven i
upphandlingen, måste förvaltningen göra en ny
upphandling 2022.

Miljöstationer

Anslaget avsåg en miljöstation vid Tallängens skola.
Bygglovet är godkänt och byggnation har beställts till
2022.

Planerat underhåll

Årets underhållsåtgärder avsåg bland annat nytt
ventilationsaggregat på Tallängens skola, byte till
tegeltak på Kyrkskolan, utbyte av nytt passersystem
på Borgen samt nytt passersystem på Matildelund
förskola. Efter en vattenskada i bordtennishallen i
Kumlahallen gjöts golvet om och en ny matta lades in.
Under året byttes även fönster i hus A på Vialundskolan.

Investeringsredovisning, miljö- och byggverksamheten
Investeringar
(belopp i tkr)

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Verksamhetssystem

Kommungemensamt kartstöd

Summa nettoinvestering

Bokslut
2021

Avvikelse
2021

1 164

736

428

206

75

118

Totalstation, plan och geodata

Programvara, detaljplan

Budget
2021

300

-

242

281

1 863

100
318

1 359

18

-18

504

Verksamhetssystem

Införandet av ett nytt verksamhetssystem för
miljö- respektive bygglovsenheten har försenats och
beräknas vara klart senast i april 2022.

Kommungemensamt kartstöd

Anslaget avsåg ett nytt kartsystem för Kumlakartan.

Totalstation, plan och geodata

Anslaget avsåg en ny totalstation som används vid
olika mätuppdrag, som exempelvis utsättning inför
byggnation.

Programvara, detaljplan

Anslaget avsåg inköp av ny programvara för att skapa
digitaliserade detaljplaner.
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Investeringsredovisning, tekniska verksamheten
Investeringar
(belopp i tkr)

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Strategiska markförvärv

Väg Ryttartorpet - Norra Mosvägen

Budget
2021

Bokslut
2021

Avvikelse
2021

870

3 819

-2 949

141

2 359

253

-3

200

Utbyte kommungemensamma fordon
Arbetsmaskiner

2 000

2 000

350

352

2 500

Planerat beläggningsunderhåll, gator

5 500

Gatubelysning, utbyte LED-lampor
Gatubelysning, Telefongatan

145

250

5 500

55

0

0

-2

Genomförande cykelplan

3 000

3 286

-286

Koloniområde kvarteret Skäran

1 213

1 584

-371

33 719

16 639

Genomförande säkra skolmiljöer

350

Belysning återvinning, pulkabackar

150

Belysning trygghetsskapande åtgärder

2 000

Åtgärder Kvarntorps industrispår
Exploateringsområden*

Summa nettoinvestering

530

22 097

19 705

50 358

69 271

350

148

2 016
525

53 837

0

2

-16
5

15 434

*Specifikation för exploateringsområden finns på sidan 23-25..

Strategiska markförvärv

Årets underskott avser köpet av Folkatorp 1:33. Projektets anslag på 3,5 mkr omfördelades med totalt 2,6
mkr efter beslut i samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutet om omfördelning togs efter att besiktningar
av Kvarntorps industrispår och reningsverkets
slamavvattningsanläggning visat behov av akuta
åtgärder. Då fastighetsförsäljningar inte redovisas
på investeringsredovisningen gäller projektets
underskott endast underskott mot utgiftsbudgeten.
Försäljningsintäkterna uppgick till 7,5 mkr netto,
vilket innebär att det totala resultatet visar ett
överskott med nästan 4,6 mkr.

Väg Ryttartorpet–Norra Mosvägen

Under året avslutades projektet, de återstående
åtgärderna var bland annat att färdigställa infarter
och trafikmålning.

Arbetsmaskiner

Anslaget avser inköp av lastbil till gatuenheten. Leveransen försenades dock till 2022.

22

Planerat beläggningsunderhåll

Enligt underhållsplanen utfördes asfaltsarbeten i
Kvarntorp och Hällabrottet.

Genomförande cykelplan

Årets anslag avsåg en separat gång- och cykelväg
längs Gartzvägen. Arbetet försenades på grund av en
undermålig projektering och slutförs därför 2022.

Genomförande säkra skolmiljöer

I anslutning till Tallängens skola har förvaltningen
anlagt en gångbana.

Belysning återvinningsstationer, pulkabackar
Belysning har satts upp vid pulkabackar i Skogstorp
och Kumlaby.

Koloniområdet kvarteret Skäran

Koloniområdet blev nästan helt klart. Projektet
fördyrades då Skanska togs in som entreprenör
eftersom gatuenheten inte hade möjlighet att utföra
arbetet i egen regi innan hösten, vilket skulle försena
överflytten från idrottsparkens koloniområde ytterligare. Tyvärr satte det blöta höstvädret stopp för de
sista arbetena på lotterna och därmed möjligheten
att sätta ner växter. Inom området har grusade
gångvägar samt parkering anlagts förutom lotter.
Redskapsbodar, grillplatser och bänkar har också
satts upp. Avtalsskrivningen pausades i höstas när
förvaltningen skrivit avtal på 23 av de totalt 38
lotterna.

Belysning trygghetsskapande åtgärder

Projektet var ett samarbete mellan kommunledningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen och avsåg utbyte av
belysningsarmaturer till LED-belysning samt uppsättning av belysning på platser som Kumlas
medborgare tycker är otrygga och mörka.

Åtgärder Kvarntorps industrispår

En besiktning av industrispåren i Kvarntorp visade att
spåren var i akut behov av upprustning för att kunna
fortsätta användas. Den totala investeringsutgiften
för att åtgärda spåren beräknades till drygt 1,3 mkr
fördelat på tre år med start 2021. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade därför att omfördela 0,5 mkr
från projektet strategiska markförvärv till åtgärder
på industrispåren. Anslaget avsåg bland annat
spårrensning, spårreparation och byte av sliprar.
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Exploateringsredovisning
Exploateringsområde

Utfall Budget
<-2020
2021

Utfall
2021

Över- Budget Budget Budget
Total Exploaförs
2022
2023
2024 prognos terings2022*
t.o.m. kalkyl
2024

Loviselund och Ryttartorpet
Summa

279

717

35

449

0

0

0

763

-91

165

568

0

456

0

0

0

621

1 125

-2 241

113

16

0

0

0

0 -2 225 -1 999

Skogsgläntan 2
Summa
Täppan
Summa
Norra Mos Företagspark
Summa

1 552

2 590 -2 564

4 401 -1 855 -1 855 -1 855 -2 176 -10 775

Äpplet
Summa

-1 131 -1 775 -1 286

-489

0

0

0 -2 906 -3 085

-6 617 -16 653

-6 948 -16 106 -17 946

Sörby detaljplan 1 och 2
Summa

5 266

8 846 25 058 -16 212

Sörby 2
Summa

311

0

11

0

0

0

0

322

0

Gladan
Summa

-4 166 -1 105

52 -1 157

0

0

0 -5 271 -3 570

-6 154

592

22

570

0

0

0 -5 562 -5 420

3 761

-185

332

-517

4 743

366

-677

53

0

0

0

550

0

334

0

0

2 904 -1 256

4 083

Dalagatan
Summa
Ekeby
Summa

-767 -1 891

0

918

-252

1 695 -1 172 -2 745 -2 305

0

216

-553

0

0

-677

-820

0

0

884

0

-846 -1 050 -1 047

-116

11

116426

115743

Älvesta
Summa
Åbytorp
Summa
Idrottsparken
Summa
Kvarntorp gata
Summa
Summa anläggningstillgångar

0

55 758 50 358 33 719 16 691

Summa omsättningstillgångar

-53 450

-36 674

Summa totalt exploatering

2 258

13 684 22 449

Summa investeringsbidrag

-50

*Beloppen ingår inte i kolumnen ”Budget 2022”.
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0

-11 270
0

-26 279
0

7 960

-20 790
0

2 298

-26 052
0

0

-9 850

0

-147691
-50

-156357
-2 761

-9 588 -12 830 -23754 -9 850 -31 315 -43 375

Kommentarer till
exploateringsverksamheten
Loviselund/Ryttartorpet bostadsområde

Kvarstående arbeten som inte blev klara under
2021 är asfaltering av vingar, vilka inte utförs
förrän byggnation på respektive tomt är klar. Samtliga
småhustomter och markanvisningstomter är sålda.
Samtliga friggebodar är levererade.

Skogsgläntan 2 bostadsområde

Kvarstående arbete avser toppbeläggning på genomfartsvägen (Blomstergatan), vilket inte sker förrän
Gröna Sörby är utbyggt, troligen 2022. Samtliga
tomter är sålda och alla friggebodar är levererade.

Äpplet

Arbete återstår med att leverera två friggebodar och
asfaltera vingar. Samtliga tomter är sålda men det
återstår ett tillträde.

Korsta bostadsområde, Täppan

Asfaltering av vingar i innekvarteret återstår.
Samtliga tomter är sålda och samtliga friggebodar
är levererade.

Dalagatan bostadsområde

Återstående arbete är anläggning av lekplatsen vilken
utförs under 2023. Samtliga tomter är sålda och
samtliga friggebodar är levererade.

Norra Mos företagspark

Förlängning av Transportgatan återstår, utförs 2022.
Beslut har fattats i samhällsbyggnadsnämnden om att
omfördela inom projektet.

Gröna Sörby

Utförandeentreprenad för gator och VA har utförts
under 2021. Parkarbeten återstår och kommer
anläggas under 2022. Toppbeläggning av lokalgator
återstår. Avstyckning klart, fullföljdsåtgärd återstår.
Dikningsföretag ska omprövas. Samtliga småhustomter är kontrakterade, tillträden under 2022. Två
markanvisningsavtal för radhustomter är tecknade.

Ekeby

Arbetet med arkeologisk utgrävning är klart, rapportskrivning och slutbetalning återstår. Projektering och
geoteknisk undersökning har utförts under 2021,
del av projekteringen kvartstår. Avstyckning klart,
fullföljdsåtgärd och bildande av GA för gator återstår.
Utförandeentreprenad förmodas starta under 2022.

Älvesta

Utförandeentreprenad för gata och VA är upphandlad
och startade i oktober 2021 och pågår till maj 2022.
Avstyckning är klar, fullföljdsåtgärd återstår tills
området är asfalterat. Pumpstation är upphandlad
och anläggande av densamma läggs som en ÄTA till
utförandeentreprenören. Lekplats anläggs med start
under 2022. Prissättning och bokning av tomter
beräknas ske under våren eller försommaren 2022.

Gladan

Hela kvarteret sålt. Iordningsställande av Parkgatan
återstår när kvarteret börjar bli färdigbyggt.

Kvarteret Uttern, Idrottsparken

Detaljplanen är klar. Inbjudan till markanvisning
beräknas gå ut under våren 2022.

Kvarntorp gata

Projektering, upphandling och genomförande återstår
och ska utföras under 2022.
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Måluppfyllelse
Strategiskt område

Uppföljningsmått

Måluppfyllelse
2021

Demokrati och dialog

Antal genomförda medborgardialoger

2

Service och tillgänglighet

Nöjdheten med förvaltningens e-tjänster

83%

Kvalitet i kärnverksamhet

Kundnöjdhet hos elever i skolan gällande
måltidsverksamheten (GEH)

60%

Service och tillgänglighet

Kvalitet i kärnverksamhet

Kvalitet i kärnverksamhet
Kvalitet i kärnverksamhet

Kvalitet i kärnverksamhet

Kvalitet i kärnverksamhet

Andel besvarade samtal

Kundnöjdhet hos personer inom särskilt boende
gällande måltidsverksamheten

Tidpunkten för när vårens sandupptagning är klar
avseende kommunala gator och vägar, gång- och
cykelvägar samt allmän platsmark
Energieffektivisering för kommunens fastigheter

Minskad mängd koldioxid för energiförbrukning i
fastigheter och verksamheter

Det finns en planberedskap för ett års produktion av
lägenheter och småhus, antal per 1 000 invånare (GEH)

Antal uppföljningsmått för samhällsbyggnadsnämnden exkl. verken: 9

Kommentarer till måluppfyllelsen

Antal genomförda medborgardialoger
Två dialoger genomfördes under året, tre hade krävts
för ett delvis uppfyllt (gult) mål. 175 medborgare har
under hösten via kommunens hemsida och sociala
medier röstat mellan två olika placeringar för en ny
cykelpump. Kommunen har installerat en pump vid
den plats som fick flest röster. Antalet röstande ger
inte ett representativt underlag för målgruppen i
stort, men förvaltningen ser positivt på engagemanget
från de medborgare som deltagit. Senare under
hösten kunde medborgarna också lämna fria
önskemål om plats för placering av cykelställ.
Dialogen genomfördes helt och hållet på sociala
medier och totalt nio medborgare lämnade önskemål.
Utifrån antalet deltagare har dialogen inte gett det
resultat som var syftet.

Nöjdheten med förvaltningens e-tjänster
Nämnden har under året haft en hög andel användare
som är nöjda med e-tjänsterna, 83 procent, vilket gör
att målet är uppfyllt.
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Trend

62%

Ej genomfört på
grund av
pandemi
Vecka 20
-11%

Ej
genomfört
16,9

Antal besvarade samtal
Medelvärdet för andel besvarade samtal var 62 procent,
vilket ger delvis uppfyllt mål. Ledningsgruppen har
under året följt upp besvarade samtal och beslutat om
en checklista med förslag på arbetssätt och åtgärder
som alla enheter fått i uppdrag att gå igenom.
De flesta av förvaltningens enheter har under året
förbättrat sina resultat jämfört med 2020.
Kundnöjdheten hos elever i skolan gällande
måltidsverksamheten
Det samlade resultatet blev 60 procent, vilket ger ett
delvis uppfyllt mål och en förbättring mot 2020 då
resultatet var 56 procent. Förvaltningen har under
året genomfört ett pilotprojekt för en egen
uppföljning av nöjdheten med måltidsverksamheten.

Kundnöjdheten hos personer inom särskilt boende
gällande måltidsverksamheten
Resultat saknas på grund av att Socialstyrelsen inte
genomförde undersökningen 2021. I och med att
nämnden inte kunnat påverka resultatbortfallet blir
måluppfyllelsen gul.

Tidpunkten för när vårens sandupptagning
är klar
Årets sandupptagning blev klar vecka 20, vilket ger
en gul måluppfyllelse.

Energieffektivisering för kommunens
verksamhter
Energiförbrukningen i kommunens fastigheter (kWh)
ökade med 11 procent jämfört med 2020, målet är
inte uppfyllt. Vid beräkningen väger förvaltningen
inte in temperaturer, vilket gör att kallare år innebär
högre energiförbrukning än varmare år. Under 2021
har förvaltningen genomfört flera åtgärder för att
sänka energiförbrukningen, främst genom att byta
ut gammal utrustning mot modernare och energisnålare. De största åtgärderna har varit installation
av nytt ventilationsaggregat på Fylsta skola (kök),
Tallängens skola, Solhaga och stadshuset. En ny
värmeväxlare har också installerats på Fylsta skola.

Minskad mängd koldioxidutsläpp från energiförbrukning i fastigheter och verksamheter
På grund av att underlag och definition för uträkningen
av uppföljningsmåttet saknas, finns inget resultat för
2021. Eftersom resultatbortfallet beror på den egna
förvaltningen anses målet inte uppfyllt. Detta bortfall
påverkar dock inte den kommunövergripande
uppföljningen av miljöprogrammet eftersom det
omfattar hela kommunens minskning av koldioxidutsläpp.
Planberedskap för nya bostäder
Nämnden har haft en god planberedskap och i
december omfattade planberedskapen 370 bostäder
totalt. Det ger 16,9 bostäder per tusen invånare vilket
gör att målet är uppfyllt. Majoriteten av bostäderna
är bostäder i flerbostadshus, cirka 290 lägenheter,
resterande 80 är småhus.
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Miljöprogrammet och Digitala Kumla

Under 2021 har samhällsbyggnadsförvaltningens
verksamheter fortsatt genomföra aktiviteter kopplade
till de lokala miljömålen i kommunens miljöprogram.
Årets aktiviteter är beslutade i samhällsbyggnadsnämndens handlingsplan. Några genomförda
aktiviteter är mätning av matsvinn i kommunens
skolor, dock ser det inte ut som att målet om
halvering av matsvinn till 2022 kommer att uppfyllas.
Mängden koldioxidekvivalenter per kg inköpta
livsmedel har minskat från 2,0 koldioxidekvivalenter
2018 till 1,8 kg 2021. Ekologiska livsmedel utgjorde
40 procent av alla inköpta livsmedel 2021. Förvaltningen har gjort energieffektivisering genom utbyte
av gatubelysning till LED-belysning och renhållningen
har minskat sin drivmedelsförbrukning jämfört med
tidigare år. I handlingsplanen för 2021 finns även
några aktiviteter som inte genomförts.
Inom ramen för Digitala Kumla pågår införandet
av ett nytt system för felanmälan inom gata och park.
Det nya systemet förenklar för medborgaren och
kommunens handläggare. Införandet är dock försenat
och systemet väntas kunna sjösättas i januari 2022.
Det nya verksamhetssystemet för miljö- och byggverksamheten är också försenat till början av 2022.
Systemet ska ge ett bättre stöd i handläggningen och
underlätta för medborgare, som själva kan registrera
och följa sina ärenden, exempelvis bygglovsansökningar.
Syftet är att skapa en mer effektiv och rättssäker
handläggning, och ökad tillgänglighet och service för
invånare och företag.
Införandet av ett system för detaljplaneläggning är
klart och arbetet med kartstödet Kumlakartan fortsätter.
Kumlakartan är införd inom organisationen, det som
återstår är publicering av den externa kartan. Med
Kumlakartan har kommunen ett kartverktyg som
bland annat förenklar arbetsflödet mellan inmätningar
i fält och slutanvändare. Det nya programmet för
detaljplaner ger digitala detaljplaner (plankarta) och
effektiviserar detaljplaneprocessen. Under året har
nämnden beviljats anslag för system för gatuunderhåll. Syftet är att genom att filma gatunät säkerställa
dokumentation av status och stödja arbetet med långsiktiga underhållsplaner. Andra av årets aktiviteter
har varit utveckling av en ny e-tjänst för att anmäla
intresse för odlingslott samt uppdatering av befintliga
e-tjänster. Alla enheter arbetar dagligen med verktyg i
Office 365, vilket bland annat möjliggör distansarbete
för medarbetare som inte arbetar på sina arbetsplatser.
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Förväntad utveckling

Till budgetarbetet 2023 väntas långsiktiga underhållsplaner finnas på plats för fastigheter, gator,
va-ledningar och vatten- och avloppsverk. Underhållsplanerna är en grund för ett långsiktigt och planerat
behov av reinvesteringar. Inom kommunfastigheter
finns ett stort behov av uppdatering av it-system för
att säkra framtida drift av kommunens fastigheter.
Kommunen har börjat utvärdera Kumlas nuvarande
miljöprogram, och ska under 2022 ta fram ett nytt
miljöprogram som beskriver hur Kumla kommuns
mål och ambitioner ska bidra till att uppfylla såväl
lokala och regionala som nationella och globala
miljömål.
Ett arbete som påbörjas 2022 är en översyn av
exploateringsprocessen för att få en bättre planering
i alla led och inom alla berörda verksamheter. En
utmaning är att förverkliga kommunens översiktsplan, där bland annat markfrågor är viktiga delar för
att kunna bygga nya bostadsområden och områden
för företag och verksamheter.

