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Sammanfattning 
Kommunen redovisar ett resultat på 71 mkr 
för perioden. Prognosen för helåret beräk-
nas också det till 71mkr varav reavinster för 
exploateringsverksamhet bedöms bli 14 
mkr. Det är 38,9 mkr bättre än det budgete-
rade resultatet.  

Kommunen tillsammans med hel- och 
delägda företag redovisar ett resultat per 
den sista augusti på 128,3 mkr. 
 

Ekonomiskt resultat 
Kommunen redovisar ett resultat på 71,1 
mkr (juni föregående år 55,9 mkr) för peri-
oden januari till augusti 2019. För 2019 har 
kommunen ändrat period för delåret från 
30/6 till 31/8 vilket gör att jämförelsetal för 
samma period saknas. Det budgeterade re-
sultatet för helåret är 32,3 mkr.  

Ekonomiskt resultat (mkr)
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I resultatet ingår en jämförelsestörande 
post avseende realisationsvinster om 10 
mkr. Realisationsvinsterna består huvud-
sakligen av intäkter från exploateringsverk-
samheten. Dessa intäkter har huvudsakligen 
använts till gator, belysningar och andra an-
läggningstillgångar i kommunens exploate-
ringsområden. Det ingår också en post för 
orealiserade vinster i värdepapper om 3,6 
mkr. Resultatet exklusive realisationsvins-
ter uppgår till 57,3 mkr.  

I resultatet ingår inte förändringen av se-
mesterlöneskulden. Den sista juni uppgick 
minskningen till 24,2 mkr vilket innebär att 
resultatet inklusive förändring av semester-
löneskuld uppgick till 95,3 mkr. Semester-
löneskulden beräknas på antalet intjänade 
semesterdagar minus uttagen semester. Då 
huvuddelen av semestern tas ut i juni - au-
gusti innebär det att bokförd skuld är rela-
tivt låg den sista augusti. Skulden ökar un-

der årets sista tertial vilket innebär att se-
mesterlöneskuldens förändring belastar re-
sultatet på helår i bokslutet. 

 

Likviditet och upplåning 
Kommunens likviditet, inklusive kortfristiga 
placeringar uppgick den sista augusti 2019 
till 228,6 mkr (varav 103,5 mkr är öron-
märkta medel för kommande pensionsutbe-
talningar). Under året har 25 mkr amorte-
rats på kommunens låneskuld. Ingen upplå-
ning har skett under perioden, vilket inne-
bär att kommunens låneskuld för närva-
rande är 150 mkr.  

Investeringar 
Nettoinvesteringarna efter åtta månader 
uppgår till 72,5 mkr vilket skall jämföras 
med investeringsbudgeten för helåret på 
148,1 mkr. Prognosen för helåret redovisar 
en förbrukning på 140,6 mkr.  

Finansiella mål  
Mål: Kommunens resultat ska uppgå till 
minst 2,5 procent av skatteintäkter och ge-
nerella statsbidrag justerat för realisations-
vinster. 

Resultatet enligt prognosen uppgår till 57 
mkr exklusive realisationsvinster. Det mots-
varar 4,4 procent av skatteintäkter och ge-
nerella statsbidrag. Målet bedöms vara upp-
nått vid årets slut. 

Mål: kommunens långfristiga låneskuld ska 
vara maximalt 250 mkr.  

Kommunens låneskuld uppgår till 150 mkr.  
Målet är uppnått. 

Mål: Kommunens borgensåtaganden får 
uppgå till maximalt 2 210 mkr under åren. 

Kommunens borgensåtaganden uppgår till 
2 011,9 mkr. Målet är uppnått 

Mål: Kommunens skattesats ska vara lägre 
än genomsnittet i angränsade kommuner. 

Kumla kommuns skattesats är 21,60 pro-
cent. Genomsnittet i angränsande kommu-
ner är 21,73 procent. Målet är uppnått. 

Mål: Nämndernas samlade ekonomiska re-
sultat ska vara minst noll. 

Nämndernas prognos över utfallet vid årets 
slut visar ett resultat på 16,8 mkr. Målet är 
uppnått. 
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Prognos 2019 
Prognosen för helåret 2019 beräknas bli 
71,2 mkr. Det är 38,9 mkr bättre än det bud-
geterade resultatet. I resultatet ingår reali-
sationsvinster om 17,2  mkr (exploate-
ringsinkomster, försäljning av for-
don/maskiner och sålda värdepapper). Till 
det ska läggas 3,6 mkr som är orealiserade 
övervärden i värdepapper som enligt den 
nya redovisningslagen ska bokföras och till-
godogöras resultatet. Dessa realisations-
vinster är inte budgeterade. Det innebär att 
det förväntade resultatet exklusive realisat-
ionsvinster är 18,2 mkr bättre än budget.  Vi 
bedömer att balanskravet kommer att upp-
fyllas vid årets slut.  

 Mkr 
Budgeterat resultat 32,3 

 

 -Kommunstyrelsen 13,4 
 -Samhällsbyggnadsnämnd 1,5 
 -Myndighetsnämnd 0,0 
 -Kultur- och fritidsnämnd 0,2 
 -Nämnd för livslångt lärande 0 
 -Socialnämnd 1,7 
Summa nämnder 16,8 
  

Finansförvaltning 22,1 
  

Årets resultat 71,2 
 

Nämnderna redovisar ett plusresultat i sina 
prognoser om 16,8 mkr. Kommentarer till 
prognosen redovisas i respektive nämnds 
avsnitt i denna delårsrapport. I kommunsty-
relsens prognos har antagits att medel för 
oförutsett inte har fördelats ut till nämn-
derna. 

Finansförvaltningen bedöms redovisa ett 
överskott mot budget på 22,1 mkr enligt föl-
jande: 

 Mkr 

  

Realisationsvinster +17,2 

Pensioner o arbetsgivaravgifter -11,1 

Skatteintäkter o gen statsbidrag +9,2 

Kapitalkostnader -3,0 

Finansnetto +9,9 

Summa +22,1 

mkr  

Realisationsvinsterna hänförs till allra 
största delen från exploateringsverksam-
heten. Likvidmässigt kommer dessa att hu-
vudsakligen användas till investeringar i an-
läggningstillgångar i exploateringsområ-
dena. 

Pensionskostnaderna bedöms bli 11,1 mkr 
högre än budget. Det är framförallt premi-
erna till KPA för försäkringen av delar av 
pensionsskulden som ökat. Även pensions-
utbetalningarna till anställda som gått i 
pension beräknas bli högre än budgeterat.  

Skatteintäkterna bedöms bli 0,6 mkr bättre 
än budget medan generella statsbidrag och 
utjämningsbidrag bedöms bli 8,6 mkr bättre 
än budget. 

Kommunens finansnetto beräknas bli 9,9 
mkr högre än budgeterat. Här ligger en ej 
budgeterad utdelning från Kommuninvest 
och lägre kostnader än budget för kommu-
nens lån. 

Sammanställd redovisning 

I den sammanställda redovisningen ingår 
förutom kommunen, följande företag och 
kommunalförbund.  

Företag

Ägar-

andel 

%

Augusti 

mkr

Prognos 

mkr

Kumla bostäder AB 100 28,3 15,4

Kumla Fastigheter AB 100 31,9 33,6

Scantec AB 50 0,3

KumBro Utveckling AB

med dotterbolag 20 -1,3 -0,2

KumBro Vind AB -3,8 -4,4

KumBro Stadsnät AB 15,7 16,2

Nerike Brandkår 11,6 -1,5 -1,2

69,6 59,4  

KumBro Utveckling AB äger också 50 pro-
cent av Biogasbolaget i Mellansverige AB 
tillsammans med Karlskoga Energi och Miljö 
AB. Kumla kommun har också en ägarandel 
i Vätternvatten AB om 10,8 procent.  

Det samlade resultatet per den 31 augusti 
”koncernen” Kumla kommun är, efter kon-
cerninterna justeringar, 128,3 mkr.  

”Koncernens” bokförda tillgångar uppgår till 
4 mdr, varav 3,3 mdr utgörs av anläggnings-
tillgångar. Skulderna uppgår till 2,4 mdr och 
det egna kapitalet är 1,4 mdr. Det ger en so-
liditet på 36,8 procent. 
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Personal 
Sjuktalet delår för Kumla kommun var 7,6 
procent mot 8,3 procent motsvarande pe-
riod 2018. Sjuktalet helår 2018 uppgick till 
7,7 procent.  

Sjuktalet i procent av arbetstiden: 

 
 
Förvaltning 

Jan-juni 
 2019 

Jan-juni 
2018 

Samtliga anställda 7,64 8,32 
-varav långtidssjuka 33,11 38,22 
Kvinnor 8,47 9,26 
Män 4,71 4,93 
Anställda < 30 år 6,79 7,83 
Anställda 30-49 år 7,89 8,29 
Anställda >50 år 7,67 8,59 
 
Sjuktalet har fortsatt att minska och på alla 
förvaltningar ser vi en minskning. På social-
förvaltningen har sjukfrånvaron minskat 
med cirka 0,7 procentenheter och på sam-
hällsbyggnadsförvaltningen har den mins-
kat med 1 procentenhet. Analys av orsaker 
och läget görs löpande.  

Vi har färre långa sjukärenden, det vill säga 
ärenden 60 dagar och mer. Här ser vi en 
minskning på över fem procentenheter från 
2018 till och med andra kvartalet 2019 
samma period. Men det vi sett är att det 
finns en omfattande korttidsfrånvaro och i 
många fall upprepad korttidsfrånvaro. 
Handlingsplan för minskning av sjukfrånva-
ron finns på övergripande nivå liksom för-
valtningsnivå. Aktiviteter har gjorts både av 
hälsofrämjande och förebyggande karaktär 
men också kopplat till rehabilitering. En in-
sats som handlar om korttidsfrånvaro är att 
stärka och stötta enhetscheferna i de verk-
samheter med mycket korttidsfrånvaro i 
hur de ska jobba med frågan.  

 

Styrdokument samt rutiner inom arbetsmil-
jöområdet har reviderats och tagits fram, 
bland annat arbetsmiljöpolicy med tillhö-
rande handlingsplaner, nytt samverkansav-
tal, nya rutiner för det systematiska arbets-
miljöarbetet. 

Andelen heltider har ökat till 83,3 procent 
jämfört med samma period 2018 då andelen 
heltider uppgick till 80,2 procent. Alla för-
valtningar har ökat utom kultur- och fritids-
förvaltningen. Där finns emellertid inga 
ofrivilliga deltider. Socialförvaltningen står 
för en stor ökning där andelen heltider upp-
går till 71,3 procent jämfört med 67,6 pro-
cent vid föregående delårsbokslut. Ökning-
en beror bland annat på att önskad syssel-
sättningsgrad finns inom vård och omsorg 
och LSS. Att sommarvikarierna erbjuds hel-
tid är också en bidragande faktor. Förvalt-
ning för livslångt lärande ökade mest med 
drygt fem procentenheter och ligger nu på 
närmare 91 procent. Även samhällsbygg-
nadsförvaltningen ökade med två procen-
tenheter till närmare 93 procent. Den av 
kommunstyrelsen fastställda handlingsplan 
för heltidsarbete som norm finns som styr-
dokument för detta arbete. I planen finns 
mål och aktiviteter för att öka andelen hel-
tidsarbetande. Bland annat har arbetsgiva-
ren och arbetstagarparten besökt arbets-
platsträffar för att informera och motivera 
varför heltidsarbete ska vara norm, inte 
minst ur ett jämställdhetsperspektiv. Vi har 
också tagit fram riktlinjer för tjänstledighet-
er och nekat partiell tjänstledighet i flera fall 
där det inte finns någon lagstadgad rättig-
het. 
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Nämndredovisning 

KS - Kommunledningsförvaltning 
 
Årets verksamhet 
För kommunledningsförvaltningens bokslut 
lyfts först och främst viktiga händelser som 
påverkat så väl verksamheten som medbor-
garna.  

En tydlig händelse av sådan karaktär är re-
formeringen av Arbetsförmedlingen och 
riksdagens beslut om budgeten 2019, då nya 
förutsättningar gavs för flera av de arbets-
marknadspolitiska insatser som förvalt-
ningens arbetsmarknadsenhet utför på 
uppdrag av Arbetsförmedlingen. Exempelvis 
infördes ett stopp av extratjänster från och 
med årsskiftet vilket innebär att den typen 
av anställning inte längre finns att tillgå. Vi-
dare har besparingarna inom Arbetsför-
medlingen bidragit till att antalet platsför-
frågningar från Arbetsförmedlingen minskat 
drastiskt. Av de personer som anvisas till 
arbetsmarknadsenheten mår flera allt 
sämre och står många gånger långt från den 
öppna arbetsmarknaden. Behovet av indivi-
duellt stöd till deltagarna har därför ökat. 
Detta har påverkat förutsättningarna för 
enheten och medborgarnas möjligheter. 

