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Sammanfattning 
Kommunen redovisar ett resultat på 45,5 
mkr för perioden. Prognosen för helåret be-

räknas till 44,6 mkr varav reavinster för ex-
ploateringsverksamhet är 16,3 mkr. Det är 
12,3 mkr bättre än det budgeterade resulta-



   Tertialrapport 1 januari – april 2019 med helårsprognos 

 3 

tet och räknar man bort reavinsterna så är 
resultatet 4 mkr sämre än budgeterat resul-
tat. Samtliga nämnder redovisar ett nollre-
sultat i sina prognoser.  

Ekonomiskt resultat 
Kommunen redovisar ett resultat på 45,5 
mkr för perioden januari till april 2019. I re-
sultatet ingår realisationsvinster från explo-
ateringsverksamheten om 0,9 mkr. Det är 
första gången kommunen upprättar tertial-
bokslut så det finns inte några jämförelsetal 
bakåt i tiden. Det budgeterade resultatet för 
helåret är 32,3 mkr.  

 

Prognos 2019 

Prognosen för helåret 2019 beräknas bli 
44,6 mkr. Det är 12,3 mkr bättre än det 
budgeterade resultatet.  

 

 Mkr 
Budgeterat resultat 32,3 

 

 -Kommunstyrelsen 0 
 -Samhällsbyggnadsnämnd 0 
 -Myndighetsnämnd 0 
 -Kultur- och fritidsnämnd 0 
 -Nämnd för livslångt lärande 0 
 -Socialnämnd 0 
Summa nämnder 0 
  

Finansförvaltning 12,3 
  

Årets resultat 44,6 
 

I resultatet ingår realisationsvinster från 
exploateringsverksamheten om 16,3 mkr 
som inte är budgeterade. Det innebär att det 
förväntade resultatet exklusive realisations-
vinster är drygt 4 mkr sämre än budget.   

Samtliga nämnder redovisar ett nollresultat 
i sina prognoser. Kommentarer till progno-
sen redovisas i respektive nämnds avsnitt i 
denna tertialrapport. I kommunstyrelsens 
prognos har antagits att medel för oförut-
sett har fördelats ut till nämnderna. 

Finansförvaltningen bedöms redovisa ett 
överskott mot budget på 12,3 mkr enligt föl-
jande: 

 Mkr 

Avstämning barnantal +0,9 

Realisationsvinster +16,3 

Pensioner o arbetsgivaravgifter -10,2 

Skatteintäkter o gen statsbidrag +4,5 

Finansnetto +0,7 

Summa +12,3 

mkr  

Enligt avstämning av antalet barn och elever 
i verksamheterna under nämnden för livs-
långt lärande ska nämnden återbetala 0,9 
mkr. Detta eftersom antalet är lägre än vad 
som antogs då budgeten fastställdes. Ären-
det har ännu inte behandlats av kommun-
fullmäktige. 

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 10,2 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 3,9 mkr sämre 
än budget medan generella statsbidrag och 
utjämningsbidrag bedöms bli 8,5 mkr bättre 
än budget. 

Kommunens finansiella kostnader beräknas 
bli 0,7 mkr lägre än budgeterat.  

 

Investeringar 

Totalt har kommunen budgeterat investe-
ringar på 146,9 mkr. Den 30 april hade 36 
mkr förbrukats. Nämnderna bedömer att 
hela budgeten kommer att vara förbrukad 
under året. 
 
 
 
Kommunens bolag 

I tertialbokslutet upprättas ingen samman-
ställd redovisning för kommunen och dess 
bolag. Nedan redovisas upplysningsvis re-
spektive bolags resultat per sista april jämte 
prognos för helåret. 
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Företag 

 

april 

mkr 

 

Progn 

mkr 

 
Kumla Bostäder AB 17,3  14,4 

Kumla Fastigheter AB 27,0 32,6 

KumBro Utveckling AB -1,2 -2,6 

KumBro Vind AB -1,4 -6,4 

KumBro Stadsnät AB 8,1 11,7 

 

 Kumla Bostäder och Kumla Fastigheter är 
helägda av Kumla kommun. KumBro företa-
gen ingår i en egen koncern där KumBro Ut-
veckling AB är moderbolag och Kumla 
kommuns ägarandel är 20%. Resterande del 
ägs av Örebro kommun. 

Kumla kommun är dessutom delägare i 
Scantec AB samt medlem i räddningsför-
bundet 

 

Personal 
Sjuktalet för första kvartalet för Kumla 
kommun sjönk med ca 1 procentenhet i jäm-
förelse med motsvarande period 2018, från 
9,45 procent till 8,44 procent. Sjuktalet 
helår 2018 uppgick till 7,7 procent.  

Sjuktalet i procent av arbetstiden: 

 
 
Förvaltning 

Mars 
2019 

mars 
2018 

Samtliga anställda 8,4 9,5 
-varav långtidssjuka 30,2 38,1 
Kvinnor 9,3 10,4 
Män 5,2 6,0 
Anställda < 30 år 7,8 8,2 
Anställda 30-49 år 8,5 9,5 
Anställda >50 år 8,6 10,0 
 
Sjuktalet har minskat på samtliga förvalt-
ningar. Analys av orsaker görs löpande. 
Handlingsplan för minskning av sjukfrånva-
ron finns på övergripande nivå och förvalt-
ningsnivå. Aktiviteter har gjorts både av 
hälsofrämjande och förebyggande karaktär 
men också kopplat till rehabilitering. Ett an-
tal grupper i förskolan och vård och omsorg 
har precis avslutat ett årslångt arbete inom 
ramen för ett arbetsmiljöverktyg som heter 

Kraftkartan. Majoriteten av alla chefer har 
gått en utbildning i psykisk ohälsa. Region-
hälsan, vår företagshälsovård, har också haft 
ett antal grupper där målgruppen varit per-
soner som inte är sjukskrivna. Fokus nu lig-
ger på korttidsfrånvaron och en insats är 
bland annat att HR-specialist tillsammans 
med företagssköterska träffar olika chefs-
grupper för att stötta i hur man kan jobba 
med korttidsfrånvaron. Ett tätt samarbete 
sker också med primärvården i Kumla och 
funktionen rehab-koordinator.  

Andelen heltider har fortsatt öka och är i 
april närmare 83 procent (82,9 %) Motsva-
rande siffra för 2018 var drygt 81 procent 
(81,2 %). Alla förvaltningar ligger mellan 88 
-95 procent förutom socialförvaltningen där 
siffran är drygt 69 procent. Sedan 2018 
finns en politiskt fastställd handlingsplan 
för heltidsarbete som norm. I planen finns 
mål och aktiviteter för att öka andelen hel-
tidsarbetande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nämndredovisning 

Kommunstyrelsen 
 
Årets verksamhet 
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Kansliavdelningen 
Arbetet med att omsätta lärdomarna från 
Kommunkompassen, den genomlysning av 
strukturer för styrning och ledning som 
Sveriges kommuner och landsting utförde 
2017 fortsätter. Nu är tanken att så väl 
vässa kunskaperna om strukturerna som att 
vässa själva strukturerna där insatserna gör 
mest nytta. En nyhet inom kommunens led-
ning är Utvecklingsarenan, ett forum där 
satsningar inom it-frågor samordnas och 
utvärderas systematiskt. Under 2019 har 
projektet e-arkiv kommit igång efter en tid i 
startblocket. Detta sker för att säkra en 
långsiktig lagring av data utanför de verk-
samhetssystem som den används till i var-
dags. Ur ett medborgarperspektiv så har 
hanteringen av inskickade idéer blivit smi-
digare genom införandet av medborgarini-
tiativ, som inte har samma formalia knutet 
till sig som typiska medborgarförslag har. 
Medborgarna har även både glädje och nytta 
av den nya tidningen Vårt Kumla, som 
skickas ut till alla hushåll fyra gånger per år. 

Ekonomiavdelningen 
Avdelningen har förberett sig inför den nya 
lagen för e-faktura som trädde i kraft 1 april, 
och informerat om den externt och internt. 
Leverantörer till upphandlande myndighet-
er är nu skyldiga att skicka e-faktura för nya 
upphandlingar. Från och med årsskiftet har 
andelen e-fakturor till kommunen ökat från 
49 till 68 procent. Arbetet med projektet att 
införa elektronisk handel har fortsatt, och 
efter beslut om igångsättning i kommunsty-
relsens arbetsutskott har projektplanen an-
tagits i styrgruppen. Avdelningen har till-
sammans med it-avdelningen tittat på att 
överta driften av ekonomisystemet från 
Sydnärkes It. En ny regel för investeringsre-
dovisning har jobbats fram och antagits i 
kommunstyrelsen. Ekonomiavdelningen har 
till och med april genomfört 14 upphand-
lingar. Exempel på upphandlingar är mål-
tidstransporter, golvtjänster, plåttjänster 
och Servicedesk som tjänst. Det arbetas 
även med andra stora upphandlingar, ex-
empelvis ovan nämnda e-arkiv, bevaknings-
tjänster och it-konsulter.  

It-avdelningen 
It-avdelningen har haft starkt fokus på för-
beredelser inför implementeringen av 
Microsoft 365, där bland annat produkten 
Office 365 ingår. Särskild vikt läggs vid sam-
arbetsplattformen ”Teams”. Microsoft 365 
är ett första steg på resan mot ett mer mo-
bilt arbetssätt och ska förutom att ge större 
möjligheter att samarbeta smart även ge en 
starkare säkerhet. Under våren testkörs 
”Teams” på ett urval av arbetsplatser, kans-
liavdelningen och inom förvaltningen för 
livslångt lärande. ”Teams” kan vara ett stort 
steg framåt från funktionerna i det befintliga 
intranätet Kumlaportalen. 