Samhällsbyggnadsnämnd
Affärsdrivande verk

Av de affärsdrivande verken redovisade vatten- och avloppsverket ett överskott på 3,4 mkr, medan renhållningsverket
hade ett underskott på 1,8 mkr mot budget, främst på grund
av högre personalkostnader och högre kostnader för
hantering av hushållsavfall än budgeterat. Ombyggnationen
av avloppsreningsverket fortsatte och en ny va-plan har
tagits fram. De affärsdrivande verken nådde båda sina mål
om kärltvätt och vattenkvalitet.
Ansvarsområden

Kommunens affärsdrivande verksamheter, vattenoch avloppsverksamhet samt renhållningsverket,
hör till samhällsbyggnadsnämnden, men de affärsdrivande verkens resultat redovisas separat eftersom
de är helt finansierade av taxor och avgifter.

Översikt över verksamhetens utveckling
Volymmått
Volymmått

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2021

Bokslut
2021

29,50

30,00

30,00

31,00

30,00

Producerad vattenmängd km

2 869

2 805

3 102

2 805

2 971

Antal abonnemang avseende komposteringsprojekt

4 569

4 630

4 647

5 092

5 290

Antal årsarbetare
- därav VA-verk

17,50

- därav renhållningsverk

12,00

3

Antal VA-abonnemang, räkningar/månad

Antal renhållningsabonnemang, räkningar/månad
Antal hämtade sopkärl, tusental

Avvikelsen för årsarbetare inom va-verksamheten
beror på att tjänsten som va-chef är vakant. Vattenförbrukningen fortsatte vara hög men något lägre
än 2020. Många har fortsatt jobba hemma på grund
av pandemin vilket troligen har påverkat vattenanvändningen, bland annat som en följd av
rekommendationerna att tvätta händerna ofta.

4 689

5 029

209

18,00

12,00

4 638

5 078

211

18,00

12,00

4 670

5 067

210

19,00

12,00

4 640

4 672

211

18,00

12,00

4 677

4 769

210
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Händelser av väsentlig betydelse
Under året har förvaltningen arbetat med att ta fram
en va-plan för kommunen. Planen syftar till att på
ett heltäckande och långsiktigt sätt beskriva hur
kommunen ska uppnå en hållbar va-försörjning och
god vattenstatus. Va-planen beräknas bli klar i början
av 2022. Projektet Vätternvatten pågår enligt plan.

Tjänsten för kärltvätt har upphandlats och från
och med augusti utförs den av en extern aktör. Det
har bland annat gjort att många hushåll fått sina kärl
tvättade under hösten vilket bidragit till nämndens
måluppfyllelse. Arbetet med förändrat producentansvar fortsätter och kommunen har deltagit på
samråd med två olika aktörer. Inom ramen för
avfallssamverkan i Örebro Region har en gemensam
upphandling gjorts för kommunalt ansvar för
tidningsinsamling.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Driftredovisning, vatten- och avloppsverket
Driftresultat
(belopp i tkr)

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2021

Bokslut
2021

Avvikelse
2021

Personalkostnader

10 420

10 454

11 015

10 476

539

Övriga kostnader

25 542

23 969

23 055

23 167

Lokal- och fastighetskostnader
Kapitalkostnader
Intäkter

Regleringspost

9 014

8 117

8 602

8 161

7 834

8 679

9 101

-1 267

3 387

7 843

-50 627

-50 896

-50 679

-54 066

836

-112

Verksamhetens nettokostnad

-2 467
0

-290
0

96

0

3 479

0

-3 383

Ackumulerat resultat

-1 520

-1 810

-1 714

1 668

3 383

Va-enheten redovisade ett överskott på 3,5 mkr vilket
är ett överskott på 3,4 mkr mot budget. Överskottet
består till största delen av en obudgeterad intäkt på
3,1 mkr för en vattenmätare vid Djupadalsbadet
som inte blivit avläst under en längre tid. Personalkostnaderna var i nivå med 2020 och gav ett överskott på 0,5 mkr beroende på vakanta tjänster.
Ombyggnationen av reningsverket påverkar även
driften och bidrog därför till fastighetskostnadernas
underskott på 1,3 mkr.
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0

Driftredovisning, renhållningsverket
Driftresultat
(belopp i tkr)

Personalkostnader

Lokal- och fastighetskostnader

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2021

Bokslut
2021

Avvikelse
2021

6 529

7 570

6 461

7 057

-596

12 632

13 267

13 923

16 255

-2 332

0

824

Kapitalkostnader

603

Övriga kostnader
Intäkter

Regleringspost

859

739

1 217

949

2 075

733

-19 219

-19 657

-22 577

-24 382

-858

216

1 805

Summa nettokostnad

-1 370
0

-2 778
0

27

0

-1 738

0

1 765

Ackumulerat resultat

-880

-3 658

-3 631

-5 396

-1 765

Renhållningsenheten redovisade ett underskott
på 1,8 mkr jämfört med budget för 2021. Störst
avvikelse, 2,3 mkr återfinns under övriga kostnader
vilket beror på högre kostnader för hantering av hushållsavfall – en ökning med 22 procent jämfört med
2020. Under 2021 hämtade sopbilarna 230 ton mer
hushållsavfall än 2020. Totalt ökade enhetens bruttokostnader med 16 procent mot föregående år.
Personalkostnaderna översteg budget med 0,6 mkr,
vilket beror på mer övertid än budgeterat, kostnader
i samband med nyanställningar samt sjukskrivningar

i samband med covid-19-pandemin. Enheten har
däremot fått bidrag för en bidragsanställd samt
kompensation för sjuklön, totalt 0,3 mkr, i samband
med pandemin, vilket minskade underskottet med
motsvarande belopp. Jämfört med 2020 minskade
personalkostnaderna med 7 procent, vilket beror
på höga kostnader för avveckling av personal 2020.
Intäkterna översteg budgeten med 1,8 mkr, vilket
beror på försäljning av maskiner (0,8 mkr) samt
intäkter för bland annat materialåtervinning,
metallskrot och returträ.

Investeringsredovisning, vatten- och avloppsverket
Investeringar
(belopp i tkr)

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2021

Bokslut
2021

Avvikelse
2021

Reningsverk, ombyggnad

13 651

9 695

3 956

Ledningar, VA-renovering

5 000

6 375

-1 375

Slamavvattnare

2 100

723

1 377

37 971

10 049

Dagvattenpump Drottninggatan

167

Gas- och oljepanna

991

Kumla vattentorn, projektering

350

Anläggning av koloniområde kv Skäran
Exploatering VA*

Summa nettoinvestering

100

23 310

17 706

25 661

48 020

27

1 021
51

103

19 976

140
-30

299
-3

5 685

*Specifikation för exploateringsområden VA finns på sidan 34-35.

Reningsverk, ombyggnad

Projektet är i slutskedet och inväntar ett godkännande
från driften att starta den nya rötkammaren för att
slutföra de två sista etapperna i entreprenaddelen av
ombyggnationen. De två sista etapperna är beräknade
att ta två till tre månader. Tidplanen justeras när
bassängerna tömts och man kan göra en fullständig

bedömning av deras skick. Därefter återstår att
trimma in och finjustera anläggningen, vilket
beräknas ta cirka sex månader

Dagvattenpump Drottninggatan

Projektet är avslutat. Årets utgifter var kostnader för
driftsättning av pumpstation.
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Gas- och oljepanna

Då den tidigare pannan gick sönder äskade verksamheten pengar till en ny 2020. Den nya pannan är i drift
och projektet är slutfört.

Ledningar, va-renovering

Projektet redovisade ett underskott på 1,4 mkr, främst
beroende på oförutsedda händelser. Efter inspektion
från miljökontoret framkom att Kumla kommun inte
följer rådande miljökrav för lagring och hantering av
massor. Konsekvensen blev att verksamheten omedelbart behövde anlägga en godkänd avlastningsplatta
för att kunna fortsätta gräva och utföra ledningsarbeten. Kostnaden för plattan uppgick till 1,3 mkr.
Under 2021 har verksamheten dessutom drabbats
av läckage och därmed utfört akuta va-ledningsarbeten. Dessa kostnader uppgick till 1,4 mkr. Gator
som haft vattenläcka är Hagagatan, Kungsgården och
Hagendalsvägen. Va-verksamheten har även utfört
ledningsarbeten på Buskvägen i Ekeby enligt plan
samt asfaltering på Malmgatan och Höganäsgatan
som renoverades 2020.

Kumla vattentorn

Projektet avser en förstudie som gjordes i april
2021. Förstudien resulterade i en statusrapport med
åtgärdsförslag och arbete pågår med en plan för
framtida åtgärder.

Anläggning av koloniområde
kvarteret Skäran

Under 2021 skapades ett nytt koloniområde.
Va-enhetens del i projekt var att anlägga en vattenledning med två vattenposter samt en mätarbrunn.

Slamavvattnare

Slamavvattnaren är inköpt, det som återstår är
installationsarbeten samt programmering och
inkoppling av el och styrsystem. Om allt går som
planerat ska den vara i full drift i början av sommaren.

Större fleråriga investeringsprojekt
Investeringar
(belopp i tkr)

Total
Utfall
Total
budget t.o.m. 2021 avvikelse

Reningsverk, ombyggnation

49 251

Summa nettoinvestering

49 251

45 044

45 044

4 207

4 207

Budget
2022

Prognos
2022

3 956

49 000

3 956

49 000

Tidplanen för reningsverkets ombyggnad ändrades
i december 2020 vilket innebär att ombyggnationen
kan tas i drift under 2022. Prognosen visade på en
fördyring på 13,4 mkr mot ursprunglig budget. Det
har dock kompenserats i budgeten för 2021.

Investeringsredovisning, renhållningsverket
Investeringar
(belopp i tkr)

Arbetsmaskiner, sopbilar

Summa nettoinvestering

Inga kostnader har belastat 2021 eftersom
verksamheten har skickat tillbaka sopbilen till
fabriken för justeringar på grund av många fel och
brister.
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Bokslut
2019

-

Bokslut
2020

Budget
2021

Bokslut
2021

Avvikelse
2021

1 790

2 100

0

2 100

2 100

0

2 100

Exploateringsredovisning
Exploateringsområde VA

Utfall Budget
<-2020
2021

Utfall
2021

Över- Budget Budget Budget
Total Exploaförs
2022
2023
2024 prognos terings2022*
t.o.m. kalkyl
2024

Norra Mos företagspark VA
Summa

4 927

-430 -1 553

0

-430

-430

-430

2 084

-796

Äpplet VA
Summa

-543

0

-140

0

0

0

0

-683

-350

-125

833

91

742

-600

-300

0

-192

-70

201

1 488

2 033

-545 -1 199 -1 465

0

-975

-975

-3 000 -3 060 -1 340

8 538

8 539

Ekeby VA
Summa
Älvesta VA
Summa
Sörby 1 VA
Summa

1 115 14 823 17 366

-2 543

Sörby 2 VA
Summa

0

0

15

0

0

0

0

15

0

0

41

0

41

595

-300

-300

36

36

Summa anläggningstillgång VA

6 449 25 661 19 976

5 788

895

0

Summa totalt VA exploatering

5 574 16 755 17 812

Kvarntorp VA
Summa
Summa anslutningsavgift VA

-874

-8 906

-2 164

-8 093

-5 529

-5 555

0 33 108 32 819

-2 070 -24 285 -26 435

-2 305 -4 634 -5 555 -2 070

8 822

6 384

*Beloppen ingår inte i kolumnen ”Budget 2022”.

Kommentarer till
exploateringsverksamheten
Norra Mos företagspark

Ytterligare VA-kostnader kommer att komma när
två av tomterna säljs, då man måste ta serviser från
motsatt sida vägen. Dagvattendammen är inte anlagd.
Dagvattengruppen anser att den eventuellt inte
kommer att behövas. Medel flyttas med några år
ifall behovet uppstår.

Älvesta

Utförandeentreprenad för gata och VA är upphandlad
och startar i oktober och pågår till maj 2022. Pumpstation är upphandlad och anläggande av densamma
läggs som en ÄTA till utförandeentreprenören.

Gröna Sörby

Utförandeentreprenad för gator och VA har utförts
under 2021.
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Måluppfyllelse
Strategiskt område

Uppföljningsmått

Service och tillgänglighet

Andel permanentboende småhus som fått sitt kärl för
restavfall tvättat under året

Kvalitet i kärnverksamhet

Måluppfyllelse
2021

Anmärkningar på vattenkvalitet utifrån vattenprov

Antal uppföljningsmått för samhällsbyggnadsnämndens tekniska verk: 2

Kommentarer till måluppfyllelsen
Andelen permanentboende småhus som fått sitt
kärl för restavfall tvättat under året
Kärltvätten har under året upphandlats och Wemab
AB utför tjänsten från och med mitten av augusti.
Under året har 8 809 av 10 300 kärl tvättats vilket
motsvarar 86 procent. Målet är uppfyllt.
Anmärkningar på vattenkvalitet utifrån
vattenprov
Provtagning av dricksvattnet har inte gett några
anmärkningar och målet anses därför uppfyllt.

Miljöprogrammet och Digitala Kumla

Inom ramen för miljöprogrammet har verksamheterna
arbetat enligt nämndens beslutade handlingsplanen
för 2021. Exempelvis arbetar verksamheterna med
att minska drivmedelsförbrukningen, där bland annat
renhållningsenheten har minskat sin förbrukning.
Olika digitala verktyg, bland annat verktygen i
Office 365, används mer eller mindre dagligen av
många medarbetare och har bland annat möjliggjort
distansarbete och digitala möten då fysiska träffar
inte varit aktuella. Nämndens e-tjänster har genomgått mindre anpassningar för att vara uppdaterade
och aktuella. En del i det arbetet har varit att förenkla
och renodla informationen till medborgare och kunder
om hur nämnden hanterar deras personuppgifter.
Renhållningsenheten ingår i ett pilotprojekt för
sensorer. Under 2021 har enheten tillsammans med
kommunens it-avdelning börjat planera för att sätta
upp sensorer i markbehållare i syfte att kunna följa
fyllningsgraden av avfall. Enheten gör studiebesök
våren 2022 i bland annat Linköping för att se hur
andra kommuner arbetar med detta. Eventuellt kan
det bli aktuellt att utveckla i Kumla beroende på
resultatet av piloten.
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Trend

86%

Inga
anmärkningar

Förväntad utveckling

Det finns flera framtida utmaningar kopplade till
långsiktig planering och hållbarhet, inte minst utifrån
klimatförändringarna. Va-enheten har bland annat
fått i uppdrag att ta fram en lokal nödvattenplan.
En annan fråga är hanteringen av dagvatten. Dels
behöver verksamheterna göra dagvattenutredningar
och inventeringar, dels behöver budgetmedel säkras
för löpande rensning i gatunät och ledningsnät, diken
och brunnar.
Efter att projektet med ombyggnad av kommunens
avloppsreningsverk, kvävehantering, är klart finns det
behov av olika anpassningar för att verksamheten ska
fungera ordentligt och uppfylla de krav som finns.
Från och med årsskiftet 2021–2022 ansvarar
kommunerna för tidningsinsamlingen. Det är ett
första steg mot det ökade producentansvar som
påverkar både kommunens verksamhet och dess
medborgare framöver. Under 2021 togs det fram
en gemensam mall för renhållningstaxorna i
regionen. Kommande år ska nämnden arbeta vidare
med Kumlas egen taxa enligt det nya förslaget. Det
gemensamma upplägget syftar bland annat till att
göra det enklare för kommunens medborgare att se
vilka avgifter som gäller.

Myndighetsnämnd
Myndighetsnämnden redovisade ett överskott på 30 tkr mot
budget, det vill säga i stort sett enligt budget. Antalet bygglovsansökningar var rekordhögt under året, både på grund av
pandemin och många ansökningar i samband med tomtförsäljningen i Gröna Sörby. Nämnden håller på att införa ett
nytt verksamhetssystem för miljö- och byggverksamheten.
Nämnden uppfyllde målet för två av sina sju uppföljningsmått,
två mål uppfylldes inte.
Ordförande: Åsa Windahl
Förvaltningschef: Christina Gustavsson (januari-november), Caroline Olofsson (december)

Ansvarsområden

Myndighetsnämnden ansvarar för tillstånd och tillsyn
som rör bebyggelse, till exempel bygglov och förhandsbesked, samt miljö- och hälsoskydd och livsmedel.
Nämnden är kommunens byggnadsnämnd och också
kommunens trafiknämnd. Det innebär bland annat att
nämnden beslutar om lokala trafikföreskrifter, ärenden
om parkeringstillstånd för rörelsehindrade och flytt
av fordon. Nämnden ansvarar också för bostadsanpassningsbidrag.

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av tre olika
verksamhetsgrenar inom vilka följande enheter
arbetar på uppdrag av myndighetsnämnden:
bygglovsenheten, miljöenheten och gatuenheten.
Resurserna för myndighetsnämndens verksamhet
ligger inom samhällsbyggnadsnämndens budget.
Myndighetsnämnden bestämmer över resurserna
för den politiska verksamheten inom nämndens
ansvarsområde.