Under året har kommunen tagit beslut om 
att starta ett gemensamt projekt för effektiv 
ärendehantering i Servicecenter och felan-
mälan för daglig drift och underhåll. Pro-
jektet bygger vidare på ambitionen att det 
ska finns en tydlig och smidig väg in till 
kommunen, och ska på så sätt leverera en 
ökad tillgänglighet och service för invånare 
och företag. Projektet siktar in sig på att le-
verera ett väl anpassat digitalt system och 
förväntas bidra till att frigöra tid för medar-
betare på Servicecenter och för mottagare 
av felanmälan inom Park och Gata. Genom 
detta kan de använda den tiden till att pla-
nera och utföra verksamhet och öka sin ser-
vice och tillgänglighet på andra fronter.  

Arbetet med att fler ska skicka/ta emot e-
faktura fortsätter och andelen e-fakturor till 
kommunen har ökat från 49 till 75 procent 
sedan årsskiftet. Arbetet med projektet att 
införa elektronisk handel fortgår. Driften av 
ekonomisystemet har flyttats från Syd-
närkes It till vår egen IT-avdelning. Ekono-
miavdelningen har till och med augusti ge-
nomfört 23 upphandlingar. Exempel på 
upphandlingar är Måltidstransporter, plåt-
arbeten, servicedesk som tjänst och sjukskö-
tersketjänster.  

Ekonomi 
 
Kommunledningsförvaltningen (KS) – Driftprognos och delårsutfall för 2019 
 

Kommunledningsförvaltning - driftprognos och delårsutfall 2019

Driftresultat KLF                                 

(belopp i tkr)

Bokslut              

2018

Budget             

2019

Utfall               

jan - aug 

2019

Prognos            

2019

Avvikelse 

(Bud - Prog)

Utfall 

jan - juni 

2018

Summa kostnader 164 112 177 420 107 801 164 020 13 400 83 601

Summa intäkter -51 622 -46 998 -32 113 -46 998 0 -32 889

Verksamhetens nettokostnad 112 490 130 422 75 688 117 022 13 400 50 712

  

Kommunledningsförvaltningen redovisar en 
prognos på plus 13,4 mkr kronor. Räknar 
man bort medel som finns under KS/AU 
oförutsett så redovisar förvaltningen en 
prognos enligt budget.  

Det finns några budgetavvikelser inom för-
valtningen. Personalkostnaderna är högre 
på grund av vid budget 2019 togs hänsyn till 
sjukdom, föräldraledigheter och lägre 

tjänstgöringsgrad för att komma i ram. Men 
förutsättningarna har förändrats och ett  

Budgetunderskott uppstår. Microsoft licen-
serna blev högre på grund av övergång till 
Microsoft 365 licenser. Även licenserna för 
underhåll och support för ekonomisystemet 
blev dyrare på grund av flytten från 
Askersunds kommun samt för införandet av 
e-handel. På plus sidan finns det lägre kapi-
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talkostnader på grund av outnyttjad inve-
steringsbudget. Samt outnyttjad budget för 
bredbandsutbyggnad.  

I budgeten finns medel för KS/AU på 13,4 
mkr som kan komma fördelas till förvalt-
ningarna. Den ursprungliga budgeten för 
KS/AU var 12,2 mkr. Budgeten har utökats 
med det överförda resultatet från 2018, 
med 1,2 mkr. Av dessa medel har 0,7 mkr 

fördelats ut för att kompensera för höjda 
arvodeskostnader. Avstämningen mot för-
valtningen för livslångt lärande för barn- 
och elevantal innebar att 0,9 mkr fördelades 
tillbaka till KS/AU. En avstämning mot soci-
alförvaltningen för hemtjänst kommer att 
beslutas under hösten. Även en konsult-
kostnad för billeasing har tagits från medel 
för oförutsedda. 

 
Kommunledningsförvaltningens (KS) – Investeringsprogos och delårsutfall för 2019 
 

Kommunledningsförvaltning - Investeringsprognos och delårsutfall 2019

Investeringsresultat  KLF                     

(belopp i tkr)

Bokslut             

2018

Budget             

2019

Utfall               

jan - aug 

2019

Prognos            

2019

Avvikelse 

(Bud - 

Prog)

Ufall jan - 

juni 2018

Ramanslag IT-investeringar  B2019 3 800 0 2 000 1 800

It-investeringat

-Utbytesplan it  datorer mm  B2018 1 124 1 123 1 123 1

-Utbytesplan it  förvaltningar  B2019 2 400 279 1 100 1 300

-Utbytesplan it accesspunkter  B2019 600 621 1 100 -500

Gemensamt inventarieanslag B2019 200 177 200 0

Arbetskläder Socialförvaltningen, AMI B2019 160 0 160 0

Inköp av bil, AMI  B2019 270 281 281 -11

Införande av E-arkiv 500 0 0 500

E-handel 850 252 850 0

Summa nettoinvestering 3 750 9 904 2 734 6 815 3 089 423  

Kommunledningsförvaltningen redovisar en 
prognos på 3 mkr plus. Ramanslaget it-
investeringar är en gemensam kommunpott 
och fördelas ut till berörda förvaltningar ef-
ter att beslut fattats. Här redovisas ett bud-
getöverskott på 1,8 mkr efter antagandet att 
några investeringar som idag ligger hos ut-
vecklingsarenan går till beslut. 

Utbytet av accesspunkter har prioriterats 
för att skapa ett stabilare trådlöst nätverk i 
kommunen och därmed kommer mer än 

budgeterat medel förbrukas. Återtaget av 
skolans datorer har kunnat återanvändas i 
större utsträckning vilket gjort att färre ut-
bytesdatorer har behövt köpas in. Återstå-
ende 0,6 mnkr av it-investeringar vill över-
föras till 2020 för att påbörja en affärsmo-
dell av surfplattor. På grund av försening i 
SKL kommentus upphandling för avrop av 
e-arkiv har investeringen inte gjorts under 
året.  

 

Måluppfyllelse 
 
Kommunledningsförvaltning – Uppföljningsmått delår 2019  
Inga av kommunledningsförvaltningens uppföljningsmått för 2019 har ett färdigt årsresultat 
vilket medför att inget resultat redovisas vid delårsbokslutet.  
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Sydnärkes lönenämnd  

 
Årets verksamhet 
Den viktigaste händelsen under januari-
augusti 2019 har varit att anpassa verksam-
heten till de nya reglerna för sjukavdrag och 
det nya sättet att redovisa individuella ar-
betsgivaruppgifter till skatteverket (varje 
månad). En annan viktig händelse är an-
passningen till e-tjänster både i Kumla 
kommun och i andra medlemskommuner. 
Lönenämnden har tagit in en offert för att 

kunna införa lönesystemet i mobilen och 
startat upp det arbetet. 

Dessutom har lönenämnden genomgått en 
granskning av KPMG. Lekebergs kommuns 
lönehantering har granskats av PWC (Leke-
bergs revisionsbyrå). Granskningen hand-
lade om hur processerna mellan lönenämn-
den och medlemskommunerna fungerar och 
hur lönenämndens interna processer och 
kontroller fungerar.  

Ekonomi 
 
Sydnärkes lönenämnd – Driftprognos och delårsutfall för 2019 

Lönenämnd - driftprognos och delårsutfall 2019

Driftresultat LN                               

(belopp i tkr)

Bokslut              

2018

Budget             

2019

Utfall               

jan - aug 

2019

Prognos            

2019

Avvikelse 

(Bud - 

Prog)

Utfall jan 

- juni 

2018

Summa kostnader 13 591 14 438 9 504 13 938 500 6 574

Summa intäkter -13 591 -14 438 -9 954 -13 938 -500 -7 181

Verksamhetens nettokostnad 0 0 -451 0 0 -607  
 
Lönenämndens budget är 0. Detta betyder 
att de budgeterade kostnaderna är lika stora 
som de budgeterade intäkterna. Detta ef-
tersom medlemskommunerna ska finansi-
era verksamheternas kostnader fullt ut. 

Lönenämnden redovisar en plus prognos på 
0,5 mkr som främst beror på att personal-
kostnaderna är lägre än budget på grund av 

vakant tjänst i början av året och sjukskriv-
ningar. Eventuell förändring av semester-
skulden är inte iakttagen i prognosen. 

Oavsett vad det blir för resultat vid årsbok-
slutet kommer resultatet att överföras till 
nästkommande år och sedan justeras mot 
medlemskommunerna efter kostnadsför-
delning. 
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Sydnärkes överförmyndarnämnd 

 
Årets verksamhet  
En central del i nämndens tillsyn är gransk-
ning av ställföreträdares årsräkningar som 
lämnas in i början av året, varvid tyngd-
punkt lagts på granskning under denna pe-
riod. I samband med detta har den delpro-
cess avseende årsräkningar som arbetats  
fram under föregående år implementerats, 
vilket lett till en effektivare hantering. Ett 

arbete med uppgradering av verksamhets-
systemet till Wärna Go samt införande av 
det digitala årsräkningshanteringssystemet 
e-Wärna har fortgått och kommer att slutfö-
ras under hösten. Nämnden har under peri-
oden arbetat kontinuerligt med uppdatering 
av verksamhetens rutiner och implemente-
ring av Länsstyrelsens riktlinjer för att 
stärka rättssäkerheten i verksamhet.

 
Ekonomi 

Sydnärkes överförmyndarnämnd – Driftprognos och delårsutfall för 2019 

Överförmyndarnämnd - driftprognos och delårsutfall 2019

Driftresultat ÖFN                               

(belopp i tkr)

Bokslut              

2018

Budget             

2019

Utfall               

jan - aug 

2019

Prognos            

2019

Avvikelse 

(Bud - Prog)

Utfall jan - 

juni 2018

Summa kostnader 3 264 4 210 2 414 3 610 600 1 785

Summa intäkter -3 264 -4 210 -2 807 -3 610 -600 -2 025

Verksamhetens nettokostnad 0 0 -393 0 0 -240  

Överförmyndarnämndens budgeterade 
kostnader är alltid lika stora som de budge-
terade intäkterna. Detta eftersom medlems-
kommunerna ska finansiera verksamhetens 
kostnader fullt ut. Oavsett vad det blir för 
resultat vid årsbokslutet kommer resultatet 
att överföras till nästkommande år och se-
dan justeras mot medlemskommunerna ef-
ter fördelningsnycklar. 
 

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett 
budgetöverskott på 0,6 mkr som främst be-
ror på lägre personalkostnader på grund av 
vakant tjänst och föräldraledigheter, mindre 
kostnader för verksamhetssystem och kapi-
talkostnader på grund av uppgraderingen 
av verksamhetssystemet är lite försenat. 
Eventuell förändring av semesterskulden är 
inte iakttagen i prognosen.

Sydnärkes överförmyndarnämnd – Investeringsprogos och delårsutfall för 2019 

Överförmyndarnämnd - Investeringsprognos och delårsutfall 2019

Investeringsresultat ÖFN                     

(belopp i tkr)

Bokslut             

2018

Budget             

2019

Utfall               

jan - aug 

2019

Prognos            

2019

Avvikelse 

(Bud - Prog)

Ufall jan - 

juni 2018

ÖFN, ärendehanteringssytem 0 320 0 320 0 0

Summa nettoinvestering 0 320 0 0 0 0

Uppgradering av verksamhetssystemet till 
Wärna Go påbörjades i våras och beräknas 
bli klart under året. 
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Samhällsbyggnadsnämnd 

 
Årets verksamhet 
De uppdrag som samhällsbyggnadsnämn-
den fick i samband med mål och medel har 
utförts och rapporterna är överlämnade till 
mål- och medelberedningen. Förslag på 
lokalförsörjningsplan för Kumla kommun-
koncern har överlämnats till mål- och me-
delberedningen för prioritering och beslut.  

Utredning om samlokalisering av enhet gata 
och parkavdelning har genomförts och re-
dovisas för samhällsbyggnadsnämnden i 
september. Det fortsatta arbetet med sam-
lokaliseringen sker i samband med lokalför-
sörjningsarbetet. 

Åtgärder för att genomföra miljöprogram-
met är bland annat att en miljömåls-grupp, 
bestående av representanter från varje för-
valtning, har bildats under år 2019. Gruppen 
har träffats för att påbörja arbetet med att 
nå de lokala miljömålen.   

Avfallsplanen har varit ute på remiss, in-
komna yttrandena har sammanställts och 
revideringar av planen har gjorts. Planen 
behandlas av samhällsbyggnadsnämnden i 
oktober och av kommunfullmäktige i de-
cember.  