Personalavdelningen 
För personalavdelningen fortsätter arbetet 
med det hälsofrämjande arbetslivet, inte 
minst genom aktiviteterna från handlings-
planen för sjukfrånvaro och arbetsmiljöpla-
nerna. Det är viktigt att fokusera på det fö-
rebyggande arbetsmiljö- och hälsoarbetet, 
och kommunstyrelsen fattade i februari be-
slut om ny arbetsmiljöpolicy med tillhö-
rande riktlinjer. Arbetet med Kraftkartan är 
slutfört, vilket är ett verktyg för att arbeta 
systematiskt med arbetsmiljöfrågor främst 
utifrån vad medarbetaren själv kan påverka. 
Arbetet har utvärderats och generellt tyckte 
deltagarna att det var bra att diskutera frå-
gorna med sina arbetskamrater. Vad gäller 
ledarutveckling så slutfördes den andra om-
gången av projektet Framtida ledare i feb-
ruari, och strax beräknas den så kallade le-
darplattformen finnas på plats. Denna ska 
vara ett forum och en kunskapssamling där 
chefer kan söka stöd på olika sätt. Första 
halvåret ges även nio utbildningar i olika 
ämnen en chef ska behärska. 
 
Arbetsmarknads- och integrationsavdel-
ningen (AMI)  
Arbetsmarknad- och integrationsavdelning-
en har tagit stora steg mot att få en tydligare 
styrning och därmed större möjligheter att 
anpassa sin verksamhet efter mer relevanta 
målsättningar. En utredning av nuläget har 
utförts, och den kommer först och främst att 
leda vidare till ett program för arbetsmark-
nadsåtgärder som kan fungera som grund-
bult för verksamheten. 

Ekonomi 
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Kommunledningsförvaltning – Driftprognos och tertialutfall för 2019 

Driftresultat KLF                                 

(belopp i tkr)

Bokslut              

2018

Budget             

2019

Utfall                 

201901-

201904

Prognos            

2019

Avvikelse 

(Bud - 

Prog)
Personalkostnader 85 190 85 735 29 140 85 735 0

-därav KS-förutsett (1 % löneökn hela kommunen) 9 814 0 9 814 0

Lokalkostnader 7 199 7 149 2 268 7 149 0

Kapitalkostnader 4 695 5 866 1 581 5 866 0

Övriga kostnader 67 029 67 952 22 493 67 952 0

Summa kostnader 164 112 176 516 55 481 176 516 0

Statsbidrag -33 709 -30 521 -10 202 -30 521 0

Övriga intäkter -17 913 -16 477 -5 852 -16 477 0

Summa intäkter -51 622 -46 998 -16 054 -46 998 0

Verksamhetens nettokostnad 112 490 129 518 39 428 129 518 0

- därav Politisk verksamhet 9 919 11 663 3 801 11 663 0

- därav Gemensam verksamhet 68 418 83 097 23 673 83 097 0

   - inkl KS/AU oförutsett 13 359 0 13 359 0

- därav Räddningstjänst 18 423 18 976 6 325 18 976 0

- därav Arbetsmarknadsåtgärder 10 825 10 882 3 985 10 882 0

- därav Färdtjänst 4 906 4 900 1 644 4 900 0

 
 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att 
helårsprognosen är i nivå med budget.  

Bredbandspolicyn ska beslutas politiskt och 
kommer att ligga till grund för hur Kumla 
kommun ska använda budgeten för bred-
bandsutbyggnaden. Därför kan prognosen 
för bredbandsutbyggnaden komma att änd-
ras. 

Den ursprungliga budgeten för KS/AU oför-
utsett var 12,1 mkr. Budgeten har utökats 
med det överförda resultatet från 2018, 
med 1,2 mkr. Medel som finns under KS/AU 
kommer att användas under året och be-
döms därför inte innebära någon budgetav-
vikelse.

Kommunledningsförvaltning – Investeringsprogos och tertialutfall för 2019 

Investeringsresultat  KLF                     

(belopp i tkr)

Bokslut             

2018

Budget             

2019

Utfall                 

201901-

201904

Prognos            

2019

Avvikelse 

(Bud - 

Prog)

Ramanslag it-investeringar 4 650 0 4 650 0

Utbytesplan it  datorer mm  1 124 1 123 1 123 1

Utbytesplan it accesspunkter  600 621 621 -21

Utbytesplan it  förvaltningar  2 400 3 2 400 0

Gemensamt inventarieanslag 200 65 200 0

Införande av E-arkiv 500 0 500 0

Arbetskläder Socialförvaltningen, AMI 160 0 160 0

Inköp av bil, AMI  270 0 270 0

Summa nettoinvestering 3 750 9 904 1 812 9 924 -20

 
Ramanslaget it-investeringar är en gemen-
sam kommunpott och fördelas ut till be-
rörda förvaltningar efter att beslut fattats. 
Om hela budgeten kommer att förbrukas, är 
osäkert. 

 

Investeringarna i utbytesplan för datorer 
(överförd budget från 2018) och access-
punkter är klara. Resterande investeringar 
kommer att slutföras under året. 

 

 

Överförmyndarnämnd 
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Årets verksamhet 
Under årets första del ligger fokus för över-
förmyndarnämnden på hantering och 
granskning av ställföreträdares årsräkning-
ar. I samband med detta har den delprocess 
avseende årsräkningar som arbetats fram 
under föregående år implementerats. Över-
förmyndarnämnden har arbetat med rekry-

tering av ställföreträdare genom att ta fram 
informationsmaterial och lägga ut på skär-
mar på allmänna platser i samverkanskom-
munerna samt lägga ut sponsrade inlägg på 
sociala medier. Ett arbete med uppgrade-
ring av verksamhetssystemet till Wärna Go 
har påbörjats och kommer att fortgå under 
året. 

 
Ekonomi 
 
Överförmyndarnämnd – Driftprognos och tertialutfall för 2019

Driftresultat Sydnärkes 

Överförmyndarnämnd  (belopp i tkr)

Bokslut              

2018

Budget             

2019

Utfall                 

201901-

201904

Prognos            

2019

Avvikelse 

(Bud - 

Prog)

Personalkostnader 2 613 3 380 927 2 880 500

Lokalkostnader 221 269 90 269 0

Övriga kostnader 431 561 130 561 0

Summa kostnader 3 264 4 210 1 148 3 710 500

Försäljning av verksamhet -3 264 -4 210 -1 301 -3 710 -500

Summa intäkter -3 264 -4 210 -1 301 -3 710 -500

Verksamhetens nettokostnad 0 0 -153 0 0  
 
Överförmyndarnämndens budgeterade 
kostnader är alltid lika stora som de budge-
terade intäkterna. Detta eftersom medlems-
kommunerna ska finansiera verksamhetens 
kostnader fullt ut. Överförmyndarnämnden 
visar en plus prognos på 0,5 mkr som beror 
på att personalkostnaderna är lägre på 

grund av vakant tjänst och föräldraledighet-
er. Oavsett vad det blir för resultat vid års-
bokslutet kommer resultatet att överföras 
till nästkommande år och sedan justeras 
mot medlemskommunerna efter fördel-
ningsnyckel. 

 
Överförmyndarnämndens – Investeringsprogos och tertialutfall för 2019 

Investeringsresultat  Sydnärkes 

Överförmyndarnämnd   (belopp i tkr)

Bokslut 

2018

Budget             

2019

Utfall                 

201901-

201904

Prognos            

2019

Ärendehanteringssytem 0 320 0 320

Summa nettoinvestering 0 320 0 320  
 
Uppgraderingen av verksamhetssytemet till 
Wärna Go har påbörjats och beräknas bli 
klart under året. 

 

 

 

 

 

Sydnärkes lönenämnd 
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Årets verksamhet 
Den viktigaste händelsen under första terti-
alet 2019 har varit att anpassa verksamhet-
en 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. 

Dessutom har lönenämnden genomgått en 
granskning av KPMG och resultatet redovi-
sas under året.

 

Ekonomi 
 

Sydnärkes lönenämnd – Driftprognos och tertialutfall för 2019

Driftresultat Sydnärkes lönenämnd  

belopp i tkr)

Bokslut              

2018

Budget             

2019

Utfall                 

201901-

201904

Prognos            

2019

Avvikelse 

(Bud - 

Prog)

Personalkostnader 9 772 11 103 3 164 10 803 300

Lokalkostnader 704 873 291 873 0

Övriga kostnader 3 116 2 462 850 2 462 0

Summa kostnader 13 591 14 438 4 305 14 138 300

Försäljning av verksamhet -13 491 -14 084 -4 719 -13 784 -300

Övriga intäkter -100 -354 -532 -354 0

Summa intäkter -13 591 -14 438 -5 250 -14 138 -300

Verksamhetens nettokostnad 0 0 -946 0 0  
 
Lönenämndens budgeterade kostnader är 
alltid lika stora som de budgeterade intäk-
terna. Detta eftersom medlemskommunerna 
ska finansiera verksamhetens kostnader 
fullt ut. Lönenämnden redovisar en plus 
prognos på 0,3 mkr som beror på att perso-
nalkostnaderna är lägre än budget på grund 
av vakant tjänst i början av året och sjuk-
skrivningar.  

Övriga intäkter är högre än riktvärdet som 
är 33 procent per april. Detta beror främst 
på överskottet från år 2018 som ska tillbaka 
till medlemskommunerna efter kostnads-
fördelning och beslut. Oavsett vad det blir 
för resultat vid årsbokslutet kommer resul-
tatet att överföras till nästkommande år och 
sedan justeras mot medlemskommunerna 
efter kostnadsfördelning.  
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Samhällsbyggnadsnämnd 

 

Årets verksamhet 
Samhällsbyggnadsnämnden har från kom-
munfullmäktige fått fem uppdrag där utred-
ningar pågår som ska levereras till budget-
beredningen i september. 

Under början av året har ett stort fokus le-
gat på arbete med lokalförsörjning på kort 
och lång sikt och samtliga nämnders behov 
har kartlagts. Ett underlag för beslut om 
lokalförsörjningsplan har tagits fram.  

Byggnationen av det nya LSS-boendet i 
Stene brunn håller tidsram och budget. I 
Solbackas lokaler vidtas åtgärder för brand-
säkerhet och förberedelser för att ta emot 
fler boende i samband med evakuering för 
nybyggnation av Spannremmen (Kungsgår-
den). 

