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Överskott på 114,6 miljoner  
i delårsresultatet
Delårsresultatet visar ett överskott på 114,6 miljoner 
för kommunen, vilket är 89,9 mkr bättre än budget 
och 47 procent högre än föregående års delårs- 
resultat. Prognosen för helåret beräknas bli 85,4 mkr 
och det är 60,7 mkr bättre än budget. I prognosen 
ingår reavinster om 17 mkr avseende bland annat 
exploatering och orealiserade värden på värdepapper. 

Nämnderna redovisade tillsammans en prognos på 
23,5 mkr bättre än budget. Nettoinvesteringarna  
uppgick till 80,7 mkr och prognostiseras att bli  
138 mkr vid årets slut vilket ger ett överskott mot 
budget på 27 mkr. 

Alla kommunens fem finansiella mål bedöms vara 
uppnådda vid årets slut. Sjuktalet för första halvåret 
var 8,55 procent, en sänkning med 0,81 procent- 
enheter mot samma period föregående år. Andelen 
heltidsarbetande har fortsatt att öka och uppgår  
nu till 86,8 procent, detta är en ökning med  
1,6 procentenheter mot samma period föregående år. 

Sammanfattning
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Den kommunala koncernen omfattar både kommunens  
nämnds- och förvaltningsorganisation och kommunens  
bolag.  

Den kommunala koncernen

Kommunkoncernens resultat
Kommunkoncernens resultat är 147,4 mkr.  
Koncernens eget kapital uppgick till 1 735 mkr  
(det vill säga drygt 1,7 miljarder) och summan av  
tillgångar var 4 185 mkr (4,1 miljarder). Det gav  
en soliditet på 41,4 procent. Tabellen nedan visar 
endast de bolag som ingår i den sammanställda  
redovisningen.

Företag Ägarandel
%

Jan-aug
mkr

Prognos
mkr

Kumla kommun 114,6 85,4
Kumla Bostäder AB 100 18,3 3,0
Kumla Fastigheter AB 100 12,3 17,6
Scantec AB 50 -1,5 0,0
KumBro Utveckling AB 
med dotterbolagen:

20 -1,2 -2,9

- KumBro Vind AB -4,4 -2,9
- KumBro Stadsnät AB 17,8 15,1
Nerikes Brandkår, januari-juli 11,6 4,9 2,3

Bolagens totala resultat 160,8 117,6

Koncernens justeringar -13,4

Koncernens delårsresultat 147,4
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Covid-19
Covid-19-pandemin har förstås tagit stort fokus även 
om det varit lugnare hittills i år. Många av kultur- och 
fritidsnämndens verksamheter har under perioden 
varit helt eller delvis stängda. Delar av ordinarie verk-
samhet har arrangerats digitalt, så som valborgs- och 
nationaldagsfirande, vernissager, föreläsningar och 
sagostunder. Ung fritid har haft digital mötesplats-
verksamhet. 

Inom nämnd för livslångt lärande har det varit kort-
tidsfrånvaro och kraftigt ökade vikariekostnader. 

Inom socialnämnden har mycket arbete lagts på att 
planera och administrera vaccinationerna, ett arbete 
som löpt på bra. Antalet korttidsplatser har fortsatt 
varit halverade för att motverka att smitta kommit in i 
verksamheten. 

Kumla Bostäder AB har jobbat nära sina lokalhyres- 
gäster och gett det stöd de kan ge. Kumla Fastigheter 
AB har märkt av det genom få förfrågningar om  
uthyrning  samt tveksamheter att gå in i nya projekt. 

Trygghet
Kommunens trygghetsarbete har förstärkts kraftigt 
under året. Exempelvis har det digitala verktyget 
Embrace införts som bidrar till en utveckling av de 
lägesbilder som upprättas inom EST (Effektiv  
Samordning för Trygghet). Det ger kommunen och 
samverkanspartners en övergripande bild av vad  
som sker i kommunen. Verktyget ger en kvalitativ 
återrapportering i verksamheten samt stöd i  
uppföljning av genomförda åtgärder.

Samhällsbyggnadsnämnden har gjort en översyn 
och kompletterat med belysning, beskärning av  
grönska på vissa stråk samt förstärkt med kamera- 
övervakning. 

Kumla Bostäder AB arbetar också aktivt med trygg-
hetsfrågan och har exempelvis genomfört byte till 
säkerhetsdörrar, byte av skalskydd till fastigheterna 
samt kameraövervakning. 

Näringsliv
En annan särskild händelse är ett förnyat fokus på 
näringslivsfrågorna. Kommunen vill bli bättre på att 
aktivt stärka det lokala näringslivet och tillsatte under 
våren därför en ny tjänst som näringslivschef, vilket 
är en tydlig markering som visar att frågorna kommer 
att prioriteras och att arbetssätten kommer att se 
annorlunda ut. 

Kvalitet, digitalisering  
och nya arbetssätt
Inom lönenämnden utreder man möjligheten till ett 
digitalt personalarkiv tillsammans med de andra  
medlemskommunerna. 

Även överförmyndarnämnden utreder möjligheten 
att digitalisera verksamhetens akter. 

För att möta besökarnas behov av information  
och upplevelser av Kumla har fokus lagts på digitala 
aktiviteter, exempelvis med flera digitala aktivitets-
promenader i stadsparken. Den digitala audio- 
guidningen vid Konst på Hög har börjat användas och 
haft över 5 600 lyssningar sedan starten i december. 

Inom skolan har vissa delar av undervisningen lagts 
över på distans vilket påverkat hur undervisningen 
utformats. 

Implementering av nytt system för felanmälan inom 
områdena gata och park pågår. En ny e-tjänst har 
byggts för att anmäla intresse för odlingslott. Cirka 40 
procent av alla ansökningar om fortsatt försörjnings-
stöd har skett via e-tjänsten. 

Många av medarbetarna arbetar dagligen med  
olika verktyg i Office 365, vilket bland annat möjliggör 
distansarbete för de som inte är på plats på sina 
arbetsplatser. 

Händelser av väsentlig betydelse
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I juni examinerades ytterligare en specialistunder-
sköterska och tack vare statsbidrag har fler kunnat  
erbjudas möjligheten att söka specialistundersköterske- 
utbildning. 

Socialförvaltningen har, i samarbete med AMI och 
förvaltning för livslångt lärande, beslutat att köpa in 
en app för språkutveckling och kombinera detta med 
en påbyggnadsutbildning i vårdsvenska. Detta för att 
ytterligare kvalitetsutveckla och stärka patientsäker-
hetsarbetet. 

Ett kommunalt HVB-hem har startats. Detta för att 
dels kunna undvika externa placeringar, dels för att 
ha ett förstärkt mottagande när man varit placerad 
och kommer hem igen. 

Skolinspektionen genomförde en kvalitetsgranskning 
av det systematiska kvalitetsarbetet och resultatet var 
att förvaltningen har ett arbete som till stora delar är 
väl fungerande, men behöver utveckla analysarbetet 
kring orsaker till resultat samt det kompensatoriska 
uppdraget. Andelen elever som är behöriga till  
gymnasiets yrkesprogram är nu uppe i 90 procent. 
Dessa goda resultat är ett kvitto på ett mycket gott 
och systematiskt kvalitetetsarbete ute i  
verksamheterna.

Investeringar
Ombyggnationen av reningsverket pågår fortfarande. 

Under våren bokades samtliga 83 småhustomter i 
första etappen av ”Gröna Sörby” på rekordtid.  
Intresset är också stort för markanvisningar för  
flerbostadshus. Två anvisningar för radhus har 
tecknats i Gröna Sörby, planering för byggstart pågår 
i Hällabrottet och många hör av sig med förfrågningar. 
Det gäller även för verksamhetsmark där flera  
anvisningar och försäljningar än vanligt genomförts 
eller pågår. 

Kommunen har under året haft en god planbered-
skap för bostäder och nya planer tas löpande fram 
när tomter säljs. För att möjliggöra för fler att bo och 
leva i Kumla har förvaltningen under året arbetat med 
detaljplanering av Sörby etapp två, Långgälla,  
Kvarteret Orren, Kvarntorp, Vägtorget och Idrotts- 
parken etapp två. Detaljplaner har antagits för 
Idrottsparken etapp ett och fastigheten Jupiter 4. 

I tunneln under järnvägen har konstverket  
Horisonter tillkommit av konstnärerna Petter  
Nilson och Patrik Lindberg. I en del av tunneln  
målade konstnärerna tillsammans med några  
ungdomar ett konstverk, Orten, som röstats fram av 
elever i årskurs 9 i Kumlas grundskolor. 

Kumla Bostäder AB har färdigställt etapp 1 i rot- 
renoveringen och påbyggnaden på S:t Torgils väg  
och etapp 2 pågår. Hos PeKum pågår byggnation på 
fastigheten Gladan 4 med totalt 60 lägenheter, varav 
18 är bostadsrätter, och samtliga är sålda. Kumla  
Fastigheter AB har byggt ut padelhallen med  
ytterligare tre banor. 

Miljö och hållbarhet
Kommunens miljöprogram har följts upp och arbete 
pågår med 2021 års aktiviteter enligt fastställd hand-
lingsplan. 

För att minska avdunstning, uppvärmningskostnader 
och förbrukning av dricksvatten kommer ett bassängs- 
skydd monteras på utomhuspoolen vid Djupadalsbadet. 