Fastigheter söder om Stenevägen, väster om 
anstalten, del av Stene 3:3 och 3:4 har köpts 
in av kommunen. Markanvisningsavtal har 
tecknats för två tomter i Norra Mos. Arkeo-
logiska undersökningar är påbörjade i Äl-
vesta. Upphandling pågår av projektering av 
exploateringsområdena Sörby, Älvesta och 
Ekeby. 210 personer var anmälda i kommu-
nens tomtkö den 28 augusti. 

Inom förvaltningen pågår fortsatt ett arbete 
för en ökad digitalisering och därigenom 
också tillgänglighet för medborgare, kunder 
och näringsliv.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har bevil-
jat medel för inköp och införande av ett 
felanmälningssystem för teknisk verksam-
het. Projektet startas upp under hösten och 
genomförs under 2020, system och nya ru-
tiner ska vara på plats i december 2020. 

Måltidsenheten arbetar löpande med att ut-
veckla menyer för att tillgodose elevernas 
och de äldres önskemål. Utvecklingsarbetet 
sker bland annat genom matråd på skolor, 
förskolor och boenden. Menyn är även vik-
tigt utifrån målet i miljöprogrammet om 
minskade utsläpp av växthusgaser. Antalet 
helt vegetariska dagar blir fler än tidigare 
och måltider med fågelkött ökar på bekost-
nad av gris- och nötkött. Skolmatsalarna ut-
vecklas för att skapa trivsamma miljöer där 
eleverna i lugn och ro kan äta sin lunch och 
för att skapa ett bättre flöde i serveringen. 
Utsmyckningar i matsalen skapar en mer 
tilltalande miljö.      

Personal  
Inom förvaltningen har flera rekryteringar 
genomförts. Inom tekniska verksamheten 
har verksamhetschefen även haft enhets-
chefsansvar för renhållningen under peri-
oden maj till oktober då ny enhetschef till-
träder. 

Den totala sjukfrånvaron inom förvaltning-
en har minskat till 5,78 procent, jämfört 
med 6,79 procent samma period, kvartal 2, 
2018. Förbättring har skett inom måltids-
enheten som tidigare varit hög. Sjukfrånva-
ron är fortfarande hög inom lokalvårdsen-
heterna. 

Aktiviteter enlig förvaltningens kompetens-
försörjningsplan har genomförts och ytterli-
gare några kvarstår att genomföras senare i 
höst.  
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Ekonomi 
 
Samhällsbyggnadsnämnd – Driftprognos och delårsutfall för 2019 
 

Samhällsbyggnadsnämnd - driftprognos och delårsutfall 2019

Driftresultat SBN                                 

(belopp i tkr)

Bokslut              

2018

Budget             

2019

Utfall               

jan - aug 2019

Prognos            

2019

Avvikelse 

(Bud - 

Prog)

Utfall jan 

- juni 

2018

Summa kostnader 277 988 273 844 184 054 279 576 -5 732 136 003

Summa intäkter -251 534 -242 823 -164 959 -250 055 7 232 -119 748

Verksamhetens nettokostnad 26 454 31 021 19 096 29 521 1 500 16 255  

 
Förvaltningen förväntas hålla driftbudget 
vilket beror på vakanshållning av tjänster, 
att SBN fick ett överfört resultat om cirka 
1,3 mkr samt att intäktsutfallet är högre. Det 
finns en stor avvikelse mellan enheternas 
resultat.  

I nuläget prognosticerar kommunfastigheter 
ett underskott på driftkostnaderna om cirka 
4,8 mkr vilket beror på att kostnaderna för 
fastighetsdrift, inhyrda lokaler och personal 
är högre än budgeterat.  

Teknisk verksamhet prognosticerar ett un-
derskott om cirka 0,5 mkr Budgeten  

för vinterväghållning är överskriden med 
cirka 1 mkr. Gatuenheten har fortfarande 
ambitionen att täcka upp dessa kostnader 
med intäkter avseende kabelgravar, men det 
är osäkra intäkter.  

Inom miljö- och byggverksamheten finns en 
del vakanser/tjänstledigheter som håller 
kostnadsutfallet nere. I nuläget prognostice-
ras ett överskott om cirka 2,2 mkr.  

Kapitalkostnaderna beräknas bli lägre än 
budget. Förväntat överskott är 1,5 mkr.  

Kommunfastigheters – Investeringsprogos och delårsutfall för 2019 

Investeringsresultat KFA                    

(belopp i tkr)

Bokslut              

2018

Budget             

2019

Utfall               

jan - aug 2019

Prognos            

2019

Avvikelse 

(Bud - 

Prog)

Utfall jan 

- juni 

2018

Nytt LSS-boende  (KF) 0 43 379 25 605 43 379 0

Utbyte kvicksilverarmaturer 0 0 0 0 0

Solbacka, brandskyddsåtgärder 0 1 258 211 1 258 0

Övriga lokaler, planerat underhåll 0 0 0 0 0

Fordon 0 40 0 40 0

Vialundskolan ombyggnad 0 2 588 110 2 588 0

Vårdboende Akvarellen nybyggnad 0 102 47 102 0

Kyrkskolan upprustning 0 126 134 134 -8

Skogstorpsskolan ombyggnad 0 1 300 913 1 300 0

Frejgården, upprustning 0 700 780 780 -80

Utbyte kvicksilverarmaturer 0 400 36 400 0

Driftförbättrande åtgärder 0 500 0 500 0

Säkerhetshöjande åtgärder 0 500 0 500 0

Byte av värmeanläggning 0 850 330 850 0

Stadshuset, ombyggnad av hiss 0 450 0 450 0

Planerat underhåll 0 9 351 3 038 9 351 0

Lokalvårdsinventarier 0 250 0 250 0

Köksutrustning 0 350 169 350 0

Summa nettoinvestering 53 665 62 144 31 373 62 232 -88 28 118  
 
LSS-boendet, Stene brunn, besiktningspe-
rioden har påbörjats. Vissa utvändiga åtgär-

der återstår. Prognos för projektbudget är 
ett överskott.  
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Vialundskolan, ej reglerat ekonomiskt på 
grund av tvist gällande funktionen av vissa 
installationsarbeten. Skogstorpsskolan, om-

byggnad, färdigställt. Arbeten ej slutfakture-
rade. Solbacka – Åtgärder avseende brand-
skydd pågår.  

 

Teknisk verksamhet – Investeringsprogos och delårsutfall för 2019 

Investeringsresultat TEK                     

(belopp i tkr)

Bokslut              

2018

Budget             

2019

Utfall               

jan - aug 2019

Prognos            

2019

Avvikelse 

(Bud - 

Prog)

Utfall jan 

- juni 

2018

Väg Ryttartorpet - Norra Mosvägen 1 812 634 1 812 0

Utbyte fordon   B2019 2 000 1 873 2 000 0

Arbetsmaskiner   B2019 1 500 0 1 500 0

Köksutrustning   B 2019 500 99 500 0

Genomförande cykelplan   B 2019 3 000 801 3 000 0

Genomförande säkra skolmiljöer   B 2019 200 10 200 0

Beläggning Märtas backe   B 2019 120 0 120 0

Beläggning Matildelundsgatan   B 2019 200 0 200 0

Planerat beläggningsunderhåll, gator B 2019 3 000 2 411 3 000 0

Gatubelysning, utbyte LED-lampor B 2019 439 0 439 0

Belysning återvinningsstation, pulkabackar B 2019 150 0 150 0

Kumla sjöpark, amfiteatern markarbete 450 0 450 0

Köp Stene 3:4 del av 1 764 1 764 1 764 0

Köp Stene 3:3 del av 945 945 945 0

Köp Stene 3:5 del av 291 1 400 1 400 -1 109

Fastighetsreglering Ekeby-Nybble 4:2 0 111 111 -111

Exploateringsområden 13 067 1 629 12 775 292

Summa nettoinvestering 16 152 29 438 11 677 30 366 -928 4 349

Specifikation för exploateringsområden finns på s.  31-32

Ny väg Ryttartorpet - Norra Mosvägen på-
börjas under senhösten. Genomförande cy-
kelplan - Grusvägen Gamla Örebrovägen - 
väg 690 har asfalterats. Genomförande cy-
kelplan – Separat cykelbana på del av Västra 
Bangatan har beställts.  

Cykelställ har köpts in till stationsområdet. 
Säkra skolmiljöer - Hastighetspåminnare 
ska köpas in. Grundförstärkning av amfitea-
tern i Kumla sjöpark pågår. 

  
För 2019 finns inget investeringsanslag för miljö- och byggverksamheten
 
 
Måluppfyllelse 
 

 
 
 

Samhällsbyggnadsnämnd – Uppföljningsmått delår 2019  
Samhällsbyggnadsnämnden har 7 uppföljningsmått och till delåret har 1 av uppföljningsmåtten 
ett färdigt årsresultat. Detta är ett resultat från medborgarundersökningen 2018 och eftersom vi 
deltar i denna undersökning vartannat år så gäller förra årets resultat även för 2019.  

 
Kommuninvånarnas nöjdhet med un-
derhåll och skötsel av gator och vägar 
Resultatet för 2018 var ett nöjdhetsindex på 
5,3 (max 10) vilket var i paritet med tidigare 

resultat från 2016. Män var något mindre 
nöjda än kvinnor. Resultatet hamnade inom 
målvärdesnivån Gult. 
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Affärsdrivande verk 

 

Årets verksamhet 

VA-enheten 
Sammanslagningen av arbetsgrupperna VA-
ledningar och verk till en enhet har innebu-
rit förändringar som gör att organisationen 
behöver utvecklas vad gäller samverkan 
inom enheten. Fortsatt arbete med renove-
ring av VA-ledningar och serviceventiler 
som har bytts ut. Arbetet med VA-planen 
pågår. Ombyggnaden av reningsverket fort-
sätter. På grund av pensionsavgång kommer 
projektorganisationen att ses över. 

Renhållning 
Ett kommungemensamt arbete med att ta 
fram samverkansavtal för avfallshantering 
pågår i länet. Syftet är att skapa en plattform 
för både tjänstemän och politiker med an-
svar för avfallsfrågor samt att främja ut-

veckling, kvalitet, kostnadseffektivitet, 
kundservice och miljöanpassning av den lo-
kala avfallsverksamheten. Förberedelser för 
samråd gällande producentansvar för in-
samling av förpackningar och tidningar på-
går. Förordningarna om producentansvar 
för förpackningar och returpapper har änd-
rats och kommer att innebära förändringar 
av insamlingssystemen. Återvinningscen-
tralen har utökat sina öppettider till två 
kvällar per vecka. 

Personal 
Tjänsten som enhetschef har varit vakant 
och ny enhetschef kommer att vara på plats 
1 oktober. I övrigt har det varit svårt att re-
krytera semestervikarier med nödvändiga 
kvalifikationer. 

 
Ekonomi 
  
Vatten- och avloppverkens – Driftprognos och delårsutfall för 2019 

Driftresultat VA                               

(belopp i tkr)

Bokslut              

2018

Budget             

2019

Utfall               

jan - aug 

2019

Prognos            

2019

Avvikelse 

(Bud - 

Prog)

Utfall jan 

- juni 

2018

Summa kostnader 49 938 46 457 31 848 50 078 -3 621 23 592

Summa intäkter -49 938 -46 457 -31 848 -49 034 2 577 -23 592

Verksamhetens nettokostnad 0 0 0 1 044 -1 044 0

Ackumulerat resultat 947 1 137 1 044 2 181 0  
 
Årets budgeterade resultat är +1,1 mkr. 
Prognosticerat resultat bedöms bli -1 mkr, 
en försämring jämfört med budget med 
cirka 2,1 mkr. Avvikelsen beror på oförut-
sedda kostnader för upptagning av bryggor i 

Tisaren samt högre kostnad för konsulter i 
samband med ombyggnationen av renings-
verket. Intäkterna förväntas totalt bli cirka 
2,5 mkr högre än budgeterat.  
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Vatten- och avloppverkens – Investeringsprogos och delårsutfall för 2019 
 
Investeringsresultat  VA                     

(belopp i tkr)

Bokslut             

2018

Budget             

2019

Utfall               

jan - aug 

2019

Prognos            

2019

Avvikelse 

(Bud - 

Prog)

Ufall jan - 

juni 2018

Reningsverk, ombyggnad 19 506 11 655 13 655 5 851

Ombyggnad av rötkammare i reningsverket 1 120 1 576 1 800 -680

SBN VA  Dagvattenpump Drottninggatan 1 300 3 083 3 373 -2 073

Ledningar, VA-renovering B 2019 5 000 3 171 4 500 500

Reningsverket blåsmaskin B 2019 470 0 0 470

Reningsverket omrörare kväverening B 2019 300 0 0 300

Exploatering VA 179 35 397 -218

Summa nettoinvestering 17 728 27 875 19 519 23 724 4 151 9 862

Specifikation för exploateringsområden finns på s.  33

Ombyggnation reningsverk – Prognos för 
2019 är ett överskott på cirka 5,8 mkr. To-
talt för projektet prognosticeras ett under-
skott på cirka 3 mkr. Ombyggnationen är 
försenad och beräknas vara klart under 
april 2020. Investeringen gällande blåsma-
skinen samt omrörare kväverening kommer 
att ingå i ombyggnationen av reningsverket. 