Regelbundna kvalitetskontroller medverkar 
till att säkerställa kvaliteten enligt lokalvår-
dens uppdrag. Dessutom införs ny städtek-
nik som minskar kemikalieanvändningen i 
förskolor och skolor för en giftfri miljö. Nya 
arbetssätt och uppföljning av arbetet inom 
fastighetsdrift och underhåll är under ut-
veckling. Syftet är att säkerställa skötsel och 
underhåll i våra tekniska system. 

Planering för genomförande av mål enligt 
miljöprogrammet har genomförts genom att 
samhällsbyggnadsnämnden antagit en 
handlingsplan. Förslag till avfallsplan skick-
as ut för samråd under våren. Nämnden har 
också antagit en riktlinje för ladd-
infrastruktur. 

Arbetet med översiktsplanen har fortsatt 
under våren. Innan den kan antas ska 
granskning genomföras. 

Samhällsbyggnadsprocessen har kartlagts 
och ett förslag på en förändrad modell har 
tagits fram. Nya roller har skapats inom för-
valtningen för att säkerställa en effektiv 
handläggning. Detta har medfört organisa-
toriska omflyttningar. 

Ärenden är inlämnade till SBN/KF om begä-
ran av anslag och beslut om genomförande 
avseende bostadsområdena Sörby, Älvesta 
och Ekeby. Det pågår även ett arbete med 

att ta fram ett planprogram för idrottspar-
ken. Två småhustomter har sålts under ak-
tuell period, för närvarande finns inga lediga 
småhustomter. I Norra Mos och Kvarntorp 
har markanvisningsavtal tecknats med flera 
verksamheter. 

Förvaltningen har lyft tre idéer till utveckl-
ingsportfölj för digitala Kumla 2025, varav 
två rör samhällsbyggnadsnämndens ansvar; 
felanmälningssystem för teknisk verksam-
het samt kartstöd för användning av geogra-
fisk data.  

Ett omfattande arbete är kostenhetens 
menyplanering för både skola och äldre-
omsorg. Fokus ligger på ökad kundnöjdhet, 
större klimatanpassning utifrån våra mål 
samt ekonomisk hållbarhet.  

Samhällsbyggnadsförvaltingen och kultur 
och fritidsförvaltningen har haft ett gemen-
samt uppdrag om samlokalisering. Som ett 
första steg i att samlokalisera enhet gata och 
parkavdelningen genomfördes i början av 
året en städning/röjning vid centralförrådet 
både ut- och invändigt.  

Arbete med ombyggnationer vid renings-
verket samt pumpstationen på Drottningga-
tan fortsätter. 

Personal 
Inom förvaltningen har flera rekryteringar 
genomförts under perioden men vakanser 
kvarstår fortfarande. 

Förändrade arbetssätt inom tekniska verk-
samheten har medfört organisatoriska om-
flyttningar.  

För att följa hur medarbetare upplever sin 
arbetsmiljö genomförs tre gånger per år en-
kätundersökningar, så kallade ”Tempera-
turmätare”. Resultatet återkopplas till en-
heterna för diskussioner om vilka åtgärder 
som behöver vidtas. 

Den totala sjukfrånvaron inom förvaltning-
en har minskat med nästan två procent till 
6,67 procent jämfört med 8,46 procent 
samma period, kvartal 1, förra året.  
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Ekonomi 
 
Samhällsbyggnadsnämnd – Driftprognos och tertialutfall för 2019 

Driftresultat SBN                                

(belopp i tkr)

Bokslut 

2018

Budget 

2019

Jan-april Prognos 

2019

Avvikelse 

(Bud-Pro)

Personalkostnader 88 042 92 918 29 247 90 018 2 900

Lokalkostnader 31 460 31 920 10 894 31 920 0

Kapitalkostnader 58 411 61 742 19 830 61 000 742

Fastighetsservice 13 558 12 365 4 059 12 421 -56

Bränsle, energi och vatten 29 098 29 111 12 567 29 494 -383

Livsmedel 15 397 14 687 5 089 15 400 -713

Inköp av material 7 997 6 126 2 459 7 000 -874

Övriga kostnader 34 027 24 975 10 674 30 197 -5 222

Summa kostnader 277 990 273 844 94 819 277 450 -3 606

Taxor och avgifter -8 914 -5 971 -2 325 -5 971 0

Statsbidrag -1 513 -911 -324 -911 0

Kostförsäljning -50 934 -53 257 -19 240 -54 257 1 000

Hyresintäkter -136 689 -139 518 -46 931 -140 000 482

Övriga intäkter -53 485 -43 166 -16 690 -45 290 2 124

Summa intäkter -251 535 -242 823 -85 510 -246 429 3 606

Verksamhetens nettokostnad 26 454 31 021 9 309 31 021 0

- därav Politisk verksamhet 1 162 1 208 508 1 208 0

- därav Förvaltningsövergrip. 6 958 8 695 2 246 8 695 0

- därav Kommunfastigheter -6 929 -5 904 355 -5 904 0

- därav Tekniska 21 214 21 389 6 450 21 389 0

- därav Miljö och bygg 4 049 5 633 -250 5 633 0  

Förvaltningen förväntas hålla sin budget 
och uppvisar i nuläget inga större avvikelser 
på totalnivå, även om det finns avvikelser 
inom enheterna. Jämfört med samma period 
förra året är utfallet bättre för i stort sett 
alla enheter.  

Utfallet för nämndens arvodeskostnader ser 
ut att bli högre än budgeterat då höjningen 
av dessa är högre än budgetuppräkningen. 
Detta kan dock komma att kompenseras av 
att övrigt kostnadsutfall blir lägre än budge-
terat. I nuläget prognosticeras inga avvikel-
ser. 

Kommunfastigheter som helhet prognosti-
cerar ingen avvikelse. Enheterna arbetar 
dock hårt med att hålla sina budgetar och 
vissa sparåtgärder är nödvändiga för att 
budgetmålet ska uppnås. För lokalvårdsen-
heten innebär detta bland annat att det inte 
finns utrymme i budget för inköp av föns-
terputs till kommunens fastigheter. 

Den, periodvis, snörika vintern har lett till 
att budgeten för vinterväghållning redan är 
överskriden. Gatuenheten kommer dock 
försöka täcka upp underskottet med utö-
kade intäkter avseende kabelgravar. Mål-
tidsenheten har arbetat hårt med att hålla 
sina kostnader nere och uppvisar ingen ne-
gativ avvikelse för första tertialen. I nuläget 
är kostförsäljningen högre än budgeterat 
vilket delvis täcker upp för eventuella ökade 
kostnader och enheten prognosticerar där-
för ingen avvikelse. 

Inom miljö - och byggverksamheten har en-
heterna fortfarande en del vakanser vilket 
gör att kostnadsutfallet är lågt. En del tjäns-
ter är tillsatta, men det kan även bli aktuellt 
att köpa vissa tjänster. I nuläget prognosti-
ceras dock ingen avvikelse.  
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Kommunfastigheters – Investeringsprogos och tertialutfall för 2019 

Investeringsresultat KFA                    

(belopp i tkr)

Bokslut 

2018

Budget 

2019

Jan-april Prognos 

2019

Avvikelse 

(Bud-Pro)

Nytt LSS-boende 43 379 14 058 43 379 0

Solbacka brandskyddsåtgärder 1 258 91 1 258 0

Vialundskolan ombyggnad 2 588 110 2 588 0

Akvarellen nybyggnad 102 21 102 0

Kyrkskolan upprustning 126 134 134 -8

Skogstorpsskolan  ombyggnad 1 300 1 300 0

Frejgården upprustning 700 539 700 0

Planerat underhåll fastigheter 9 351 922 9 351 0

Utbyte kvicksilverarmaturer 400 400 0

Driftförbättrande åtgärder 500 500 0

Säkerhetshöjande åtgärder 500 500 0

Byte av värmeanläggning 850 850 0

Stadsnuset ombyggnad hiss 450 450 0

Lokalvårdsinventarier 250 18 250 0

Köksutrustning 350 135 350 0

Fordon 40 40 0

Summa nettoinvestering 83 771 62 144 16 028 62 152 -8  
 
Utfallet hittills avser till största delen fort-
satt arbete på investeringar som påbörjades 
förra året. Byggnationen av LSS-boendet föl-
jer både tidplan och budget. Projektet vid 
Vialundskolan har inte reglerats ekonomiskt 
ännu vilket beror på en tvist gällande funkt-

ionen av vissa installationsarbeten. Skogs-
torpsskolans ombyggnad startar under 
vecka 16 och beräknas vara färdig till höst-
terminens start. Upprustningen av Frejgår-
den är färdigställd. 

 

Teknisk verksamhet – Investeringsprogos och tertialutfall för 2019 

Investeringsresultat TEK                     

(belopp i tkr)

Bokslut 

2018

Budget 

2019

Jan-april Prognos 

2019

Avvikelse 

(Bud-Pro)

Ofördelad budget inköp mark 3 000 3 000

Väg Ryttartorpet - Norra Mosvägen 1 812 1 812 0

Utbyte fordon 2 000 872 2 000 0

Arbetsmaskiner 1 500 1 500 0

Köksutrustning 500 18 500 0

Genomförande cykelplan 3 000 3 000 0

Genomförande säkra skolmiljöer 200 200 0

Beläggning Märtas backe 120 120 0

Beläggning Matildelundsgatan 200 200 0

Planerat beläggningsunderhåll 3 000 3 000 0

Gatubelysning, utbyte LED-lampor 439 439 0

Belysning återvinningsstationer, pulkabackar 150 150 0

Kumla sjöpark, amfiteatern 450 450 0

Exploateringsområden* 11 820 701 11 272 548

Summa nettoinvestering 26 004 28 191 1 591 27 643 548

* kommentarer och mer detaljerad redovisning av exploateringsområden finns under avsnitt räkenskapstabeller  
 
Investeringsutfallet är fortfarande lågt då 
flertalet investeringar är i planeringsstadiet. 
Arbetet med vägen Ryttartorpet - Norra 
Mosvägen påbörjas under senhösten i sam-
band med att nybyggnation av väg norrut 
påbörjas. Årets anslag för arbetsmaskiner 
avser inköp av en grävmaskin till gatuen-
heten. Arbetet med cykelplanen, Västra 
Bangatan och Skolvägen samt mindre åtgär-
der kommer starta innan sommaren. Plane-

ring av åtgärder för säkra skolmiljöer pågår 
och arbetena påbörjas under hösten. Det 
planerade beläggningsunderhållet har på-
börjats.  Verksamheten ska ha ett plane-
ringsmöte med OneNordic inför det fort-
satta utbytet till LED-belysning. Under hös-
ten kommer belysning sättas upp vid åter-
vinningsstationen vid Yxhults huvudkontor. 
Markarbetena vid amfiteatern i Sjöparken 
kommer vara färdiga till sommaren.  
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Samhällsbyggnadsnämnd affärs-

drivande verk 

 

Årets verksamhet 

Vatten och avloppsverk 
Vid Va-verken fortsätter det påbörjade om-
byggnadsarbetet vid avloppsreningsverket 
med fokus på miljö, myndighetskrav och 
ökat invånarantal. Pumpstationen på Drott-
ninggatan håller på att byggas. 