Måltidsenheten arbetar med att minska mängden 
matsvinn och köper in ekologiska livsmedel samt 
livsmedel med låg klimatpåverkan. 

Samhällsbyggnadsnämnden har under året utrett 
hur kommunen kan använda olika typer av fossilfria 
drivmedel.

De två större tillsynsärenden om batterimassa och 
skrotbilar är nu i en ny fas där ekonomiska förhand-
lingar respektive verkställighet med hjälp av  
Kronofogden pågår. 

Inom ramen för miljöprogrammet har kultur- och 
fritidsnämndens arbete med LONA naturvårdsprojekt 
fortsatt och bekämpningen av invasiva arter för att  
bibehålla den biologiska mångfalden. Friluftslivets 
år 2021 och projektet Luften är fri fortsätter året ut 
med olika månadsteman. Projektet Fjärilslandskapet 
Norra Mossby har uppmärksammats lokalt, regionalt 
och nationellt. 

Socialförvaltningen deltar i projektet ”Fossilfritt 
2030 - Rena resan” som syftar till att hjälpa invånare 
i östra Mellansverige att minska sin klimatpåverkan 
från resor. 

Scantec AB har utrangerat 35 procent av fossildrivna 
fordon och 50 procent av riskutbildningen genomförs 
med elbilar. 



6 7

Finansiella mål

Kommunens resultat ska uppgå till  
minst 2,5 procent av skatteintäkter  
och generella statsbidrag justerat för  
realisationsvinster
Resultatet enligt prognosen uppgår till 68,4 mkr 
exklusive realisationsvinster. Det motsvarar 4,8 procent 
av skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet 
bedöms vara uppnått vid årets slut.

Kommunens långfristiga låneskuld  
ska vara maximalt 250 mkr
Kommunens låneskuld uppgår till 100 mkr. Målet är 
uppnått.

Kommunens borgensåtaganden får  
uppgå till maximalt 2 240 mkr under åren
Kommunens borgensåtaganden uppgår till 1 922 mkr. 
Målet är uppnått.

Kommunens skattesats ska vara lägre än 
genomsnittet i angränsade kommuner
Kumla kommuns skattesats är 21,60 procent. Genom-
snittet i angränsande kommuner är 21,73 procent 
Målet är uppnått.

Nämndernas samlade ekonomiska  
resultat ska vara minst noll
Nämndernas prognos över utfallet vid årets slut visar 
ett resultat på 23,5 mkr. Målet bedöms vara uppnått.

God ekonomisk hushållning 
och ekonomisk ställning

Ekonomiskt resultat
Kommunen redovisar ett resultat på 114,6 mkr perioden 
jan-aug (föregående år samma period 78,1 mkr). Det 
budgeterade resultatet för helåret är 24,7 mkr. 

Juni 
2016

Juni 
2017

Juni 
2018

Augusti 
2019

Augusti 
2020

I resultatet ingår en jämförelsestörande post avseende 
realisationsvinster om 13,9 mkr. Realisationsvinsterna 
består huvudsakligen av intäkter från exploaterings-
verksamheten. Dessa intäkter har huvudsakligen 
använts till gator, belysningar och andra anläggnings-
tillgångar i kommunens exploateringsområden. Det 
ingår också en post för orealiserade vinster i  
värdepapper. 

I resultatet ingår inte förändringen av semesterlöne- 
skulden. Den sista augusti uppgick minskningen  
till 23,4 mkr vilket innebär att resultatet inklusive  
förändring av semesterlöneskuld uppgick till  
138 mkr. Semesterlöneskulden beräknas på antalet 
intjänade semesterdagar minus uttagen semester. 
Då huvuddelen av semestern tas ut i juni - augusti 
innebär det att bokförd skuld är relativt låg den sista 
augusti. Skulden ökar under årets sista tertial vilket 
innebär att semesterlöneskuldens förändring belastar 
resultatet på helår i bokslutet.

Augusti 
2021
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Likviditet och upplåning
Kommunens likviditet, inklusive kortfristiga placeringar 
uppgick den sista augusti 2021 till 338,4 mkr  
(varav 93,0 mkr är öronmärkta medel för kommande 
pensionsutbetalningar). Kommunens låneskuld i 
kreditinstitut uppgår till 100 mkr. Efter periodens slut 
(september) har 25 mkr amorterats. 

Investeringar
Nettoinvesteringarna efter åtta månader uppgår  
till 80,7 mkr vilket skall jämföras med investerings-
budgeten för helåret på 165,0 mkr. Prognosen för 
helåret redovisar en förbrukning på 138 mkr.  
Det innebär ett överskott i investeringsbudgeten  
på 27 mkr. 

Prognos 2021
Prognosen för helåret 2021 beräknas bli 85,4 mkr. 
Det är 60,7 mkr bättre än det budgeterade resultatet.  
I resultatet ingår realisationsvinster om 10,0 mkr 
avseende exploateringsinkomster, försäljning av for-
don/maskiner och sålda värdepapper samt för  
orealiserade värden på värdepapper om 7,0 mkr.  
Det innebär att det förväntade resultatet exklusive 
realisationsvinster är 43,7 mkr bättre än budget.

Nämnderna redovisar ett resultat i sina prognoser på 
23,5 mkr i överskott mot budget. 

Nämndernas prognos
Belopp i mkr

Budgeteras resultat 24,7

Kommunstyrelsen 14,5
Samhällsbyggnadsnämnd -1,5
Myndighetsnämnd 0
Kultur- och fritidsnämnd 0
Nämnd för livslångt lärande -0,5
Socialnämnd 11

Summa nämnder 23,5

Finansförvaltning 37,2

Årets resultat 85,4

Nämndernas prognos på +23,5 mkr mot budget finns 
främst inom kommunstyrelsen, Samhällsbyggnads-
nämnden samt Socialnämnden. Nämnd för livslångt 
lärande redovisar en prognos på -0,5 mkr medan 
övriga nämnders prognos är 0. 

Finansförvaltningens prognos
Belopp i mkr

Realisationsvinster 10,0
Pensioner/sociala avgifter -12,9
Skatteintäkter 29,1
Generella statsbidrag/utjämning 4,1
Finansnetto 6,9

Summa 37,2

Kommunstyrelsens prognos avser bland annat  
+8,3 mkr i medel för oförutsett och +3,1 mkr i utvecklings- 
arenan och med antagandet att de medlen inte kommer  
att fördelas ut till nämnderna. Samhällsbyggnads-
nämndens prognos -1,5 mkr är främst inom lokal- 
försörjnings- och måltidsenheten, avseende skade- 
görelse och intäktsbortfall på livsmedel. Inom nämnd 
för livslångt lärande är avvikelsen personalkostnader 
och statsbidrag. Socialnämndens prognos +11 mkr 
beror på olika stimulansbidrag från staten, försäljning 
av platser inom LSS samt stängda korttidsplatser 
inom äldreomsorgen. 

Finansförvaltningen bedöms redovisa ett överskott 
mot budget på 37,2 mkr enligt följande:

Realisationsvinsterna hänförs till allra största delen  
från exploateringsverksamheten. Likvidmässigt  
kommer dessa att huvudsakligen användas till  
investeringar i anläggningstillgångar i exploaterings-
områdena. 

Pensionskostnaderna bedöms bli 19,5 mkr högre  
än budget. Orsakerna är flera. Ett större antal  
arbetstagare än beräknat har löner som ligger över 
brytgränsen 8,5 inkomstbasbelopp vilket gör att  
pensionsåtagandena ökar. Förändringar i förtroende- 
mannaorganisationen och nya antaganden för  
beräkning av pensionsskulden har också påverkat 
kostnaderna negativt. Budgeten för sociala avgifter 
bedöms dock bli 6,6 mkr lägre än budgeterat.

Prognoserna på skatteintäkterna har successivt 
förbättrats. Den senaste prognosen visar att skatte- 
intäkterna blir drygt 29 mkr bättre än bedömningen 
då budgeten beslutades. I och med att skatteintäkterna 
blir högre ökar också kommunens inkomstutjämnings- 
bidrag med 4 mkr. 

Kommunens finansnetto beräknas bli nästan 7 mkr 
högre än budgeterat. Det är räntekostnader för lån i 
kreditinstitut som bedöms bli lägre och orealiserade 
värden på placeringar för pensionsändamål.



8 9

Balanskravsresultat
Kommunallagens balanskrav föreskriver att intäkterna 
ska vara större än kostnaderna. Om kostnaderna  
för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska 
det negativa resultatet återställas under de närmast 
följande tre åren. Balanskravet omfattar endast  
kommunen, inte den kommunala koncernen.  
Balanskravsutredningen syftar till att visa hur  
balanskravsresultatet har uppstått. Huvudprincipen 
vid avstämning av balanskravet är att intäkterna ska 
överstiga kostnaderna och att realisationsvinster från 
anläggningstillgångar inte ska inräknas i intäkterna 

Avstämning mot balanskravet
Belopp i tkr 2021-08-31 2020-08-31 2019-08-31

Årets resultat enligt resultaträkning 114 584 78 114 71 056

Reducering av samtliga realisationsvinster -7 015 -12 631 -10 087
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - -
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - -
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -6 916 -425 -3 613
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 829 1 405 -

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 101 482 66 463 57 356

Medel till resultatutjämningsreserv* - - -
Medel från resultatutjämningsreserv - - -

Årets balanskravsresultat efter avsättning till  
resultatutjämningsreserv

101 482 66 463 57 356

*Resultatutjämningsreserv (RUR) = där kommunen kan reservera delar av överskott för att jämna ut intäkter 
under skiftande konjunkturer. Kommunfullmäktige i Kumla har inte beslutat om någon sådan avsättning.

då avstämningen görs. Återföring ska också ske av 
orealiserade vinster och förluster i värdepapper. Efter 
dessa justeringar redovisas ett resultat efter balans-
kravsjusteringar. 2019 ingick även realisationsvinster 
från omsättningstillgångar.