Ombyggnad av rötkammare – Prognos tyder 
på ett underskott på cirka 0,7 mkr. Om-
byggnationen av dagvattenstation på Drott-
ninggatan – Mindre arbeten återstår.  Pro-
gnos för totalkostnad 6,4 mkr (3 mkr 2018 
och 3,4 mkr 2019). Det innebär en negativ 
avvikelse för 2019 på cirka 2,1 mkr.  

 

Renhållningsverkets – Driftprognos och delårsutfall för 2019 

Driftresultat RH                                 

(belopp i tkr)

Bokslut              

2018

Budget             

2019

Utfall               

jan - aug 2019

Prognos            

2019

Avvikelse 

(Bud - 

Utfall jan 

- juni 

Summa kostnader 20 369 20 166 13 160 20 427 -261 8 961

Summa intäkter -20 369 -20 166 -13 160 -19 865 -301 -8 961

Verksamhetens nettokostnad 0 0 0 562 -562 0

Ackumulerat resultat 489 -525 -562 -1 087 0

Årets budgeterade resultat är – 0,525 mkr. 
Prognosticerat resultat bedöms bli -1 mkr 
vilket är en försämring jämfört med budget 
med cirka 0,5 mkr. Kostnader för personal 
är högre än budget och en markhyra för 

2018 belastar driften. Kapitalkostnaderna 
ger ett överskott på cirka 0,35 mkr. Intäk-
terna förväntas totalt bli cirka 0,3 mkr lägre 
än budgeterat.   

 
För 2019 finns det inga investeringsanslag gällande renhållning. 
 
Måluppfyllelse  

Affärsdrivande verkens – Uppföljningsmått delår 2019  
De affärsdrivandeverken har 2 uppföljningsmått och till delåret har 1 av uppföljningsmåtten ett 
färdigt resultat. Detta är ett resultat från medborgarundersökningen 2018 och eftersom vi deltar 
i denna undersökning vartannat år så gäller förra årets resultat även för 2019.  

 
Kundnöjdheten gällande återvinnings-
centralen 
Resultatet för 2018 var ett nöjdhetsindex på 
7,0 (max 10) vilket var en försämring med 

0,4 enheter mot tidigare resultat från 2016. 
Män var något nöjdare än kvinnor. Resulta-
tet hamnade inom målvärdesnivån Gult. 
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Myndighetsnämnd  

 
Årets verksamhet 
Inom förvaltningen pågår ett arbete för en 
ökad digitalisering och därigenom också 
tillgänglighet för medborgare, kunder och 
näringsliv. 

 Från årsskiftet infördes central skanning av 
inkommande post, vilket innebär att in-
kommande pappershandlingar inte längre 
hanteras på förvaltningen. 

Förvaltningen har lyft tre idéer till utveckl-
ingsportfölj för digitala Kumla 2025, varav 
en rör myndighetsnämndens ansvar; utbyte 
av verksamhetssystem för miljö- och bygg-
lovhandläggning. 

 Den första juli 2019 införs ännu en förenk-
ling på bygglovsområdet. Ändringen inne-
bär ett undantag från krav för bygglov för 
altaner till en- och tvåbostadshus. 

En ny tobakslag trädde i kraft i juli. Det in-
nebär att enhetens ansvar för rökfria mil-
jöer utökats med fler typer av områden, till 
exempel lekplatser, stationer och hållplatser 

för kollektivtrafik och entréer till lokaler där 
rökförbud råder inomhus.  

Livsmedelslagen har fått nya bestämmelser 
om sanktionsavgifter för vissa överträdelser 
av livsmedelslagstiftningen. Det handlar om 
tillfällen då nya livsmedelsanläggningar inte 
anmäls till kommunen innan verksamheten 
påbörjas, eller ägarbyten av befintliga verk-
samheter som inte anmäls.  

Från den 1 januari till 31 augusti har 34 
ärenden om parkeringstillstånd registrerats 
och hanterats. 

Inom förvaltningen har flera rekryteringar 
genomförts. Den totala sjukfrånvaron inom 
förvaltningen har minskat till 5,78 procent, 
jämfört med 6,79 procent samma period, 
kvartal 2, 2018. Aktiviteter enlig förvalt-
ningens kompetensförsörjningsplan har ge-
nomförts och ytterligare några kvarstår att 
genomföras senare i höst.  

 

Ekonomi 

Myndighetsnämnd – Driftprognos och delårsutfall för 2019 

Myndighetsnämnd - Driftprognos och delårsutfall för 2019

Driftresultat MN                                 

(belopp i tkr)

Bokslut              

2018

Budget             

2019

Utfall               

jan - aug 

2019

Prognos            

2019

Avvikels

e (Bud - 

Prog)

Utfall 

jan - juni 

2018

Summa kostnader 373 398 304 435 -37

Summa intäkter 0 0 0 0 0

Verksamhetens nettokostnad 373 398 304 435 -37 212  
 
Kostnadsutfallet avseende politisk verk-
samhet ser ut att bli högre än budgeterat då 
arvodena höjdes mer än budgetuppräkning 

 

en. Utfallet för övriga kostnader ligger lågt, 
men kommer inte kunna täcka avvikelsen 
på arvodeskostnader helt. I nuläget progno-
sticeras ett underskott om cirka 37 tkr. 

Måluppfyllelse  

Myndighetsnämndnämnd – Uppföljningsmått delår 2019  
Myndighetsnämnden har 3 uppföljningsmått och till delåret har 1 av uppföljningsmåtten ett fär-
digt årsresultat.  
  
Nöjdheten hos de företag som kommit i kontakt med förvaltningens myndighetsutövning
Nöjdkundindex, NKI, har ökat från 76 år 2018 till 79 detta år.  Mest nöjda är företagen med be-
mötandet. Målvärde grönt uppnås.
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Kultur- och fritidsnämnd 

 
Årets verksamhet 
Ung Fritid har under perioden startat upp 
helgverksamhet, vilket varit både välbesökt 
och uppskattat av kommunens unga. Totalt 
besökte 3 745 ungdomar någon av Ung Fri-
tids mötesplatser under perioden, vilket är 
en minskning 832 besök i jämförelse med 
samma period 2018. Minskningen antas 
bero på att den nya mötesplatsen för verk-
samheten Kvisten ännu inte helt etablerat 
sig. Biblioteket har fram till sista augusti 
haft 132 073 besökare, vilket är en minsk-
ning i jämförelse med tidigare år. Samman-
lagda utlån uppgick till 98 307 stycken, vil-
ket även det är minskning. Fem olika ut-
ställningar har visats på bibliotekets utställ-
ningshall, och ytterligare fjorton har visats 
på de mindre utställningsytorna för ama-
törkonstnärer och skolklasser. 

Väntjänsten fortsätter sitt arbete med fre-
kvent programverksamhet, där sammanlagt 
83 gemenskapsträffar genomförts under pe-
rioden. Brukarråden har träffats vid sex till-
fällen och hembesöksverksamhet till en-
samma, äldre i kommunen fortsätter.  

Årets avverkning av skog är nu slutförd, vil-
ket även i år blev ovanligt mycket på grund 
av granbarkborresangrepp. Detta medför 

behov av att avverka skog i förtid, samt 
ökade behov av återplantering. 

Campingen har varit välbesökt under denna 
säsong med 5 873 gästnätter fram till sista 
augusti. Campingen öppnade tidigare detta 
år och hålls öppen fram till 30 november.. 
Djupadalsbadet har haft 145 803 besökare 
under perioden, vilket är något färre än för-
väntat. Inomhusbadet höll stängt för reno-
vering vecka 33–35, och utomhusbadet un-
der vecka 35. Växthuset hade första besöks-
toppen redan i april tack vare dagligen an-
ländande busslaster under tre veckors tid 
från ett privat bussbolag. 

Inför sommaren anlade parkavdelningen en 
boulebana på torget, och Aspgatans lekplats 
renoverades för leksugna barn. Med hjälp av 
statliga medel för avgiftsfria sommarlovsak-
tiviteter arrangerades ett stort utbud av ak-
tiviteter för kommunens barn och unga. 
Biblioteket har bland annat erbjudit ”tors-
dags-häng” för barn med pyssel och filmvis-
ning, barnaktiviteter i anslutning till bok-
bussen samt ”Sommarkultur” för barn i 
Kumla sjöpark i samarbete med Växthuset. 
Ung fritid har i samverkan med Naturskolan 
erbjudit flera naturupplevelser i lovpro-
grammet med bland annat kanoting och 
geocaching i Kumla Sjöpark. 

Ekonomi 
 
Kultur- och fritidsnämndens – Driftprognos och delårsutfall för 2019 

Driftresultat KOF                                 

(belopp i tkr)

Bokslut              

2018

Budget             

2019

Utfall               

jan - aug 2019

Prognos            

2019

Avvikelse 

(Bud - Prog)

Utfall jan 

- juni 

2018

Summa kostnader 112 658 109 893 72 803 108 913 980 47 135

Summa intäkter -38 921 -34 606 -23 658 -33 846 -760 -10 748

Verksamhetens nettokostnad 73 737 75 287 49 144 75 067 220 36 387  
 
Kultur- och fritidsnämndens nettokostnad 
beräknas uppgå till 75 mkr för år 2019. Det 
innebär en positiv avvikelse mot budget på 
0,2 mkr. Överskottet kommer från ett lågt 
utfall i personalbudgeten på grund av va-
kanta tjänster. Att nämndens totala över-
skott vid årets slut inte förväntas bli högre 
beror på låga intäkter. Badets verksamhet 
når inte upp till det budgeterade intäktskra-

vet. Det är främst intäkterna från badets 
gym som är lägre. Anledning tros bero på att 
en stor del av gymmets medlemmar passade 
på att köpa årskort i slutet av föregående år 
innan prishöjning för 2019 skedde. Detta 
skulle kunna innebära att större försälj-
ningsintäkt sker i årets sista månad även 
detta år då årskorten går ut och behöver 
förnyas. Det går dock inte med säkerhet att 
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säga huruvida dagens medlemmar väljer att 
förnya sina årskort på badets gym eller om 
de väljer att byta till någon annan aktör för 

gym. I enlighet med försiktighetsprincipen 
prognostiseras därmed ett intäktstapp på 
badets verksamhet vid årets slut. 

 
Kultur- och fritidsnämndens – Investeringsprogos och delårsutfall för 2019  

 

 
 
 

 
Slutsumman för det nya konstgräset blev 
0,1 mkr dyrare än budget. Tillgänglighets-
anpassningen på motorstadion blev även 
den dyrare än budget. Utfallet på maskiner 
och fordon blev 87 tkr lägre än budget, in-
köp av pistmaskin samt en gräsklippare till 
parkavdelningen har skett. Det finns ingen 
exakt slutsumma för investering av ny bok-
buss, men den beräknas att maximalt 
hamna på 4,8 mkr. Utbytet av sarg i ishallen 

har skjutits upp då det beviljade anslaget 
inte är tillräckligt för att både köpa ny sarg 
och montera om läktaren. De utfall som 
finns hittills kommer från konsultkostnader. 
Inte heller förväntas något utfall för rid-
led/mountainbikeled innan detaljplanen för 
utvidgning av Fortums verksamhet är anta-
gen, vilket förmodligen inte kommer att ske 
under året. Nämndens resterande investe-
ringar förväntas att hålla budget. 

 
Måluppfyllelse  
 

Kultur- och fritidsnämndens – Uppföljningsmått delår 2019  
Kultur- och fritidsnämnden har 10 uppföljningsmått och till delåret har 2 av uppföljningsmåtten 
ett färdigt resultat. Detta är resultat från medborgarundersökningen 2018 och eftersom vi deltar 
i denna undersökning vartannat år så gäller förra årets resultat även för 2019.  