Inventering av Va-systemet fortsätter för 
planering av framtida underhållsbehov.  

 

 

 

För att säkerställa vattentillgången för med-
borgarna i Kumla deltar enheten i arbetet 
med Vätternvatten. Samtidigt fortsätter pla-
neringen med utökat vattenskyddsområde 
för att säkerställa vattentäkten i Blacksta.  

Renhållning 
Som ett led i en ökad service pågår ett ar-
bete med att se över möjligheten att öka öp-
pettiderna till återvinningscentralen. Det 
pågår också ett arbete med att ta fram en 
avfallsplan som på sikt kommer att minska 
mängden avfall som ska hanteras. 

 
Ekonomi 
 
Vatten- och avloppverkens – Driftprognos och tertialutfall för 2019 

Driftresultat  VA                               

(belopp i tkr)

Bokslut 

2018

Budget 

2019

Jan-april Prognos 

2019

Avvikelse 

(Bud-Pro)

Personalkostnader 9 737 10 552 3 538 10 767 -215

Lokalkostnader 137 406 137 406 0

Kapitalkostnader 8 696 9 021 2 722 9 021 0

Bränsle, energi och vatten 4 393 4 395 1 369 4 395 0

Inköp av material 5 825 4 892 1 410 4 857 35

Övriga kostnader 21 131 17 191 6 213 18 901 -1 710

Summa kostnader 49 919 46 457 15 389 48 347 -1 890

Taxor och avgifter -43 138 -44 534 -15 710 -45 984 1 450

Övriga intäkter -5 042 -3 060 -1 492 -3 230 170

Regleringspost -1 739 1 137 867 270

Summa intäkter -49 919 -46 457 -17 202 -48 347 1 890

Verksamhetens nettokostnad 0 0 0 0

Ackumulerat resultat 946 2 083 1 813 270  
 
Det balanserade ackumulerade resultatet 
per 2018-12-31 blev 0,9 mkr. Årets budge-
terade resultat är plus 1,1 mkr. I nuläget 
prognosticeras ett överskott på cirka 0,9 
mkr vilket är en försämring jämfört mot 
budget med cirka 0,3 mkr.  

Trots att kostnadsutfall för perioden januari 
till april följer riktvärdet prognosticeras ett 
underskott på cirka 1,9 mkr vid årets slut. 
Störst avvikelse återfinns på övriga kostna-
der vilket till största del beror på att verk-
samheten förväntas ha högre kostnader för 
interna och externa arbeten. Även en oför-

utsedd kostnad för upptagning av bryggor 
som lades vid Tisaren i samband med det 
låga vattenståndet. . Personalkostnaderna 
avviker med 0,2 mkr vilket beror på högt ut-
fall gällande beredskap. Utfallet för de totala 
intäkterna ligger 4 procent högre än rikt-
värdet.  

Prognosen för taxeintäkterna tyder på ett 
överskott på 1,4 mkr vid årets slut vilket be-
ror på en obudgeterad intäkt för anslut-
ningsavgifter 0,5 mkr samt högre intäkter 
för vatten- och avloppsdebiteringen, 1 mkr.  



   Tertialrapport 1 januari – april 2019 med helårsprognos 

 13 

Vatten- och avloppverkens – Investeringsprogos och tertialutfall för 2019 

Investeringsresultat  VA                      

(belopp i tkr)

Bokslut 

2018

Budget 

2019

Jan-april Prognos 

2019

Avvikelse 

(Bud-Pro)

Reningsverk, ombyggnad 19 506 6 277 19 506 0

Ombyggnad av rötkammare i reningsverket 1 120 906 1 120 0

Dagvattenpump Drottninggatan 1 300 2 030 3 000 -1 700

VA Norra Mor företagspark 0 35 33 -33

Ledningar, VA-renovering 5 000 1 498 5 000 0

Reningsverket blåsmaskin 470 0 470 0

Reningsverket omrörare kväverening 300 0 300 0

Summa nettoinvestering 17 729 27 696 10 746 29 429 -1 733  
 
Va-verkens utfall avser till största del om-
byggnationen av reningsverket som fort-
skrider enligt tidplan och prognosticeras att 
hålla budget. 

Arbetet med ombyggnationen av dagvatten-
stationen på Drottninggatan pågår och för-
väntas kosta totalt 6 mkr (3 mkr 2018 och 3 
mkr 2019), vilket innebär en negativ avvi-
kelse för 2019 på cirka 1,7 mkr.  

Utfallet på Va-renovering gäller avslutande 
arbeten på Bergsgatan där man har bytt 
ledningar samt kompletterat med en dag-
vattenledning. Investeringsanslaget gäl-
lande blåsmaskinen kan komma att ingå i 
ombyggnationen av reningsverket, vilket då 
skulle innebära att posten -Reningsverk 
blåsmaskin inte kommer användas. 

 
Renhållningsverkets – Driftprognos och tertialutfall för 2019 

Driftresultat RH                                 

(belopp i tkr)

Bokslut 

2018

Budget 

2019

Jan-april Prognos 

2019

Avvikelse 

(Bud-Pro)

Personalkostnader 6 166 6 005 1 908 5 850 155

Lokalkostnader 113 280 457 404 -124

Kapitalkostnader 302 950 201 950 0

Inköp av material 1 090 793 474 793 0

Övriga kostnader 12 698 12 138 2 759 12 169 -31

Summa kostnader 20 369 20 166 5 800 20 166 0

Taxor och avgifter -15 528 -15 791 -5 276 -15 791 0

Övriga intäkter -5 433 -3 850 -602 -3 850 0

Regleringspost 592 -525 78 -525 0

Summa intäkter -20 369 -20 166 -5 800 -20 166 0

Verksamhetens nettokostnad 0 0 0 0 0

Ackumulerat resultat 489 -36 -36 0  

Det balanserade ackumulerade resultatet 
per 2018-12-31 blev 0,5 mkr. Årets budge-
terade resultat är minus 0,5 mkr. I nuläget 
prognosticeras ingen avvikelse jämfört med 
budget. Personalkostnaderna förväntas ge-
nererar ett överskott på knappt 0,2 mkr. 
Medan lokalkostnaderna förväntas ge ett 

underskott på cirka 0,1 mkr, vilket beror på 
att en markhyra för 2018 belastar 2019. 

Taxor och avgifter följer budget. Övriga in-
täkter har lågt utfall då omfördelningar av 
interna tippavgifter inte har gjorts. Progno-
sen för de totala intäkterna visar inte på nå-
gon avvikelse från budget.
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Myndighetsnämnd  

 

Årets verksamhet 
Planering för genomförande av mål enligt 
miljöprogrammet har genomförts genom att 
myndighetsnämnden antagit en handlings-
plan. 

Inom förvaltningen pågår ett arbete för en 
ökad digitalisering och därigenom också 
ökad tillgänglighet för medborgare, kunder 
och näringsliv. Förvaltningen har lyft tre 
idéer till utvecklingsportfölj för digitala 
Kumla 2025, varav en rör myndighets-
nämndens ansvar; utbyte av verksamhets-
system för miljö- och bygglovhandläggning. 
Inventering av nyttor och effekter samt för-
beredelser pågår.  

Arbete med att få mer effektiva och rätts-
säkra arbetssätt fortsätter även inom miljö-
enheten, bland annat genom att ta fram 
handläggningsrutiner och arbeta med sam-
syn inom tillsynen. Likaså har arbete med 
att ta fram en ny taxa för miljötillsyn påbör-
jats. Länsstyrelsen har genomfört en revis-
ion av livsmedelskontrollen och ställt krav 
på åtgärder. Dessa åtgärder har nu återrap-
porterats och nämndens handlingsplan har 

godkänts. Omprioriteringar av arbetsuppgif-
ter har gjorts inom miljöenheten för att öka 
insatserna på livsmedelskontroll. 

Förändringar i plan och bygglagen (PBL) 
gäller från och med den 1 januari 2019. För-
ändringarna innebär att ett nytt system för 
reduktion av avgifter för lov, förhandsbe-
sked och anmälan införs. Detta innebär 
vissa förändringar i rutiner för handlägg-
ning och handläggningstiderna behöver be-
vakas.  

Under sommaren kommer tobakslagen att 
förändras så att antalet miljöer som ska vara 
rökfria utökas med till exempel uteserve-
ringar, lekplatser, buss/tågstationer och in-
hägnade idrottsanläggningar vilket påver-
kar miljöenhetens tillsyn. Sedan tidigare gäl-
ler rökförbud på skolgårdar. Enheten gör 
fortsatt prioritering av tillsyn av anlägg-
ningar som betalar fast årlig avgift. Hälso-
skyddstillsyn på förskolor har påbörjats. 