Årets balanskravsresultat uppgår till 101 mkr  
(66 mkr), vilket visar att kommunen uppfyller kravet 
på en ekonomi i balans. Det finns inte heller något 
tidigare underskott att återställa. Bedömningen är 
att balanskravet kommer uppnås även vid årets slut 
utifrån den helårsprognos som har lagts.
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Sjuktalet för första halvåret 2021 var 8,55 procent, en 
sänkning med 0,81 procentenheter jämfört med  
samma period förra året då sjuktalet var 9,36 procent.

Likt förra året var sjuktalet högre under februari och 
mars för att sedan sjunka, se figur. Pandemin pågår 
fortfarande men sjuktalet har gått ned och förhopp-
ningsvis fortsätter denna positiva trend. Under 2020 
kom en andra våg under slutet av året vilket ledde till 
att sjuktalet återigen gick upp. I dagsläget med flera 
medarbetare som haft covid-19 och tillfrisknat samt 
att alla som önskat har kunnat vaccinera sig så är 
förhoppningen att vi ska kunna fortsätta den positiva 
utvecklingen. Restriktionerna att alla ska stanna  
hemma vid minsta förkylningssymtom finns  
fortfarande kvar och så länge de kvarstår kommer 
rimligtvis sjuktalet ligga kvar på en högre nivå än 
annars.

Väsentliga personalförhållanden

Förvaltning Januari-juni
2021

Januari-juni
2020

Samtliga anställda 8,55 9,36
- varav långtidssjuka 31,08 25,03
Kvinnor 8,82 10,14
Män 7,64 6,70
Anställda <30 år 7,16 8,96
Anställda 30-49 år 8,30 9,29
Anställda >50 år 9,45 11,60

Andelen heltidsarbetande  
ska öka
Andelen heltidsarbetande har fortsatt att öka. En 
ökning har skett med 1,6 procentenheter sedan 
delåret 2020 och uppgår nu till 86,8 procent (85,2). 
Arbete har bedrivits men har till viss del varit på-
verkat av pandemin och vissa aktiviteter har kunnat 
genomföras och andra inte. HR har tillsammans med 
första linjens chefer inom socialförvaltningen gjort 
en kartläggning vilka medarbetare som arbetar deltid 
och anledningen till det. I samband med detta har 
flera medarbetare kunnat erbjudas att jobba mer. 
Liknande kartläggningar ska göras i de verksamheter 
där det finns deltidsarbetande medarbetare och där 
man är tjänstledig men inte av någon lagstadgad or-
sak. Möjlighet har också givits att göra en liten ökning 
av arbetstiden, man behöver inte öka till heltid. Detta 
har gjort att flera har ökat sin arbetstid. Andelen hel-
tidsarbetande har ökat inom alla förvaltningar, störst 
ökning har skett inom socialförvaltningen med ca 2,5 
procentenheter från 72,9 procent till 75,4 procent.  

Sysselsättningsgrad för  
månadsanställda

Andel heltid 
procent

Förvaltning för livslångt lärande 92,63
Kommunledningsförvaltningen 93,17
Kultur- och fritidsförvaltningen 94,78
Löneförvaltningen 95,00
Samhällsbyggnadsförvaltningen 95,71
Socialförvaltningen 75,43

Totalt 86,79



10 11

Mycket är på gång i vår kommun och mer finns att 
vänta. Pandemin har gjort stora avtryck i våra verk-
samheter och satt saker på paus samtidigt som vi är 
en kommun som växer och som kräver utbyggnad 
och utveckling. Även situationen i vår omvärld kan 
påverka verksamheten de kommande åren. Idag är 
det inget som tyder på ett ökat flyktingmottagande, 
men det är samtidigt inte omöjligt att den bilden kan 
förändras snabbt. Det kommer i så fall påverka många 
av kommunens verksamheter. 

Här beskrivs några områden som ser en förväntad 
utveckling framåt.

Covid-19
Pandemin fortsätter att skapa utmaningar och längtan  
efter aktiviteter behöver balanseras mot att det 
fortfarande pågår en pandemi. En stor osäkerhet inför 
framtiden är också vilken påverkan pandemin  
kommer att ha vad gäller behov av insatser inom 
framförallt individ- och familjeomsorgen. Hur  
kommer pandemin påverka försörjningsstödet, in- 
satser på grund av våld i hemmet, socialpsykiatriska  
insatser och missbruksinsatser? I ett nationellt  
perspektiv har både den psykiska ohälsan och våld i 
nära relationer ökat.

Trygghet
Tryggheten är en fortsatt prioriterad utmaning för de 
nästkom mande åren. Införandet av systemstöd  
Embrace gör att rapporterna om de avvikelser som 
observeras i det offentliga rummet blir fler och tydligare 
vilket ger bättre lägesbilder,  det medför att resurser 
sätts in där de gör mest nytta. Ny lagstiftning innebär 
att kommunen kommer att få ett lagligt ansvar att 
arbeta med brottsförebyggande frågor. 

Behov av fler bostäder,  
mer infrastruktur – och  
klimatomställning
Kumlas befolkning har ökat med 156 personer till och 
med juli i år. Trenden med utflyttning från storstäder 
till mindre orter med mer gynnsamma bostadspriser 
kan troligtvis vara till fördel för Kumla. De centralt 
belägna bostadsprojekt som färdigställts under våren 
har till stor del lockat äldre Kumlabor med villor. Det 
höga inflödet av bygglovsansökningar väntas fort- 
sätta under året då alla som köpt tomt i Gröna Sörby 
ännu inte ansökt. Det pågår också ett antal större 
byggnationer av bostäder i Kumla, och det planeras 
för fler, vilket innebär att den nuvarande takten för 
byggande och inkomna lovansökningar bedöms vara 
hög ett tag till. 

Arbete med VA-policy och VA-plan pågår. Flera 
kritiska frågor för framtida utbyggnad och reinveste-
ringar i VA-nät och anläggningar kommer att framgå 
av VA-planen. Arbete med en ny nödvattenplan pågår 
och samordnas av Länsstyrelsen. För att framtida  
exploateringar ska kunna genomföras behöver VA- 
planen vara klar så att ledningarnas dimensionering  
och prioritering av VA-investeringar är samordnade 
med planerad utbyggnad. 

Kultur- och fritidsnämnden kommer att arbeta 
vidare med att utveckla besöksnäringen i Kumla så att 
fler aktörer blir delaktiga och känner ansvar för att 
marknadsföra Kumla och välkomna besökare till vår 
kommun. 

En annan stor utmaning är att hantera följderna av 
klimatförändringarna, bland annat i form av förlust av 
biologisk mångfald, torka och översvämningar.

Förväntad utveckling
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Kvalitet, digitalisering  
och nya arbetssätt
Arbetet med Nära vård innebär att vi behöver tänka 
på ett nytt sätt, både från kommun och region. Vi 
kommer att behöva utmana oss för att nå resultat 
som gagnar den enskilde. I detta arbete blir civil-
samhället en viktig aktör för att fylla de så kallade 
välfärdsluckorna. I den begränsade ekonomin blir 
det viktigt att vi är modiga och vågar titta på samtliga 
delar av socialtjänstens områden för att dels hitta nya 
sätt att arbeta för att kunna serva fler. 

Förvaltning för livslångt lärandes måluppfyllelse 
gällande elevernas gymnasiebehörighet har under 
de senast tre åren ökat och är nu uppe i 90 procent. 
Förvaltningen kommer fortsätta utveckla det syste-
matiska kvalitetsarbetet för att ytterligare öka  
andelen behöriga elever. Likaså är rekrytering av 
behörig personal en fortsatt utmaning för att fortsätta 
hålla den höga kvalité och goda resultat som vi har 
idag. 

Långtidsarbetslösheten bland nyanlända och ung-
domar utan gymnasieutbildning ser ut att ligga kvar 
på en hög nivå, trots en starkt förbättrad konjunktur, 
så ytterligare insatser krävs för dessa grupper.

Överförmyndarnämndens största utmaning är att 
rekrytera och behålla ställföreträdare. Nämnden  
kommer därför att arbeta aktivt med rekrytering 
utifrån den plan som tagits fram. För överförmyndar- 
nämndens verksamhet finns även förslag om  
förändringar i lagstiftningen som i stor utsträckning 
kommer att påverka verksamheten. Lagändringarna 
föreslås träda i kraft 1 januari 2023, men förberedelser  
behöver göras redan under 2022. 