Nöjdhetsgraden med öppettiderna vid 
kommunens idrotts- och motionsanlägg-
ningar 
Resultatet för 2018 var ett nöjdhetsindex på 
6,9 (max 10) vilket var en försämring med 
0,1 enheter mot tidigare resultat från 2016. 
Män var mindre nöjda än kvinnor. Resulta-
tet hamnade inom målvärdesnivån Gult. 
Kultur- och fritidsförvaltningen har utökat 
öppettiderna vid kommunens idrotts- och 
motionsanläggningar, men tiderna utnyttjas 
inte optimalt. Under hösten 2019 kommer 
därför en informationskampanj genomföras 
för att öka medvetenheten om och bok-
ningsgraden av anläggningarna. 

Nöjdhetsgraden med biblioteksverk-
samheten 
Resultatet för 2018 var ett nöjdhetsindex på 
8,2 (max 10) vilket var en försämring med 
0,1 enheter mot tidigare resultat från 2016. 
Män var mindre nöjda än kvinnor. Resulta-
tet hamnade inom målvärdesnivån Gult. Att 
nöjdhetsgraden sjunkit något bland män be-
ror sannolikt på en nationell trend där män 
läser mindre skönlitteratur än kvinnor. 
Biblioteket arbetar aktivt med att förbättra 
nöjdhetsgraden genom både läsfrämjande 
arbete och en omfattande programverk-
samhet för att svara upp mot efterfrågan 
och attrahera nya besökare.  
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Nämnden för livslångt lärande 

 
Årets verksamhet 
Förvaltningsledning  
Förvaltningen leds av förvaltningschef och 
tre verksamhetschefer. Administratörer för 
förskolan och skolan är anställda på enhet-
erna och viss del centralt för övergripande 
frågor och samordning. Tjänsten som verk-
samhetschef för F-6 har varit vakant under 
våren men i augusti tillträdde Catharina 
Lindvall-Scharmer. 

 
Förskolan  
Förskoleverksamheten har haft fokus på 
implementering av nya Läroplanen 2018 
som trädde i kraft 1 juli 2019. Förskoleche-
ferna (Rektorerna i förskolan) har fortsatt 
utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 
utifrån målen i nya Läroplanen. Våren 2019 
var alla 22 förskolor fullbelagda. Till augusti 
börjar en stor årskull i förskoleklass vilket 
innebär att det är fler barn som lämnar för-
skolan än som börjar. Förvaltningen kom-
mer på grund av detta ha bättre möjligheter 
att tillmötesgå vårdnadshavarnas önskemål 
om förskoleplatser. Kumla kommuns första 
fristående förskola, Fjärilen, öppnades i feb-
ruari och har cirka 55 platser. Fjärilen har 
under våren inte varit fullbelagd. Två för-
skolechefer rekryterades och påbörjade sina 
anställningar i början på året. Alla pedago-
ger har nu fått en utbildning i ICDP-
International Child Development Pro-
gramme. ICDP är ett enkelt, samhällsorien-
terat program vars målsättning är att stödja 
och främja psykosocial omsorgskompetens 
hos personer som ansvarar för barns om-
sorg. Två förskolechefer är klara med rek-
torsutbildningen och sju medarbetare har 
validerats till barnskötare. Utbildningarna 
leder till att säkra behörigheten för de olika 
yrkeskategorierna. Från den 1 juli 2019 
ändras skollagen och befattningen förskole-
chef ändras till rektor. Det innebär till ex-
empel att det är krav på att gå rektorsut-
bildningen.  
 
Grundskolan 
Under våren har arbetet med att införa en 
dator per elev i grundskolan fortsatt. Samt-
liga elever i skolåren 4-9 disponerar nu en 
Chromebook. Preliminärt upplever lärare 

och elever att förändringen underlättar det 
dagliga arbetet avsevärt. Förvaltningsled-
ningen har under våren avslutat insatsen för 
förbättrad styrning som genomförts i sam-
arbete med Skolverket. Under september 
kommer arbetet att sammanfattas i en revi-
derad plan för det systematiska kvalitetsar-
betet- Kunskap i fokus. Samtliga F-6 skolor 
har genomfört en nulägesanalys av sin verk-
samhet. Förväntade effekter är att relevanta 
åtgärder ska kunna sättas in för att utveckla 
skolorna så att elevernas resultat förbättras. 
Kumla kommun har antagits till arbetet 
”Ledning och styrning matematik” som bed-
rivs av Sveriges kommuner och landsting 
samt Nationellt Centrum för matematikut-
veckling. Genom att delta i arbetet är avsik-
ten att matematikundervisningen i skolåren 
F-3 ska utvecklas så att en god grund läggs 
för kommande skolår.  
 
Gymnasieskola och vuxenutbildning 
Avvecklingen av John Norlandergymnasiet 
fortgår. Antalet anställda har anpassats till 
förändrat elevantal. Utredning om lokalför-
ändringar pågår. Genom utökad vuxenut-
bildning har lokalutnyttjandet ökats. Mins-
kade hyreskostnader krävs dock fortfa-
rande. En organisation för uppföljning av in-
terkommunala elever har etablerats. Det är 
för tidigt att utläsa effekter i form av full-
följda studier och studieresultat av dessa 
förändringar. Genom samverkan och er-
hållna statsbidrag har Kumlas innevånare 
numera tillgång till ett brett utbud av yrkes-
utbildningar. För personer med bristande 
kunskaper i svenska kombineras yrkesut-
bildningen med yrkessvenska. Antalet ut-
bildningsplatser i Kumla har fortsatt att öka, 
vilket bidrar till bättre ekonomi för vuxen-
utbildningen och förvaltningen som helhet. 
Vuxenutbildningen i samarbete med Arbets-
förmedlingen och Arbetsmarknads- och in-
tegrationsenheten beviljades i juni ESF-stöd 
för ett arbete med att öka etableringen i ar-
betslivet. Lyckas projektet kan det leda till 
ökad livskvalitet, samt förbättrad kommunal 
ekonomi. 
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Ekonomi 
 
Nämnd för livslångt lärande – Driftprognos och delårsutfall för 2019  

Driftresultat NLL                                 

(belopp i tkr)

Bokslut              

2018

Budget             

2019

Utfall               

jan - aug 

2019

Prognos            

2019

Avvikelse 

(Bud - 

Prog)

Utfall jan - 

juni 2018

Summa kostnader 681 158 695 923 457 265 704 232 -8 309 334 660

Summa intäkter -106 960 -99 008 -67 549 -107 317 8 309 -48 990

Verksamhetens nettokostnad 574 198 596 915 389 716 596 915 0 285 670  
 

Nämnd för livslångt lärande prognostiserar 
en budgetavvikelse på 0 vid årets slut. 
Elevavstämningen i mars innebar att budge-
ten minskade med 0,9 mkr då färre elever 
än beräknat fanns i verksamheterna. Budge-
ten har även justerat genom att budgetera 
för intäkter i form statsbidrag, vars storlek 
vid ingången av året var okända, och möta 

upp dessa intäkter genom att budgetera för 
lika mycket högre personalkostnader. De 
två största prognostiserade budgetavvikel-
serna är personalkostnader (-8,2 mkr) och 
statsbidrag (+6,1 mkr). Stora delar av dessa 
högre statsbidrag är avsedda att täcka upp 
för högre personalkostnader.  

 
Nämnd för livslångt lärande – Investeringsprogos och delårsutfall för 2019 

Investeringsresultat  NLL                     

(belopp i tkr)

Bokslut             

2018

Budget             

2019

Utfall               

jan - aug 

2019

Prognos            

2019

Avvikelse 

(Bud - 

Prog)

Ufall jan - 

juni 2018

Inventarier, Sörby förskola 140 34 140 0

Inventarier förvaltningsgemensamt 1 600 553 1 600 0

Utemiljö, grund- och förskola 630 115 630 0

It-investering, en dator per elev 2 490 2 556 2 556 -66

Summa nettoinvestering 6 358 4 860 3 258 4 926 -66 487

Investeringsbudgeten 2019 för Nämnd för 
livslångt lärande uppgår till cirka 4,8 mkr 
varav 0,36 mkr är överfört från investe-

ringsbudgeten 2018. I nuläget prognostise-
rar endast en mindre avvikelse på IT-
investeringen en dator per elev. 

 
Måluppfyllelse 
 
Nämnd för livslångt lärande - Uppföljningsmått delår 2019  

För nämnd för livslångt lärande finns 11 uppföljningsmått och 5 har ett färdigt resultat i delårs-
bokslutet.  
 
Vårdnadshavare ska uppleva att de har 
en bra dialog med personalen i sitt barns 
förskola.  
Vårdnadshavare med barn i förskolan födda 
2014 och 2016 har tagit ställning till påstå-
enden om delaktighet, återkoppling från 
förskolan och hur nöjda de är med verk-
samheten. I genomsnitt svarade 77 procent 
positivt på dessa påståenden. Målvärdet är 
Gult. Resultatet är på samma nivå som 2018. 

På påståendet ”Jag får en bra återkoppling 
på mitt barns utveckling från förskolan” 
svarar 71 procent att de instämmer. Vilket 
är på samma nivå som de senaste två åren.  
Arbetet med föräldrasamverkan har fortsatt 
på förskolorna. Målet har varit att utveckla 
informations- och dokumentationsverktyget 
med fokus på läroplansmålen och barns ut-
veckling. Vårdnadshavarna ska fortlöpande 
ha samtal om barnets trivsel, utveckling och 
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lärande vid exempelvis hämtning och läm-
ning.  
 
Vårdnadshavare ska uppleva att de har 
en bra dialog med personalen i sitt barns 
grundskola.  
Vårdnadshavare med barn i årskurs två, fem 
och åtta har i en enkät tagit ställning till på-
ståenden om information, samtal om bar-
nens skolgång och bemötande. I genomsnitt 
svarade 77 procent positivt på dessa påstå-
enden. Målvärdet är Gult. Vårdnadshavare 
till elever i årskurs två och fem är mer posi-
tiva än vårdnadshavare i årskurs åtta. En 
större andel vårdnadshavare är positiva till 
bemötande än vad de är gällande informat-
ionen från skolorna. Skolorna arbetar med 
att förbättra informationen som finns om 
elevernas skolarbete och utveckling. För-
valtningen avser att inom kort revidera rikt-
linjerna för hur informationen ska utformas 
för att bättre tillmötesgå vårdnadshavarnas 
önskemål. Förvaltningen har planerat ett 
arbete med att ta fram ett förväntansdoku-
ment som en grund för samarbetet mellan 
hem och skola. 
 
Vårdnadshavare ska uppleva att de har 
en bra dialog med personalen i sitt barns 
fritidshem.  
Vårdnadshavare med barn på fritidshem 
som går i förskoleklass eller årskurs två har 
tagit ställning till påståenden information, 
bemötande och hur nöjda de är med fritids-
hemmet. I genomsnitt svarade 75 procent 
positivt på frågorna. Målvärdet är Gult. En 
större del av vårdnadshavarna för förskole-
klassbarnen är mer nöjda än de med äldre 

barn. Resultatet är drygt 5 procent lägre än 
förra årets mätningar. Fritidshemmen ana-
lyserar och diskuterar sina specifika resultat 
inom personalgruppen och tillsammans 
med vårdnadshavarna för att hitta förbätt-
ringsområden med fokus att höja målupp-
fyllelsen. 
 
Vårdnadshavare ska uppleva förskolan i 
Kumla som en trygg verksamhet.  
Vårdnadshavarna tar ställning till påståen-
dena ”mitt barn är trygg i förskolan” och 
”jag känner mig trygg när mitt barn är i för-
skolan”. I årets enkät har 90 procent svarat 
att de instämmer i påståendena. Målvärdet 
är Gult. Andelen positiva svar är samma som 
2018.   
 
Elevers ska känna sig trygga när de är i 
grundskolan.  
I elevenkäten svarade 90 procent av elever-
na i både årskurserna fem och åtta att de 
känner sig trygga i skolan. Andelen elever 
som känner sig trygga är på samma nivå 
som 2018. Målvärdet är Grönt. Andelen ele-
ver som känner sig trygga varierar mellan 
skolorna från 76 procent till 100 procent. På 
skolorna pågår ett fortlöpande arbete för att 
skapa och behålla tryggheten i verksamhet-
en. Enligt förvaltningens årshjul reviderar 
skolorna årligen sin plan mot kränkande 
behandling. I det arbetet ingår att kartlägga 
risker och att vidta åtgärder för att minska 
alla former av diskriminering och krän-
kande behandling. Förvaltningen genomför 
också riktad uppföljning i skolor och klasser 
som har låga resultat.
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Socialnämnd 

 
Årets verksamhet 
Gemensamt 
Socialnämnden har antagit kompetensför-
sörjningsplan för socialförvaltningen. 