Översikt över verksamhetens utveckling
Volymmått
Volymmått

Antal tillsynsbesök, enligt livsmedelslagen
Antal tillsynsbesök, enligt miljöbalken
Antal inkomna bygglovsansökningar
Antal beslut om bostadsanpassning
Antal trafikärenden

Antal tillsynsbesök enligt livsmedelslagen var något
lägre än budgeterat eftersom pandemin har påverkat
möjligheterna att göra tillsyn. Bygglovsansökningarna
har ökat markant, dels på grund av pandemin som

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2021

Bokslut
2021

58

121

117

121

116

161

109

69

130

62

34

191

115

107

186

93

158

205

132

107

200

134

126

346

108

resulterat i fler byggprojekt, dels på grund av de många
bygglovsansökningarna för enbostadshus i Gröna
Sörby.
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Händelser av väsentlig betydelse
Myndighetsnämnden har under året hanterat
rekordmånga bygglovsansökningar, inte minst efter
försäljningen av småhustomter i Gröna Sörby. I slutet
av året har det även kommit in flera bygglovsansökningar för flerbostadshus. Förvaltningen ser
också en ökning av förhandsbesked för byggande på
landet. Den ökade mängden ärenden under 2021 har
påverkat handläggningstiderna.
Nämnden fick under 2020 ett utökat tillsynsområde
i form av trängseltillsyn, som fortsatte 2021. Förvaltningen anpassar sina arbetssätt för att kunna utföra
sina uppdrag på bästa sätt under pågående pandemi.
En del i det arbetet har varit att genomföra tillsyn
digitalt då det varit möjligt. Viss tillsyn har inte
kunnat genomföras och har skjutits upp till 2022.

Nämnden har slutfört ekonomiska förhandlingar för
två större tillsynsärenden som pågått en längre tid.
En del av arbetet har verkställts med hjälp av Kronofogden men det återstår efterarbete som ska göras
2022.
Myndighetsnämnden har de senaste åren haft en
hög måluppfyllelse. Den senaste mätningen av nöjdkund-index visar ett gott resultat för myndighetsutövningen inom bygglov, miljö och livsmedel, men
identifierar också de serviceområden som behöver
förbättras.
Förberedelserna för att införa ett nytt verksamhetssystem för miljö- och byggverksamheten har pågått.
Systemet ska både underlätta och ytterligare
digitalisera handläggningen, och öka tillgängligheten
och servicen för Kumlas medborgare och företag.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Myndighetsnämndens driftresultat 2021

Myndighetsnämndens budget omfattar bara
nämndens egna kostnader. Budget för förvaltningens
personal och alla andra kostnader hanteras av
samhällsbyggnadsnämnden. Personalkostnaderna
nedan avser arvoden till förtroendevalda.

Driftredovisning
Driftresultat
(belopp i tkr)

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2021

Bokslut
2021

Avvikelse
2021

Personalkostnader

382

363

355

384

-29

Verksamhetens nettokostnad

427

375

428

398

30

Lokal- och fastighetskostnader

Övriga kostnader

Myndighetsnämnden redovisade ett överskott på
30 tkr mot budget för 2021. Jämfört med 2020 ökade
kostnaderna med 6 procent. Liksom 2020 påverkade
pandemin kostnaderna för 2021. Överskottet beror
på att övriga kostnader i stort sett bara omfattar
it-kommunikation och möteskostnader. Ökningen av
arvodeskostnaderna jämfört med 2020 förklaras av
att antalet deltagande ledamöter begränsades 2020
på grund av covid-19-pandemin och att kostnaderna
därför blev lägre 2020.
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-

45

1

11

-

73

-

14

-
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Måluppfyllelse
Strategiskt område

Uppföljningsmått

Demokrati och dialog

Andelen överklagade ärenden där formella fel har gjorts

Service och tillgänglighet

Måluppfyllelse
2021

Handläggningstid för bygglov (GEH)

Service och tillgänglighet

Nöjdheten med förvaltningens e-tjänster

Kvalitet i kärnverksamhet

Andel genomförda planerade aktiviteter i tillsynsplan
enligt miljöbalken

Service och tillgänglighet

Kvalitet i kärnverksamhet
Kvalitet i kärnverksamhet

Andel besvarade samtal

Andel genomförda planerade aktiviteter i tillsynsplan
enligt plan- och bygglagen
Andel genomförda aktiviteter i kontrollplan för
livsmedel

Antal uppföljningsmått för myndighetsnämnden: 7

Kommentarer till måluppfyllelsen
Andelen överklagade ärenden där formella
fel har gjorts
Målet är uppfyllt. Under året har ett ärende överklagats på grund av ett formellt fel. Felet bestod av
att underlag för beslut inte kommunicerades till en
av parterna i ett klagomålsärende. Handläggningsrutinen har därför reviderats.

Handläggningstid för bygglov
Under 2021 har myndigheten handlagt sammanlagt
180 bygglov med en genomsnittlig handläggningstid
på 5,5 veckor vilket ger ett delvis uppfyllt mål.
Resultatet beror dels på den stora ökningen av
bygglovsärenden om enbostadshus och förhandsbesked, som har lång handläggningstid jämfört med
enklare bygglovsärenden, dels på att införandet av
nytt verksamhetssystem krävt mycket resurser.

Nöjdheten med förvaltningens e-tjänster
Andelen användare som är nöjda med nämndens
e-tjänster är hög och årets resultat på 83 procent gör att
målet är uppfyllt.

Trend

1

5,5 veckor
83%
53%
87%
64%

80%

Andel besvarade samtal inom bygglovsenheten
och miljöenheten
Både bygglovsenheten och miljöenheten har arbetat
för att öka tillgängligheten och förbättra sina resultat
från sammanlagt 35 procent 2020 till 53 procent
2021. Andelen besvarade samtal har följts upp
månadsvis och ledningen beslutade om en checklista
med förslag på arbetssätt och åtgärder som alla
enheter ska gå igenom.

Andel genomförda planerade aktiviteter i
tillsynsplan enligt miljöbalken
87 procent av planerade inspektioner genomfördes
2021, vilket ger ett delvis uppfyllt mål. Resultatet
beror bland annat på att alla miljöskyddsinspektioner
inte kunnat genomföras på grund av pandemin. I
vissa fall har verksamhetsutövaren avbokat eller
ombokat inspektioner som istället genomförs 2022.
Hälsoskyddstillsynen på förskolor har fullföljts i sin
helhet.
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Andel genomförda planerade aktiviteter i
tillsynsplan enligt plan- och bygglagen
64 procent av aktiviteterna i tillsynsplanen för 2021
genomfördes, målet uppfylldes inte. Antalet lovärenden har varit högt och därför har tillsynsarbetet
prioriterats ner för att hinna med handläggningen
av dessa. De aktiviteter som inte fullgjorts 2021 är
handläggning av alla OVK- och hissärenden och
handläggning av alla ärenden om olovligt byggande
och bristande underhåll. Årets tillsynsaktiviteter
har överlag varit för generellt hållna eller otydligt
formulerade, och 2022 års tillsynsplan ska bli lättare
att mäta och följa upp.

Andel genomförda aktiviteter i kontrollplan för
livsmedel
Nämnden genomförde 80 procent av de planerade
kontrollerna 2021, vilket gör att målet är delvis
uppfyllt. Resultatet beror bland annat på pandemirestriktionerna, fler uppföljande kontroller än vanligt
under hösten samt prioritering av trängseltillsyn. De
kontroller som inte hunnits med är ett andra besök
på verksamheter som ska ha två planerade besök och
besök på verksamheter med lägst risk.
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Miljöprogrammet och Digitala Kumla

Årets aktiviteter kopplade till de lokala miljömålen i
kommunens miljöprogram är fastslagna i myndighetsnämndens handlingsplan. Handlingsplanen följs upp
separat av nämnden. Exempel på en aktivitet som
miljö- och byggverksamheten genomfört är att beakta
kulturmiljöprogrammet och friluftslivet vid handläggning av bygglov. utredning av markföroreningar i
Kvarntorp är inte påbörjad.
Det största digitaliseringsarbetet som nämnden
genomfört är införandet av verksamhetssystem för
miljöenheten och bygglovsenheten. Under 2021 har
arbetet i stor utsträckning handlat om att förbereda
befintlig databas inför konvertering till det nya stödet.
Driftsättning av systemen har försenats men beräknas
ske första kvartalet 2022.
Resultaten av digitaliseringen är i linje med målen i
Digitala Kumla och innebär bland annat en enklare
hantering av ansökningar för både sökande och
handläggare. Systemet kommer även att ökad
effektiviteten genom förenklad fakturering och
hantering i samband med tillsyn. Införandet sker
gemensamt med Hallsbergs kommun.

Förväntad utveckling

Den trend som pandemin fört med sig med utflyttning
från storstäder till mindre orter med lägre bostadspriser kan vara till fördel för Kumlas tillväxt. De
centrala bostadsprojekt som färdigställts 2021 har
till stor del lockat äldre villaboende Kumlabor som nu
säljer villan till yngre familjer. Den nuvarande takten
för byggande och lovansökningar bedöms fortsätta
och ställer krav på god planering och bemanning för
att klara av den ökade efterfrågan.
Särskilt miljöenhetens arbete har både 2020 och
2021 påverkats av pandemin och kommer fortsätta
påverkas beroende på utvecklingen, bland annat när
det gäller att utföra tillsyn och det utökade ansvaret
för trängseltillsyn.
Det nya verksamhetssystemet är snart infört, även
om tidsplanen blivit förskjuten och driftsättning är
planerad till början av 2022. När systemet väl är
på plats kan flera delar i handläggningsprocessen
digitaliseras. Förändringen kommer också fortsätta
ta resurser i anspråk för införande och anpassningar,
inte minst i form av nya arbetssätt och förändrade
förväntningar på service och tillgänglighet.

Kultur- och fritidsnämnd
Kultur- och fritidsnämnden redovisade ett överskott på 0,9 mkr
mot budget för 2021, främst beroende på lägre kostnader för
personal, inköp och stängda eller begränsade verksamheter
på grund av pandemin. Parkavdelningen har arbetat med
flera naturvårdsprojekt, bland annat Fjärilslandskapet Norra
Mossby. Entréträdgården i stadsparken blev klar och ett nytt
konstverk invigdes i tunneln mellan centrum och järnvägsstationen. Djupadalsbadet, idrottshallar och Ung fritid
tvingades första halvan av året hålla stängt helt eller delvis.
Nämnden uppfyllde målen för fyra av sina åtta uppföljningsmått, två mål uppfylldes inte.
Ordförande: Marie Eriksson
Förvaltningschef: Annika Hallberg
Antal månadsanställda: 83

Ansvarsområden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens
turistverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar,
föreningsservice, skötsel av parker, skogar samt för
bibliotek, kulturverksamhet och väntjänst. Här ingår
även fritidsgårds- och rastverksamhet samt andra
aktiviteter för barn och unga inom verksamheten

Ung fritid. Biblioteket erbjuder konst- och kulturarrangemang och samarbetar med förvaltning för
livslångt lärande kring läsfrämjande arbete. Utöver
det ansvarar även nämnden för kommunens
badverksamhet och camping genom Djupadalsbadet,
samt handläggning och tillsyn av lotteriverksamhet.
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Översikt över verksamhetens utveckling
Volymmått
Volymmått

Antal årsarbetare

Antal besök på biblioteket

Antal utlånade media på biblioteket
Antal besök på Djupadalsbadet
Antal campingnätter

Antal besök på Ung Fritids mötesplatser

Budgeten omfattar 88,0 årsarbetare, varav 72,3 är
fast anställda och övriga är extrapersonal som
säsongsanställda och timanställda omräknade till
årsarbetare. Antalet årsarbetare varierar därför
under året och som en följd av pandemin har
personalbehovet varit lägre än vanligt och kommunen
har som mest haft 86,75 årsarbetare.
Besöken på badet och biblioteket, samt utlåning
av media har också varit lägre än vanligt på grund av
restriktioner och nedstängning. Däremot överträffade
både antalet campingnätter och Ung fritid målen trots
pandemin.

Händelser av väsentlig betydelse
Pandemin fortsatte påverka kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Restriktionerna medförde
att Djupadalsbadet, Ung fritid och uthyrningen av
kommunens idrottshallar helt eller delvis stängde
under första halvåret. Delar av verksamheten inom
Ung fritid arrangerades i stället digitalt och utomhus,
vilket gjorde att aktiviteterna nådde nya målgrupper.
Efter att restriktionerna släpptes har Ung fritid haft
många besökare och en hög andel verksamhet
producerad av ungdomar själva.
Parkavdelningen har arbetat med flera naturvårdsprojekt och bekämpning av invasiva arter, däribland
projektet Fjärilslandskapet Norra Mossby, som har
uppmärksammats lokalt, regionalt och nationellt.
Solstigens lekplats har rustats till en naturlekmiljö
och förvaltningen började rusta upp ytterligare två
lekplatser utifrån önskemål från medborgarenkäten.
Entréträdgården i stadsparken har färdigställts.
För kulturavdelningen medförde pandemin
begränsade öppettider på biblioteket under våren
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Bokslut
2018

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2021

Bokslut
2021

78,35

87,66

88,00

88,00

86,75

221 312

214 951

139 875

223 000

114 116

2 625

2 848

2 386

3 000

3 928

151 292

227 154

9 216

146 854

206 609

6 243

147 137

151 023

5 648

153 000

225 000

8 000

133 842

114 374

8 183

och ett begränsat utbud av program som lett till färre
besökare och utlån. Delar av ordinarie verksamhet
har arrangerats digitalt. Under hösten återupptogs
biblioteksbussens turer och den fysiska programverksamheten på både biblioteket och väntjänsten,
men med begränsat antal besökare.
Den 19 oktober firade Kumla bibliotek
20-årsjubileum med högtidstal, musik och fika till
besökare. Barn- och ungdomsavdelningen skapade
en bättre läsfrämjande biblioteksmiljö för barn och
unga med bidrag från Stärkta bibliotek, ett stöd
från Kulturrådet. Väntjänsten startade projektet
Människan är en berättelse där äldre människor
får bidra med sina unika historier.
I slutet av juni invigdes ett nytt konstverk i
järnvägstunneln mellan centrum och järnvägsstationen. Konstverket är uppdelat i två delar –
Horisonter och Orten. Konstnärer är Petter Nilsson
och Patrik Lindberg. Konstverkets ena del, Orten
som röstats fram av elever i årskurs 9 i Kumlas
grundskolor, målade konstnärerna tillsammans
med några ungdomar.
Besöksantalet på Konst på Hög fortsätter öka och
uppgick 2021 till 38 000 besökare, en ökning med
8 procent. Under hösten infördes webbokning i
kommunens idrottshallar, där privatpersoner och
föreningar direkt kan göra sina bokningar.
Friluftslivets år och projektet Luften är fri har
pågått hela året med olika månadsteman. Genom
regeringens bidrag för avgiftsfria och smittsäkra
lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6–15 år
har lovaktiviteterna stärkts upp under loven, bland
annat med gratisbad, bygglek, gratis bio och bidrag
till föreningarna för lovaktiviteter.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Driftredovisning
Driftresultat
(belopp i tkr)

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2021

Bokslut
2021

Avvikelse
2021

Personalkostnader

39 981

42 238

43 436

40 353

3 083

Övriga kostnader

31 674

29 147

30 208

29 210

998

Lokal- och fastighetskostnader
Kapitalkostnader
Intäkter

Verksamhetens nettokostnad
- därav politisk verksamhet

- därav förvaltningsgemensamt
- därav kulturavdelningen
- därav fritidsavdelningen
- därav parkavdelningen

Kultur- och fritidsnämnden redovisade ett överskott
på 0,9 mkr jämfört med budget för 2021, varav
0,1 mkr kommer från kapitalkostnaderna. Även detta
år har pandemin påverkat det ekonomiska resultatet.
Stängda och begränsade verksamheter under delar av
året har medfört låga verksamhetskostnader i form
av minskat personalbehov, färre evenemang, lägre
förbrukning och mindre inköp. Men det har samtidigt
resulterat i stora intäktsbortfall.
Jämfört med 2020 har personalkostnaderna minskat
med 1,9 mkr. Justerat för en generell löneökning
på 2 procent mellan åren blir minskningen istället
2,7 mkr. De största förändringarna har uppstått inom
kulturavdelningen och fritidsavdelningen, men en
generellt lägre lönekostnad har genomsyrat hela
förvaltningen. En orsak är ett lågt behov av extrapersonal på både badet och inom Ung fritid. Ett antal
av den ordinarie personalen på badet har hyrts ut till
en annan förvaltning med större personalbehov då
badets verksamheter varit stängda. Vakanta tjänster,
föräldraledigheter, sjukskrivningar och annan
sjukfrånvaro generellt har också bidragit till lägre
personalkostnader.
För övriga kostnader blev resultatet ungefär samma
som 2020, och ett överskott jämfört med budget.
Överskottet består bland annat av kvarvarande medel
i budgeten för föreningsbidrag (0,5 mkr) och det

36 482

2 901

36 876

3 110

37 140

3 244

36 754

3 132

386

112

-36 970
74 068

-33 821
77 550

-33 780
80 248

-30 084
79 365

-3 696

762

758

824

774

50

3 765

16 946

40 118

12 478

4 995

17 176

42 009

12 611

5 910

18 267

40 407

14 840

5 026

16 913

41 941

14 711

883
884

1 354

-1 534
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överförda resultatet från föregående år (0,8 mkr).
Det blev även 0,3 mkr kvar av budgeterade medel från
evenemang, teatrar och utställningar som ställdes
in. En stor andel oförbrukade medel finns även hos
badet, där inköp av förbrukningsmaterial och
inventarier blev 1,4 mkr lägre än budgeterat som
en följd av stängning och låga besöksantal. Övriga
kostnader innehåller även de interna kostnaderna
för parkarbeten som översteg budget med 1,4 mkr,
samt resultatet för de aktiviteter och projekt som
helt eller delvis finansierats av bidrag. Det gör ingen
större påverkan på nettoresultatet, då kostnaderna
täcks på intäktssidan. Det bidrar dock till att begränsa
överskottet i övriga kostnader.
För totala intäkter blev resultatet ett underskott
på 3,7 mkr jämfört med både budget för 2021 och
resultatet för 2020. De största skillnaderna mellan
åren förklaras av lägre skogsintäkter (1 mkr), lägre
intäkter från badet (1,5 mkr) och mindre bidrag
(0,7 mkr). Det är främst badet som stod för avvikelsen
med ett intäktsunderskott på 5,7 mkr, vilket utgör i
stort sett hela fritidsavdelningens underskott (6 mkr).
De andra avdelningarna gjorde däremot överskott,
mycket tack vare statliga bidrag (1,4 mkr). Inom
parkavdelningen bidrog även skogsavverkning
(0,2 mkr) och interna parkarbeten (0,9 mkr) till
det totala intäktsöverskottet.
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Investeringsredovisning
Investeringar
(belopp i tkr)

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Vägskyltning, Kvarntorps friluftsområde
Konstinköp och utsmyckning

200

200

0

300

Inventarieanslag, förvaltningsgemensamt

300

3 577

Anslaget för konstinköp och utsmyckning utökades
till totalt 1 mkr inför 2021 för att rymma belysning av
vattentornet. Belysningen är på plats, och överskottet
beror på att kostnaden för projektet blev lägre än
beräknat.
Underskottet för lekplatsinvesteringar beror på
att arbetstiden blev längre än kalkylerat, och att en
betongbil behövde hyras in, vilket inte var budgeterat.
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Avvikelse
2021

800

Lekplatsinvesteringar

Summa nettoinvestering

Bokslut
2021

1 000

Parkinvesteringar

Maskiner och fordon till parkavdelningen

Budget
2021

9 353

800

3 400

640

360

305

-5

830

398

801

3 174

-30

-98
-1

226

Måluppfyllelse
Strategiskt område

Uppföljningsmått

Demokrati och dialog

Andel ungdomsproducerad verksamhet

Kvalitet i kärnverksamhet

Antal föreningar som söker föreningsbidrag

Service och tillgänglighet

Måluppfyllelse
2021

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare
7-20 år

Kvalitet i kärnverksamhet

Andel unga som uppger att de rör sig i snitt 60 minuter
per dag

Kvalitet i kärnverksamhet

Andelen positiva till hur parkerna i kommunen sköts

Kvalitet i kärnverksamhet

Antal utlånade medier till barn och unga

Kvalitet i kärnverksamhet

Kvalitet i kärnverksamhet

Antal besök på Ung fritids mötesplatser

Nöjdhetsgraden med biblioteksverksamheten

Antal uppföljningsmått för kultur- och fritidsnämnden: 8

Kommentarer till måluppfyllelsen

Andel ungdomsproducerad verksamhet
Andelen ungdomsproducerad verksamhet har
ökat tack vare målmedvetet arbete inom Ung fritid.
Verksamheten har även kunnat möta ungdomars
behov och efterfrågan på aktiviteter efter stängningen
under våren.
Deltagartillfällen i idrottsföreningar,
antal/invånare 7-20 år
Målet är inte uppfyllt då antalet deltagartillfällen
har minskat, sannolikt på grund av pandemin och
restriktionerna som begränsat föreningarnas
möjlighet till verksamhet.