Inom socialnämnden har man infört taligenkänning 
och e-hälsomyndigheten kommer följa detta som en 
pilot och bland annat följa upp nyttoeffekterna. 
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Räkenskaperna

Resultaträkning

Belopp i tkr Koncernen Kommunen
2021 2020 2021 2020
Jan-aug

2021
Jan-aug

2020
Bokslut

2020
Budget

2021
Jan-aug

2021
Prognos

2021
Budget-
avvikelse

Jan-aug
2020

Bokslut
2020

Verksamhetens 
intäkter

416 377 402 765 652 934 324 247 242 585 246 045 401 074

Verksamhetens 
kostnader

-1 095 883 -1 083 815 -1 696 602 -1 608 778 -1 037 482 -1 034 270 -1 600 625

Avskrivningar -102 819 -102 531 -171 829 -70 166 -44 894 -44 526 -68 007

Verksamhetens  
nettokostnader

-782 325 -783 582 -1 215 497 -1 354 697 -839 790 -1 334 188* 20 509* -832 751 -1 267 558

Skatteintäkter 684 911 665 430 992 367 994 609 684 911 1 023 652 29 043 665 430 992 367
Generella 
statsbidrag  
och utjämning

258 076 241 441 376 270 380 826 258 076 384 970 4 144 241 441 376 270

Verksamhetens 
resultat

160 663 123 289 153 140 20 738 103 197 74 434 53 696 74 120 101 079

Finansiella 
intäkter

10 283 2 225 8 252 8 000 13 467 13 000 5 000 5 916 13 825

Finansiella 
kostnader

-23 480 -24 132 -38 272 -4 021 -2 080 -2 030 1 991 -1 921 -5 842

Resultat efter  
finansiella 
poster

147 465 101 381 123 121 24 717 114 584 85 404 60 687 78 114 109 061

Extraordinära 
intäkter

- - - - - - - - -

Extraordinära 
kostnader

- - - - - - - - -

Årets resultat 147 465 101 382 123 121 24 717 114 584 85 404 60 687 78 114 109 061

*Prognos och budgetavvikelse för verksamhetens nettokostnader nettoredovisas.
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Balansräkning
Belopp i tkr Koncernen Kommunen

Aug 
2021

Aug 
2020

Bokslut 
2020

Aug 
2021

Aug 
2020

Bokslut 
2020

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Förvärvade immateriella  
anläggningstillgångar

1 422 789 1 775 1 422 789 1 775

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 3 000 199 3 078 388 3 071 355 1 227 514 1 233 019 1 243 890
Maskiner och inventarier 97 980 102 602 100 566 76 427 80 384 78 228
Pågående arbete 269 532 139 434 149 762 105 465 61 800 56 512
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar 35 773 35 686 31 471 4 133 4 556 4 418
Aktier, andelar med mera 52 761 48 874 48 874 31 386 31 353 31 354

Summa anläggningstillgångar 3 457 668 3 405 772 3 403 802 1 446 347 1 411 902 1 416 177

Omsättningstillgångar
Förråd 3 349 2 711 2 571 3 103 2 446 2 331

Kortfristiga fordringar 183 128 176 761 130 704 183 431 177 050 112 636
Kortfristiga placeringar 97 874 98 162 101 395 92 970 94 448 97 026
Kassa och bank 443 344 350 292 316 608 245 382 184 829 218 253

Summa omsättningstillgångar 727 695 627 926 551 278 524 887 458 772 430 246

Summa tillgångar 4 185 363 4 033 698 3 955 080 1 971 234 1 870 674 1 846 423

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital 1 734 701 1 570 596 1 587 432 1 520 155 1 374 624 1 405 570
- därav årets resultat 147 465 101 382 123 121 114 584 78 114 109 061

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 55 966 42 001 51 073 45 355 31 466 40 908
Avsättning för skatteskuld obeskattade reserver 27 894 24 726 27 627 - - -
Övriga avsättningar 336 171 304 - - -

Summa avsättningar 84 196 66 898 79 004 45 355 31 466 40 908

Skulder
Långfristiga skulder 2 052 081 2 043 642 1 971 907 152 690 174 940 151 611
Kortfristiga skulder 314 385 352 561 316 737 253 035 289 643 248 334

Summa skulder 2 366 466 2 396 204 2 288 643 405 725 464 584 399 945

Summa eget kapital, avsättningar  
och skulder

4 185 363 4 033 698 3 955 080 1 971 234 1 870 674 1 846 423

Soliditet % 41,4% 38,9% 40,1% 77,1% 73,5% 76,1%
Soliditet (inkl pensionsåtagande <1998) 41,4% 38,9% 31,7% 60,7% 55,7% 58,1%

Ställda panter och  
ansvarsförbindelser
Pensionsåtagande före år 1998 333 706 324 320 333 314 333 706
Ställda panter ingen uppgift 16 218 - - -
Borgensåtagande 13 125 13 600 13 325 1 922 001 1 896 516 1 857 346
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Not 1
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 redovisnings-
principer har tillämpats som vid årsbokslut 2020 med 
undantag av nedan redovisade avsteg och ändrade 
redovisningsprinciper.

Noter

Borgensåtaganden
Belopp i tkr

Rambeslut Verkställt

Kumla Bostäder AB 1 300 000 1 220 000
Kumla Fastigheter AB 740 000 550 000
Kumla Folkets hus 14 000 13 125
KumBro Utveckling AB 13 400 11 236
KumBro Vind AB 72 400 60 600
KumBro Stadsnät AB 42 000 42 000
Scantec AB 10 000 10 000
Biogas i Mellansverige AB 18 200 15 040
Vätternvatten AB 30 000 -

Summa borgensåtaganden 2 240 000 1 922 001

Not 2
Borgensåtagande

Kumla kommun har i maj 1993 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige  
AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner som per 2021-06-30 var medlemmar i 
Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk  
förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett 
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i 
förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i 
förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Kumla kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, 
kan noteras att per 2021-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 532 634 758 tkr och 
totala tillgångar till 547 144 627 tkr. Kumla kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 946 237 tkr 
och andelen av de totala tillgångarna 1 993 939 tkr.

Avsteg från årsbokslut och rådande  
rekommendationer
Semesterlöneskulden redovisas i delårsbokslutet 
separat och påverkar inte resultatet.  

I exploateringsområden kostnadsförs inte  
detaljplankostnader direkt. Dessa redovisas enligt 
fördelningsnycklar som tillgång samt som del av 
tomtkostnad, vilket är ett avsteg från RKRs  
vägledning. 
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Exploateringsområde Utfall 
<-2020

Budget 
2021

Utfall
2021 

jan-aug

Prognos
2021

Återstår 
till 

2022

Budget
2022

Total 
prognos 

t.o.m. 
2024

Exploa-
terings-

kalkyl

Loviselund och Ryttartorpet
Utgift, anläggningstillgång 26 514 484 - 484 - - 26 998 25 180
Utgift, omsättningstillgång 5 328 233 - 25 208 - 5 561 5 729
Inkomst, tomtförsäljning m.m. -31 563 - - -250 - - -31 813 -31 000
Summa 279 717 - 259 208 - 746 -91

Skogsgläntan 2
Utgift, anläggningstillgång 14 683 456 - - 456 - 15 139 15 549
Utgift, omsättningstillgång 3 512 112 - - 112 - 3 624 3 606
Inkomst, tomtförsäljning m.m. -18 030 - - - - - -18 030 -18 030
Summa 165 568 - - 568 - 733 1 125

Täppan
Utgift, anläggningstillgång 3 345 - 16 100 -100 - 3 345 3 537
Utgift, omsättningstillgång 911 113 - 25 88 - 1 024 1 021
Inkomst, tomtförsäljning m.m. -6 497 - - - - - -6 497 -6 557
Summa -2 241 113 16 125 -12 - -2 128 -1 999

Norra Mos Företagspark
Utgift, anläggningstillgång 6 063 2 729 27 729 2 000 - 8 792 9 800
Utgift, omsättningstillgång 1 172 1 716 13 354 1 362 - 2 888 2 055
Inkomst, tomtförsäljning m.m. -5 683 -1 855 -2 318 -2 318 - -1 855 -13 566 -22 630
Summa 1 552 2 590 -2 278 -1 235 3 362 -1 855 -1 886 -10 775

Äpplet
Utgift, anläggningstillgång 929 - - - - - 929 750
Utgift, omsättningstillgång 200 165 - 165 - - 365 365
Inkomst, tomtförsäljning m.m. -2 260 -1 940 -630 -1 330 -610 - -4 200 -4 200
Summa -1 131 -1 775 -630 -1 165 -610 - -2 906 -3 085

Sörby 1 och 2
Utgift, anläggningstillgång 1 840 35 274 22 610 33 209 2 065 7 527 46 098 46 098
Utgift, omsättningstillgång 3 787 2 383 30 1 000 1 383 856 8 154 8 714
Inkomst, tomtförsäljning m.m. - -28 811 -4 856 -5 128 -23 683 -15 000 -69 997 -69 997
Investeringsbidrag -50 - - -2 711 - -200 -2 961 -2 761
Summa 5 627 8 846 17 784 26 370 -20 235 -6 817 -18 706 -17 946

Gladan
Utgift, anläggningstillgång 122 470 52 52 418 - 592 492
Utgift, omsättningstillgång 14 728 - - - - - 14 728 16 788
Inkomst, tomtförsäljning m.m. -19 016 -1 575 - - -1 575 - -20 591 -20 850
Summa -4 166 -1 105 52 52 -1 157 - -5 271 -3 570

Exploateringsverksamhet

*Beloppen ingår inte i kolumnen ”Budget 2022”.
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Exploateringsområde Utfall 
<-2020