Detta ger en möjlighet att arbeta strategiskt 
och strukturerat med att öka Kumla kom-
muns attraktivitet som arbetsgivare och 
möjliggöra att vi har medarbetare i verk-
samheten som har rätt kompetens för upp-
draget.  
Socialnämnden prognostiserar en budget i 
balans. Men det finns en del osäkerhetsfak-
torer i denna prognos som främst härrör sig 
till ökningen av försörjningsstöd, nya ären-
den inom personlig assistans samt anlitan-
det av sjuksköterskor via bemanningsföre-
tag. 
  
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag 
att på augusti nämnd redovisa åtgärder för 
kvarhållande av budget i balans 2019. Detta 
ger en möjlighet att arbeta proaktivt med att 
ha en budget i balans. 
I arbetet med framtagandet av internbudget 
för 2020 ger socialnämnden förvaltningen i 
uppdrag att ta fram åtgärder för budget i ba-
lans. Dessa åtgärder ska redovisas på 
nämnd i augusti. Detta beslut ger förvalt-
ningen möjlighet att, tillsammans med med-
arbetare och fackliga representanter arbeta 
proaktivt med budget för 2020. 
 
Individ och familjeomsorgen  (IFO) / In-
tegration av barn och unga (IBU) 
Socialnämnden  omfördelar en  tjänst som 
hälsopedagog till biståndshandläggare. Bi-
ståndshandläggarna har under många år 
haft svårigheter att hinna med beslutsfat-

tande och uppföljningar. Att ha en effektiv 
handläggning är grunden i en kostnadsmed-
veten vård- och omsorg. Denna utökning ger 
förvaltningen en möjlighet att arbeta effek-
tivt. Anhörigstödstjänst avvecklas. Ansvaret 
för strategiskt anhörigstöd läggs på Öppen-
vårdensenheten vuxen och det praktiska 
anhörigstödet fördelas ut på verksamheter-
na. Detta ger en möjlighet att utveckla anhö-
rigstödet så att samtliga grupper som berörs 
av det lagstyrda anhörigstödet får stöd. 
Efter att en av bemanningsassistenterna av-
slutat sin tjänst beslutas att omfördela 
denna tjänst till bemanningsekonom. Denna 
kompetensväxling ger en större möjlighet 
att arbeta effektivare med personalplane-
ring. 
 
Vård och omsorg/LSS 
Arbetstiden för nattarbete förändras från 
dagens tio timmar till nio och en halv timme. 
Denna förändring gäller all baspersonal. 
 
Vård och omsorg (VoO) 
En evakueringsplan för Kungsgården är 
framtagen i och med detta minskas antalet 
permanenta boendeplatser med två och 
man konverterar om demensplatser till väx-
elvårdsplatser under evakueringstiden. I ar-
betet med att få en budget i balans 2020 
minskas antalet årsarbetare på de så kallade 
BPSD platserna (Beteendemässiga och psy-
kiska symptom vid demens) from 2019-11-
11. Avgifterna för kosten inom vård och om-
sorg höjs i två steg, en under hösten 2019 
och en vid årsskiftet 2019-2020. Detta för 
att kostnaden för kosten ska motsvara 
nämndens faktiska kostnad 

 
Ekonomi 
 
Socialnämndens – Driftprognos och delårsutfall för 2019  

Driftresultat SOC                                 

(belopp i tkr)

Bokslut              

2018

Budget             

2019

Utfall               

jan - aug 

2019

Prognos            

2019

Avvikelse 

(Bud - 

Prog)

Utfall      

jan - juni 

2018

Summa kostnader 516 257 502 333 339 203 505 633 -3 300 257 501

Summa intäkter -90 008 -67 735 -51 470 -72 735 5 000 -43 501

Verksamhetens nettokostnad 426 250 434 598 287 733 432 898 1 700 214 000  
Socialnämnden prognostiserar en positiv 
avvikelse mot budget på 1,7 mkr. Till över-
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skottet bidrar att medel avsatta för plane-
ringsreserv och löneökningar inte kommer 
att förbrukas. 
 
För Individ-och familjeomsorg väntas ett 
sammanlagt överskott. Höga kostnader för 
försörjningsstöd bland annat beroende på 
ökat antal hushåll ger underskott medan 
minskade kostnader för institutionsplace-
ringar inom barn och familj och låga perso-
nalkostnader ger överskott.  
Fler och utökade beslut om insatser med 
personlig assistans och korttidsvistelse  
 
 

samt färre sålda korttidsplatser till andra 
kommuner ger underskott inom LSS-
verksamheten medan senarelagd öppning 
av nytt gruppboende på Skolvägen ger över-
skott.  
 
Inom Vård och omsorg visar hemtjänsten 
överskott beroende på färre hemtjänsttim-
mar än budgeterat. Hälso/sjukvård progno-
stiserar underskott beroende på kostnader 
för köp av sjukskötersketjänster under se-
mesterperioden. Även vårdboendena pro-
gnostiserar underskott då beslut togs om 
personalminskning i början av året vilket 
inte gav full effekt förrän under senvåren. 

 
Socialnämndens – Investeringsprognos och delårsutfall för 2019  

Investeringsresultat  SOC                    

(belopp i tkr)

Bokslut             

2018

Budget             

2019

Utfall               

jan - aug 

2019

Prognos            

2019

Avvikelse 

(Bud - 

Prog)

Ufall jan - 

juni 2018

Fordon 0 220 172 220 0

Inventarier förvaltningsgemensamt B2019 0 800 246 576 224

Omvårdnadshjäpmedel  B2019 0 600 197 600 0

Stene Brunn, Inventarier   B2019 0 550 0 550 0

Stene Brunn,  IT   B2019 0 150 0 150 0

Automatisering av försörjningsstöd B2019 0 850 16 850 0

Digital signering B2019 0 0 224 224 -224

Summa nettoinvestering 1 816 3 170 854 3 170 0 561

Socialnämndens investeringar förväntas 

hålla sig inom budget 2019. Av anslaget till 

inventarier har 0,22 mkr använts för inköp 

av mobiltelefoner och iPads till projekt för 

digital signering. Från ks gemensamma an-

slag för IT-investeringar har socialnämnden 

beviljats 0,85 mkr till automatisering av för-

sörjningsstöd 

Måluppfyllelse 
Socialnämnd - Uppföljningsmått delår 2019 

Socialnämnden har 10 uppföljningsmått och till delåret har inget av uppföljningsmåtten ett fär-
digt årsresultat vilket medför att inget resultat redovisas i delårsbokslutet.  
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De kommunala bolagen 

 

Kumla Bostäder AB 

I april slutfördes försäljningen Sylen 10, 
Norra Kungsvägen till Sjöborgs Fastigheter. 
Köpeskillingen uppgick till 69,5 mkr. 
Under våren har en hyresgästundersökning 
genomförts där vi kan konstatera att vi har 
mycket nöjda hyresgäster. Serviceindex 
uppgick till 85,8 procent och produktindex 
80,4 procent vilket är både glädjande och 
förpliktigande. Efter genomgång har all per-
sonal tagit fram 134 förbättringsåtgärder 
som vi ska ta itu med. 
 
Under året har bolaget fortsatt planera och 
projektera för rotrenovering och påbyggnad 
av S:t Torgils väg. I PeKum AB har 10 tomter 
sålts i Smedstorp för sex radhus och fyra vil-
lor. I augusti sålde PeKum första etappen av 
Gladan till Sjöborgs fastigheter där 49 bo-
städer kommer uppföras i hyresrättsform. 
 
Kumla Bostäder är med i SABO´s digitaliser-
ingsinitiativ där målet är att deltagande bo-
lag ska vara ledande inom digitalisering i 
fastighetsbranschen. Kumla Bostäder har 
satt en agenda i vilka delar vi ska fortsätta 
detta arbete. Kumla Bostäder är även med i 
SABO´s klimatinitiativ där målet är att vi ska 
minska energiförbrukningen med 30 pro-
cent samt bli ett fossilfritt bolag år 2030. 
 
Det är av stor vikt att upprätthålla en god 
underhållsnivå på våra fastigheter och för-
valtningen har en plan för fortsatt underhåll 
av fastigheterna och trygghetsskapande åt-
gärder i våra bostadsområden.  
 
Resultat efter finansiella poster uppgick till 
28,3 mkr och prognos för helåret visar på 
ett positivt resultat på 15,4 mkr. Hyrorna 
höjdes med 1,55 procent from januari. I re-
sultatet finns en reavinst om 14,7 mkr som 
avser försäljning av Sylen 10. Nedskrivning-
en som är prognostiserad gäller rotrenove-
ringen av S:t Torgils. Hur stor den nedskriv-
ningen kommer att vara beror på den totala 
entreprenadkostnaden samt hur långt vi 
kommit i detta projekt vid årets slut. Ingen 
nyupplåning har skett under året. Vid au-
gustimånads slut fanns inga lediga lägen-

heter tillgängliga för uthyrning.  
 

Kumla Fastigheter AB 

Bolaget har under de första åtta månaderna 
under år 2019 avyttrat två fastigheter och 
ett dotterbolag innehållande 2 fastigheter. 

Under perioden har ett antal 
nya/omförhandlade hyreskontrakt trätt i 
kraft varav cirka hälften kan betecknas som 
mindre (årshyra <100 tkr/år). Antalet hy-
resgäster är oförändrat då samma antal hy-
resförhållanden har inletts som avslutats 
under perioden. De intäktsmässigt största 
förändringarna under perioden kan härle-
das till fastigheterna Kumla 12:91, Kvarn-
torp 6:6, Axeln 6 och Transistorn 4.   
 
Ytmässig vakansgrad var cirka 18 procent 
per den 31 augusti 2019 där merparten av 
den outhyrda ytan återfinns inom fastighet-
erna Kajan 5 (Multekhuset) och Oxen 17. 
 
Resultat efter finansiella poster uppgick till 
31,9 mkr och prognos på helår visar på ett 
positivt resultat på 33,6 mkr. Resultatet för 
perioden januari-augusti 2019 är betydligt 
högre än föregående års resultat vid samma 
tid beroende av att bolaget gjort större rea-
lisationsvinster under 2019 dels vid avytt-
ring av fastigheterna Förmannen 6 och 7 
samt Axeln 6 och dels vid avyttring av dot-
terbolaget Trakaj AB vilket var ägare till fas-
tigheterna Radion 1 och 3.  

 
För att utnyttja det gynnsamma ränteläget 
som varit under perioden har bolaget för-
tidslöst tvä ränteswapar och tagit en kost-
nad om cirka 5,8 mkr samt upptagit en ny 
ränteswap med lägre ränta för att under de 
kommande åren få en mera förmånlig rän-
tekostnad. 
 

KumBro Utveckling AB med dotterbolag 

Den nya ramptankningsstationen i Odens-
backen är driftsatt och nästa station i Bet--
torp förväntas i drift i oktober. Parallellt 
med detta pågår ett projekt som kallas 48 
GWh där målet är att nå denna produkt-
ionsvolym i fabriken i Mosserud. NGEU pro-
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jektet fortgår i rask takt och bolaget kom-
mer att drivas av studenter och anställda på 
Örebro universitet.  

Intäkterna i bolaget avser intäkter från in-
tern försäljning av koncerngemensamma 
resurser till dotterbolagen. 

Resultat efter finansiella poster uppgick till  
-1,3 mkr. Prognosen på helår beräknas till  
- 0,2 mkr. Resultatet för januari-augusti är 
något bättre än budget. Omsättning är i nivå 
med budget. Inga investeringar har gjorts 
under perioden.  

KumBro Vind AB  

Det har varit en lugn elmarknad där mil-
jöfrågorna stått i centrum. Produktionen har 
uppgått till 97 procent enligt ett normalt 
vindår. Det har varit några längre driftstopp 
på grund av bland annat haveri, väder och 
fel. Utbygganden av förnyelsebar el har 
överträffat målen som sattes när elcertifi-
katsystemet infördes 2003 vilket har urhol-
kat priset på elcertifikat.  

Resultat efter finansiella poster uppgick till  
-3,8 mkr. Prognosen på helår beräknas till    
- 4,4 mkr. Resultatet för januari-augusti är 
2,7 mkr lägre än budget. Omsättningen är 
5,1 mkr lägre jämfört med budget, vilket be-
ror till stor del av låga priser på elcertifikat. 
Avskrivningar har skett enligt plan. Inga in-
vesteringar har skett under året. 

 

KumBro Stadsnät AB  

Vi levererar många förbindelser och mins-
kar leveranstiderna överlag. Totalt har 77 
procent av Sveriges invånare tillgång till en 
fiberuppkoppling. I Kumla är motsvarande 
siffra 82 procent enligt PTS-statistiken. Den 
visar också att fiberinstallationerna runt om 
i landet minskar. Arbetet med att utveckla 
nya affärer har även under denna period va-
rit en av de prioriterade arbetsuppgifterna. 
Antalet betalande kunder har ökat med 
1 146 stycken och totalt betalande privat-
kunder är nu 21 030 stycken.  