  

 
 

 
Myndighetsnämnd – Driftprognos och tertialutfall för 2019 

Driftresultat MN                                 

(belopp i tkr)

Bokslut 

2018

Budget 

2019

Jan-april Prognos 

2019

Avvikelse 

(Bud-Pro)

Personalkostnader 319 326 143 326 0

Övriga kostnader 54 72 22 72 0

Summa kostnader 373 398 165 398 0

Summa intäkter 0 0 0 0 0

Verksamhetens nettokostnad 373 398 165 398 0

- därav Politisk verksamhet 373 398 165 398 0  
 
Kostnadsutfallet avseende politisk verk-
samhet ser ut att bli högre än budgeterat då 
arvodena höjdes mer än budgetuppräkning-

en. I nuläget prognosticeras dock inga avvi-
kelser mot budget.  
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Kultur- och fritidsnämnd  

 
Årets verksamhet 

Parkavdelningen  
Parkavdelningens verksamhet har under 
perioden präglats av skogsvård, trädfäll-
ning- och trädbeskärningsarbete samt re-
krytering och planering inför högsäsongen. 
Under en medborgardialog om Kumlabyfäl-
tets utveckling inkom över 200 synpunkter. 
Med beviljade medel från Boverket påbörjas 
nu arbete med att förverkliga delar av 
idéerna.    

Restaureringen av naturreservatet Björka 
lertag går mot sitt slut. När det är färdigt 
kommer mer vatten kunna lagras vid höga 
vattenflöden, fågellivet stärkas och tillgäng-
ligheten förbättras. Kumlasjön i Djupadals-
parken har under vintern varit tömd på vat-
ten i syfte att bekämpa olovligt inplanterade 
spegelkarpar. Under april påbörjades återi-

gen påfyllning av sjön. Valborgsfirandet 
hölls med anledning av detta istället i Kumla 
Sjöpark, vars sjö nu fått det officiella namnet 
Parksjön. Evenemanget blev mycket lyckat, 
med många besökare.  

Kulturavdelningen med biblioteket  
Kulturavdelningens kulturprogram har un-
der perioden innehållit författarmöten, före-
läsningar och musikprogram. Kulturpro-
grammen arrangeras varje vecka, ofta i 
samarbete med föreningar och studieför-
bund. Därutöver har bland annat tre till-
fällen ”Häng med på nätet” erbjudits för att 
möjliggöra ökad digital delaktighet. Samt 
läxhjälp för nyanlända. Avdelningen har 
även ombesörjt flytt av en brunnstuga från 
Stene Brunn till Sannahed. Huset kommer 
att restaureras av Kumla Sannahed hem-
bygdsförening och bli en del av Hembygds-
parken. 

Antal besök på biblioteket uppgick under 
perioden till 74 703 stycken, vilket är en 
minskning i jämförelse med föregående år. 
Antal utlån uppgick till 59 282 stycken, vil-
ket är 733 lån färre under samma period 
2018. Minskningen har främst skett på vux-
enavdelningen. Antal utlånade e-böcker har 
dock ökat och uppgick under perioden till 
832 lån. Bibliotekets utställningshall har vi-
sat fyra olika utställningar. Ytterligare åtta 
utställningar har visats på de mindre ut-
ställningsytorna för amatörer och skolklas-
ser. Väntjänsten har sammanlagt arrangerat 
83 gemenskapsträffar. Därutöver har bland 
annat vårmarknad, påskfest, stickcaféer och 
seniorföreläsningar anordnats.  

Fritidsavdelningen med Ung Fritid, för-
eningsservice och Djupadalsbadets bad 
och camping 
Fritidsgården Kvisten har flyttat in i Kyrk-
skolan där verksamheten disponerar nedre 
delen av huset samt en trädgård. Under 
mars startade Ung fritid en satsning för att 
nå fler ungdomar från marginaliserade 
grupper. På tisdagar erbjuds numera riktad 

verksamheten för ungdomar med funkt-
ionsvariationer och ungdomar som efterfrå-
gar en lugn miljö och mindre besöksgrup-
per. Och på torsdagar hålls riktade aktivite-
ter för flickor. Kumlaby fritidsgård har utö-
kat öppethållandet med en gruppverksam-
het i biljard på måndagar samt helgverk-
samhet fredagar och lördagar. Totalt antal 
besök på Ung fritids mötesplatser uppgick 
under perioden till 2 104 stycken. Det är nå-
got färre än föregående år och beror på lågt 
besöksantal i början av perioden. Antalet 
besökande flickor har dock ökat. 

Antal besök på Djupadalsbadet uppgick un-
der perioden till 73 217 stycken. Campingen 
öppnade redan 15 april, vilket är tidigare än 
föregående år. Bowlinghallen har fått ny 
entreprenör och inom kort väntas upphand-
lingen av ridskola avslutas. På föreningsser-
vice har anläggningen av det nya konstgrä-
set inneburit stora merkostnader. Kostna-
derna kan härledas till hanteringen av det 
gamla konstgräset, samt ojämnheter i mark-
ytan. 
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Ekonomi 
 
Kultur- och fritidsnämndens – Driftprognos och tertialutfall för 2019  

Driftresultat KOF                                 

(belopp i tkr)

Bokslut              

2018

Budget             

2019

Utfall                 

201901-

201904

Prognos            

2019

Avvikelse 

(Bud - Prog)

Personalkostnader 41 422 42 647 11 971 42 047 600

Lokalkostnader 33 735 34 181 11 329 34 181 0

Kapitalkostnader 2 859 3 092 936 3 092 0

Bidrag 5 800 5 787 1 742 5 787 0

Övriga kostnader 16 201 12 796 3 903 14 448 -1 652

Summa kostnader 100 017 98 503 29 880 99 555 -1 052

Taxor och avgifter -12 613 -11 746 -3 348 -11 496 -250

Statsbidrag -2 604 -1 022 -622 -2 324 1 302

Övriga intäkter -11 062 -10 448 -3 069 -10 448 0

Summa intäkter -26 280 -23 216 -7 039 -24 268 1 052

Verksamhetens nettokostnad 73 737 75 287 22 841 75 287 0

- därav Politisk verksamhet 729 724 300 724 0

- därav Förvaltningsgemensamt 3 856 5 393 1 099 5 393 0

- därav Kulturavdelning 16 971 17 161 5 250 17 161 0

- därav Fritidsavdelning 39 465 39 885 12 808 39 885 0

- därav Parkavdelning 12 715 12 124 3 385 12 124 0  
 
För personalkostnader prognosticeras en 
budgetavvikelse om 0,6 mkr. Avvikelsen be-
ror på vakanta och vikarierande tjänster.  

Övriga kostnader förväntas ge en budgetav-
vikelse om -0,4 mkr. Det beror på en kost-
nad för bortforsling och förbränning av det 
gamla konstgräset. Förvaltningen kommer 
även att ha kostnader under året för aktivi-
teter och inköp som är kopplade till statsbi-
drag.  

Taxor och avgifter förväntas ge en bud-
getavvikelse om -0,25 mkr en orsak till det 
låga utfallet beror på att intäkterna från 
gymmet förväntas bli lägre då många pas-
sade på att teckna medlemskap och gymkort 
i slutet på 2018.  

Slutsumman för statsbidragen förväntas bli 
1,3 mkr. Detta beror på att bidrag har bevil-
jats och inkommer under året som inte finns 
med i budgeten.       

Kultur- och fritidsnämndens – Investeringsprogos och tertialutfall för 2019  

Investeringsresultat KOF                      

(belopp i tkr)

Bokslut             

2018

Budget             

2019

Utfall                 

201901-

201904

Prognos            

2019

Avvikelse 

(Bud - Prog)

Idrottsparkens A-plan, byte av konstgräs 1 900 2 255 1 905 -5

Gemensam  mötesplats Ung fritid, inventarier 15 15 15 0

Parkinvesteringar 800 0 800 0

Lekplatsinvestering  231 51 231 0

Inventarieanslag  förvaltningsgemensamt 150 0 150 0

Motorstadion , tillgängslighetsanpassning 180 0 180 0

Parkavdelningen , maskiner och fordon 765 678 678 87

Konstinköp och utsmyckning 100 9 100 0

Ishallen, utbyte av sarg 1 500 0 0 1 500

Bokbuss, utbyte 4 500 10 4 800 -300

Ridled/Mouintanbike led  300 0 300 0

Summa nettoinvestering 2 298 10 441 3 018 9 159 1 282  
 
Utfallet ligger just nu på 2,3 mkr men i den 
summan ingår en kostnad på 0,4 mkr som 
avser bortforsling och förbränning av det 
gamla konstgräset som ska omföras till drif-
ten. Vad slutsumman för investeringen 
kommer bli är fortfarande oklart. 

Investeringen i ny sarg kommer inte att ge-
nomföras 2019 eftersom frågetecken fram-

kommit i upphandlingsunderlaget. Istället 
görs ett genomgripande arbete som syftar 
till en mer korrekt upphandling. En förnyad 
äskande görs inför 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Upphandlingen av Bokbuss är pågående och 
slutsumman beräknas uppgå till 4,8 mkr.  
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Nämnd för livslångt lärande 

 

Årets verksamhet 

Förvaltningsledning  
Förvaltningen leds av förvaltningschef och 
tre verksamhetschefer. Verksamhetschef för 
F-6 sa under våren upp sig och rekrytering-
en är precis avslutad. Ny verksamhetschef 
börjar i augusti 2019. Centralt finns också 
chef för elevhälsan och enhetschef för ad-
ministration och centrala administratörer. 

Förskolan 
Sörby förskola öppnades i september 2018 
med plats för totalt 100 barn, sex avdel-
ningar. Fyra av sex avdelningar öppnades 
under hösten och övriga avdelningar öpp-
nades i januari 2019. I januari fick förskole-
chefernas tre administratörer nya arbets-
platser på förvaltningen i Stadshuset och 
enhetschefen för administration tog över 
ansvaret för att samordna och effektivisera 
arbetsuppgifterna och ge ännu bättre 
stöd och support till förskolecheferna.  

Fristående förskolan Fjärilen öppnades i 
februari 2019. Tillsyn på förskolan inleddes 
i slutet på april.  