Budget 
2021

Utfall
2021 

jan-aug

Prognos
2021

Återstår 
till 

2022

Budget
2022

Total 
prognos 

t.o.m. 
2024

Exploa-
terings-

kalkyl

Dalagatan
Utgift, anläggningstillgång 774 592 21 21 571 - 1 366 1 681
Utgift, omsättningstillgång 4 822 - - - - - 4 822 4 822
Inkomst, tomtförsäljning m.m. -11 750 - - - - - -11 750 -11 923
Summa -6 154 592 21 21 571 - -5 562 -5 420

Ekeby
Utgift, anläggningstillgång 374 2 839 87 592 2 247 - 3 646 3 645
Utgift, omsättningstillgång 3 387 3 976 241 1 700 2 276 - 7 602 7 603
Inkomst, tomtförsäljning m.m. - -7 000 - - -7 000 - -11 500 -11 500
Summa 3 761 -185 328 2 292 -2 477 - -252 -252

Älvesta
Utgift, anläggningstillgång 1 059 4 583 68 4 222 361 - 6 483 6 080
Utgift, omsättningstillgång 3 736 283 440 1 101 - - 5 546 4 467
Inkomst, tomtförsäljning m.m. -52 -4 500 - -500 -4 000 - -11 152 -11 100
Summa 4 743 366 508 4 823 -3 639 - 877 -553

Åbytorp
Utgift, anläggningstillgång - - - - - - - -
Utgift, omsättningstillgång 493 53 - 50 3 - 546 360
Inkomst, tomtförsäljning m.m. -1 170 - - - - - -1 170 -1 180
Summa -677 53 - 50 3 - -624 -820

Idrottsparken
Utgift, anläggningstillgång 55 - 33 40 -40 - 55 -
Utgift, omsättningstillgång 495 - 301 360 -360 - 495 -
Inkomst, tomtförsäljning m.m. - - - - - - - -
Summa 550 - 334 400 -400 - 550 -

Kvarntorp
Utgift, anläggningstillgång - 2 931 - 174 2 757 - 2 931 2 931

Utgift, omsättningstillgång - 1 152 - - 1 152 - 1 152 1 152

Inkomst, tomtförsäljning m.m. - -1 179 - - -1 179 -846 -4 122 -4 122

Summa - 2 904 - 174 2 730 -846 -39 -39

Summa anläggningstillgång 55 758 50 358 22 914 39 623 10 735 7 960 116 374 112 812
Summa omsättningstillgång 37 749 10 186 1 025 4 780 6 224 1 241 56 507 55 530
Summa tomtförsäljning -96 021 -46 860 -7 804 -9 526 -38 047 -23 201 -204 388 -208 967
Summa investeringsbidrag -50 - - -2 711 - -200 -2 961 -2 761

Summa totalt exploatering -2 564 13 684 16 135 32 166 -21 088 -23 754 -34 468 -43 386

*Beloppen ingår inte i kolumnen ”Budget 2022”.
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Loviselund och Ryttartorpet
Alla tomter är slutsålda och även markanvisnings- 
tomter. Återstående arbeten avser vingar på gatan 
samt leverans av friggebod.

Skogsgläntan 2
Alla tomter är slutsålda och alla friggebodar är  
levererade. Återstående arbeten avser toppbeläggning  
av Blomstergatan vilket inte kommer ske förrän 
Gröna Sörby är utbyggt.

Kvarteret Täppan
Alla tomter är slutsålda. Återstående arbeten avser 
asfaltering av vingar samt leverans av friggebod.

Norra Mos företagspark
Förlängning av transportgatan utförs 2021/2022. 
Ytterligare VA-kostnader kommer när två av tomterna 
säljs. Dagvattendammen är inte anlagd än, eventuellt 
behövs den inte. 

Äpplet
Återstående arbeten avser vingar på gatan samt  
leverans av friggebodar. En tomt till försäljning samt 
ett tillträde är kvar. 

Sörby 1 & 2
Utförandeentreprenad för gator och VA pågår och 
ska vara klart till årsskiftet. Parkarbeten kommer ske 
2022. Toppbeläggning av lokalgator återstår. 70 av 83 
tomter är sålda och resterande bokas under hösten. 

Gladan
Hela kvarteret är sålt. Iordningsställande av  
Parkgatan återstår.

Dalagatan
Alla tomter är slutsålda. Återstående arbeten avser 
iordningställande av lekplats och kommer anläggas 
2022. 

Ekeby
Arbetet med arkeologisk utgrävning är klart, rapport-
skrivning och slutbetalning återstår. Projektering och 
geoteknisk undersökning pågår. Avstyckning är klar, 
fullföljdsåtgärd och justering av del i vägsamfällighet 
återstår. Utförandeentreprenad förmodas starta 2022. 

Älvesta
Utförandeentreprenad för gata och VA är upphandlad 
och startar i oktober. Avstyckning är klar Avstyckningen  
är klar och fullföljdsåtgärd återstår tills området är 
asfalterat. Pumpstation går ut på upphandling under 
hösten med anläggande vår/sommar 2022.

Åbytorp
Alla tomter är slutsålda. 

Idrottsparken
Under 2020 gjordes miljöundersökning samt  
dagvattenutredning. Detaljplan är klar. 

Kvarntorp
Projektering under hösten och eventuell upphandling 
eller utförande i egen regi under 2022.
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Exploateringsområde VA Utfall 
<-2020

Budget 
2021

Utfall
2021 

jan-aug

Prognos
2021

Återstår 
till 

2022

Budget
2022

Total 
prognos 

t.o.m. 
2024

Exploa-
terings-

kalkyl

Loviselund och Ryttartorpet VA
Utgift, anläggningstillgång 20 - - - - - 20 -
Anslutningsavgift -2 927 - -249 -112 - - -3 039 -
Summa -2 906 - -249 -112 - - -3 018 -

Täppan VA
Utgift, anläggningstillgång - - - - - - - -
Anslutningsavgift -1 503 - - - - - -1 503 -
Summa -1 503 - - - - - -1 503 -

Norra Mos företagspark VA
Utgift, anläggningstillgång 4 927 - 91 91 - - 5 018 4 579
Anslutningsavgift - -430 -688 -688 - -430 -1 978 -5 375
Summa 4 927 -430 -597 -597 - -430 3 040 -796

Äpplet VA
Utgift, anläggningstillgång 191 - - - - - 191 370
Anslutningsavgift -734 - - -310 - - -1 044 -720
Summa -543 - - -310 - - -853 -350

Gladan VA
Utgift, anläggningstillgång 417 - - - - - 417 350
Anslutningsavgift -1 120 -1 380 - - -1 380 - -2 500 -2 500
Summa -703 -1 380 - - -1 380 - -2 083 -2 150

Ekeby VA
Utgift, anläggningstillgång 15 2 333 87 105 2 228 - 2 348 2 330
Anslutningsavgift -140 -1 500 - - -1 500 -600 -2 540 -2 400
Summa -125 833 87 105 728 -600 -192 -70

Älvesta VA
Utgift, anläggningstillgång 201 3 264 66 3 264 - - 3 465 3 465
Anslutningsavgift - -1 776 - - -1 776 -1 199 -4 440 -4 440
Summa 201 1 488 66 3 264 -1 776 -1 199 -975 -975

Sörby VA
Utgift, anläggningstillgång 1 115 20 023 9 657 20 023 - - 21 138 21 139
Anslutningsavgift - -5 200 - - -5 200 -3 000 -12 600 -12 600
Summa 1 115 14 823 9 657 20 023 -5 200 -3 000 8 538 8 539

Exploatering VA

*Beloppen ingår inte i kolumnen ”Budget 2022”.
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Exploateringsområde VA Utfall 
<-2020

Budget 
2021

Utfall
2021 

jan-aug

Prognos
2021

Återstår 
till 

2022

Budget
2022

Total 
prognos 

t.o.m. 
2024

Exploa-
terings-

kalkyl

Åbytorp VA
Utgift, anläggningstillgång - - - - - - - -
Anslutningsavgift -1 170 - - - - - -1 170 -
Summa -1 170 - - - - - -1 170 -

Kvarntorp VA
Utgift, anläggningstillgång - 41 - 41 - 895 936 936

Anslutningsavgift - - - - - -300 -900 -900

Summa - 41 - 41 - 595 36 36

Summa anläggningstillgång VA 6 886 25 661 9 901 23 524 2 228 895 33 533 32 233
Summa anslutningsavgift VA -7 594 -10 286 -937 -1 110 -9 856 -5 529 -31 714 -28 035

Summa totalt VA exploatering -708 15 375 8 964 22 414 -7 628 -4 634 1 819 4 198

Norra Mos företagspark VA
Igångsättning av pumpar har utförts. 

Äpplet VA
Eventuellt arbete med en servis kvar, annars är  
det klart. 

Ekeby VA
Projektering pågår och pumpstation kvarstår. 

Älvesta VA
Entreprenaden blir dyrare än beräknat och  
pumpstation ska upphandlas under hösten. 

Sörby VA
Entreprenad och pumpstation pågår.

*Beloppen ingår inte i kolumnen ”Budget 2021”.