Resultat efter finansiella poster uppgick till 
15,7 mkr. Prognosen på helår beräknas till  
16,2 mkr vilket är en positiv avvikelse mot 

budget med 4,8 mkr. Omsättningen är 
2,4mkr bättre jämfört med budget vilket be-
ror påhögre intäkter från fastighetsanslut-
ningar än budgeterat. Investeringar för 
helåret beräknas uppgå till 39,6 mkr.  

 
Scantec AB  

Ägs till hälften vardera av Kumla kommun 
och Region Örebro läns förvaltnings AB. Bo-
laget ska driva en trafikövervakningsplats 
och utveckla den till ett trafikcentrum och i 
samband med det erbjuda utbildning av 
fordonsförare och instruktörer. Omställ-
ningen som pågår kopplat till att vi tappat 
ett affärsområde går enligt plan och med an-
ledning av att de ekonomiska marginalerna 
förnärvarande förbättrats så känns läget 
under kontroll.  

Resultat efter finansiella poster uppgick till 
0,3 mkr. Ekonomin går enligt plan.  

Nerikes Brandkår 

Är ett kommunalförbund för räddnings-
tjänsten där Örebro, Kumla, Hallsberg, 
Askersund, Laxå, Nora, Lindesberg och 
Ljusnarsbergs kommuner är medlemmar. 
Ljusnarsbergs kommun är ny medlem från 
och med 2018.  

Året har hitintills präglats av flera stora på-
gående projekt. Både arbetet med lednings-
samverkan för att skapa en uthålligare led-
ningsorganisation vid större händelser samt 
ny- och ombyggnation av flera brandstat-
ioner har tagit stor del av tiden i anspråk. I 
juni månad inkom också Västra Mälardalens 
kommunalförbund där tre kommuner ingår 
Arboga, Köping och Kungsör med en förfrå-
gan om att bli medlem i Nerikes Brandkår.  
 
Resultatet för delåret är ett underskott på 
knappt -1,5 mkr. Prognosen för helåret är 
ett underskott om -1,2 mkr. Underskottet 
förklaras i sin helhet genom ökade pens-
ionskostnader. Underskottet kommer att 
regleras genom den balansfond som finns 
under eget kapital. Således finns inget nega-
tivt balanskravsresultat att återställa.  
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Finansiella rapporter 

 

Resultaträkning 

2019

Budget       

2019

Jan- aug 

2019

Prognos      

2019

Budget-       

avvikelse

Jan - juni    

2018

Bokslut 

2018

Jan - aug 

2019

Jan - juni 

2018

Bokslut 

2018

Verksamhetens intäkter 233 171 0 190 212 371 574 431 098 323 020 647 017

Verksamhetens kostnader -1 203 404 -1 005 078 -1 185 651 17 753 -747 596 -1 513 409 -1 072 101 -821 107 -1 636 351

Avskrivningar -67 443 -42 992 -65 382 2 061 -30 209 -60 178 -103 000 -76 308 -151 920

Verksamhetens nettokostnad -1 270 847 -814 899 -1 251 033 19 814 -587 593 -1 202 013 -744 003 -574 395 -1 141 254

Skatteintäkter 987 978 659 420 998 529 10 551 479 183 956 641 659 420 479 183 956 641

Generella statsbidrag o utjämning 308 770 212 084 307 423 -1 347 148 817 299 234 212 084 148 817 299 234

Verksamhetens resultat 25 901 56 605 54 919 29 018 40 406 53 862 127 501 53 605 114 621

Finansiella intäkter 10 810 16 374 18 579 7 769 16 990 32 300 31 877 13 739 19 554

Finansiella kostnader -4 400 -1 923 -2 302 2 098 -1 488 -2 447 -31 059 -24 232 -67 962

Resultat efter finansiella poster 32 311 71 056 71 196 38 885 55 908 83 715 128 319 43 112 66 214

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skattekostnader 0 0 0 0 0 0 8 0 -2 298

Årets resultat 32 311 71 056 71 196 38 885 55 908 83 715 128 327 43 112 63 916

Resultaträkning                                      
(Belopp i tkr)

Kommunen Koncernen

2019 2018 2018

 

 

Balanskravsutredning 

 
Belopp i tkr 2019-08-31 2018-12-31 2018-06-30

Årets resultat 71 056 83 715 55 908

Reducering av samtliga  realisationsvinster -10 087 -17 957 -15 869

Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - -

Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - -

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -3 613 -852 -

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 57 356 64 906 40 039

Medel till resultatutjämningsreserv - - -

Medel från resultatutjämningsreserv - - -

Årets balanskravsresultat 57 356 64 906 40 039
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Balansräkning 

 

2019 2019

Aug Juni Bokslut Aug Juni Bokslut 

2019 2018 2018 2019 2018 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Imateriella anläggningstillgångar

Förvärvade imateriella anläggningstillgångar 220 220

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 187 549 1 232 587 1 212 536 3 077 866 3 278 982 3 260 421

Maskiner och inventarier 76 481 70 255 80 171 96 496 93 820 101 893

Pågående arbete 95 459 40 931 129 157

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga fordringar 4 965 5 520 5 235 13 915 22 436 30 667

Aktier, andelar mm 31 353 29 353 31 353 59 828 44 051 45 224

Summa anläggningstillgångar 1 396 027 1 337 715 1 370 226 3 377 482 3 439 290 3 438 205

Omsättningstillgångar

Förråd 2 864 1 809 1 765 3 732 2 889 3 977

Kortfristiga fordringar 111 608 80 864 89 873 126 925 90 262 126 535

Kortfristiga placeringar 103 458 103 605 108 326 107 992 107 591 111 113

Kassa och bank 125 162 110 252 133 826 379 034 301 404 247 904

Summa omsättningstillgångar 343 092 296 530 333 790 617 683 502 145 489 529

SUMMA TILLGÅNGAR 1 739 119 1 634 246 1 704 017 3 995 165 3 941 436 3 927 734

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 1 289 782 1 197 187 1 218 726 1 470 022 1 318 796 1 341 599

- därav årets resultat 71 056 55 908 83 715 128 327 43 112 63 916

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 32 941 33 712 30 980 43 244 43 338 40 731

Avsättning för skatteskuld obeskattade reserver 0 0 0 19 035 17 856 19 035

Övriga avsättningar 0 0 0 133 88 107

Summa avsättningar 32 941 33 712 30 980 62 412 61 283 59 873

Skulder

Långfristiga skulder 193 704 212 682 215 261 2 183 606 2 302 525 2 211 096

Kortfristiga skulder 222 692 190 665 239 050 279 125 258 833 315 166

Summa skulder 416 396 403 347 454 311 2 462 731 2 561 358 2 526 262

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER 1 739 119 1 634 246 1 704 017 3 995 165 3 941 436 3 927 734

Soliditet % 74,2% 73,3% 71,5% 36,8% 33,5% 34,2%

Soliditet % (inkl pensionsåtagande <1998) 54,4% 50,9% 51,1% 36,8% 23,9% 22,6%

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Pensionsåtagande före år 1998 343 909 365 384 348 194 375 018 348 194

Ställda panter 0 0 0 ingen uppgift 64 1 149

Borgensåtagande 2 011 936 2 158 279 2 011 936 13 840 16 400 13 840

Balansräkning                                                                                                                                    

(belopp i tkr)

Kommunen Koncernen

2018 2018
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Driftredovisning 

 

Budget       

2019

Jan - aug             

2019

Prognos      

2019

Budget-       

avvikelse

juni               

2018 Bokslut 2018

Kommunledningskontor (KS) -130 422 -75 688 -117 022 13 400 -50 712 -112 490

Sydnärkes lönenämnd 0 451 0 0 607 0

Överförmyndarnämnd 0 393 0 0 0 0

Myndighetsnämnd -398 -304 -435 -37 -212 -373

Samhällsbyggnadsnämnd -31 021 -19 096 -29 521 1 500 -16 259 -26 454

Kultur- och fritidsnämnd -75 287 -49 144 -75 067 220 -36 387 -73 737

Nämnd för livslångt lärande -596 915 -389 716 -596 915 0 -285 670 -574 198

Socialnämnd -434 598 -287 733 -432 898 1 700 -214 002 -426 250

Summa nämnder -1 268 641 -820 837 -1 251 858 16 783 -602 636 -1 213 502

Finansförvaltning 1 300 952 891 894 1 323 054 22 102 658 544 1 290 095

Resultat nämnd 32 311 71 056 71 196 38 885 55 908 76 593

2019Driftresultat per nämnd                              
(Belopp i tkr)

2018

 

 

 

Investeringsredovisning 

 

Budget       

2019

Jan - aug           

2019

Prognos      

2019

Budget-       

avvikelse

Juni              

2018

Bokslut 

2018

Kommunledningskontor (KS) -9 904 -2 734 -6 815 3 089 -424 -3 749

Överförmyndarnämnd -320 0 -320 0 0 0

Samhällsbyggnadsnämnd -119 457 -62 569 -116 322 3 135 -44 054 -91 685

Kultur- och fritidsnämnd -10 441 -3 111 -9 077 1 364 -1 396 -2 299

Nämnd för livslångt lärande -4 860 -3 258 -4 926 -66 -445 -6 358

Socialnämnd -3 170 -854 -3 170 0 -561 -1 817

Summa nämnder -148 152 -72 526 -140 630 7 522 -46 880 -105 908

Nettoinvesteringar per nämnd 
(Belopp i tkr)

2019 2018
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Redovisningsprinciper 

Delårsbokslutet är upprättat i enlighet med 
lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR) och rekommendationer 
utgivna av Rådet för kommunal redovisning 
(RKR). Samma redovisningsprinciper  
tillämpats som vid årsbokslut 2018 med 
undantag av nedan redovisade avsteg och 
ändrade redovisningsprinciper. 
 
Avsteg från rådande rekommendationer 
 
Semesterlöneskulden redovisas  i delårs-
bokslutet separat och påverkar inte resulta-
tet.   
 
Endast investeringsbidrag från offentliga 
aktörer får enligt RKR 2 initialt skuldredovi-
sas och sedan successivt intäktsredovisas 
över tillgångens nyttjandeperiod. Ingen 
återföring av tidigare eventuella investe-
ringsbidrag från andra aktörer har skett. 
Skälet till detta är dels att de inte återfinns 
på balansräkningens skuldsida dels att 
kommunen vid övergång till komponentav-
skrivning  har sammanslagit eller utrange-
rat tidigare investeringar som inte kunde 
hänföras till enskilda objekt. Det innebär en 
allt för stor arbetsinsats att fånga eventuella 
tidigare investeringsbidrag från privata ak-
törer. 

Ändrade redovisningsprinciper 
 
Från och med räkenskapsår 2019 tillämpas 
LKBR vilket innebär att följande ändringar 
har gjorts i förhållande till tidigare redovis-
ningsprinciper:  
 
Vissa finansiella instrument ska enligt 
LKBR värderas till verkligt värde. Med detta 
som bakgrund har värdet på dessa till-
gångar omräknats från anskaffningsvärde 
till verkligt värde, vilket har inneburit att de 
finansiella omsättningstillgångarna har ökat 
med 0,85 mkr. Under 2018 har jämförelse-
talen i resultaträkningen justerats med den 
värdeökning som skedde under 2018 med  
7,1 mkr.  
 
Jämförelsetalen för föregående år har om-
räknats enligt de nya redovisningsprinci-
perna.  
 
I not 1 framgår effekten på eget kapital av 
de ändrade redovisningsprinciperna.  
För att tydliggöra effekterna av de ändrade 
redovisningsprinciperna återfinns i not 2 
årets balans- och resultaträkning förutom 
omräknade jämförelsetal för 2018 även 
motsvarande uppgifter från 2018-års årsre-
dovisning. 