Pedagogerna i förskolan har gått kompe-
tensutveckling inom ICDP (international 
child development program) som är ett 
verktyg som fokuserar på vägledande sam-
spel mellan barn och vuxna. Ett verktyg som 
även förstärker jämställdhetsfrågor med ett 
normkritiskt arbetssätt.  

Under våren har de sista vakanta förskole-
chefstjänsterna tillsatts. Det innebär att 
samtliga 9 förskolechefer nu är anställda. 
Fyra av dem är ganska nya i rollen och två 
har tyvärr varit sjukskrivna del av våren. 

Grundskolan 
 
Skolinspektionen har genomfört kvalitet-
granskning vid tre enheter inom F-6. Ett an-
tal utvecklingsområden har identifierats 
men flera starka områden lyftes också fram. 

F-6 enheterna arbetar med stöd av Skolver-
ket men nulägesanalyser som grund för 
framtida utvecklingsarbete. Samtliga skolor 
arbetar med förbättringsarbeten inom ra-
men för förvaltningens systematiska kvali-
tetsarbete Kunskap i Fokus. Arbetet med att 

införa en till en, en dator per elev, i grund-
skola fortsätter. Samtliga 7-9 enheter samt 
två F-6 enheter har en till en i skolåren 4-9 
vid tertialens utgång. 

Gymnasieskola och vuxenutbildning 
Avvecklingen av John Norlandergymnasiet 
pågår med utredning om lokalförändringar 
och minskning av personalstyrkan. 

Vuxenutbildningen samarbetar från årsskif-
tet med länets övriga kommuner om yrkes-
utbildningar.  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. 

Vuxenutbildningen samverkar med AMI, 
Arbetsförmedlingen med flera för att 
minska arbetslösheten bland ungdomar och 
nyanlända. En ansökan till ESF om ökade in-
satser har formulerats. 
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Ekonomi 
 

 

Nämnd för livslångt lärande – Driftprognos och tertialutfall för 2019 

Driftresultat NLL                                

(belopp i tkr)

Bokslut              

2018

Budget             

2019

Utfall                 

201901-

201904

Prognos            

2019

Avvikelse 

(Bud - 

Prog)

Personalkostnader 390 938 378 363 131 809 394 920 -16 557

Lokalkostnader 82 223 84 431 27 275 84 431 0

Kapitalkostnader 3 874 4 699 1 538 4 699 0

Köp av vkht o entreprenad 127 408 133 505 33 470 135 921 -2 416

Skolskjuts 13 840 12 705 4 205 13 766 -1 061

Inköp av material 10 314 9 611 2 174 9 651 -40

Interna kostköp 37 072 38 397 14 526 38 413 -16

Övriga kostnader 15 489 20 900 4 347 19 354 1 546

Summa kostnader 681 158 682 611 219 344 701 155 -18 544

Taxor och avgifter -23 300 -25 085 -7 884 -23 385 -1 700

Statsbidrag -57 968 -40 079 -11 102 -57 734 17 655

Försäljning av vkht -22 637 -17 791 -10 348 -20 165 2 374

Övriga intäkter -3 055 -1 837 -742 -2 052 215

Summa intäkter -106 960 -84 792 -30 076 -103 336 18 544

Verksamhetens nettokostnad 574 198 597 819 189 268 597 819 0

- därav Politisk verksamhet 1 519 1 569 1 117 1 609 -40

- därav Övrigt gemensamt 6 627 39 096 6 017 36 413 2 683

- därav Kulturskola 6 198 6 199 1 343 6 199 0

- därav Förskoleverksamhet 135 909 139 320 47 061 141 320 -2 000

- därav Grundskoleverksamhet 291 512 283 502 94 284 283 502 0

- därav Gymnasieutbildning 122 807 119 477 31 911 120 120 -643

- därav Vuxenutbildning 9 626 8 656 7 525 8 656 0

 
Nämnd för livslångt lärande prognostiserar 
en budgetavvikelse på 0 tkr vid årets slut. 

Personalkostnaderna beräknas avvika med -
16,6 mkr. Avvikelsen finns främst på grund-
skolan (13,2 mkr) och beräknas täckas upp 
av högre statsbidrag och delar av  
tilläggsbeloppet för barn med särskilda be-
hov. Förskolan beräknas redovisa ett under-
skott på cirka 2 mkr vilket beror på hög 
korttidsfrånvaro samt många barn med be-
hov av särskilt stöd. Ingen hänsyn har tagits 
till semesterlöneskulden i denna prognos. 

Köp av verksamhet väntas ha en negativ av-
vikelse på -2,4 mkr som till största del avser 
grundskolan. Avvikelsen beror på fler inter-
kommunala barn och elever.  

 

Kostnader för Skolskjuts beräknas avvika -1 
mkr, där -0,8 mkr avser gymnasiet och res-
terande del grundskolan.  

Bruttointäkterna förväntas redovisa en po-
sitiv budgetavvikelse på 18,5 mkr där den 
största bidragande faktorn är statsbidragen. 
Taxor och avgifter väntas ha en negativ av-
vikelse på 1,7 mkr och beror på lägre intäk-
ter för fritidshems- och barnomsorgsavgif-
ter än vad som är budgeterat. Försäljning av 
verksamhet beräknas ha en positiv avvi-
kelse på cirka 2,4 mkr och det beror på fler 
interkommunala barn.  

 

Nämnd för livslångt lärande – Investeringsprognos och tertialutfall för 2019  

Investeringsresultat NLL                     

(belopp i tkr)

Bokslut             

2018

Budget             

2019

Utfall                 

201901-

201904

Prognos            

2019

Avvikelse 

(Bud - 

Prog)

Inventarier, Sörby förskola 140 0 140 0

Inventarier, förvaltningsgemensamt 1 600 153 1 600 0

Utemiljö, grund- och förskola 630 33 630 0

It-investering, en dator per elev 2 490 2 211 2 490 0

Summa nettoinvestering 7 231 4 860 2 397 4 860 0

Investeringsbudgeten för Nämnd för livs-
långt lärande uppgår 2019 till 4,9 mkr varav 
0,4 mkr är överfört från 2018. 

I nuläget prognostiseras ingen avvikelse 
jämfört med budget. 
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Socialnämnd 

Årets verksamhet 

Gemensamt 
Socialnämnden ska ingå i ett forskningspro-
jekt där huvudsyftet med projektet är att 
undersöka hur kvalitetsindikatorer och me-
todstöd för symtomlindring inom palliativ 
vård kan utvecklas utifrån lokala förutsätt-
ningar. Detta ger förvaltningen en möjlighet 
att utveckla den palliativa vården i hemmet 
för att uppnå de nationella riktlinjerna. 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) / In-
tegration av barn och unga (IBU) 
Riktlinjer avseende missbruk och beroen-
devård för vuxna ska uppdateras och förtyd-
ligas. Framförallt vad gäller beviljande av 
kontaktpersoner, externa placeringar samt 
hur barnperspektivet ska beaktas och hur 
utredningsprocessen ser ut. Ändringar har 
också gjorts utifrån att Kumla kommun nu-
mera själva kommer att utföra den öppna 
missbruksvården som Stegen i Hallsberg ti-
digare har gjort. Denna förändring bidrar till 
att kvalitetssäkra handläggningen så att de 
personer vi möter ska få samma behandling 
av sitt ärende oavsett vem de träffar  

En flexhandläggare ska införas och ska er-
sätta vid socialsekreterares frånvaro. Idag 
används inte vikarie vid kortare frånvaro. 
Detta innebär en ökad arbetsbelastning för 
övriga socialsekreterare samt att den från-
varande socialsekreteraren ofta har arbete 
att ta igen då hen är åter på jobbet. Det kan 
också innebära försämrad service till kom-
munens invånare. Denna tjänst finansieras 
genom ordinarie personals karensdagar 
samt frånvaro för vård av barn. Införandet 
av en flexhandläggare förväntas resultera i 
en förbättrad arbetsmiljö för socialsekrete-
rarna samt att en god service till kommu-
ninvånarna säkerställs. 

LSS-omsorgen (LSS) 
Socialnämnden har fattat beslut om att om-
vandla vaken natt på 4 LSS-bostäder till 
journatt. De frigjorda resurserna ska använ-
das för att minska ensamarbete inom LSS 
verksamheten och därigenom förbättra ar-
betsmiljön för personalen. 

Beslut tas om finansiering av extern place-
ring jämlik LSS i avvaktan på inflyttning till 
Stene Brunn. Den påverkan det medför på 

verksamheten bedömer förvaltningen sig 
kunna hantera. 

Även beslut om inrättande av bostad med 
särskild service för barn och unga har fat-
tats. Detta medför att extern placering und-
viks vilket påverkar kostnaden för social-
förvaltningen men också förvaltningens för 
livslångt lärande. En hemmaplans lösning 
ger också en möjlighet att påverka kvali-
teten på verksamheten. 

Vård och omsorg (VoO) 
Beslut har fattats i februari om att minska 
personaltätheten på vård- omsorgsboenden 
med 5,4 årsarbetare. Detta för att social-
nämnden ska få en budget i balans.  

En utvecklingsledarfunktion inom Hälso- 
och sjukvårdsenheten ska efter beslut inrät-
tas. Hälso- och sjukvårdsenheten är en stor 
verksamhet som består av totalt 55 medar-
betare. Att inrätta en utvecklingsledarfunkt-
ion inom enheten ses som en kvalitetssäk-
ring i fortsatt utveckling.  

Akvarellen blir en akademisk vård och om-
sorgsboende. Detta ger en naturlig arena för 
samverkan mellan regionen, kommunen och 
universitetet.  

Arbete med välfärdsteknologi och nya 
arbetssätt 
 
Tillsyn via webben 
Socialnämnden permanentar insatsen till-
syn via kamera. Av beslutet framgår att an-
talet kameror ska öka successivt med cirka 
fem/halvår. Vid beslutstillfället fanns det 10 
kameror ute i verksamheten. Idag finns det 
22 kameror ute i verksamheten.  

 
Digital signering-APPVA 
Införandet av digital signering går igång un-
der april, något försenat beroende på att alla 
telefoner och plattor inte var levererade. 
Förväntad effekt är säkrare hantering av lä-
kemedel samt effektivisering av arbetssätt. 