20 21

Driftredovisning
Belopp i tkr 2021 2020

Netto 
budget 

2021

Intäkter 
2021

Kostnader 
2021

Netto 
jan-aug

2021

Prognos
2021

Budget-
avvikelse

Netto
jan-aug

2020

Bokslut
2020

Kommunstyrelse -137 961 23 378 -104 205 -80 827 -123 425 14 536 -77 043 -119 889
Sydnärkes lönenämnd 0 10 714 -10 230 484 0 0 206 0
Överförmyndarnämnd 0 2 968 -2 736 232 0 0 227 0
Myndighetsnämnd -428 0 -274 -274 -428 0 -263 -375
Samhällsbyggnadsnämnd -29 451 237 484 -255 635 -18 151 -30 951 -1 500 -21 492 -32 490
Kultur- och fritidsnämnd -80 248 18 137 -71 563 -53 426 -80 248 0 -49 351 -77 550
Nämnd för livslångt lärande -636 186 77 314 -487 243 -409 929 -636 686 -500 -404 939 -618 151
Socialnämnd -470 999 58 035 -357 442 -299 407 -459 999 11 000 -321 895 -460 529

Summa nämnder -1 355 273 428 030 -1 289 327 -861 298 -1 331 737 23 536 -874 550 -1 308 984

Finansförvaltning 1 379 990 986 356 -10 475 975 881 1 417 141 37 151 952 664 1 418 045

Resultat nämnd 24 717 1 414 386 -1 299 804 114 584 85 404 60 687 78 114 109 061

Drift- och investeringsredovisning

Förändringar av driftbudgetram 2021
Nedanstående tabell visar löpande ramförändringar som skett efter kommunfullmäktiges beslut om årsbudget.

Belopp i tkr Kommun- 
styrelse

Myndig- 
hets-

nämnd

Samhälls-
byggnads-

nämnd

Kultur- 
och fritids-

nämnd

Nämnd för 
livslångt 
lärande

Social-
nämnd

Finansför-
valtning

Summa 
förändring

KF 30/11 2020 132 384 428 25 640 79 411 633 289 477 102 -1 385 581 -37 327
Trygghetsskapande  
åtgärder KS §33 10/3 2021

0 - - - - - - 0

Överfört resultat från  
2020 KF §15 23/3 2021

2 674 - 3 758 837 3 444 1 897 - 12 610

Digitalisering av  
skolbibliotek  
Ksau §32 2/3 2021 (UA)

-296 - - - 296 - - -

Nytt program detaljplaner 
Ksau §78 13/4 2021 (UA)

-53 - 53 - - - - -

Elevavstämning 
KS §83 5/5 2021

3 252 - - - -3 252 - - -

Statsbidragsjusteringar 
KF §50 14/6 2021

- - - - 2 409 -8 000 5 591 -

Systemstöd trygghet  
och brottsprevention  
Ksau §100 15/6 2021

0 - - - - - - 0

137 961 428 29 451 80 248 636 186 470 999 -1 379 990 -24 717
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Investeringsredovisning
Belopp i tkr 2021 2020

Budget 
2021

Jan-aug
2021

Prognos
2021

Budget- 
avvikelse

Jan-aug
2020

Bokslut
2020

Kommunstyrelse -11 095 -5 757 -8 352 2 743 -3 968 -4 569
Samhällsbyggnadsnämnd -146 552 -71 803 -122 337 24 215 -33 309 -56 522
Kultur- och fritidsnämnd -3 400 -1 743 3 327 6 727 -7 155 -9 353
Nämnd för livslångt lärande -2 300 -685 -2 300 0 -907 -1 836
Socialnämnd -1 668 -694 -1 668 0 -1 181 -1 791

Summa nämnder -165 015 -80 682 -137 984 27 031 -46 520 -74 071

Förändringar i investeringsram under 2021
Nedanstående tabell visar löpande ramförändringar som skett efter kommunfullmäktiges beslut om årsbudget.

Belopp i tkr Kommun-
styrelse

Samhälls-
byggnads-

nämnd

Kultur- och 
fritids-
nämnd

Nämnd för 
livslångt 
lärande

Social-
nämnd

Investe-
ringsram

Årsbudget KF 30/11 2020 10 380 50 599 2 200 2 300 1 668 67 147
Överfört resultat från 2020  
KF §16 23/3 2021 

996 92 700 1 200 - - 94 896

Nytt program detalplaner  
Ksau §78 13/4 2021 (UA)

-281 281 - - - -

SBN §49 3/6 från teknisk  
markreserv till VA-verk 

- - - - - -

Exploatering väg och VA  
KF §51 14/6 2021 

- 2 972 - - - 2 972

11 095 146 552 3 400 2 300 1 668 165 015
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Pågående arbete 2021
Belopp i tkr Ingående balans

2021
Periodens förändring

jan-aug 2021
Utgående balans

jan-aug 2021

Exploateringsprojekt
Norra Mos - 27 27
Ekeby 3 616 329 3 945
Gröna Sörby 4 378 17 783 22 162
Älvesta 4 258 508 4 766
Idrottsparken 549 334 883

Summa Exploateringsprojekt 12 802 19 002 31 804

Investeringsprojekt

Kommunstyrelsen 209 5 214

Kultur- och fritidsnämnd - 666 666

Samhällsbyggnadsnämnd - miljö och bygg 242 1 577 1 819

Samhällsbyggnadsnämnd - kommunfastigheter 1 582 8 562 10 144

Samhällsbyggnadsnämnd - teknisk verksamhet 928 3 274 4 203

Samhällsbyggnadsnämnd - VA-verken 40 749 15 180 55 929

Summa investeringsprojekt 43 711 29 950 73 661

Summa Pågående arbete 56 512 48 952 105 465

Pågående arbete är exploaterings- och investerings-
projekt som är påbörjade men ej avslutade. Pågående 
arbete uppgick till 105,4 mkr vid delårsbokslutet.
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Kommunstyrelsen  
Kommunledningsförvaltning

Bilaga 1, nämndernas verksamhet

Händelser av  
väsentlig betydelse
Kommunens trygghetsarbete har förstärkts kraftigt 
under året. Kommunen har genomfört ett omfattande 
arbete med att förbättra belysningen i den offentliga 
miljön genom nya armaturer samt utbyggnad av  
belysningen. Kommunen har även startat upp en  
insats med ronderande ordningsvakter som ett 
komplement till polisnärvaron samt har ansökt om 
tillstånd för att sätta upp sex kameror på strategiskt 
utvalda platser. Härutöver har kommunen påbörjat 
implementering av det digitala verktyget Embrace, 
som bidrar till en utveckling av de lägesbilder som 
upprättas inom EST (Effektiv Samordning för Trygg-
het) i syfte att ge kommunen och samverkanspartners 

en övergripande bild av vad som sker i kommunen. 
Detta verktyg medger även en mer kvalitativ åter- 
rapportering i verksamheten samt ger ett stöd i  
uppföljning av genomförda åtgärder. 

En annan särskild händelse är ett förnyat fokus 
på näringslivsfrågorna. Kommunen vill bli bättre på 
att aktivt stärka det lokala näringslivet och tillsatte 
under våren därför en ny tjänst som näringslivschef, 
vilket är en tydlig markering som visar att frågorna 
kommer att prioriteras och att arbetssätten kommer 
att se annorlunda ut. Samtidigt slutfördes ett stort 
arbete med att kartlägga kommunens befintliga 
kontakter med företagen, och detta har lett vidare in 
i ett åtgärdspaket för bättre näringslivsklimat och ett 
starkare lokalt näringsliv.

Driftresultat
(belopp i tkr)

Budget 
2021

Utfall
jan-aug

2021

Prognos
2021

Avvikelse, 
budget-

prognos

Utfall
jan-aug

2020

Bokslut 
2020

Summa kostnader 174 222 104 205 159 389 14 833 99 050 154 338

Summa intäkter -36 264 -23 378 -35 964 -300 -22 007 -34 449

Verksamhetens nettokostnad 137 958 80 827 123 425 14 533 77 043 119 889

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Kommunledningsförvaltning (KS) - driftprognos och delårsutfall 2021

Kommunledningsförvaltningen redovisar en prognos 
på plus 14,5 mkr kronor.  

Av överskottet avser 3,1 mkr kommunlednings- 
förvaltningen, 3,1 mkr medel som finns under  
utvecklingsarenan och 8,3 mkr medel som finns  
under KS/AU.

Kommunledningsförvaltningens budgetavvikelse på 
3,1 mkr beror främst på lägre personalkostnader, som 
i sin tur främst beror på färre deltagare inom arbets-
marknadsåtgärder än budgeterat, vakanser och andra 
ledigheter. Deltagarna inom arbetsmarknadsåtgärder 
finansieras med statligt stöd vilket även betyder att 

intäkterna i form av statsbidrag minskar. En annan 
positiv budgetavvikelse är att budgeten för bredband-
sutbyggnad inte kommer att nyttjas. Statliga medel 
för fiberutbyggnad har under 2021 kunnat sökas av 
privata fiberaktörer, Kumla kommun avvaktar därför 
med ytterligare investeringar inom fiberutbyggnaden 
fram till att de statliga medlen har blivit tilldelade.

Prognosen kan komma att ändras beroende på 
hur mycket medel som kommer att fördelas ut från 
utvecklingsarenan och KS-oförutsett under hösten.