Antal föreningar som söker föreningsbidrag
Målet anses uppfyllt även om antalet ansökningar
har minskat från 58 till 56. En förening har övergått
till att få bidrag via avtal. I övrigt har pandemin
begränsat många föreningars möjlighet att ha
verksamhet igång som vanligt.

Andel unga som uppger att de rör sig i snitt 60
minuter per dag
Målet är nätt och jämnt uppfyllt med 51 procent.
Ung fritid har genomfört aktiviteter, vissa ungdomsproducerade, som padel, bad och fotboll. Inom
Kumla-andan, ett projekt som ska få fler ungdomar
att spontanidrotta på kvällstid, arrangerades nattfotboll. Förvaltningen har även erbjudit gratis
badbesök till alla 6–15-åringar och extra
föreningsbidrag för kostnadsfria lovaktiviteter.

Trend

12%
22

56

51%

8 183
84%
8,0

7 967

Antalet besök på Ung fritids mötesplatser
Antalet besök har ökat. Ung fritid har arbetat hårt
och nytänkande för att inte tappa besökare, och nått
nya målgrupper genom digital verksamhet. Ökningen
beror även på att ungdomarna efter nedstängningen
haft ett behov av att ses, och verksamheten har
tillgodosett detta genom förstärkt bemanning.

Andelen positiva till hur parkerna i kommunen
sköts
Här finns inget nytt resultat för 2021 och målet anses
uppfyllt. Omställningen från gräsmatta till ängslika
miljöer kan ge en missvisande bild av hur parkerna
sköts. Därför har en viktig del i arbetet varit att
informera medborgarna.

Nöjdhetsgraden med biblioteksverksamheten
Nöjdheten har fortsatt minska och en möjlig orsak
är pandemin. Verksamheten har bland annat erbjudit
programverksamhet i digital form och hemkörning
av böcker, och har öppnat upp i takt med restriktionslättnaderna.
Antalet utlånade medier till barn och unga
Antalet utlånade medier till barn och unga har
minskat kraftigt och målet är inte uppfyllt. Vid klassbesök är det allt fler lärare som lånar på sitt lärarkort
för att säkerställa att böcker som används i skolan
lämnas tillbaka. Därtill har pandemin haft en stor
påverkan då den medfört begränsade öppettider och
inställda biblioteksbussturer och skolbesök.
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Miljöprogrammet och Digitala Kumla

Parkavdelningens dagliga arbete berör Miljöprogrammet,
vad gäller såväl driften som planeringen och samarbetet med samhällsbyggnadsförvaltningen om att
bygga en hållbar stad. Exempel på projekt under 2021
är de pågående Lona-projekten (lokala naturvårdsprojekt) med omställning av gräsmattor till ängslika
miljöer i stadsmiljö och det storskaliga Fjärilslandskapet Norra Mossby i kommunens ovanliga kalkrika
alvarsliknande naturområden. Dessa projekt syftar
bland annat till att öka biologisk mångfald, främja
pollinering och sprida kunskap till medborgare och
besökare om viktiga ekosystemtjänster. Skogsprojektet Skogens miljövärden i Kvarntorpsområdet
går ut på att främja lövträd i Kvarntorp för att öka
de biologiska värdena. I Sjöparkens växthus var det
första säsongen med det automatiska bevattningssystemet. Systemet bidrar till att spara vatten genom
att det mesta av vattningen sker med vatten från
Parksjön i stället för dricksvatten. Då mycket vattning
sker nattetid när avdunstningen är låg, krävs också
mindre vatten.
Nämnden har inom ramen för Digitala Kumla
fortsatt införa webbokning av hallar där allt fler
privatpersoner och föreningar bokar sina tider
digitalt. Den digitala ljudguidningen på Konst på Hög
har börjat användas och haft över 7 300 lyssningar
under året. Förvaltningen införde även digital
tidsregistrering via app för parkenheten. Bibliotekets
digitala handledningstjänster ställdes in under
vårterminen på grund av pandemin, men kom igång
igen på hösten. Från Region Örebro län och
Samzeliusfonden fick förvaltningen medel för att
köpa in surfplattor som äldre kan låna.
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Förväntad utveckling

Ung fritid har nått nya målgrupper genom sin digitala
verksamhet och kommer därför fortsätta ha viss
digital verksamhet parallellt med sin ordinarie
verksamhet. Nämnden ska utveckla besöksnäringen
i Kumla så att fler aktörer blir delaktiga och känner
ansvar för att marknadsföra Kumla och välkomna
besökare till kommunen.
Digitaliseringen har stor potential att effektivisera
och utveckla arbetet även inom yrkesgrupper med
praktiska yrken, i kultur- och fritidsförvaltningens fall
gäller det främst parkarbetare. Det kräver dock ökad
digital kompetens både hos befintlig personal och vid
nyrekrytering. För många är det en stor omställning
som kräver ett bra förändringsledarskap.
Längtan efter aktiviteter är stor. Pandemin kan
komma att fortsätta ge utmaningar för verksamheterna.

Nämnd för livslångt lärande
Nämnd för livslångt lärande redovisade ett överskott på
7,9 mkr mot budget för 2021. Överskottet kommer främst
från förskoleverksamheten, som på grund av mycket frånvaro
bland både barn och personal hade betydligt mindre kostnader
än budgeterat. Flera dagbarnvårdare har startat omsorgsverksamhet i det egna hemmet. Förskolan har byggt upp en
välbesökt digital ateljé och har minskat barngrupperna med
hjälp av statsbidrag. Yrkesutbildningarna har utökats med
hjälp av statsbidrag. Nämnden uppfyllde målen för fyra av sina
tio uppföljningsmått, två uppfylldes inte.
Ordförande: Oskar Svärd
Förvaltningschef: Ann-Sofie Vennerstrand
Antal månadsanställda: 891

Ansvarsområden

Nämnd för livslångt lärande ansvarar för kommunens
förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola,
vuxenutbildning och kulturskola. Nämnd för livslångt
lärandes verksamhet omfattar 21 förskolor,

pedagogisk omsorg, 11 grundskolor, 1 grundsärskola,
vuxenutbildning samt kulturskola. All verksamhet
styrs av skollagen, läroplaner och kursplaner
samt kommunens mål och medel. Kvaliteten i
verksamheterna följs upp utifrån kommunövergripande
mål och enskilda mål för varje verksamhet.
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Översikt över verksamhetens utveckling
Volymmått
Volymmått

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2021

Bokslut
2021

Antal årsarbetare

745,00

756,00

728,00

711,00

734,00

- därav vuxenutbildning

18,00

20,00

28,00

25,00

38,00

Antal barn i förskola och familjedaghem

1 375

1 393

1 390

1 279

1 354

Antal elever i grundskolan

2 579

4 261

2 638

4 318

2 656

4 352

2 895

4 483

2 715

4 378

Antal elever på John Norlandergymnasiet
Antal gymnasieelever i andra kommuner

188

883

840

26

896

831

56

879

800

65

Summa gymnasieelever folkbokförda i Kumla kommun

776

125

883

876

Antal elever i Vuxenutbildning

280

400

440

500

500

- därav barn och utbildning
- därav gymnasiet

Antal barn i fritidshem

Antal barn i förskoleklass

Summa förskolebarn och grundskoleelever
- varav från annan kommun eller asylsökande

Volymmåtten för barn och elever är från mars 2021.
Volymmåtten i kolumnen för budget 2021 avser
budgettilldelningen från kommunstyrelsen. Eleverna
i grundskolan fortsatte öka något, men inte så mycket
som budgeterat.
Vuxenutbildningens yrkesutbildningar har
utökats med hjälp av statsbidrag som täckt delar av
merkostnader för de lokaler som blev tomma i och
med avvecklingen av gymnasieskolan. Under 2023
kommer kommunen att behöva minska yrkesutbildningarna.
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689,00

38,00

1 221

307

85

707,00

29,00

1 173

287

29

680,00

20,00

1 166

306

13

672,00

14,00

1 147

309

13

680,00

16,00

1 094

309

0

850

Händelser av väsentlig betydelse
Alla verksamheter har arbetet med de gemensamma
fokusområdena:
• jämställdhet
• undervisningens kvalitet
• barns och elevers inflytande och studiero.

Det systematiska kvalitetsarbetet har handlat om att
analysera verksamheterna för att öka måluppfyllelsen.
Förvaltningsledningen möter alla rektorer i en central
resultatdialog två gånger om året, där man går igenom
enheternas analys av resultat och förslag till åtgärder
för att öka måluppfyllelsen. En ny verksamhetschef för
grundskolan rekryterades under våren.
Inom grundskolan påbörjade en biträdande rektor
sin rektorsutbildning och för fyra rektorer och en
biträdande rektor har studierna pågått under året.
Sju medarbetare har påbörjat en valideringsutbildning till barnskötare. Utbildningarna säkrar
behörigheten för de olika yrkeskategorierna vilket i
sin tur utvecklar kvaliteten i verksamheten.
Pandemin har fortsatt påverka både förskolan och
grundskolan där frånvaron varit hög bland både barn,
elever och pedagoger vilket påverkat verksamheten.
Vissa enheter har påverkats mer än andra och
förvaltningen har fått flytta personal mellan
verksamheter.

Förvaltningsledningen har kontinuerligt gått ut med
information till rektorer, medarbetare och vårdnadshavare både för att hantera oro och uppdatera om
förändrade rutiner utifrån Folkhälsomyndigheten och
Skolverkets rekommendationer.
Under året har förvaltningen fortsatt med mestadels
digitala möten och bara periodvis träffats fysiskt.
Pedagogerna i grundskolan fick förbereda sig på att
ställa om till fjärrundervisning om det skulle bli
aktuellt, och det har genomförts i ett fåtal verksamheter utifrån personalfrånvaro och för att undvika
att blanda elever från olika skolor vid exempelvis
språkval.
Det återstår att undersöka hur det påverkat elevernas måluppfyllelse, skolplikt och rätt till garanterad
undervisningstid.
En del utvecklingsarbete har också avstannat och
skjutits upp på grund av pandemin, samtidigt som
den digitala utvecklingen med fjärrundervisning och
digitala möten fått utvecklas snabbt.

Förskolan

Från höstterminen 2021 bedriver tre dagbarnvårdare
pedagogisk omsorg både i det egna hemmet och i en
lokal på Malmens förskola tre dagar i veckan. Detta för
att kunna erbjuda en bättre arbetsmiljö och likvärdig
kvalitet. Hösten 2021 startade även den första fristående
dagbarnvårdaren med pedagogisk omsorg i sitt hem i
Ekeby.
Förskolan fick statsbidrag för minskade barngrupper på fem förskolor vilket gett förskolan möjlighet att minska barngruppernas storlek med samma
personaltäthet. Förskolan har även fått statsbidrag
för kvalitetssäkrande åtgärder. Pengarna har delvis
använts för att utöka tekniska verktyg och bygga upp
en mycket välbesökt digital ateljé. Bidraget har också
gjort det möjligt att förlänga IKT-pedagogens uppdrag
att utveckla den digitala kompetensen för barn och
vuxna i förskolan.
Inläsningstjänsten Polyglutt är ett digitalt verktyg
med böcker som är inlästa på flera olika språk. Syftet
med inläsningstjänsten är att stötta barns språkutveckling vilket väntas underlätta det fortsatta
lärandet i grundskolan.
Förskolan har beviljats pengar från utvecklingsportföljen för att säkerställa att alla förskolor har ett
start-kit med digitala hjälpmedel. Det innebär att alla
förskolor får likvärdig tillgång till bland annat
projektor och Ipad att använda i undervisningen.

Grundskolan

Trots ett år med stor påverkan av pandemin hade
eleverna som gick ut årskurs 9 våren 2021 goda resultat.
Kumla kommuns elever låg i topp i länet när det gäller
både behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram och
meritvärde.
Kumlas deltagande i den nationella matematiksatsningen Tänka, Resonera och Räkna F–3 (TRR)
går mot sitt slut. Projektets delar har följts upp och
utvärderats vid kontinuerliga handledarträffar. Det
är dock svårt att se konkreta förbättringar av barnens
matematikkunskaper, men det finns tecken på att
lärarnas kvalitativa bedömningar av barnens
kunskaper har blivit mer nyanserade, vilket kan
innebära att undervisningen har utvecklats.
Under året har grundskolan gjort insatser för att
öka förmågan att möta elever med komplexa behov
gällande undervisning och skolmiljö, men även för
elever med mycket hög frånvaro. Det är ett komplext
arbete som berör organisation, resurser och vilken
kompetens och kapacitet som skolan behöver
utveckla. Arbetet har nyss startat, men syftar till att
skapa tydligare arbetsprocesser och organisation för
arbetet med målgrupperna.
Grundskolan har arbetat mycket med fokusområdet
jämställdhet. Det handlar om att stärka rektorers
kapacitet att leda ett systematiskt jämställdhetsarbete, men också om att öka kunskapen inom
jämställdhet till alla funktioner i skolan. De viktigaste
perspektiven är att förbättra resultaten, stärka
elevernas känsla av trygghet och främja elevernas
psykiska hälsa.

Gymnasiet och vuxenutbildningen

Utbudet av yrkesutbildningar har utökats ännu mer med
hjälp av ökade statsbidrag, och språkkraven har sänkts
ytterligare på några av utbildningarna.

Kulturskolan

Kulturskolan hade minskad verksamhet på grund av
pandemin under vårterminen. Delar av personalstyrkan
kunde istället arbeta inom grundskolan och
grundsärskolan.
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Driftredovisning
Driftresultat
(belopp i tkr)

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2021

Bokslut
2021

Avvikelse
2021

Personalkostnader

402 864

423 034

425 514

429 861

-4 347

Övriga kostnader

215 485

217 760

217 075

218 927

-1 852

Lokal- och fastighetskostnader
Kapitalkostnader
Intäkter

Verksamhetens nettokostnad
- därav politisk verksamhet
- därav övrigt gemensamt
- därav kulturskola

- därav förskoleverksamhet

- därav grundskoleverksamhet
- därav gymnasieutbildning
- därav vuxenutbildning

Nämnd för livslångt lärande redovisade ett överskott på
7,9 mkr jämfört med budget för 2021. Det beror främst
på att intäkterna var större än budgeterat. Personalkostnaderna stod samtidigt för det största underskottet,
–4, 3 mkr. Den totala nettokostnaden ökade med
1,7 procent eller 10,3 mkr.
Förvaltningsgemensamma funktioner redovisade
ett överskott på 2,1 mkr, främst beroende på 0,9 mkr
lägre personalkostnader, och att delar av det överförda
resultatet från 2020 inte har använts.
Kulturskolan redovisade ett överskott på knappt
0,4 mkr. Nettokostnaden minskade med 3,2 procent
jämfört med 2020, främst är det lönekostnaderna
som har minskat.
Förskoleverksamheten redovisade ett överskott på
11,2 mkr. Nettokostnaderna ökade med cirka 3,2 mkr
eller 2 procent jämfört med 2020 vilket motsvarar
den årliga kostnadsökningen. Den fortsatt höga
frånvaron bland både barn och medarbetare på grund
av pandemin har lett till ett överskott för personalkostnader på 6,5 mkr samt 1,5 mkr för måltider.
Kostnader för barn som är placerade i förskolor i
andra kommuner eller i privat verksamhet redovisade
ett underskott på 0,8 mkr jämfört mot budget.
Intäkterna blev 4,8 mkr högre än budgeterat och
ökade totalt med 5 procent jämfört med 2020, där
statsbidragen står för en stor del av ökningen.
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84 701

5 080

86 781

5 181

91 061

4 358

91 140

4 487

-109 741 -114 604 -101 637 -116 001
598 388 618 151 636 371 628 414

-79

-129

14 364
7 957

1 730

1 580

1 695

1 682

140 361

138 454

152 897

141 685

11 213

6 000

10 118

12 239

11 404

835

13 134

6 125

305 624

125 414

7 369

6 478

328 029

126 122

9 691

6 649

331 339

121 861

7 596

6 273

336 245

123 528

12

2 095

375

-4 907

-1 666

Grundskolans verksamhetsområde redovisade ett
underskott på 4,9 mkr. Det beror framför allt på högre
lönekostnader, 4,5 mkr, än budgeterat. Utöver det
blev kostnader för måltider ungefär 1,0 mkr högre
än budgeterat. Kostnader för skolskjuts blev istället
något lägre än budgeterat och intäkter från
försäljning av verksamhet, det vill säga interkommunala elever, blev knappt 0,7 mkr högre än
budgeterat. Grundskolan fick även 0,6 mkr mer i
statsbidrag än budgeterat. De totala kostnaderna
blev 6,8 mkr högre medan de totala intäkterna blev
1,9 mkr högre än budgeterat. Nettokostnaderna
ökade med 2,5 procent jämfört med 2020.
Gymnasie- och vuxenutbildningen redovisade en
sammanslagen budgetavvikelse på 0,8 mkr. Störst
underskott uppstod inom personalkostnader, –6,9
mkr, följt av övriga kostnader –4,2 mkr. Det vägdes
till stora delar upp av större statsbidrag och övriga
intäkter som gav ett överskott på nästan 7,0 mkr samt
3,2 mkr lägre kostnader för interkommunala elever.
Vuxenutbildningens verksamhet har under året varit
större än planerat för vilket har ökat både kostnader
och intäkter jämfört med budget. Nettokostnaden för
gymnasiet minskade med 2,1 procent, främst tack
vare lägre kostnader för interkommunala elever.