Hemtagningsteam 
Arbetssättet med hemtagningsteam fortsät-
ter. Detta arbetssätt säkrar upp verksam-
heten så att socialförvaltningen inte riskerar 
att föreläggas betalningsansvar. 
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Ekonomi 
 
Socialnämndens – Driftprognos och tertialutfall för 2019 

Driftresultat SOC                        

(belopp i tkr)

Bokslut 

2018

Budget 

2019

Utfall 2019 

Jan-April

Prognos 

2019

Avvikelse 

(Bud - Prog)

Personalkostnader 362 262 360 251 114 572 360 251 0

Lokalkostnader 47 163 44 973 15 140 44 973 0

Kapitalkostnader 2 303 1 998 653 1 998 0

Köp av huvudverksamhet 28 137 26 640 6 733 24 640 2 000

 - därav inst- o familjeh.vård IFO 8 893 9 060 860 7 060 2 000

 - därav externa placeringar LSS 6 145 3 540 1 164 3 540 0

 - därav priv utförare pers ass LSS 9 925 11 525 3 479 11 525 0

Försörjningsstöd 18 777 15 900 6 612 18 900 -3 000

Övriga kostnader 57 616 52 571 18 468 52 571 0

Summa kostnader 516 258 502 333 162 178 503 333 -1 000

Taxor och avgifter -8 996 -8 805 -3 053 -8 805 0

Statsbidrag -34 159 -15 209 -5 663 -16 209 1 000

Ers FK pers ass -11 484 -8 934 -3 134 -8 934 0

Övriga intäkter -35 369 -34 787 -11 598 -34 787 0

Summa intäkter -90 008 -67 735 -23 448 -68 735 1 000

Verksamhetens nettokostnad 426 250 434 598 138 730 434 598 0

- därav Politisk verksamhet 1 519 1 534 635 1 534 0

- därav Förvaltningsgemensamt 25 529 28 247 6 511 26 247 2 000

- därav Individ- o familjeomsorg 79 944 81 936 27 759 81 936 0

- därav LSS 105 149 111 076 34 891 112 876 -1 700

- därav VoO 1/Hemtjänst 95 419 64 542 20 051 64 042 700

- därav VoO 2/Våbo och HSL 118 690 147 263 48 883 147 963 -1 000  

Socialnämnden prognostiserar sammanta-
get ingen avvikelse mot budget. Underskott 
förväntas främst för försörjningsstöd, inom 
LSS samt projekt "Spannremmen", som av-
ser arbetet inför ombyggnaden av Kungs-
gården, medan ej använda medel av plane-
ringsreserven ger överskott. Inom Individ- 
och familjeomsorgen ligger kostnader för 
försörjningsstöd på fortsatt hög nivå medan 
institutions- och familjehemsvård inom 
barn och familj ger överskott.  

Några nya ärenden med LSS-insats ger 
ökade kostnader som delvis uppvägs av se-
nareläggning av flytt till nytt boende på 
Skolvägen. Inom Vård och omsorg progno-
stiserar hemtjänsten för närvarande över-
skott då antal hemtjänsttimmar är lägre än 
budgeterat. Vårdboenden och hälso- och 
sjukvård förväntas ge underskott främst be-
roende på kommande kostnader för sjuk-
skötersketjänster under semesterperioden. 

 

Socialnämndens – Investeringsprognos och tertialutfall för 2019  

Investeringsresultat SOC                        

(belopp i tkr)

Bokslut 

2018

Budget 

2019

Utfall 2019 

Jan-April

Prognos 

2019

Avvikelse 

(Bud - Prog)

Inventarier 800 347 800 0

Fordon Hemtjänst 220 0 220 0

Vårdsängar och hjälpmedel 600 80 600 0

Inventarier/IT, nytt LSS-boende 700 0 700 0

Automatisering försörjningsstöd 850 14 850 0

Summa nettoinvestering 1 816 3 170 441 3 170 0  

Av anslaget för inventarier har 0,2 mkr an-
vänts för inköp av mobiltelefoner och ipads 
till projekt för digital signering. Från KS ge-

mensamma anslag för it-investeringar har 
socialnämnden beviljats 0,9 mkr till automa-
tisering av försörjningsstöd.  
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De kommunala bolagen 

 

Kumla Bostäder AB 

Årets verksamhet 
I april slutfördes försäljningen Sylen 10, 
Norra Kungsvägen till Sjöborgs Fastigheter. 
Köpeskillingen uppgick till 69,5 mkr.  

Under våren har en hyresgästundersökning 
genomförts, resultatet av denna kommer att 
redovisas under maj. Det är av stor vikt att 
upprätthålla en god underhållsnivå på våra 
fastigheter och förvaltningen har en plan för 
fortsatt underhåll av fastigheterna och 
trygghetsskapande åtgärder i våra bostads-
områden 

Under början av året har bolaget fortsatt 
projektering för rotrenovering av 97 lägen-
heter och påbyggnad med 27 nya lägenheter 
på S:t Torgils väg. Som ett led i detta har en 
ombyggnadssamordnare rekryterats för att 
ta hand om våra hyresgäster på bästa sätt. I 
Smedstorp har PeKum sålt mark för sex 
radhus och fyra villor. De tre första radhu-
sen är uppförda och inflyttning sker under 
hösten. 

Kumla Bostäder är med i SABOs 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 
SABOs klimatinitiativ där målet är att vi ska 
minska energiförbrukningen med 30 pro-
cent samt bli ett fossilfritt bolag år 2030. 

Ekonomi 
Resultat efter finansiella poster uppgick till 
17,3 mkr och prognos för helåret visar på 
ett positivt resultat på 14,4 mkr. Hyrorna 
höjdes med 1,55 procent from januari. Rö-
relseintäkterna minskar med cirka 0,7 mkr 
mot budget och beror på att vi arbetar med 
att utrymma lägenheter inför rotrenove-
ringen av S:t Torgils väg.  

I resultatet finns en reavinst om 14,7 mkr 
som avser försäljning av Sylen 10. Ned-
skrivningen som är prognostiserad gäller 
rotrenoveringen av S:t Torgils. Hur stor den 
nedskrivningen 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. 

 

Kumla Fastigheter AB 

Årets verksamhet 
Ett fåtal nya hyreskontrakt har under peri-
oden tecknats och några hyresavtal har om-
förhandlats eller avslutats. Under perioden 
har arbetet med nybyggandet av en padel-
hall på fastigheten Kumla 12:91 fortskridit 
och löper enligt plan. Öppning för allmän-
heten beräknas till den 1 augusti 2019. 

Renoveringen av järnvägskajen i Kvarntorps 
industriområde löper enligt plan och kajen 
väntas kunna tas i bruk den 1 juni 2019. 

Bolaget har arbetat med att utveckla miljö-
diplomeringsarbetet under 2018–2019.  
Miljöledningssystemet bedöms uppfylla 
kraven enligt Svensk Miljöbas kravstandard 
och Örebrometoden och bolaget har erhållit 
miljödiplom daterat 2019-04-23. 

Bolaget har också uppdaterat sin hemsida så 
att den nu är både tillgänglighets- och mobi-
lanpassad. 

Från och med 2020 är webtillgänglighet ett 
EU-krav. 

Bolaget arbetar vidare för att kunna digitalt 
hantera sina leverantörsfakturor genom 
scanning och detta arbete beräknas vara 
klart under andra halvåret 2019. Arbete på-
går även med införande av digital fakture-
ring till bolagets kunder/hyresgäster.  

En hyresgästundersökning har gjorts och ut-
fallet var övervägande gott både när det gäl-
ler underhåll, reparationer men också hy-
resobjekten som helhet. En del smärre om-
råden att jobba vidare på för att få än mer 
nöjda hyresgäster. 

Ekonomi 
Resultat efter finansiella poster uppgick till 
27 mkr. Resultatet för det första tertialen 
2019 är betydligt högre än föregående års 
resultat vid samma tid beroende av att bola-
get gjort realisationsvinster dels vid avytt-
ring av fastigheterna Förmannen 6 och 7 
och dels vid avyttring av dotterbolaget 
Trakaj AB vilket var ägare till fastigheterna 
Radion 1 och 3. Prognosen för helåret visar 
32,6 mkr.  
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KumBro Utveckling AB med dotterbolag 

Årets verksamhet 
Biogasbolaget i Mellansverige AB har fullt 
fokus på det nya avtalet med Svealandstra-
fiken. Utbyggnad av ramptankningsstation-
er pågår förfullt. Parallellt med detta pågår 
ett projekt som kallas 48 GWh där målet är 
att nå denna produktionsvolym. NGEU pro-
jektet gick in i en ny fas, vi bygger grunden 
till ett bolag drivet av studenter och an-
ställda på Örebro Universitet.  

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

Ekonomi 
Resultat efter finansiella poster uppgick till  
-1,2 mkr. Prognosen på helår beräknas till  
- 2,6 mkr. Resultatet för januari-april är nå-
got lägre än budget, vilket beror på periodi-
sering av intäkter. Omsättning är därmed 
något lägre än budget medan administrat-
ion- och försäljningskostnaderna är i nivå 
med budget. Inga investeringar har gjorts 
under perioden.  

KumBro Vind AB  

Årets verksamhet  
Årets första tertial har startat planenligt. 
Produktionen har uppgått till 97 procent en-
ligt ett normalt vindår. Vi har haft bra till-
gänglighet i våra turbiner. Med en elcertifi-
katmarknad i balans och många nya certifi-
katsberättigade projekt har priset sjunkit 
rejält, över 100 kr sedan årsskiftet. En ut-
bredd klimatoro ger stöd åt strängare poli-
tiska åtgärder vilket slår mot kraft produce-
rat av fossila bränslen, detta gör att man kan 
förvänta sig större prisvariationer på el-
marknaden de närmaste åren än tidigare. 