Eventuell förändring av semesterlöneskulden är 
inte beaktat i prognosen. 
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Investeringsresultat
(belopp i tkr)

Budget 
2021

Utfall
jan-aug

2021

Prognos
2021

Avvikelse, 
budget-

prognos

Utfall
jan-aug

2020

Bokslut 
2020

Ramanslag, it-investeringar 3 719 0 1 883 1 836

It-investeringar
- Onboarding 924 0 0 924
- Utbytesplan, it förvaltningar 5 300 5 300 5 300 0
- Utbytesplan, it accespunkter 600 452 600 0

Övriga investeringar
Gemensamt inventarieanslag 200 0 200 0
Servicecenter, ärendehanteringssystem 72 5 72 0
Tvättmaskiner, AMI 280 0 297 -17

Summa nettoinvestering 11 095 5 757 8 352 2 743 3 968 4 569

Kommunledningsförvaltning (KS) - investeringsprognos och delårsutfall 2021

Kommunledningsförvaltningen redovisar en prognos 
på 8,4 mkr.

Ramanslaget it-investeringar är en gemensam kom-
munpott och fördelas ut till berörda förvaltningar  
efter att beslut fattats i utvecklingsarenan. Ursprungliga  
budgeten var på 4 mkr och hittills har endast en 
investering beslutats. Dock finns ett flertal planerade 
investeringar som kommer att gå till beslut innan 
årsskiftet. Därmed redovisas ett budgetöverskott på 
1,8 mkr.

Budgeten för Onboarding kommer inte att nyttjas. 
Genom en större uppgradering av befintlig integra-
tionslösning så krävdes ingen ny investering. 

Resterande investeringar kommer att bli klara  
under året och budgeten nyttjas.
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Mål, mått och  
verksamhetsplanering
På kansliavdelningen har ett viktigt arbete kretsat  
kring den nya visionen, hållbarhet och den allt  
tydligare kopplingen där mellan. Inom visionen har 
en medborgardialog om vilka värden som ska känne-
teckna framtidens Kumla inletts, och inom hållbarhet 
har bland annat en konferens anordnats i anslutning 
till starten på planeringen för nästkommande  
budgetår.

HR-avdelningen har under året arbetat med den 
nya medarbetarplattformen, där det samlas och 
sprids kunskap om vilka förväntningar och möjlig-
heter som finns i relationen mellan arbetsgivare och 
arbetstagare. Andra viktiga saker som behandlats 
under året är den antagna likabehandlingspolicyn, 
den övergripande kompetensförsörjningsplanen och 
en ny utformning på chefsintroduktionen. HR och 
kansliet har gemensamt drivit ett projekt om ”Framti-
dens arbetsplats” där syftet att utifrån omvärlden och 
erfarenheter från pandemin tydliggöra förutsättningar 
och ställningstaganden. 

Ekonomiavdelningen har fortsatt arbetat med  
att uppgradera ekonomisystemet och att driva ett 
projekt om applikationer för attest och tids- 
registrering. Årsredovisningen är förbättrad för att 
svara upp mot gällande lagstiftning, och upphandlingar  
har skett för bland annat banktjänster och inkasso.

It-avdelningens största uppgift under året har varit 
att få det nya datacentret i bruk, en livscykelhantering  
i syfte att vara redo för morgondagens teknik. En 
annan viktig insats är en färdigställd kartläggning 
av verksamhetssystemen, som även resulterat i en 
rekommenderad uppgraderingsplan för kritiska delar.

AMI:s förändrade arbetssätt med en förtydligad roll 
som övergångsarbetsmarknad (från egenproduktion 
till individuell kompetensutveckling för anvisade 
arbetssökande) har börjat visa positiva resultat. Det 
innebär att flertalet anvisade arbetssökande går  
vidare till eget lönearbete på reguljära arbets- 
marknaden alternativt till studier. 

Förväntad utveckling
Tryggheten är en fortsatt prioriterad utmaning 

för de nästkom mande åren. Införandet av system-
stöd Embrace gör att rapporterna om de avvikelser 
som observeras i det offentliga rummet blir fler och 
tydligare vilket ger bättre lägesbilder,  det medför att 
resurser sätts in där de gör mest nytta. Ny lagstiftning  
innebär att kommunen kommer att få ett lagligt  
ansvar att arbeta med brottsförebyggande frågor. 

Även situationen i omvärlden kan påverka verk-
samheten de kommande åren. Idag är det inget som 
tyder på ett ökat flyktingmottagande, men det är 
samtidigt inte omöjligt att den bilden kan förändras 
snabbt. Det skulle i sådana fall främst påverka  
inte grationsenheten och överförmyndarverksamheten  
i ett första skede, likt situationen efter det stora  
flyk tingmottagandet 2015, men kan givetvis ha  
inverkan på fler verksamheter i förlängningen.



26 27

KUMLA
vår plats i

framtiden

Vision 2040



28 29

Händelser av  
väsentlig betydelse
De viktigaste händelserna under perioden har varit 
att fortsatt anpassa verksamheten till covid-19 och 
att få distansarbetet att fungera. Vi har börjat titta på 
ett digitalt personalarkiv tillsammans med de andra 
medlemskommunerna. Askersund, Hallsberg och Laxå 
kommuner har även startat upp med att börja använ-
da Sydnärkes digitala anställningsprocess (K2) vilket 

innebär att vi måste anpassa vårt sätt att arbeta. Det 
har genomförts en uppgradering av lönesystemet 
samt att vi har börjat ett arbete med att se hur vi på 
bästa sätt kan förbättra utbildning och information 
med hjälp av möjligheten att använda Teams. Vi har 
genomfört en digital workshop med kommundirek-
törer/kommunchefer, personalchefer och It-chefer i 
sydnärkekommunerna. Workshopen hade som mål 
att belysa vilket önskat läge man vill att löneförvalt-
ningen ska nå i framtiden 

Sydnärkes lönenämnd

Driftresultat
(belopp i tkr)

Budget 
2021

Utfall
jan-aug

2021

Prognos
2021

Avvikelse, 
budget-

prognos

Utfall
jan-aug

2020

Bokslut 
2020

Summa kostnader 15 638 10 230 14 338 1 300 10 011 14 885

Summa intäkter -15 638 -10 714 -15 338 -300 -10 217 -14 885

Verksamhetens nettokostnad 0 -485 -1 000 1 000 -207 0

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Sydnärkes lönenämnd - driftprognos och delårsutfall 2021

Lönenämnden redovisar en prognos på plus 0,5 mkr 
som främst beror på lägre personalkostnader på 
grund av tjänstledighet och långtidssjukskrivning.

I lönenämndens budget är kostnaderna lika stora 
som de budgeterade intäkterna. Detta eftersom med-
lemskommunerna ska finansiera verksamheternas 
kostnader fullt ut. Oavsett vad resultat blir kommer 
resultatet att överföras till nästkommande år och 
sedan justeras mot medlemskommunerna.

En eventuell förändring av semesterskulden är inte 
iakttagen i prognosen. 

Förväntad utveckling
Vi går mot en mer och mer digitaliserad löneprocess 
med allt vad det innebär med e-tjänster och robotar 
där löneadministratörsrollen mer får karaktären av 
en konsultroll.

När det gäller systemförvaltning så går utvecklingen 
mer mot att integrationer skapas utan manuellt  
arbete. För att kunna vara med i den digitala utveck-
lingen måste vi även likställa löneprocessen i  
sydnärkekommunerna.
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Händelser av  
väsentlig betydelse
Under årets första del ligger fokus för överförmyndar-
nämnden på hantering och granskning av ställföre-
trädares årsräkningar. En ny modell har införts som 
innebär att beslut om arvode fattas innan granskning, 
vilket medför att ställföreträdare får sina arvoden 
i ett tidigare skede. Nya rutiner för hantering och 
granskning av årsräkningar har därför införts. Detta 
har resulterat i att nästintill alla ställföreträdare redan 
fått sina arvoden och nämnden har nu övergått till att 
granska årsräkningar. 

 Detta år erbjuder nämnden för första gången samt-
liga ställföreträdare att lämna in sina årsräkningar 
digitalt i e-Wärna. Nämnden har därför arbetat mycket 
med att lära ställföreträdare det nya systemet, där 
många ställföreträdare behövt stöttning för att sätta 
sig in i det nya sättet att redovisa. 

 Nämnden arbetar med att digitalisera verksam-
hetens akter, vilket är ett viktigt steg i den digitala 
utvecklingen. Inskanningen är klar. En fördröjning 
har uppstått på grund av ny hårdvara i kommunens 
datacenter och flytt av data från det gamla till det nya. 

Sydnärkes överförmyndarnämnd

Driftresultat
(belopp i tkr)

Budget 
2021

Utfall
jan-aug

2021

Prognos
2021

Avvikelse, 
budget-

prognos

Utfall
jan-aug

2020

Bokslut 
2020

Summa kostnader 4 452 2 736 4 452 0 2 669 4 232

Summa intäkter -4 452 -2 968 -4 452 0 -2 896 -4 232

Verksamhetens nettokostnad 0 -232 0 0 -227 0

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Sydnärkes överförmyndarnämnd - driftprognos och delårsutfall 2021

Överförmyndarnämnden redovisar en prognos enligt 
budget. Dock finns en mindre positiv avvikelse på 
personalkostnader på grund av föräldraledighet som 
kommer att användas för att köpa in moduler till 
verksamhetssystemet. 

Överförmyndarnämndens budgeterade kostnader 
är alltid lika stora som de budgeterade intäkterna. 
Detta eftersom medlemskommunerna ska finansiera 
verksamhetens kostnader fullt ut. Oavsett vad det 
blir för resultat vid årsbokslutet kommer resultatet 
att överföras till nästkommande år och justeras mot 
medlemskommunerna. 