Investeringsredovisning
Investeringar
(belopp i tkr)

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Inventarier förvaltningsgemensamt
Utemiljö, grundskola och förskola
Summa nettoinvestering

Bokslut
2021

Avvikelse
2021

1 700

1 637

63

400

-

600

Länsgemensamt elevadministrativt system

Digitalisering i förskolan, startkit

Budget
2021

215

2 213

1 836

2 915

323

277

33

182

1 993

922

400

Nämnd för livslångt lärande redovisade ett överskott
på 0,9 mkr för investeringsprojekten. Projektet för
inventarier har löpt enligt plan medan bara hälften
har använts av medlen i projektet för utemiljö på
grund av en kommunikationsmiss. Det finns stora
behov och planer för fortsatta investeringar i
utemiljön både i förskolan och grundskolan och
förvaltningen vill därför flytta över överskottet för
projektet för utemiljö till 2022.
Projekten för länsgemensamt elevadministrativt
system och digitalisering i förskolan startade under
hösten men väntas komma i gång i början av 2022.
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Måluppfyllelse
Strategiskt område

Uppföljningsmått

Demokrati och dialog

Vårdnadshavares nöjdhet med information och dialog på
sina barns förskola

Demokrati och dialog

Vårdnadshavares nöjdhet med information och dialog på
sina barns skola

Demokrati och dialog
Service och tillgänglighet
Kvalitet i kärnverksamhet
Kvalitet i kärnverksamhet
Kvalitet i kärnverksamhet

Måluppfyllelse
2021

71%

Vårdnadshavare är på det hela nöjda med verksamheten
och bemötandet i förskola, fritidshem och grundskola
(GEH)

85%

Elevernas upplevda trygghet i skolan, grundskolan
Andel elever i årskurs tre och sex som klarat de
nationella proven (GEH)

Kvalitet i kärnverksamhet

Andelen elever i årskurs nio som är behöriga till
gymnasieskolans yrkesprogram (GEH)

Kvalitet i kärnverksamhet

Andel elever som slutför utbildningar inom komvux och
SFI

Kvalitet i kärnverksamhet

Betygsnivån för eleverna i särskolan

Antal uppföljningsmått för nämnd för livslångt lärande: 10

Kommentarer till måluppfyllelsen
Vårdnadshavares nöjdhet med information och
dialog på sina barns förskola
Resultatet var lägre än 2020, 63 procent som
upplever att de är nöjda med information och
dialog, och målet är inte uppfyllt. Resultatet är
en sammanvägning av tre frågor i vårdnadshavarenkäten som skickas ut under vårterminen. Den fråga
som får lägst andel positiva svar är upplevelsen av
delaktighet och inflytande över verksamheten, medan
vårdnadshavarna upplever att de i högre utsträckning
är nöjda med information vid utvecklingssamtal och
i den dagliga kontakten. Upplevelsen av delaktighet
och inflytande har varit lågt under en period och där
behöver vidtas åtgärder. Analysen visar att det inte
är tydligt vad det innebär men delaktighet och
inflytande över verksamheten, och det behöver
förtydligas under föräldramöten och utvecklingssamtal under våren.
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63%

Vårdnadshavares nöjdhet med information och dialog på
sina barns fritidshem

Vårdnadshavares upplevelse av förskolan som en trygg
verksamhet

Trend

81%

93%
85%

Ej
genomfört
90%
-0,3
1,0

Vårdnadshavares nöjdhet med information och
dialog på sina barns fritidshem
Resultatet hamnade på 71 procent och målet är inte
uppfyllt. Pandemin har påverkat möjligheterna till
den dagliga kontakten vid hämtning och lämning och
vissa vårdnadshavare har aldrig haft möjlighet att
gå in i sitt barns skola eller fritidshem vilket kan ha
påverkat resultatet och upplevelsen av dialog med
fritidshemmet.

Vårdnadshavares nöjdhet med information och
dialog på sina barns skola
Resultatet har ökat från föregående år till 81 procent
och målet är delvis uppfyllt. Vårdnadshavarna upplever
i högre utsträckning att de har god dialog med sitt
barns skola än vad de har med fritidshemmet. Här ser
vi att resultatet ändå är högre än för fritidshemmen
vilket kan bero på att skolorna ändå till stor del haft
utvecklingssamtal som planerat, även om det skett
digitalt.

Vårdnadshavare är på det hela nöjda med
verksamheten och bemötandet i förskola,
fritidshem och grundskola
Resultatet ligger på 85 procent, samma som
föregående år vilket ger ett delvis uppfyllt mål.
Resultatet räknas ut från två frågor, och där kan vi se
att vårdnadshavarna i högre utsträckning är nöja med
verksamheten, men att en lägre andel upplever att de
kan rekommendera sitt barns förskola eller skola till
andra. På grund av pandemin så har stort fokus legat
på att lösa bemanning utifrån hög frånvaro och fler
vikarier än vanligt har varit i verksamheterna, vilket
haft stor påverkan på verksamheterna.

Vårdnadshavares upplevelse av
förskolan som en trygg verksamhet
Föräldraenkäten våren 2021 visade att 93 procent
av vårdnadshavare med barn i förskolan upplever
att deras barn är trygga och att de känner sig trygga
när barnet är i förskolan. Det är något högre än 2020
och målet är uppfyllt. Under 2021 så har det varit
ett ansträngt läge i förskolan med stor sjukfrånvaro
av både personal och barn, och det är positivt att
resultatet ändå visar att vårdnadshavarna har upplevt
att deras barn varit trygga och att de själva är trygga
när barnen är i förskolan.
Elevernas upplevda trygghet i skolan
Målet är delvis uppfyllt. Elevernas trygghet har
minskat något även om resultatet skiljer sig åt
mellan olika skolor. Att eleverna är trygga i skolan är
en förutsättning för att lärande, måluppfyllelse och
är en prioriterad fråga inom förvaltningen. Vi hoppas
kunna se en ökning under 2022 utifrån de insatser
som vidtagits under senaste året.
Andel elever i årskurs tre och sex
som klarat de nationella proven
Skolverket beslutade under våren att inte genomföra
de nationella proven vilket innebär att det
senaste resultatet är från 2019.

Andel elever i årskurs nio som är behöriga till
gymnasieskolans yrkesprogram
Kumla kommun ligger i topp i länet med 90 procent
av eleverna som är behöriga till vidare studier. Målet
är uppfyllt. I år är det något större andel pojkar än
flickor som går ut grundskolan med behörighet till
vidare studier. Vår analys är att våra förbättrade
kunskapsresultat delvis är en effekt av skolornas
kvalitetsarbete. Här ser vi främst att arbetet med
fokusområdet undervisningens kvalitet varit
framgångsrikt, men också att arbetet med fokusområdena jämställdhet och studiero bidragit till
den positiva resultatutvecklingen. Från skolorna och
förvaltningens sida ser vi det som mycket angeläget
att utveckla kvalitetsarbetet ännu mer kopplat till
vår tre fokusområden då vi i prognoser kring betygsresultaten kan skönja en försämring för innevarande
läsår. Det pågår en kontinuerlig dialog med skolorna
gällande analyser och insatser kopplade till detta.

Betygsnivån för eleverna i särskolan
Betygsnivån har ökat med 0,3 poäng vilket gör att
målet anses uppfyllt för uppföljningsmåttet. Måttet
tas bort inför 2022. Detta på grund av att det är svårt
att mäta kvaliteten i undervisningen utifrån betyg
i grundsärskolan när det rör sig om ett väldigt litet
elevantal.
Andel elever som slutför utbildningar inom
komvux och SFI
Kumla fortsätter ha en högre andel elever som
slutför utbildning inom komvux och SFI än övriga
landet, och målet är uppfyllt. Vi har haft en hög
måluppuppfyllelse se senaste åren och har därför
valt att justera målet något inför nästa år.
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Miljöprogrammet och Digitala Kumla

Frågan om hållbar utveckling och miljöfrågor fanns
med i elevenkäten till kommunens 7–9-skolor, men
kom tyvärr inte med i enkäten till elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Kumlaby skola sticker ut
med 8 procent av eleverna som instämmer helt och
hållet och 35 procent som svarat Vet ej. På Kumlaby
skola var även svarsfrekvensen låg, 57 procent.
Förvaltning för livslångt lärande har tillsammans
med representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för skolköken, och
socialförvaltningen planerat en ”minska-matsvinnet
-kampanj” som genomförs 2022. Kommunledningsförvaltningen tar fram material som ska användas i
matsalar och en temavecka om matsvinn planeras till
både vår- och höstterminen 2022.
På grund av pandemin har förbrukningen av
engångsartiklar ökat istället för att minska, bland
annat handskar, visir och munskydd.
Förskolecenter vid Vialundskolan samlar in och
tillhandahåller möbler som alla förskolor kan ta del
av, exempelvis när en förskola byter ut sina möbler.
Förvaltningen planerar 2022 att göra en enkät om
hur personal tar sig till arbetet, med frågor som om
det finns förutsättningar att välja mer hållbara resealternativ, och vad Kumla kommun som arbetsgivare
kan göra för att det ska bli lättare att börja cykla till
jobbet istället för att ta bilen.
I början av året beslutade nämnd för livslångt
lärande om en handlingsplan för digitalisering för
förskola och grundskola, och en för vuxenutbildning
och gymnasieverksamhet. Under året har de planerade åtgärderna börjat genomföras.
Inom ramen för utvecklingsarenan har fyra projekt
varit aktuella:
• Digitalisering av skolbiblioteken
• Gemensamt elevadministrativt system för länets
		 gymnasieelever
• Digitala verktyg i förskolan
• Elevhälsosystem.

52

Förväntad utveckling

Än så länge går det inte att se pandemins effekter
på barns och elevers måluppfyllelse. Resultaten från
2021 är trots det mycket goda, men hög frånvaro
bland både barn, elever och personal har stor
inverkan på kvalitet och resultat. De positiva
effekterna av pandemin är att förvaltningens arbete
med digitalisering utvecklats genom fjärrundervisning,
digitala möten och en ökad trygghet i användandet av
de digitala verktygen.
Förvaltningens viktigaste uppgift är att öka måluppfyllelsen i förskola och skola, det vill säga att ge
barn och elever de kunskaper, färdigheter och
förmågor som krävs för att fungera som medborgare
i ett demokratiskt samhälle, och förbereda dem för
vidare utbildning och arbetsliv. För att utveckla
verksamhetens måluppfyllelse fortsätter förvaltning
och verksamheter sitt systematiska kvalitetsarbete,
kallat Kunskap i Fokus, för att förbättra undervisningens
kvalitet och öka elevernas måluppfyllelse.
Vuxenutbildningens betydelse för kompetensförsörjning och arbetet mot långtidsarbetslösheten
väntas fortsätta öka. Projektet Unga och nyanlända till
jobb avslutades och lärdomarna ska införas i den
ordinarie verksamheten. SFI-undervisningen har
målet att inrikta en del av undervisningen mot
yrkesområde i kombination med språkpraktik.
En ny samverkansmodell med Arbetsförmedlingen
och övriga aktörer inom kommunen ska utvecklas
utifrån Arbetsförmedlingens nya uppdrag och roll.
Även under 2021 har lokalfrågor tagit mycket tid
i anspråk, och väntas ta ännu mer tid 2022 då flera
projekt går in i sina planeringsfaser.

Socialnämnd
Socialnämnden redovisade ett överskott på 17,2 mkr mot
budget för 2021. Överskottet beror främst på obudgeterade
intäkter, bland annat statsbidrag för pandemikostnader som
uppstod 2020 men som kompenserats först 2021. Även
personalkostnaderna visade ett överskott då sjuk-, timlön och
övertidsersättning minskat mot föregående år. Satsningen
på vidareutbildning av personal till undersköterskor och
specialistundersköterskor fortsatte. Vaccination av invånare
som hör till socialtjänstens område pågick hela året. Nämnden
uppfyllde målet för fem av sina tio uppföljningsmått, två mål
uppfylldes inte.
Ordförande: Annica Sjöqvist
Förvaltningschef: Gabriella Mueller Prabin
Antal månadsanställda: 705

Ansvarsområde

Socialnämnden ger stöd, vård och omsorg till äldre och
funktionsnedsatta, stöd till anhöriga, insatser till barn,
ungdomar och familjer i utsatta situationer samt
behandling för personer med missbruksproblem.
Nämnden bedriver även viss verksamhet för ensamkommande barn och unga och ger stöd för personer
utsatta för våld i nära relationer. Socialnämnden har
olika typer av boenden med särskild service och daglig
verksamhet för personer med LSS-stöd (stöd och
service till vissa funktionshindrade). I ansvarsområdena
ingår även vård- och omsorgsboenden, demensdagvård, korttidsavlastning, hemtjänst och boendestöd
för personer med insatser enligt LSS (lagen om stöd
och service för vissa funktionshindrade) och SoL
(socialtjänstlagen). Individ- och familjeomsorgen
har öppenvård för enskilda, familjer och barn.
Förvaltningen bedriver också förebyggande arbete,
främst genom Familjens Hus och fältarbete.
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Översikt över verksamhetens utveckling
Volymmått
Volymmått

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2021

Bokslut
2021

Antal årsarbetare

583,00

580,00

584,00

590,00

580,00

3,1

4,8

5,2

3,0

3,9

Individ- och familjeomsorg
Antal vuxna på institution, årsplatser
Vårddygn på institution, vuxna

Antal barn och unga på institution, årsplats

755

1 159

1 289

1 000

1 072

365

240

732

360

483

4,1

Vårddygn på institution, barn och unga

1 296

- varav hushåll i åldersgruppen 18-24 år

46

Vårddygn på konsulentstödda familjehem
Antal hushåll med försörjningsstöd

228

0,9

212

217

43

0,7

213

241

34

1,0

400

240

40

0,5
85

199

26

LSS
Antal omsorgstagare i särskilt boende

Antal omsorgstagare med personlig assistans
Vård och omsorg

Antal brukare i ordinärt boende

Antal utförda timmar i ordinärt boende

Antal platser på vård- och omsorgsboende
Antal korttidsplaser

Antalet vårddygn på institution för barn och unga har
minskat de senaste åren och istället lägger förvaltningen mer resurser på hemmaplanslösningar i form
av öppenvård, HVB och stödboende i egen regi samt
arvoderade familjehem. Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat jämfört med 2020 både totalt
och bland unga under 25 år. Antalet personer med
personlig assistans enligt LSS har minskat och några
brukare har fått beslut om färre assistanstimmar
vilket har minskat kostnaderna för personlig
assistans jämfört med 2020.
Antalet korttidsplatser inom vård och omsorg, som
minskade tillfälligt 2020 på grund av pandemin, har
fortsatt ha färre öppna platser 2021. Hemtjänsttimmarna som ökade 2020, sannolikt som en följd av
färre tillgängliga korttidsplatser, har återigen minskat
och var 2021 i nivå med budgeterade timmar.
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80

84

94

97

88

319

297

260

335

293

42

126 911

158

29

42

111 558

158

29

42

124 961

157

28

42

120 500

157

28

40

118 728

157

28

Händelser av väsentlig betydelse
Förvaltningsgemensamt

Under 2021 fortsatte socialförvaltningens arbete att
präglas av covid-19-pandemins påverkan på verksamheterna. I januari påbörjades vaccinationen av
de personer som hör till socialförvaltningens ansvar
och arbetet fortsatte hela året. Förvaltningen deltar i
ett nationellt forskningsprojekt som leds av Institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet
i samverkan med regionens enhet för smittskydd och
vårdhygien, där man undersöker covid-19-vaccinets
skyddseffekt i olika grupper. Studien undersöker om
antikroppar kan påvisas eller inte efter två doser
vaccin. Över 100 personer som bor i kommunens
vård- och omsorgsboenden deltar i studien som
beräknas pågå i två år.
Antalet korttidsplatser var fortsatt halverat för
att motverka att smitta kommer in i verksamheten.
Förvaltningen har haft avstämningar två gånger per
vecka med alla berörda verksamheter för att bedöma
vilken insats som är mest lämplig. Denna arbetsmodell är nu permanentad. Under hösten drabbades
Storstugan på Kungsgården av en brand vilket
ytterligare minskade antalet korttidsplatser.
Under våren sjönk antalet personer med demensdiagnos kraftigt vilket orsakade tomma platser på
demensboende. Det har istället funnits ett stort behov
av omvårdnadsplatser där tillgången varit begränsad
vilket periodvis lett till längre kö.
I juni examinerades ännu en specialistundersköterska och tack vare statsbidrag har ytterligare tio
undersköterskor kunnat få möjlighet att börja studera
under hösten. Statsbidrag har också gett möjlighet
att utbilda anställda till undersköterskor. I samarbete
med AMI har förvaltningen beslutat att kontinuerligt
erbjuda tre praktikplatser inom vård och omsorg
och LSS, som en del i kompetensförsörjningsplanen.
Förvaltningen har även tillsammans med AMI och
förvaltningen för livslångt lärande köpt in en app
för språkutveckling, som kombineras med en
påbyggnadsutbildning i vårdsvenska för att höja
språkkunskaperna och patientsäkerheten.
Myndighetsutövningen har fortsatt att säkerställa
rättssäkerheten i beslut och uppföljning av tidigare
beslut. I de ärenden som överklagats till Förvaltningsrätten har socialnämnden fått rätt i 86 procent av
fallen 2021. Rättsprocessen avseende en extern
placering pågår fortfarande och ligger nu hos Högsta
förvaltningsdomstolen för prövningstillstånd.

Hemtjänsten

Hemtagningsteamet började avvecklas, vilket innebär
att hela den ordinarie hemtjänsten ska trygga hemgången för personer som skrivs ut från sjukhus. Detta
arbete har pågått hela hösten för att bli klart efter
årsskiftet. Hemtjänstens personal har fått utbildning
i rehabiliterande förhållningssätt för att kunna stödja
brukare att behålla så mycket av sina förmågor som
möjligt och klara sig längre utan insatser. Internt har
hemtjänsten tagit fram en utbildningssatsning kallad
Usk+, i syfte att öka kompetensen hos undersköterskorna och öka patientsäkerheten.