Ekonomi 
Resultat efter finansiella poster uppgick till  
-1,4 mkr. Prognosen på helår beräknas till    
- 6,4 mkr. Resultatet för januari-april är 3,6 
mkr lägre än budget. Omsättningen är 4,6 
mkr lägre jämfört med budget, vilket beror 
till stor del av låga priser på elcertifikat. 

Driftkostnaderna är 0,4 mkr lägre än budge-
terad nivå. Administration- och försälj-
ningskostnaderna är 0,4 mkr lägre än bud-
geterat. Avskrivningar har skett enligt plan. 
Intäkterna prognostiseras att bli cirka 7,5 
mkr lägre än budgeterat för året. Orsaken är 
nedskrivning av lager och lägre priser på el-
certifikat. Inga drifttagna investeringar har 
skett under året. 

KumBro Stadsnät AB  

Årets verksamhet 
Första tertialen har gått över förväntan. Vi 
levererar många förbindelser och minskar 
leveranstiderna överlag. Under mars släpp-
tes även den årliga PTS statistiken som även 
den visar att fiberinstallationerna runt om i 
landet minskar. Totalt har nu 77 procent av 
Sveriges invånare tillgång till en fiberupp-
koppling. I Örebro har 89 procent av invå-
narna tillgång eller närhet till fiber och i 
Kumla är motsvarande siffra 82 procent.  

Arbetet med att utveckla nya affärer har 
även under denna period varit en av de pri-
oriterade arbetsuppgifterna. 

Ekonomi 
Resultat efter finansiella poster uppgick till 
8,1 mkr. Prognosen på helår beräknas till  
11,7 mkr. Resultatet för januari-april är 4,6 
mkr bättre än budget. Omsättningen är 1,9 
mkr bättre jämfört med budget vilket beror 
på 1,8 mkr högre intäkter från fastighetsan-
slutningar än budgeterat. Driftkostnaderna 
är 0,8 mkr lägre jämfört med budget vilket 
beror på att beräknade driftjobb inte har ut-
förts ännu. Administration- och försälj-
ningskostnaderna är 1,5 mkr lägre än bud-
geterat vilket dels beror på att budgeten är 
fördelad på 12 månader och flera kostnader 
kommer i slutet av året. Det finns även pla-
nerade konsultkostnader som ännu inte 
kommit. Investeringar för helåret beräknas 
uppgå till 39,6 mkr.  
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Finansiella rapporter 

Resultaträkning 

 

Budget       

2019

April 

2019

Prognos      

2019

Budget-       

avvikelse

Juni            

2018

Bokslut 

2018

Verksamhetens intäkter 107 092 0 190 212 371 574

Verksamhetens kostnader -1 203 404 -483 107 -1 196 366 7 038 -747 596 -1 513 409

Avskrivningar -67 443 -21 291 -67 443 0 -30 209 -60 178

Verksamhetens nettokostnad -1 270 847 -397 306 -1 263 809 7 038 -587 593 -1 202 013

Skatteintäkter 987 978 328 576 984 067 -3 911 479 183 956 641

Generella statsbidrag o utjämning 308 770 105 741 317 223 8 453 148 817 299 234

Verksamhetens resultat 25 901 37 011 37 481 11 580 40 406 53 862

Finansiella intäkter 10 810 9 622 10 810 0 16 990 25 178

Finansiella kostnader -4 400 -1 091 -3 701 699 -1 488 -2 447

Resultat efter finansiella poster 32 311 45 542 44 590 12 279 55 908 76 593

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 0

Skattekostnader 0 0 0 0 0 0

Årets resultat 32 311 45 543 44 590 12 279 55 908 76 593

Resultaträkning (belopp i tkr) 2019 2018
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Driftredovisning 

 

Budget       

2019

april               

2019

Prognos      

2019

Budget-       

avvikelse

juni               

2018

Årsbokslut 

2018

Kommunledningskontor (KS) -129 518 -39 428 -129 518 0 -50 712 -112 490

Sydnärkes lönenämnd 0 946 0 0 607 -

Överförmyndarnämnd 0 153 0 0 0 0

Myndighetsnämnd -398 -165 -398 0 -212 -373

Samhällsbyggnadsnämnd -31 021 -9 311 -31 021 0 -16 259 -26 454

Kultur- och fritidsnämnd -75 287 -22 897 -75 287 0 -36 387 -73 737

Nämnd för livslångt lärande -597 819 -189 258 -597 819 0 -285 670 -574 198

Socialnämnd -434 598 -138 730 -434 598 0 -214 002 -426 250

Summa nämnder -1 268 641 -398 690 -1 268 641 0 -602 636 -1 213 502

Finansförvaltning 1 300 952 444 233 1 313 231 12 279 658 544 1 290 095

Resultat nämnd 32 311 45 543 44 590 12 279 55 908 76 593

2019 2018Driftresultat per nämnd                              
(Belopp i tkr)

 

 

 

Budget 

2019 april 2019

Prognos 

2019

Budget 

avvikelse juni 2018 Bokslut 2018

Politisk verksamhet -17 315 -6 444 -17 315 0 -7 657 -15 454

Infrastruktur, skydd mm -66 663 -21 548 -66 663 0 47 226 16 391

Kultur och fritid -68 425 -20 427 -68 425 0 -30 606 -66 496

Pedagogisk verksamhet -588 723 -186 321 -588 723 0 -282 827 -565 016

Vård och omsorg -442 930 -139 338 -442 930 0 -213 211 -430 062

Särskilt riktade insatser -10 882 -5 810 -10 882 0 -4 618 -15 580

Affärsverksamhet 1 519 767 1 519 0 914 2 015

Gem. verksamheter och lokaler 1 225 730 424 664 1 238 009 12 279 546 689 1 150 795

Resultat verksamhet 32 311 45 543 44 590 12 279 55 908 76 593

Driftresultat per 

verksamhetsområde (Belopp i tkr)

2019 2018
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Investeringsredovisning 

 

Budget       

2019

Jan - 

april           

2019

Prognos      

2019

Budget-       

avvikelse

Juni              

2018

Bokslut 

2018

Kommunledningskontor (KS) 9 904 1 812 9 924 -20 424 3 749

Överförmyndarnämnd 320 0 320 0 0 0

Samhällsbyggnadsnämnd 118 210 28 311 119 403 -1 193 42 184 91 685

Kultur- och fritidsnämnd 10 441 3 018 9 159 1 282 1 396 2 299

Nämnd för livslångt lärande 4 860 2 394 4 860 0 445 6 358

Socialnämnd 3 170 441 3 170 0 561 1 817

Summa nämnder 146 905 35 976 146 836 69 45 010 105 908

Nettoinvesteringar per nämnd 
(Belopp i tkr)

2019 2018

 

 

Budget       

2019

Jan - 

april           

2019

Prognos      

2019

Budget-       

avvikelse

Juni              

2018

Bokslut 

2018

Politisk verksamhet 320 0 320 0 0 0

Infrastruktur, skydd mm 25 522 1 126 24 974 548 2 026 15 429

Kultur och fritid 9 110 2 588 7 828 1 282 188 601

Pedagogisk verksamhet 4 860 2 394 4 860 0 445 6 358

Vård och omsorg 3 170 441 3 170 0 561 1 817

Särskilt riktade insatser 430 0 430 0 0 0

Affärsverksamhet 27 875 10 697 29 608 -1 733 11 689 21 628

Gem. verksamheter och lokaler 75 618 18 729 75 646 -28 30 101 60 074

Summa verksamhet 146 905 35 976 146 836 69 45 010 105 908

Nettoinvesteringar per 

verksamhetsområde                          
(belopp i tkr)

2019 2018
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Exploateringsredovisning 
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Loviselund/Ryttartorpet bostadsom-
råde 
Kvarstående arbeten under 2019 är asfalte-
ring, skyltning, gräsbeklädnad av diken, 
grusning av mossbanan, en del planterings-
arbeten samt fortsatt leverans av friggebo-
dar. Försäljningsintäkter för de två större 
tomterna återstår. Samtliga småhustomter 
är sålda. 
 
Skogsgläntan bostadsområde 
Kvarstående arbeten är toppbeläggning på 
genomfartsvägen (Blomstergatan och Var-
gavrågatan), dränerings/dikningsarbeten, 
plantering av naturområdet längs Blomster-
gatan samt fortsatt leverans av friggebodar. 
Samtliga tomter är sålda. 
 

Korsta bostadsområde (Täppan) 
Toppbeläggning återstår och utförs under 
2019. Friggebodar återstår att leverera. 
Samtliga tomter är sålda. 
 

Norra Mos företagspark 
Under våren 2019 asfalteras den södra 
vägen. Projekteringen för den norra vägen 
är klar och anläggningsarbetet startar i höst. 

 
Äpplet 
Arbete återstår under 2019 med att röja 
stenblock, leverera friggebodar samt full-
följdsåtgärd. Samtliga tomter är kontrakts-
skrivna och har tillträde under 2019. 
 

Gröna Sörby 
Ärende är inlämnat till SBN/KF angående 
begäran av anslag och beslut om genomfö-
rande. I nuläget medför beslutet utgifter på 
ca 2,5 mkr för 2019. Arbete med detaljplan 
pågår. 

 
Gladan 
Första försäljningen samt arbetet med ge-
mensamhetsanläggningen förväntas ske un-
der året. 

 
Dalagatan bostadsområde 
Det har beslutats att arbetet med lekplatsen 
skjuts upp till dess att koloniområdet an-
läggs. Samtliga tomter sålda. 
 
Ekeby 
Ärende är inlämnat till SBN/KF angående 
begäran av anslag och beslut om genomfö-
rande. I nuläget medför beslutet utgifter på 
ca 5,4 mkr för 2019. Arbete med detaljplan 
pågår. Länsstyrelsen arbetar med anbud för 
arkeologisk utgrävning (steg 3). 
 

Älvesta 
Ärende är inlämnat till SBN/KF angående 
begäran av anslag och beslut om genomfö-
rande. I nuläget medför beslutet utgifter på 
ca 1,6 mkr för 2019. Arbete med detaljplan 
pågår. Länsstyrelsen arbetar med anbud för 
arkeologisk utgrävning (steg 3). 
 

 

 