 

Noter 

 

Not 1 Årets Övrigt Summa 

Förändring eget kapital resultat eget kapital 

Utgående balans enligt 2018-års  årsredovisning 76 593 1 141 279 1 217 873

Justering ädrade redovisningsprinciper 0

- återföring finansiella anläggningstillgångar 0 0

- omvärdering till verkligt värde 7 121 -6 269 852

- omklassificering investeringsbidrag 0 0

Dispositoner föregående år resultat -83 715 83 715 0

Årets resultat 71 056 71 056

Belopp vid årets utgång 71 056 1 218 725 1 289 781  
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Not 2

Resultat och balansräkning med omräknade jämförelsetal för 2018

Enligt 

delår   

2019

Justerad  

bokslut år  

2018

 Bokslut 

2018

Verksamhetens intäkter 233 171 371 574 371 574

Verksamhetens kostnader -1 005 078 -1 513 409 -1 513 409

Avskrivningar -42 992 -60 178 -60 178

Verksamhetens nettokostnad -814 899 -1 202 013 -1 202 013

Skatteintäkter 659 420 956 641 956 641

Generella statsbidrag o utjämning 212 084 299 234 299 234

Verksamhetens resultat 56 605 53 862 53 862

Finansiella intäkter 16 374 32 300 25 178

Finansiella kostnader -1 923 -2 447 -2 447

Resultat efter finansiella poster 71 056 83 715 76 593

Extraordinära intäkter 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0

Skattekostnader 0 0 0

Årets resultat 71 056 83 715 76 593

Resultaträkning                                      
(Belopp i tkr)

Kommunen
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2019

Aug Ingående Bokslut 

2019 balans  2019 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Imateriella anläggningstillgångar

Förvärvade imateriella anläggningstillgångar 220

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 187 549 1 212 536 1 253 467

Maskiner och inventarier 76 481 80 171 80 171

Pågående arbete 95 459 40 931

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga fordringar 4 965 5 235 5 235

Aktier, andelar mm 31 353 31 353 31 353

Summa anläggningstillgångar 1 396 027 1 370 226 1 370 226

Omsättningstillgångar

Förråd 2 864 1 765 1 765

Kortfristiga fordringar 111 607 89 873 89 873

Kortfristiga placeringar 103 458 108 326 107 474

Kassa och bank 125 162 133 826 133 826

Summa omsättningstillgångar 343 091 333 790 332 938

SUMMA TILLGÅNGAR 1 739 118 1 704 017 1 703 164

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER

Eget kapital 1 289 781 1 218 726 1 217 873

- därav årets resultat 71 056 83 715 76 593

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 32 941 30 980 30 980

Avsättning för skatteskuld obeskattade reserver 0 0 0

Övriga avsättningar 0 0 0

Summa avsättningar 32 941 30 980 30 980

Skulder

Långfristiga skulder 193 704 215 261 215 261

Kortfristiga skulder 222 692 239 050 239 050

Summa skulder 416 396 454 311 454 311

SUMMA EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 739 118 1 704 017 1 703 164

Soliditet % 74,2% 71,5% 71,5%

Soliditet % (inkl pensionsåtagande <1998) 74,2% 50,1% 51,1%

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Pensionsåtagande före år 1998 365 384 348 194

Ställda panter 0 0

Borgensåtagande 2 158 279 2 011 936

Balansräkning                                                                                                                                    

(belopp i tkr)

Kommunen

2018
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Not 3 Rambeslut Verkställt

Borgensåtaganden (belopp i tkr)

Kumla Bostäder AB 1 300 000 1 214 000

Kumla Fastigheter AB 740 000 646 700

Kumla Folkets hus 14 000 13 840

KumBro Utveckling AB 13 396 13 396

KumBro Vind AB 76 800 69 600

KumBro Stadsnät AB 42 000 42 000

Scantec AB 10 000 10 000

Biogas i Mellansverige AB 12 200 2 400

Summa borgensåtaganden 2 208 396 2 011 936  

Kumla kommun har i maj 1993 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommun- 

invest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner som 

per 2019-06-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressav- 

tal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt 

ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret för- 

delas dels i förhållande till storleken på de medel som repektive medlemskommun lånat av 

Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas res- 

pektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 
  Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Kumla kommuns ansvar enligt ovan nämnd 

borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-06-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s tot- 

ala förpliktelser till 457 518 225 tkr och totala tillgångar till 455 142 673 tkr. Kumla kommuns an- 

del av de totala förpliktelserna uppgick till 2 335 239 tkr och andelen av de totala tillgångarna 

2 337 582 tkr. 
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Exploateringsverksamhet 

 

Exploateringsbudget/kalkyl (tkr) Utfall Utfall Budget Utfall Överför Prognos Prognos Prognos Total Exploaterings-

<-2017 2018 2019 2019 till 2020 2019 2020 2021-> prognos kalkyl

Exploateringsområde jan-dec jan-aug preliminärt sep-dec tom 2021

Loviselund/Ryttartorpet
Utgift, anläggningstillgång 24 133 1 478 1 387 522 865 26 998 25 180

Utgift, omsättningstillgång 4 210 538 512 331 181 252 5 512 5 729

Inkomst, tomtförsäljning m.m. -23 773 -1 590 -6 200 -6 200 -31 563 -31 000

Summa Loviselund/Ryttartorpet 4 570 426 -4 301 853 0 -5 154 252 0 947 -91

Skogsgläntan 2
Utgift, anläggningstillgång 12 041 1 298 1 800 211 1 589 15 139 15 549

Utgift, omsättningstillgång 3 318 56 250 38 212 3 624 3 606

Inkomst, tomtförsäljning m.m. -18 030 -18 030 -18 030

Summa Skogsgläntan -2 671 1 354 2 050 249 0 1 801 0 0 733 1 125

Kvarteret Täppan
Utgift, anläggningstillgång 2 573 5 556 556 3 134 3 537

Utgift, omsättningstillgång 838 37 149 149 1 024 1 021

Inkomst, tomtförsäljning m.m. -5 907 -590 -6 497 -6 557

Summa Kvarteret Täppan -2 496 -548 705 0 0 705 0 0 -2 339 -1 999

Norra Mos Företagspark
Utgift, anläggningstillgång 0 1 608 6 604 6 604 580 8 792 9 800

Utgift, omsättningstillgång 903 85 565 6 559 1 335 2 888 2 055

Inkomst, tomtförsäljning m.m. -600 -1 855 -2 971 -111 -1 855 -1 855 -7 392 -22 630

Summa Norra Mos Företagspark 303 1 693 5 314 -2 965 0 7 052 60 -1 855 4 288 -10 775

Äpplet
Utgift, anläggningstillgång 735 15 112 65 912 750

Utgift, omsättningstillgång 70 295 33 262 365 365

Inkomst, tomtförsäljning m.m. -60 -4 140 -3 450 -700 -4 210 -4 200

Summa Äpplet 0 745 -3 830 -3 305 0 -373 0 0 -2 933 -3 085

Sörby
Utgift, anläggningstillgång 249 344 808 291 520 24 269 3 942 29 615 29 612

Utgift, omsättningstillgång 1 201 274 1 666 1 666 1 461 1 150 5 752 5 752

Inkomst, tomtförsäljning m.m. 0 -50 -50 -8 108 -33 621 -41 779 -41 779

Summa Sörby 1 450 618 2 424 291 0 2 136 17 622 -28 529 -6 412 -6 415

Gladan
Utgift, anläggningstillgång 122 370 370 492 492

Utgift, omsättningstillgång 12 888 1 827 2 073 13 2 060 16 788 16 788

Inkomst, tomtförsäljning m.m. -10 075 -496 -9 579 -9 200 -1 575 -20 850 -20 850

Summa Gladan 13 010 1 827 -7 632 -483 0 -7 149 -9 200 -1 575 -3 570 -3 570

Dalagatan 4 822 4 822 6 503

Utgift, anläggningstillgång 708 658 334 50 334 1 092

Utgift, omsättningstillgång 0 0 0

Inkomst, tomtförsäljning m.m. -11 750 0 0 -11 750 -11 923

Summa Dalagatan -6 928 708 658 0 334 50 334 0 -5 836 -5 420

Ekeby
Utgift, anläggningstillgång 30 573 389 184 2 610 433 3 646 3 645

Utgift, omsättningstillgång 288 270 4 873 10 4 863 1 826 345 7 602 7 603

Inkomst, tomtförsäljning m.m. -4 500 -7 000 -11 500 -11 500

Summa Ekeby 288 300 5 446 399 0 5 047 -64 -6 222 -252 -252
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Exploateringsbudget/kalkyl (tkr) Utfall Utfall Budget Utfall Överför Prognos Prognos Prognos Total Exploaterings-

<-2017 2018 2019 2019 till 2020 2019 2020 2021-> prognos kalkyl

Exploateringsområde jan-dec jan-aug preliminärt sep-dec tom 2021  

Älvesta
Utgift, anläggningstillgång 206 42 296 100 343 4 732 1 257 6 680 6 080

Utgift, omsättningstillgång 331 662 1 259 95 1 746 1 406 1 536 5 776 4 467

Inkomst, tomtförsäljning m.m. -52 -1 750 -11 200 -13 002 -11 100

Summa Älvesta 537 704 1 555 143 0 2 089 4 388 -8 407 -546 -553

Åbytorp
Utgift, anläggningstillgång 0

Utgift, omsättningstillgång 400 0 20 54 72 546 360

Inkomst, tomtförsäljning m.m. -220 -470 -720 -480 -1 170 -1 180

Summa Åbytorp -220 -70 -720 -460 0 54 72 0 -624 -820

Ej uppdelat på anläggnings-/omsättningstillg.4 822 0 0 0 0 0 0 0 4 822 6 503

Summa anläggningstillgång 39 324 6 248 13 067 1 629 334 11 146 32 525 5 632 96 500 94 645

Summa omsättningstillgång -36 303 1 509 -11 398 -6 909 0 -4 888 -19 061 -52 220 -117 866 -133 003

Summa totalt exploatering 7 843 7 757 1 669 -5 280 334 6 258 13 464 -46 588 -16 544 -31 855  

 

Loviselund/Ryttartorpet 
Alla småhustomter är sålda. Två markanvis-
ningar är tecknade för radhus/kedjehus. 
Planteringar, mossbanan, skyltar, gräns-
markering samt 23 friggebodar kvarstår.  

Skogsgläntan 2 
Alla tomter är sålda. Plantering, dränerings-
diken samt asfaltering kvarstår. 6 friggebo-
dar är också kvar att  leverera.  

Täppan 
Alla tomter är sålda. Asfaltering pågår och 
kommer troligtvis bli dyrare än kalkylerat 
då det gått lång tid tills toppen läggs. 5 frig-
gebodar kvarstår att leverera.  

Norra Mos företagspark  
På södra vägen återstår asfaltering. Arbetet 
med den norra vägen påbörjas under hös-
ten.  

Äpplet 
En tomt kvar. 6 friggebodar kvar att leve-
rera.  

Sörby 
Beslut om anslag och genomförande KF 
2019-06-10 §72 Dnr KS 2019/370, arbete 
med detalplan pågår.  

Gladan 
En markanvisning tecknad under 2019.  

Dalagatan 
Alla tomter är sålda. Beslut om att avvakta 
med lekplatsen till koloniområdet genom-
förs.   

Ekeby 
Beslut om anslag och genomförande KF 
2019-06-10 §73 DNR KS 2019/358, detalj-
planen antagen. Arkeologi steg 3 utförs un-
der höst 2019 och vår 2020.  

Älvesta 
Beslut om anslag och genomförande KF 
2019-06-10 §74 KS 2019/357. Arkeologi 
steg 3 anbud var cirka 1,9 mkr dyrare än 
kalkylerat. . Prognosen justerad för 2019-
2021 för att täcka den ökade kostnaden höjs 
tomtpriserna i kalkylen.  

Åbytorp 
En stor tomt för markanvisning finns kvar 
till försäljning men ligger utanför kalkylen, i 
övrigt är alla tomter sålda. Friggebodar kvar 
att leverera. Rivningen blev dyrare än be-
räknat.  

 

 

 



   Delårsrapport januari – augusti 2019 med helårsprognos 

 33 

Exploateringsverksamhet VA 

 

Exploateringsbudget/kalkyl (tkr)
Exploateringsområde VA Utfall Utfall Budget Utfall Överför Prognos Prognos Prognos Total Exploaterings-

<-2017 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2021-> prognos kalkyl

jan-dec jan-aug prel iminärt sep-dec tom 2021

Norra Mos företagspark VA
Utgift, anläggningstillgång 0 4 498 35 362 4 895 4 579

Anslutningsavgift 0 -430 -430 -430 -430 -1 290 -5 375

Summa Norra Mos VA 0 4 498 -430 35 0 -68 -430 -430 3 605 -796

Äpplet Va
Utgift, anläggningstillgång 0 191 179 191 370

Anslutningsavgift 0 -720 -558 -162 -720 -720

Summa Äpplet VA 0 191 -541 -558 0 -162 0 0 -529 -350

Gladan Va
Utgift, anläggningstillgång 0 417 417 350

Anslutningsavgift 0 -1 200 -1 200 -1 300 -2 500 -2 500

Summa Gladan Va 0 417 -1 200 0 0 -1 200 -1 300 0 -2 083 -2 150  

 

Norra Mos företagspark VA 
Blir dyrare än kalkylerat på grund av dåliga 
markförhållanden samt problem med 
pumpstationen.  

Äpplet VA 
Endast anslutningsavgifter återstår. 

 

 