Vård- och omsorgsboenden samt HSE,
hälso- och sjukvårdsenheterna

Inom vård- och omsorgsboendena har både omsorgsoch legitimerad personal fått en demensutbildning
som ett led i att kvalitetssäkra demensvården.
Under hösten genomförde vård- och omsorgsboendena en gemensam utbildning tillsammans med
kostenheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
Syftet är att få med alla perspektiv från näringslära till
det medicinska och det fysiska, för en mer
personcentrerad vård. Tillsammans med kostenheten
har boendena sett över vad som går att beställa för
att möta individuella önskemål. En aktivitet har varit
provsmakningsmeny för att brukarna ska få testa
olika maträtter inför valet av matsedel.
Inom ramen för äldreomsorgslyftet har flera
undersköterskor i boendeverksamheten påbörjat
specialistutbildning inom demens, palliativ vård,
psykiatri, välfärdsteknologi samt multisjuka äldre.
Välfärdsteknologi och multisjuka äldre är två nya
inriktningar där förvaltningen ännu inte har någon
specialistundersköterska så där bidrar satsningen till
viktig kompetensutveckling.
Arbetet med framtidens vård och omsorgsboende
har pågått hela året, med fokus på den personcentrerade vården, brukaren som medskapare i
teamet och i sin vård och omsorg. Verksamheten har
tagit fram en definition för teamet runt brukaren och
hållit workshops för att sätta grunden.
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Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS-omsorgen

Verksamhetschefen lämnade sitt uppdrag för att bli
enhetschef på Stene Brunn. Den nya verksamhetschefen började sin tjänst i januari 2022 och kommer
närmast från en chefstjänst inom regionens psykiatri.
Under hösten avslutade Arbetsmiljöverket ärendet
på Stene Brunn. I november meddelade Kommunal
ett skyddsstopp på Resurscenter på grund av dålig
luftkvalitet. Arbetsmiljöverket släppte senare skyddsstoppet och förvaltningen jobbar tillsammans med
Kumla Fastigheter AB och kommunfastigheter för att
komma tillrätta med problemet. Även Regionhälsan
är inkopplad.
I arbetet med nära vård1 förflyttningen har Region
Örebro län, via statsbidrag, möjliggjort specialistutbildning av sjuksköterskor. En av sjuksköterskorna
inom LSS har påbörjat studier inom psykiatri.

IFO, individ- och familjeomsorgen

Inom IFO har ett kommunalt HVB öppnat, dels för
att undvika externa placeringar, dels för att förstärka
mottagandet för de som varit placerade och ska
övergå till egen bostad. IFO har få placeringar och
detta är ett steg i arbetet med hemmaplanslösningar.
I arbetet med nära vård är hemmaplanslösningar för
barn och ungdomar en del i förflyttningen.
IFO har förstärkt enhetschefssidan då familjeenheten har drygt 40 medarbetare med både
myndighetsutövning och dygnet-runt-verksamhet.
Biståndsenheten har kvalitetsgranskat beslut inom
LSS-verksamheten för att säkerställa att personer får
rätt insats. Det har gjort att relativt många personer
fått förändrade insatser, vilket märks i budgetresultatet
för framför allt personlig assistans.
Försörjningsstödsgruppen har sett över arbetssätt
och reviderat rutiner och riktlinjer. En viktig del
har varit att träffa medborgarna mer och ta fram
individuella planer för vägen till egen i försörjning i
alla ärenden. Det utbetalda försörjningsstödet
minskade under året.
När det gäller våld i nära relationer ökar antalet
ärenden, och IFO följer utvecklingen för att säkerställa att kommunen kan erbjuda rätt insatser.

En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan
användas bättre och därmed räcka till fler. Kärnan i nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov
och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen.

1
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Driftredovisning
Driftresultat
(belopp i tkr)

Personalkostnader

Lokal- och fastighetskostnader
Kapitalkostnader
Övriga kostnader

Intäkter

Verksamhetens nettokostnad
- därav politisk verksamhet

- därav förvaltningsgemensamt

- därav individ- och familjeomsorg

- därav personer med funktionsnedsättning
- därav vård och omsorg

Socialnämnden redovisade ett överskott på 17,2 mkr
mot budget för 2021. Kostnaderna blev 1,1 mkr högre
än budgeterat medan intäkterna blev 18,3 mkr högre
än budgeterat. Överskottet för intäkter beror till stor
del på obudgeterade statsbidrag, bland annat pandemiersättning för kostnader som redovisades 2020 men
betalats ut 2021. Personalkostnader, som utgör 85
procent av socialnämndens budget, gav en positiv
avvikelse med 10,7 mkr. Alla verksamhetsområden
redovisade överskott för personal och kostnaderna
för sjuklöner, timlöner och övertidsersättning minskade
med totalt 8,2 mkr jämfört med 2020.
Inom individ- och familjeomsorgen utförs allt fler
insatser i egen regi, främst inom familjeenheten
vilket har minskat kostnaderna för institutionsvård
och bidrog till överskottet mot budget. Överskott
visade även kostnader för försörjningsstöd då
antalet hushåll som får försörjningsstöd minskat
jämfört med 2021. Däremot ökade kostnaderna för
skyddat boende kraftigt 2021.
Även externa LSS-placeringar gav underskott
mot budget på grund av en obudgeterad placering.
LSS-verksamheten lämnade ett överskott som främst

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2021

Bokslut
2021

Avvikelse
2021

359 263

380 524

395 739

385 017

10 722

99 478

129 679

93 812

104 351

-10 539

431 278 460 529 470 999 453 755

17 244

52 173

1 987

51 713

2 263

-81 622 -103 649
1 794

22 412

76 173

116 432

214 467

1 847

24 640

77 586

139 492

216 964

51 237

1 934

-71 723

1 912

17 783

82 500

144 744

224 060

53 430

1 031

-90 074

1 934

-2 193

903

18 351
-22

12 906

4 877

219 698

4 362

79 502

139 715

2 998

5 029

beror på lägre personalkostnader än budgeterat och
ökade intäkter från försäljning av boende- och korttidsplatser till andra kommuner. Antalet brukare med
personlig assistans enligt LSS minskade jämfört med
2021 och därmed minskade även nettokostnaderna.
Vård och omsorg har liksom 2021 haft färre öppna
korttidsplatser vilket gav ett överskott för personalkostnader inom vård- och omsorgsboenden, men en
oförändrad kostnad jämfört med 2020. I överskottet
finns även riktade statsbidrag för att säkerställa en
god vård och höja kvaliteten i äldreomsorgen. Dessa
bidrag finansierar delvis redan beslutad verksamhet,
som specialistsjuksköterskor, specialistundersköterskor
och kostnader för olika tekniska lösningar.
Antalet hemtjänsttimmar var enligt budget och
verksamheten hade därmed ingen avvikelse.
Totalt uppgick socialnämndens nettokostnader
2021 till 453,8 mkr vilket var en minskning med 6,8
mkr jämfört med 2020. Bruttokostnaderna minskade
med 20,4 mkr och bruttointäkterna med 13,6 mkr.
Främst beror förändringen på lägre kostnader och
intäkter i samband med covid-19 samt ökade statsbidragsintäkter till äldreomsorgens verksamheter.
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Investeringsredovisning
Investeringar
(belopp i tkr)

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Inventarier förvaltningsgemensamt

Omvårdnadshjälpmedel

Ljudslinga, Kvarngården

Summa nettoinvestering

Budget
2021

Bokslut
2021

Avvikelse
2021

900

904

-4

600

2 218

1 791

168

1 668

586

14

1 658

10

168

0

Hela socialnämndens investeringsbudget användes
2021, bland annat till inköp av elcyklar, medicinskåp
och möbler.

Måluppfyllelse

Strategiskt område

Uppföljningsmått

Demokrati och dialog

Frågar socialsekreteraren efter dina synpunkter på hur
din situation skulle kunna förändras

Demokrati och dialog

Andelen uppföljda delaktighetsslingor utifrån
handlingsplanen inom LSS-omsorgen samt inom
vård och omsorg

Demokrati och dialog

Brukaren får bestämma om saker som är viktiga –
daglig verksamhet inom LSS

Service och tillgänglighet

Den genomsnittliga handläggningstiden för att få
ekonomiskt bistånd vid nybesök (GEH)

Kvalitet i kärnverksamhet

Antalet personer med demenssjukdom som tar
lugnande mediciner

Kvalitet i kärnverksamhet

Har den familjebehandlande insatsen gett positiva
effekter inom familjen (GEH)

Kvalitet i kärnverksamhet

Överlämnande av läkemedel inom angiven period

Kvalitet i kärnverksamhet

Andelen brukare som är nöjda med sin hemtjänst
(GEH)

Kvalitet i kärnverksamhet

Kvalitet i kärnverksamhet

Brukare som har personlig assistans genom Kumla
kommun känner sig trygga med alla sina assistenter

Andelen brukare som är nöjda med sitt särskilda boende
(GEH)

Antal uppföljningsmått för socialnämnden: 10
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Måluppfyllelse
2021

82%

89%

Ej genomfört på
grund av
pandemi
9 dagar
90%

89
personer
89%

60%

Ej genomfört på
grund av
pandemi

Ej genomfört på
grund av
pandemi

Trend

Kommentarer till måluppfyllelsen
Frågar socialsekreteraren efter dina synpunkter
på hur din situation skulle kunna förändras
Resultatet blev 82 procent, nära det nationella
genomsnittet på 85 procent. Verksamheten arbetar
intensivt med delaktighet och har rutiner för det.
Brukarundersökningen som resultatet bygger på har
låg svarsfrekvens (56 procent i Kumla och 45 procent
nationellt). Av de som svarat på Kumlas undersökning
hör 59 procent till området ekonomiskt bistånd, en
grupp som generellt ger ett lågt betyg på delaktighet.
Dessa faktorer i kombination gör att det är svårt att
dra några säkra slutsatser av resultatet.
Brukaren får bestämma om saker som är viktiga
- daglig verksamhet inom LSS
Efter förra årets resultat har verksamheten arbetat
intensivt med att få brukarna delaktiga i
verksamheten vilket har gett en markant ökning
från 68 procent till 89 procent.

Andelen uppföljda delaktighetsslingor utifrån
handlingsplanen inom LSS-omsorgen samt
vård och omsorg
Målet har varit med sedan 2018 för LSS och inför
2020 valde socialnämnden att även ta med vård och
omsorg. Delaktighetsslingor kräver fysiska möten och
på grund av pandemin har det inte varit möjligt 2021.
Den genomsnittliga handläggningstiden för
att få ekonomiskt bistånd vid nybesök
Målet är uppfyllt då väntetiden i genomsnitt var
nio dagar vilket är en förbättring från 2020 och en
kortare väntetid än det nationella genomsnittet
(15 dagar). Förvaltningen har en längre period haft
en ganska kort väntetid.

Har den familjebehandlande insatsen gett
positiva effekter
Resultatet på 90 procent innebär att målet är uppfyllt.
Det visar att förvaltningen fortfarande har många
ärenden som avslutas med uppfyllda mål. De 10
procent där målen inte uppfylls är främst ärenden
där situationen är oförändrad. Det kan bero på att
familjen väljer att avsluta insatsen strax efter att den
inletts eller att insatsen inte matchat behoven.
Minska andelen lugnande mediciner
hos dementa
Målet är uppfyllt då demensvården kunnat minska
andelen lugnande mediciner hos 89 personer. Under
2021 har förvaltningen bland annat gjort en stor

utbildningsinsats för all personal inom vård- och
omsorgsboende och kommit igång med satsningen
på digitalt boende på Akvarellen. Teamarbetet runt
patienten har också utvecklats med större fokus på
individens behov. Vård- och omsorgsboendets
specialistundersköterska inom demens har kunnat
arbeta rak vecka för att kunna handleda och utbilda
sina kolleger.

Överlämnande av läkemedel inom angiven period
Personalen har fått återkoppling med syfte att öka
medvetenheten om vikten av att brukare får medicin
inom angiven tid.

Brukare som har personlig assistans genom
Kumla kommun känner sig trygga med alla
sina assistenter
Målet är inte uppfyllt, resultatet landade på 60
procent. Verksamheten arbetar med att få brukaren
mer delaktig i sin genomförandeplan, och ha regelbundna avstämningar mellan brukare och enhetschef
utifrån assistenter, bemanning och insatser. Enhetschef återkopplar sedan till personalen vad som
framkommit i samtalen med brukaren.

Andelen brukare som är nöjda med sin hemtjänst
Socialstyrelsen har bytt leverantör av enkättjänsten.
Därför har enkäten försenats och går ut till brukare
under januari–februari 2022, resultat redovisas i
maj. För att ändå ha ett resultat att arbeta med har
förvaltningens socialt ansvariga socionom (SAS)
tagit fram en enkät med samma frågor som i Socialstyrelsens undersökning. Resultatet har förbättrats
från 81 till 92 procent sedan 2020. Bedömningen
är att den nya organisationen tillsammans med
utbildningsinsatser och införandet av ett rehabiliterande förhållningssätt har ökat motivationen hos
personalen. Det har sedan påverkat verksamheten
hos brukarna vilket lett till en ökad nöjdhet.

Andelen brukare som är nöjda med
sitt särskilda boende
Resultatet har ökat från 68 till 86 procent. Även
här har förvaltningen tagit fram en egen enkät med
samma frågor som i Socialstyrelsens undersökning.
Verksamheten har arbetat med att öka den personcentrerade vården och omsorgen. Anpassade aktiviteter och underhållning har genomförts och brukarna
har påverkat innehållet. Bedömningen är att de här
olika delarna ger trygghet och skapar tillit. Under
2021 har verksamheten genomfört smittsäkra
anhörigträffar för att även få deras synpunkter på
vården och omsorgen.
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Miljöprogrammet och Digitala Kumla

Socialförvaltningen har köpt elcyklar till hemtjänsten,
hälso- och sjukvårdsenheten samt personlig assistans,
och ser kontinuerligt över förvaltningens fordon för
att alternativt byta ut dem till miljöfordon, eller
inte skaffa nya fordon där det inte längre behövs.
Förvaltningen har under pandemin arbetat med
resfria möten och ska fortsätta med det.
Vård- och omsorgsboendena har helt gått över till
att själva kolsyra vatten på enheterna istället för att
beställa kolsyrat vatten på flaska via det centrala
köket. Det är ett viktigt steg för att minska
plastanvändningen.
Socialförvaltningen har inventerat kemikalier i alla
sina boenden och i daglig verksamhet för att i nästa
steg se var det går att byta ut kemikalier till miljövänligare alternativ. Analys och identifiering av
produkterna sker i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningens miljösamordnare. Via
kommunens e-handelsportal går det att hitta förslag
på alternativa produkter.
Socialförvaltningen deltar i projektet Matsvinn
tillsammans med förvaltningen för livslångt lärande.
Syftet är att minska avfallsmängden inom
kommunens och bolagens verksamheter.
Socialnämnden har under 2021 arbetat med att
få in digitaliseringen som en del av den totala
verksamhetsutvecklingen och inte som ett eget spår.
Under våren påbörjades införandet av Taligenkänning
(ett program som översätter tal till skriven text) och
i dagsläget finns 15 licenser. Förvaltningen har tagit
kontakt med E-hälsomyndigheten som ska följa detta
arbete som en pilot för att utvärdera nyttoeffekterna.
Arbetet med Digitalt boende har kommit igång och
har visat positiva effekter för brukare.
HSL-verksamheten (hälso- och sjuvård) har infört
digitala HSL-uppdrag vilket innebär att uppdraget
utgår från ordination i journal. Legitimerad personal
kan på så sätt ge tydligare uppdrag till utförarna och
dessa beställningar/uppdrag blir spårbara på ett helt
annat sätt än tidigare vilket ökar patientsäkerheten.
Det digitala anhörigstödet En bra plats – demenslotsen sjösattes den 1 juni. Hittills har responsen varit
positiv från både samarbetspartner och brukarorganisationer.
Organiseringen av konceptet Möjligheternas rum
har påbörjats. Med hjälp av statsbidrag har verksamheten köpt in olika digitala hjälpmedel som ska finnas
i rum på Akvarellen där även Kumlamedborgare ska
kunna komma och prova olika hjälpmedel. Det är
en del av nämndens arbete med rehabiliterande
förhållningssätt och förflyttningen mot nära vård.
En arbetsterapeut på halvtid har knutits till
verksamheten.
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Hemtjänsten har fått loggningsbara nyckelskåp till
de olika hemtjänstgrupperna. Genom de loggningsbara skåpen ser man vem, vid vilken tidpunkt samt
vilken eller vilka nycklar personen kvitterar ut. Det
går även att ge vissa personer behörighet till skåpen,
exempelvis så att de som endast har automatkörkort
inte har åtkomst till manuella bilar. Även cykelnycklar förvaras i dessa skåp vilket minskar risken
för försvunna cykelnycklar.
För att prova en säker digital kommunikation
beslutade förvaltningen i slutet av 2021 att inom
individ- och familjeomsorgen under ett halvår prova
Digitala Samtal, ett verktyg för samtalsstöd och
skattningar inom socialtjänst och äldreomsorg.

Förväntad utveckling

Kumla bygger det vi kallar framtidens socialtjänst.
Det innebär att kommunen måste vara modig och
våga se verksamheten i relation till ett förändrat
samhälle och förändrade resurser. Det krävs mod att
våga ta bort saker och göra saker på nya sätt för att
möta framtida utmaningar. Socialförvaltningen har
inom ramen för framtidens socialtjänst fokuserat
på ledning och styrning, stöd till ledningsgrupper i
förändringsledning, samt handledning och coachning
av enhetschefer, utifrån kommunens ledarplattform.
Under 2022 kommer arbetet fokusera mer på
medarbetarna utifrån medarbetarplattformen.
Arbetet med ett rehabiliterande förhållningsätt
fortsätter med målet att ha självständiga medborgare
som klarar sig utan insatser. En del i arbetet är införandet av Möjligheternas rum där tanken är att möta och
hjälpa medborgare innan de behöver någon insats.
Genomlysningen av LSS-beslut fortsätter, med
fokus på beslut om boende med särskild service.
Detta för att säkerställa att personer får rätt insats
och möjlighet att utvecklas.
Arbetet med heltidsresan fortsätter. Under 2022
och 2023 genomför förvaltningen en utbildningssatsning för enhetschefer och politiker i samarbete
med Kommunal, för att skapa en gemensam
förståelse för vad heltidsresan innebär.
Projektet Cross (Civilsamhälle och regionens
offentliga aktörer i samverkan kring samhällsutmaningar) fortsätter med olika workshops där
civilsamhället bjuds in.
Länets kommuner arbetar, tillsammans med Region
Örebro län och Örebro Universitet, för att inrätta
kommunala doktorandtjänster. Glädjande är att Kumla
har två magisterexaminerade medarbetare som
uttryckt önskemål om en sådan tjänst, vilket skulle öka
kvaliteten ytterligare i förvaltningen och kommunen.

Kommunala bolag

Kommunala bolag
Kumla Bostäder AB

Styrelseordförande: Andreas Brorsson
VD: Anne-Lie Carlos Jeansson

Ändamål

Kumla Bostäder AB är ett bostadsföretag som är
helägt av Kumla kommun. Bolagets uppdrag är att
förvärva, sälja, bygga och förvalta fastigheter. Kumla
Bostäder ska främja bostadsförsörjningen i Kumla
och tillgodose, direkt eller genom delägda bolag, den
efterfrågan på bostäder som privata aktörer på
marknaden inte tillgodoser.

Viktiga förhållanden för resultat och
ekonomisk ställning

Den ränterisk som uppstår genom bolagets kontinuerliga upplåning, som består av både förlängningar
av befintliga lån, nyupplåning och framtida ränteriskexponeringar i form av nyinvesteringar, har
bolaget historiskt valt att löpande hantera med hjälp
av ränteswapar. Bolaget har under 2021 arbetat fram
en ny finanspolicy och ett nytt arbetssätt för att
hantera riskerna i skuldportföljen. Ränteriskexponering
hanteras som en helhet, i en portfölj bestående av
krediter och ränteswapar. Ränterisken hanteras
löpande och kortaste respektive längsta tillåtna
genomsnittliga räntebindningen regleras i finanspolicyn. Ränteriskhanteringen syftar till att minska
riskerna och ge en långsiktig stabilitet.

Händelser av väsentlig betydelse

Vi har nu levt i en pandemi i snart två år. Bolaget
gjorde tidigt en riskanalys och har löpande vidtagit
åtgärder för att möta nya restriktioner. Bolaget har
ändrat interna rutiner och arbetssätt samt fokuserat
underhållet till utemiljö för att följa myndigheternas
rekommendationer. Kumla Bostäder AB har som mål
från ägaren att se till att det byggs i snitt 50 hyresrätter
per år i Kumla. Under 2021 har 139 hyresrätter blivit
färdiga, varav Kumla Bostäder producerat 13. Rotrenoveringen och påbyggnaden av 27 nya lägenheter
på S:t Torgils väg har kommit halvvägs och inflyttning
gjordes i den första etappen 2021. Detta är ett projekt
som Kumla Bostäder är oerhört stolta över och som
sätter en ny prägel på hela området. För att färdigställa projektet har bolaget nyupplånat 70 mkr.
Kumla Bostäder är med i både digitaliseringsinitiativet och klimatinitiativet från Sveriges
Allmännytta och har ett stort socialt engagemang.
Den pågående pandemin har dock begränsat möjligheten till aktiviteter. Hyresgästerna har bland annat
kunnat delta i fotbollsskola, prova-på-skateboard och
Kumla-andan i Kvarnparken. Under sommarmånaderna
erbjöd bolaget ett 30-tal ungdomar sommarjobb. Det
trygghetsskapande arbetet i Kumla Bostäders områden
har fortsatt med bland annat uppgradering av skalskydd till fastigheterna, flytt av vindsförråd till källare,
belysning, ronderingar inom bostadsområden och
insatser i yttre miljöer. Andra insatser är ökat
samarbete med myndigheter och trygghetsvandringar.
Bolaget gjorde under året en kundundersökning
som visar att hyresgästerna uppskattar Kumla
Bostäder AB och ger ett gott betyg. Bolaget har gjort
stora insatser i utemiljön, byte av lägenhetsdörrar,
byte av lås- och passersystem, utbyte av fönster,
fasadrenovering, modernisering av hissar och byte av
ventilationsaggregat med värmeåtervinning.
PeKum AB, som Kumla Bostäder äger tillsammans
med Peab Bostad, påbörjade sin första byggnation i
egen regi. Det är Gladan 4 där 60 lägenheter byggs,
både hyres- och bostadsrätter. Alla bostadsrätter
är sålda och uthyrning pågår för hyresrätterna.
Inflyttning sker till sommaren 2022. I början av
året lämnade Kumla Bostäder ett villkorat aktieägartillskott på 3,6 mkr till PeKum AB.
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God ekonomisk hushållning och
ekonomisk ställning

Viktiga personalförhållanden

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt
uppgick till 15,5 mkr (10,0 mkr 2020) och årets vinst
blev 11,6 mkr (5,5). Bolaget måste enligt redovisningsregler marknadsvärdera fastigheterna och även skriva
ned värdet på fastigheterna om det bedömda marknadsvärdet för varje enskild fastighet väsentligt understiger bokfört värde. Bolaget har ett bedömt
marknadsvärde om cirka 2 010 mkr (drygt 2
miljarder) för hela fastighetsbeståndet vilket innebär
ett övervärde om cirka 731 mkr. Ingen nedskrivning
gjordes under året. Bostadshyrorna höjdes 1 januari
2021 med 1,50 procent (1,50). Sett till årets verksamhet har rörelsen som sådan gett ett gott resultat.
Driftnettot uppgick till 75,7 mkr (76,2).
Årets fastighetsinvesteringar uppgick till 104,3 mkr
(99,9). Värdet av pågående nyanläggningar var på
balansdagen 101,3 mkr (90,6). Årets inköp av
inventarier kostade 1,6 mkr (2,3). Underhållskostnaderna uppgick till 11,3 mkr (13,5).
Nedskrivningar har belastat resultatet med 0 mkr (7).
Större investeringar under året var rotrenovering
S:t Torgils väg 82,5 mkr, utbyte av lägenhetsdörrar
4,4 mkr samt ombyggnad av hissar 1,5 mkr.
Kumla Bostäder AB
Belopp i tkr

Nettoomsättning
Årets resultat

Balansomslutning
Eget kapital
Soliditet

Antal anställda
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2021

2020

176 291

170 501

170 912

159 330

11 582

5 546

1 462 344 1 366 778
11,7%
36

11,8%
36

Antal månadsanställda var 38 och den totala sjukfrånvaron var 4,8 procent. Det är oerhört viktigt att
säkerställa att bolaget har den kompetens som
behövs för att nå affärsmålen. Därför har varje
medarbetare en individuell utvecklingsplan med mål
som uppdateras och följs upp varje år. Måluppfyllelse
och efterlevnad av värderingar diskuteras vid lönesamtal. Vartannat år gör bolaget en medarbetarenkät
och analyserar svaren tillsammans med medarbetarna
för att skapa en gemensam målbild och ta fram
konkreta åtgärder. Medarbetarenkät gjordes 2020
där alla medarbetare svarade och alla anger att de
trivs på jobbet. Det fanns dock vissa frågor som
vi under 2021 har arbetat vidare med såsom
coachande ledarskap, organisation och samarbete
mellan avdelningar. Under 2022 kommer en ny
medarbetarenkät att genomföras. Mellan våra stora
mätningar genomförs mindre pulsmätningar med
syfte att fånga trender.

Förväntad utveckling

Kumla fortsätter växa och fler bostäder behövs. Tillsammans med andra aktörer har bolaget framskridna
planer på cirka 150 bostadslägenheter inom tre år,
varav Kumla Bostäder står för 14 av dessa. När fler
lägenheter erbjuds på marknaden är det viktigt att
även framöver hålla nere vakanser och hyresförluster.
PeKum AB fortsätter sitt projekt i Gladan 4 med 60
lägenheter som blir klara för inflyttning till sommaren
2022. Samtidigt projekteras för de resterande två
tomterna i kvarteret Gladan där totalt cirka 52
lägenheter planeras.
Kumla Bostäder AB är beredda att fortsätta ta ett
stort samhällsansvar. Tillsammans med lokala
föreningar och engagerade hyresgäster vill bolaget
få hyresgästerna att bry sig mer om både varandra
och sitt eget bostadsområde genom olika aktiviteter.
En ny organisation är sjösatt med särskild personal
som ska arbeta med bland annat trygghetsskapande
åtgärder. Det är även viktig att upprätthålla en god
underhållsnivå och förvaltningen har en plan för
fortsatt underhåll av fastigheterna och trygghetsskapande åtgärder i bostadsområdena. Överlag har
Kumla Bostäder ett väl underhållet fastighetsbestånd,
men delar av beståndet är äldre karaktär vilket gör
att underhållsbehovet kvarstår under en lång tid.
Närmast i tur för en rotrenovering står 50-talsfastigheten på Franzéns väg 2 med 12 lägenheter.

Kumla Fastigheter AB

Styrelseordförande: Andreas Brorsson
VD: Anne-Lie Carlos Jeansson

Ändamål

Kumla Fastigheter AB är helägt av Kumla kommun
och ska förvalta och utveckla näringsfastigheter för
näringslivet i Kumla när marknaden inte kan
tillgodose behoven. Det ska ske på affärsmässiga
grunder och med ett samhällsnyttigt perspektiv.

Viktiga förhållanden för resultat och
ekonomisk ställning

Bolaget har strategier för att hantera sin skuldportfölj. Eventuella ränterisker, kreditförluster till följd
av uteblivna hyresintäkter och risker för fastighetsskador hanteras genom nära och fortlöpande kontakt
med större hyresgäster, systematisk kreditbedömning
och fullvärdesförsäkring av fastighetsbeståndet.
En annan risk kan vara refinansiering, dock bedöms
den risken som minimal då bolaget nyttjar Kommuninvest för alla lån. Bolaget hade vid årets slut 6 (8)
derivatkontrakt i form av ränteswapar till ett värde
om 410 mkr (550).

Händelser av väsentlig betydelse

Tidigt under pandemin gjorde bolaget en riskanalys
och har vidtagit löpande åtgärder för att eflerleva
nya restriktioner. Under sommaren och hösten kom
både förfrågningar och uthyrning igång. När det gäller
förfrågningar skapar de höga materialpriserna en
osäkerhet och en tveksamhet att sätta igång byggprojekt och anpassningar. Några nya hyresgäster har
flyttat in under året, bland annat Moelven, regionens
rehabcentrum och Signmedia. Några hyresgäster har
också flyttat ut och uthyrningsgraden var 80 procent
precis som förra året.
Vi har många spännande projekt på gång, såsom
utbyggnaden av Byrsta brandstation med 500
kvadratmeter för rökskyddsutbildning samt att Kajan
5, Multekhuset, har funnit sin plats i Kumla stads
utveckling. Kvarteret Kajan, med plats för cirka 300
nya bostäder, blir en viktig pusselbit i direkt anslutning till området Idrottsparken. Tillsammans skapas
det där ungefär 600 nya bostäder i centrala Kumla. Nu
är det fortfarande visioner men målbilden är tydlig.
Det fortsatta miljöarbetet gjorde att bolaget
behöll miljödiplomeringen enligt Svensk Miljöbas. De
viktigaste miljöaspekterna för bolagets verksamhet
är energianvändning, resursförbrukning och positiv
påverkan genom att föregå med gott exempel. Sedan
2020 äger bolaget enbart biogasbilar och planen är
att även installera solceller på lämplig fastighet. I
årets kundundersökning blev resultatet 100 procent
på frågan om hyresgästen trivs hos Kumla Fastigheter.
Det finns också utmaningar för att bli en ännu bättre
hyresvärd och utifrån undersökningen har bolaget
beslutat om åtgärder, varav några redan är genomförda.
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Viktiga personalförhållanden

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 16,6 mkr (8 mkr 2020) och årets vinst blev 9,6
mkr (6,2). I huvudsak har investeringarna finansierats
genom årets kassaflöde. Likvida medel uppgick vid
årets slut till 72 mkr (91) och det finns en outnyttjad
kreditlimit om 30 mkr. Bolaget har under året löst
befintliga lån till ett värde om totalt 245 mkr och tagit
nya lån om 160 mkr.
Under året har bolaget sålt 2 fastigheter, delavyttrat
en fastighet och gjort ett fastighetsbyte. Årets investeringar uppgick till 13,4 mkr (7,1). Större investeringar
som påbörjats eller slutförts under året är tillbyggnad
av padelhallen 8,9 mkr, lokalanpassning restaurang
vid Västra Parken 1,5 mkr och tillbyggnad av räddningsstation 1,8 mkr. Underhållsåtgärder under året
innefattar bland annat utbyte av belysning till
LED-belysning och byte av ventilationsaggregat.
Kumla Fastigheter AB
Belopp i tkr

Nettoomsättning
Årets resultat

Balansomslutning
Eget kapital
Soliditet

Antal anställda
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2021

2020

91 839

91 937

9 594

6 212

635 920

705 787

5

6

124 763

22,3%

115 168
18,2%

Antalet månadsanställda var 6 och sjukfrånvaron
var 1,3 procent. Rätt kompetens och personal är en
framtidsfråga för att nå bolagets affärsmål. Därför
har varje medarbetare en individuell utvecklingsplan
som årligen revideras med syfte att finna specifika,
realistiska och mätbara mål som följs upp kontinuerligt. Måluppfyllelse och efterlevnad av bolagets
värderingar stäms av vid det årliga lönesamtalet.
Vartannat år genomförs en medarbetarenkät där
svaren analyseras tillsammans med medarbetarna
för att finna en gemensam målbild om önskvärt läge
samt ta fram konkreta åtgärder. Allt för att locka,
utveckla och behålla medarbetare som kan bidra till
att utveckla bolaget och uppfylla målen.

Förväntad utveckling

En global omvärldsbevakning är viktigt för bolaget
med tanke på den pågående pandemin som skapar
oro på marknaden. Leveransproblemen och bristen
på arbetskraft har förvärrats under 2021 och flera
råvarupriser har stigit till höga nivåer. Därför har
inflationen nått nivåer som inte setts på många år.
Trender som troligtvis fortsätter 2022 är hybridlösningar och hållbarhet, i form av exempelvis
hybridbilar, hybridhandel, hybridarbetsliv,
laddstolpar och minskad energiförbrukning.

Scantec AB

Styrelseordförande: Thage Arvidsson
VD: Erik Eneman

Ändamål

Scantec AB ägs till hälften vardera av Kumla kommun
och Region Örebro läns förvaltnings AB. Bolaget ska
driva en trafikövervakningsplats, utveckla den till ett
trafikcentrum och i samband med det erbjuda
utbildning av fordonsförare och instruktörer.

Viktiga förhållanden för resultat
och ekonomisk ställning

Bolaget erbjuder i huvudsak platsförlagd utbildning
som kräver personlig närvaro för att kunna genomföras vilket lett till att covid-19-pandemin påverkat
bolaget i mycket hög utsträckning. För att ändå
kunna bedriva en platsförlagd utbildning har bolaget
tillämpat restriktionerna rigoröst, vilket ställt höga
krav på verksamheten. Den egna personalen har haft
en osedvanligt låg sjukfrånvaro under året. Med
anledning av pandemin genomförde bolaget redan
tidigt 2020 en omfattande omorganisering, vilket
visade sig vara ett mycket klokt beslut.

Händelser av väsentlig betydelse

Ett av bolagets mål var att efter den omfattande omorganisationen kunna driva verksamheten i sin helhet
utan begränsningar och med fortsatta möjligheter till
utveckling. Målet har uppnåtts med gott resultat,
vilket gör att bolaget även när volymerna och
förutsättningarna återgår till det lite mer normala,
kommer att fortsätta driva bolaget med denna väl
utvecklade organisation. Trenden och inriktningen
de senaste åren är att offentliga myndigheter och
verksamheter ökar sina utbildningsinsatser hos
Trafikcenter då de praktiska övningsmomenten är
varierande, kvalificerade och förstås sker inom ett
inhägnat område. Försvarsmakten, Kriminalvårdens
transportenhet och Polismyndigheten har under
senare år ökat sina utbildningsinsatser rejält.
Under året har bolaget även tecknat avtal med
Nerikes brandkår.

År 2021 har av förklarliga skäl inneburit fortsatt
stora minskningar inom fortbildningsområdet till
följd av pandemi-restriktionerna. Fortbildningsområdet väntas fortsätta växa när det råder mer
normala förhållanden. Till ovan nämnda kunder ska
läggas Svealandstrafiken där Trafikcenter hjälpt till
med trafiksäkerhetsutbildning i form av halkkörning.
Här har Trafikcenter god förmåga att stödja deras
verksamhet med olika fortbildningar i exempelvis
kundbemötande, förarcertifieringar,
fordonsmanövrering och hållbar körning.

God ekonomisk hushållning och
ekonomisk ställning

Bolaget har, trots svåra förutsättningar på grund av
pandemin, uppvisat stor ekonomisk uthållighet under
två år och redovisade för 2021 ett underskott på
193 tkr (–1,4 mkr 2020). Likvida medel vid utgången
av året uppgick till 2,9 mkr (3). Det egna aktiekapitalet
om 5,7 mkr är fortsatt intakt och fritt eget kapital
uppgick till 31 tkr. Med idogt arbete har bolaget klarat
att hålla omsättningen på liknande nivå som 2020. De
totala intäkterna 2021 uppgick till 14,4 mkr (14,6).
Scantec AB
Belopp i tkr

Nettoomsättning
Årets resultat

Balansomslutning
Eget kapital
Soliditet

Antal anställda

2021

2020

10 870

12 958

-193

-1 425

27 575

28 776

9

14

5 782

21,0%

Väsentliga personalförhållanden

5 974

21,0%

Antalet anställda var 9 och den totala sjukfrånvaron
var 2,5 procent, varav långtidssjukfrånvaron var 0.
En pensionsavgång under 2022 är redan ersatt av
en ny medarbetare. Det innebär att bolagets
organisation i stort sett är intakt sett till antal,
köns- och åldersfördelning.

Förväntad utveckling

Utgångspunkten för år 2022, med fortsatta restriktioner
i början av året, innebär en fortsatt tröghet för det
första halvåret 2022. Målet utifrån dagens situation
är dock att minst nå ett positivt resultat för 2022, då
pandemin väntas få sitt slut. Trafikcenter Scantec AB
räknar därför med en god tillväxt kommande år.

65

KumBro Utveckling AB

Styrelseordförande: Per-Erik Andersson
VD: Peter Lilja

Ändamål

KumBro Utveckling AB ägs till 80 procent av Örebro
kommun via deras koncernbolag Örebro Rådhus
AB och till 20 procent av Kumla kommun. Bolagets
uppdrag är att äga, förvärva och utveckla bolag inom
området energi och teknisk försörjning i Örebro och
Kumla kommuner, samt tillhörande verksamhet.
Bolaget har även i uppdrag att utveckla nya samarbetsformer och projekt mellan de två kommunerna
inom energi och teknisk försörjning.

Viktiga förhållanden för resultat och
ekonomisk ställning

Bolagsledning, styrelse och revisorer gör löpande
bedömningar av risker och riskhantering samt
finansiell rapportering, med uppföljningar och
analyser av resultat, balans och projekt. Policyer ses
över regelbundet och ändras vid behov. Bolagets
verksamhet, finansiella hantering och förvaltning
revideras årligen av bolagets revisorer som rapporterar
iakttagelser och eventuella synpunkter direkt till
styrelsen. Under 2021 har bolaget utfört granskning
enligt sin internkontrollplan samt beslutat om ny
tillsynsplan för 2022. Styrelsen bedömning är därför
att den interna kontrollen i och av bolaget är god.

Händelser av väsentlig betydelse

Under 2021 har bolaget arbetat vidare med laddinfrastruktur med stöd från Klimatklivet, samt
forskningsprojektet NGEU*, New Generation Electric
Utility, tillsammans med ORU Studentkraft AB.
Bolaget har även bidragit till att utveckla Biogasbolagets affärer och deltagit i projektet Tamarinden.
Pandemin har påverkat leveranstider på material
och produkter i alla verksamheter. I koncernen har
KumBro Vind påverkats av en ostabil elmarknad som
delvis beror på pandemin, för övrigt finns inga stora
ekonomiska avvikelser kopplade till pandemin.

God ekonomisk hushållning och
ekonomisk ställning

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick
till –1,8 mkr (–1 mkr 2020) och årets vinst blev 1 mkr
(0,5). KumBro Utvecklig har fått koncernbidrag på
22,2 mkr (2,2) från KumBro Stadsnät AB och lämnat
koncernbidrag på 19,3 mkr (0,5) till KumBro Vind AB.
Bolagets eget kapital uppgick till 39 mkr och låneskulden till 67 mkr vid årets slut. Räntekostnaden
blev 0,4 mkr.
Bolagets upplåning finansieras helt genom externa
lån och 55 procent av lånen är med fast ränta.
Styrelsen bedömer att bolaget bedriver sin verksamhet enligt ändamålet. Styrelsens presidium och
bolagsledning har haft två ägardialogsmöten för att
stämma av verksamhet och uppdrag samt måluppfyllelsen för budgetdirektiv och indikatorer. Målen har
följts upp en gång per tertial till styrelse och ägare.
KumBro Utveckling AB
Belopp i tkr

Nettoomsättning
Årets resultat

Balansomslutning
Eget kapital
Soliditet

Antal anställda

Förväntad utveckling

2021

2020

12 787

11 779

1 008

467

130 880

109 572

15,5

10

39 943
31,0%

38 935

35,0%

KumBro Utveckling AB och dess dotterbolag fortsätter
sin verksamhet enligt uppsatta mål. Flera laddplatser
för elfordon etableras 2022. KumBro Stadsnäts stora
utmaning är automatisering av alla kundrelationer
och gränssnitt. KumBro Vinds största utmaning och
möjlighet är väder och vind. Det senaste årets snabba
prisvariationer på elmarknaden kan även innebära nya
regelförändringar. Biogasbolaget i Mellansverige AB:s
ökade produktion ger möjlighet till en stabil och positiv
utveckling men samtidigt ökad sårbarhet vid leveransoch driftstörningar.

NGEU, New Generation Electric Utility, syftar till att undersöka framtida affärsmodeller och möjligheter för elkraftbranschen.
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KumBro Stadsnät AB

Styrelseordförande: Per-Erik Andersson
VD: Peter Lilja

Ändamål

KumBro Stadsnät AB ägs till 100 procent av KumBro
Utveckling AB. Bolagets uppdrag är att skapa ett
öppet och operatörsoberoende bredbandsnät i
Örebro och Kumla kommuner för anslutning av
kommunernas förvaltningar, men även med möjlighet
till anslutning för alla företag, hushåll och
organisationer i Örebro och Kumla kommuner.

Viktiga förhållanden för resultat och
ekonomisk ställning

KumBro Utveckling AB med dotterbolags ”Riktlinjer
för finanshantering” slår fast att användning av
räntederivat ska syfta till att hantera ränterisker och
att finansförvaltningen ska ske utifrån de förutsättningar som bolagens rörelseresultat visar. Bedömning
av riskhantering i sin helhet, och för den finansiella
rapporteringen i synnerhet, görs kontinuerligt av
bolagsledning, styrelse och revisorer. Uppföljningar
och analyser av resultat, balans och projekt sker
löpande. Policyer ses över regelbundet och ändras vid
behov. Bolagets verksamhet, finansiella hantering och
förvaltning revideras årligen av bolagets revisorer som
rapporterar iakttagelser och eventuella synpunkter
direkt till styrelsen. Under 2021 har bolaget utfört
granskning enligt sin internkontrollplan och beslutat
om ny tillsynsplan för 2022.

Händelser av väsentlig betydelse

2021 fortsatte utbyggnaden av fibernätet i både
tätort och landsbygd. Bolaget har fortsatt arbeta för
regeringens mål att 95 procent av alla hushåll och
företag bör ha tillgång till bredband med minst
100 Mbit/s hastighet. I det öppna stadsnätet finns ett
attraktivt tjänsteutbud där de största varumärkena
ingår med sina senaste tjänster etablerade i nätet.
Bolaget har även fortsatt sälja och utveckla produkten
svartfiber, främst på den nationella handelsplatsen
Cesar, där flera av de största nationella operatörerna
och många stadsnätsbolag finns etablerade.
I linje med affärsplanen har bolaget aktivt bidragit
med kunskap och kompetens vid planering av bredbandsutbyggnad på landsbygden, samt byggt publika
wifi-platser.

Ett samarbete inom IoT, Internet of things,
etablerades 2020 med andra stadsnätsbolag
(KumBro, Jönköping Energi och Utsikt Bredband)
under namnet Horisont. Det första sensornätet
driftsattes samma år. Under 2021 har fokus varit att
tillsammans utveckla affären, samarbetet och
plattformen. Pandemin har påverkat leveranstider på
material och produkter i alla verksamheter. Inga stora
ekonomiska avvikelser är kopplade till pandemin.

God ekonomisk hushållning och
ekonomisk ställning

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 26,6 mkr (18,8 mkr) och årets vinst blev 6 tkr
(10). KumBro Stadsnät AB har lämnat koncernbidrag
på 22,3 mkr (2,2) till KumBro Utveckling AB. Bolagets
eget kapital uppgick till 14,1 mkr och låneskulden till
210 mkr vid årets slut. Räntekostnaden blev 4 mkr.
Bolagets upplåning finansieras till 80 procent via
Örebro kommun och till 20 procent genom externa
lån. Styrelsen bedömer att bolaget bedriver sin
verksamhet enligt ändamålet. Styrelsens presidium
och bolagsledning har haft två ägardialogsmöten för
att stämma av verksamhet och uppdrag samt måluppfyllelsen för budgetdirektiv och indikatorer. Målen
har följts upp en gång per tertial till styrelse och ägare.
KumBro Stadsnät AB
Belopp i tkr

Nettoomsättning
Årets resultat

Balansomslutning
Eget kapital
Soliditet

Antal anställda

Förväntad utveckling

2021

2020

105 141

81 029

6

10

351 893

320 955

0

3

14 137
22,6%

14 131

23,5%

Det ökade kapacitetsbehovet i samhället ställer ökade
krav på tillgänglighet och säkerhet. Bolagets utmaning
är även fortsättningsvis att förenkla kundupplevelsen
och vara det självklara valet där automatisering är en
avgörande faktor. Bolaget ser utvecklingsmöjligheter
och tillväxt inom IoT och 5G som kräver fiberanslutningspunkter, dock framför allt i intressebolaget Nodena
AB. Bolaget bevakar och följer införandet av EU:s nya
telekomregler, innebörden är än så länge oklar. Flera
infrastrukturleverantörer etablerar sig på den lokala
marknaden och bolaget utsätts för prispress som
påverkar lönsamheten i gjorda investeringar.
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KumBro Vind AB

Styrelseordförande: Per-Erik Andersson
VD: Peter Lilja

Ändamål

Bolaget ägs till 100 procent av KumBro Utveckling AB.
Bolagets uppdrag är att planera, projektera och äga
vindkraftverk, upphandla och producera vindkraft för
energiförsörjning i Sverige, främst Örebro län, i första
hand inom Örebro och Kumla kommuner (förutsatt
att det sker inom ramen för ekonomisk hållbarhet),
sälja elkraft (egenproducerad eller inköpt på börsen)
samt ansvara för administration och kompetens
kring vindkraft i det egna bolaget och hos dess
ägare. Bolaget ska utifrån den genomsnittliga totala
omsättningen utföra mer än 80 procent av sin
verksamhet för Örebro kommun, Kumla kommun och
Futurum Fastigheter i Örebro AB.

Viktiga förhållanden för resultat och
ekonomisk ställning

Bolagets verksamhet är kapitaltung med investeringar
som finansierats till 20 procent genom externa lån
och till 80 procent med lån från Örebro kommun.
Bolaget har lån från moderbolaget på 30 mkr.
Säkring av ränterisk har skett till 100 procent
genom ränteswapar i 15 år till bunden ränta.
KumBro Utveckling AB med dotterbolags ”Riktlinjer
för finanshantering” slår fast att användning av
räntederivat ska syfta till att hantera ränterisker och
att finansförvaltningen ska ske utifrån de förutsättningar som bolagens rörelseresultat visar. Bedömning
av riskhantering i sin helhet, och den finansiella
rapporteringen i synnerhet, görs kontinuerligt av
bolagsledning, styrelse och revisorer. 2021 har
bolaget utfört granskning enligt sin internkontrollplan samt beslutat om ny tillsynsplan för 2022.
Styrelsens bedömning med anledning av ovan är att
den interna kontrollen i och av bolaget, är god.

Händelser av väsentlig betydelse

Prisrusningen på främst naturgas men även på andra
bränslen var ovanligt stor under 2021. Det medförde
att elpriset i Europa rusade till nya höga nivåer.
Eftersom de nordiska elmarknaderna är sammanlänkade med den europeiska var elpriserna högre även
i Sverige, främst i de sydligaste delarna. Årets dyraste
timme i elområdena SE3 och 4 var 646 öre/kWh den
6 december och i SE1 och 2 var det högsta timpriset 371
öre/kWh den 29 november. Spotpriset på elcertifikat
sjönk från 2 kronor till 1,40 kronor. I december satte
vindkraften nytt produktionsrekord: 0,2 TWh på ett
dygn. Det motsvarar omkring 80 procent av den
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potentiella effekten från Sveriges cirka 4 500 vindkraftverk. Pandemin har påverkat leveranstider på material
och produkter i flera delar av verksamheten. KumBro
Vind har påverkats ekonomiskt av den stora förändringen
som drabbat elmarknaden under hösten, och som delvis
beror på pandemin.

God ekonomisk hushållning och
ekonomisk ställning

Resultatet efter finansiella poster uppgick till –19,3 mkr
(–84 tkr) och årets resultat blev 16 tkr (–0,5 mkr).
Bolaget har fått koncernbidrag på 19,4 mkr (0,5) från
KumBro Utveckling AB. Bolagets eget kapital uppgick
till 28,7 mkr och låneskulden till 328 mkr vid årets
slut. Räntekostnaden uppgick till 7,1mkr. Inga
investeringar gjordes under året. Bolaget producerade
82,4 GWh (101,4) förnybar el och sålde 83,8 GWh
(83,5) till kontrakterade kunder. Styrelsen bedömer
att bolaget bedriver sin verksamhet enligt ändamålet.
Styrelsens presidium och bolagsledning har haft två
ägardialogmöten för att stämma av verksamhet och
uppdrag samt måluppfyllelsen för budgetdirektiv och
indikatorer. Målen har följts upp en gång per tertial till
bolagets styrelse och ägare.
KumBro Vind AB
Belopp i tkr

Nettoomsättning
Årets resultat

Balansomslutning
Eget kapital
Soliditet

Antal anställda

Förväntad utveckling

2021

2020

24 217

41 733

16

-505

378 467

378 675

0

0

28 764
7,8%

28 749

7,8%

KumBro Vind ska under 2022 fortsätta optimera och
anpassa produktionskapaciteten efter kundernas
nuvarande och framtida energibehov. Under 2022 ska
produktionen uppgå till 96 GWh. KumBro Vind är en
viktig del i kommunernas hållbarhetsarbete med stor
CO2-besparing. Risker i framtiden är en instabil elmarknad,
större produktionsstörningar, politiska beslut och det
ökade behovet av att ha stabilitet i elnäten trots mer
väderberoende produktion i energisystemet. Bolaget
har som mål att utöka kundunderlaget med en till två
elkunder under de närmaste åren.

Nerikes Brandkår
Ordförande: Ameer Sachet
Brandchef: Per-Ove Staberyd

Ändamål

Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund där
kommunerna Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg,
Laxå, Askersund, Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg
samverkar om gemensam räddningstjänst och
olycksförebyggande arbete. Kumla kommuns
ägarandel är 11,2 procent och Kumlas kommunbidrag
till förbundet uppgick till 19,8 mkr 2021.

Viktiga förhållanden för resultat och
ekonomisk ställning

Nerikes Brandkår fortsatte påverkas i hög grad av
covid-19-pandemin. Bland annat har investeringar
blivit försenade på grund av svårigheten att få fram
material och begränsade möjligheter att utföra
tillsyner och utbildning.
År 2021 var det första hela kalenderåret för
Räddningsregion Bergslagen (RRB) som startade i
maj 2020. Även 2021 visade RRB ett positivt resultat
och ökad intäkt. Utöver en väl fungerande ledning
märks även flera synergieffekter av samverkan inom
exempelvis befälsutbildningar, inköp av fordon och
även gemensamma grupper för operativ planering.
Nerikes Brandkår påverkas mycket av hur ekonomin
ser ut i medlemskommunerna. Den kommande treårsperioden kommer förbundets planerade uppräkning
av medlemsbidraget att ligga på 2,0–2,1 procent. I
uppräkningen ingår även från och med 2023 en
utökad ram på grund av utbyggnaden av stationen
i Byrsta som alla medlemskommuner är med och
finansierar.

Händelser av väsentlig betydelse

I juli inträffade en av de svåraste olyckor som drabbat
Örebro län i modern tid. Ett mindre flygplan, med åtta
fallskärmshoppare ombord, havererade direkt efter
start och alla personer ombord omkom. Räddningsarbetet inleddes med en släckinsats av flygplatsens
egen räddningsstyrka. Arbetet utfördes med mycket
god samverkan mellan Nerikes brandkår, ambulans
och polis. Ett antal bostadsbränder drabbade också
Sörby i Örebro under sommaren.
En arbetsgrupp har tagit fram ett underlag för utbyggnad av brandstationen i Byrsta. Beslut är
fattat och förhoppningsvis står den klar hösten 2022.
Arbetet med den samhällsgemensamma larm- och
ledningscentralen, med räddningstjänst, polis och
SOS Alarm under samma tak, påbörjades 2015.
Bygget pågår nu för fullt och centralen väntas bli klar
för invigning hösten 2023. Blåljusorganisationerna
är idag mycket trångbodda och den nya centralen är
efterlängtad.

God ekonomisk hushållning och
ekonomisk ställning

Årets resultat blev ett överskott på 6,7 mkr, vilket
är 6,4 mkr bättre än budgeterat. Överskottet beror
bland annat på reavinster på placerade medel, högre
intäkter avseende obefogade larm och externa avtal
samt att brandkåren hyrt ut personal till ledningssamverkan inom Räddningsregion Bergslagen, RRB.
Precis som annan kommunal verksamhet finansieras
Nerikes Brandkår till största delen med skattemedel.
2021 kostade verksamheten totalt 209,7 mkr, där
medlemskommunerna stod för 181 mkr varav
Kumlas andel var 19,8 mkr. Resterande 28,7 mkr
finansierades bland annat genom intäkter från
restvärdesräddning, vägsanering och obefogade larm.
Nerikes Brandkår
Belopp i tkr

Nettoomsättning
Årets resultat

Balansomslutning
Eget kapital
Soliditet

Antal anställda

2021

2020

212 184

199 702

28 761

22 044

6 717

152 177
19,0%

491

2 427

143 105
15,0%
497
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Väsentliga personalförhållanden

Nerikes Brandkår hade under året 491 anställda varav
133 heltidsanställda. Den totala sjukfrånvaron var
3 procent varav långtidssjukfrånvaron var 0. För att
utveckla verksamheten och kunna möta omvärldens
krav är det viktigt att hela personalen utbildas
kontinuerligt. Nerikes Brandkår arbetar för att
personalen ska ha den kompetens som är nödvändig
utifrån styrdokument och lagstadgade krav. Från
och med 2018 tillhandahåller brandkåren egen
grundutbildning för räddningspersonal i beredskap
(RIB ). För att ytterligare höja kompetensen genomförs årligen olika typer av vidareutbildningar inom
såväl räddnings- som olycksförebyggande verksamhet.
Genom den löpande övningsverksamheten tryggar
brandkåren att personalen behåller sin kompetens.
Brandkåren tillhandahåller även C-körkortsutbildning
för värnpersonal och RIB vid behov.

Förväntad utveckling

Inför framtiden har Nerikes Brandkår fångat upp ett
antal fokusområden. Brandkåren ska prioritera
arbetet med jämställdhet och mångfald inom räddningstjänsten och ta fram en aktivitetsplan, den förändrade
tillsynsverksamheten kräver ny plan och inriktning och
den operativa ledningen Räddningsregion Bergslagen
(RRB), ska fortsätta utvecklas. Brandkåren ska i övrigt
se över kompetensutbildningen för RIB, planera för
räddningstjänst under höjd beredskap samt minska
miljörisker vid brandsläckning.
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Händelser i Kumla kommun

Brand i byggnad

Brand i skog och mark

Brand i fordon eller fartyg

Brand i avfall eller återvinning
Trafikolycka

Utsläpp av farligt ämne

Begränsat läckage av drivmedel
eller olja
Hjärtstopp

Hiss, risk för personskada
Suicid, försök

Annan nödställd person
Nödställt djur

2021

2020

30

14

5

2

3
9

52

1
5

4

11
30

1
1

5

11

0

2

1
7
0

1
2
2

Automatlarm utan brandtillbud

92

74

Passning1

70

0

Annan händelse utan risk för
skada

Övrigt

2

Totalt

18

13

312

23
62

240

Passning innebär att en styrka står i beredskap att täcka upp
för den styrka som redan är ute på en händelse.
2
Larm som inte uppfyller kraven på räddningstjänst enligt LSO,
till exempel vattenläckage och bärhjälp åt ambulans.
1
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