 Eventuell förändring av semesterskulden är inte 
iakttagen i prognosen.  

Förväntad utveckling
Överförmyndarnämndens största utmaning är att 
rekrytera och behålla ställföreträdare. Nämnden  
kommer arbeta aktivt med rekrytering utifrån den plan 
som tagits fram och fortsätta prioritera god service och 
utbildning till ställföreträdare. Detta för att ge de bästa 
möjliga förutsättningar att utföra sina uppdrag vilket 
slutligen syftar till att gynna våra huvudmän. 

Nämnden strävar mot ökad digitalisering av  
verksamheten. Bland annat digitaliseras akter, vilket 
kräver förändrade arbetssätt. Vidare kommer nämnden  
fortsätta stötta ställföreträdare i att använda e-Wärna 
och se över den digitala introduktionsutbildningen 
för ställföreträdare. Det finns förslag om förändringar 
i lagstiftningen som i stor utsträckning kommer att 
påverka överförmyndarnämndens verksamhet.  
Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2023, 
men förberedelser behöver göras under 2022. 
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Samhällsbyggnadsnämnd
Händelser av  
väsentlig betydelse
Under våren bokades samtliga 83 småhustomter i 
första etappen av ”Gröna Sörby” på rekordtid. Det på-
verkar flera av förvaltningens enheter den närmaste 
tiden, med ökat tryck bland annat på kontraktsskriv-
ning, bygglov, nybyggnadskartor och utstakningar 
samt administration av nya va- och avfallsabonnemang  
och anslutningsavgifter. Det är en utmaning att hantera  
den här sortens ”pucklar” utan att löpande arbete  
och utvecklingsarbete blir eftersatt. Nu ser vi över 
planering, processer och resurser för att vara väl  
förberedda när nästa område är aktuellt för försälj-
ning och för att få en hållbar takt för planering och 
byggnation.   

Intresset är också stort för våra markanvisningar 
för flerbostadshus. Två anvisningar för radhus har 

tecknats i Gröna Sörby, planering för byggstart pågår i 
Hällabrottet och många hör av sig med förfrågningar. 
Det gäller även för verksamhetsmark där flera anvis-
ningar och försäljningar än vanligt genomförts eller 
pågår. Det finns fortfarande en bra planberedskap  
för bostäder men arbete med markförvärv och plan-
läggning för kommande områden för småhus och  
nya verksamhetsområden behöver komma igång.  

Nämnden har tillförts extra investeringsmedel för 
trygghetsskapande åtgärder. En översyn och komplet-
tering med belysning och beskärning av grönska har 
genomförts på vissa stråk i centrala Kumla. Därutöver 
har nämnden beslutat att en del av överskottet för år 
2020 ska användas till förstärkt kameraövervakning 
då det har varit omfattande skadegörelse bland annat 
på några av skolorna under våren. För att motverka 
skadegörelse förs dialog med verksamheterna och 
väktarbevakningen av fastigheterna har utökats.

Driftresultat
(belopp i tkr)

Budget 
2021

Utfall
jan-aug

2021

Prognos
2021

Avvikelse, 
budget-

prognos

Utfall
jan-aug

2020

Bokslut 
2020

Summa kostnader 315 253 207 512 317 203 -1 950 193 487 301 430

Summa intäkter -285 802 -189 338 -286 252 450 -171 996 -268 940

Verksamhetens nettokostnad 29 451 18 174 30 951 -1 500 21 493 32 490

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Samhällsbyggnadsnämnd - driftprognos och delårsutfall 2021
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Kommunfastigheter - investeringsprognos och delårsutfall 2021

Prognosen, på minus 1, 5 mkr, är oförändrad sedan 
föregående prognostillfälle. Förvaltningsövergripande 
prognosticerar ett överskott om 0,7 mkr vilket till 
största delen förklaras av vakanser. Inom kommun-
fastigheter prognosticerar lokalförsörjningsenheten 
ett underskott om 1,7 mkr. Oron för att driftkostnaderna 
för outhyrda fastigheter inte kommer täckas av hyres- 
intäkterna kvarstår. Kostnaderna för skadegörelse har 
varit fortsatt höga, utfallet ligger på 1,2 mkr jämfört 
med 0,3 mkr för samma period föregående år. 

Miljö- och byggverksamheten förväntas hålla budget  
även om intäktsutfallet för plan- och geodataenheten 
är lågt i nuläget.

Inom teknisk verksamhet är det intäkter inom  
måltidsenheten som påverkas även i år då antalet 
portioner, främst inom äldreomsorgen, är fortsatt  
lägre än budgeterat på grund av pandemin då kort-
tidsplatser inom äldreomsorgen varit stängda. 
Intäktsbortfallet vägs delvis upp av lägre livsmedels- 
kostnader. Nettoavvikelsen för måltidsintäkter  
respektive livsmedelskostnader beräknas till cirka 
-1,3 mkr. I nuläget är det ovisst om övriga enheters 
resultat inom den tekniska verksamheten kommer 
täcka upp för hela underskottet och verksamheten 
prognosticeras därför ett underskott om 0,5 mkr. 

Investeringsresultat
(belopp i tkr)

Budget 
2021

Utfall
jan-aug

2021

Prognos
2021

Avvikelse, 
budget-

prognos

Utfall
jan-aug

2020

Bokslut 
2020

Vialundskolan ombyggnad 2 441 0 0 2 441
Driftförbättrande åtgärder 174 174 174 0
Uthyrning hallar, ökad service, tillgänglighet 
och effektivitet

141 15 141 0

Planerat underhåll 13 831 8 794 13 831 0
Bataljonen, personalutrymme 3 900 183 3 900 0
LSS-boende Frejgården 200 95 200 0
Ishallen omklädningsrum 100 7 100 0
Stadshuset konferensrum 550 0 0 550
Ny idrottshall, projektering 1 000 0 500 500
Malmen skola, ROT-renovering 600 40 600 0
Hållbarhetsinvesteringar 1 400 0 300 1 100
Miljöstationer 250 0 250 0
Fordon lokalvårdsenheten 285 288 288 -3
Lokalvårdsinventarier 200 75 200 0
Köksutrustning 350 168 350 0

Summa nettoinvestering 25 298 9 839 20 834 4 588 31 373 48 693

Projektet avseende ombyggnad Vialundskolan har 
avslutats. Parterna har inte kommit överens i den 
tvist avseende ventilation som pågått under en lång 
tid. Projektet avslutas därför och eventuella framtida 
utgifter får hanteras separat. Verksamheten avvaktar 
vidare besked angående konferenslokaler i stads-

huset och projektet beräknas inte få något utfall i år. 
Upphandlingen av täckning av utomhuspool i  
Djupadalsbadet har precis avslutats och det råder viss 
osäkerhet om projektet hinner genomföras i år eller 
om överföring av anslag blir nödvändig.
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Investeringsresultat
(belopp i tkr)

Budget 
2021

Utfall
jan-aug

2021

Prognos
2021

Avvikelse, 
budget-

prognos

Utfall
jan-aug

2020

Bokslut 
2020

Verksamhetssystem 1 164 723 1 164 0
Kommungemensamt kartstöd 118 327 118 0
Totalstation, Plan- och Geodata 300 318 318 -18
Programvara Detaljplan 281 209 281 0

Summa nettoinvestering 1 863 1 577 1 881 -18 0 0

Miljö- och byggverksamhet - investeringsprognos och delårsutfall 2021

Plan- och geodataenheten har beviljats anslag från 
utvecklingsportföljen för nytt program för att kon-
struera detaljplaner.

Teknisk verksamhet - investeringsprognos och delårsutfall 2021
Investeringsresultat
(belopp i tkr)

Budget 
2021

Utfall
jan-aug

2021

Prognos
2021

Avvikelse, 
budget-

prognos

Utfall
jan-aug

2020

Bokslut 
2020

Strategiska markförvärv 870 3 720 3 720 -2 850
Väg Ryttartorpet - Norra Mosvägen 200 20 200 0
Utbyte kommungemensamma fordon 2 000 1 754 2 000 0
Arbetsmaskiner 2 500 141 2 500 0
Planerat beläggningsunderhåll, gator 5 500 5 404 5 500 0
Gatubelysning, utbyte LED-lampor 350 332 350 0
Gatubelysning, Telefongatan nyinvestering 250 119 250 0
Genomförande cykelplan 3 000 376 3 000 0
Genomförande säkra skolmiljöer 350 15 350 0
Belysning återvinningsstation, pulkabackar 150 87 150 0
Koloniområde kv Skäran 1 213 1 208 1 213 0
Belysning trygghetsskapande åtgärder 2 000 1 452 2 000 0
Åtgärder Kvarntorps industrispår 530 0 530 0
Exploateringsområden 50 358 22 914 32 166 28 378

Summa nettoinvestering 69 271 37 540 53 929 25 528 11 677 22 097

Specifikation för exploateringsområden finns på sidan 17.

Efter nämndbeslut har del av anslaget för strategiska 
markförvärv ombudgeterats till åtgärder av Kvarntorps 
industrispår. Åtgärderna är slutförda, men ännu inte 
fakturerade.

Beställning av lastbil till gatuenheten har gjorts och 
leverans ska ske innan årsskiftet. Bygget av separat  
gång- och cykelväg Gartzvägen-Gesällvägen har 
påbörjats. Breddningen av gångbanan vid Tallängens 

skola är utförd, men ännu inte fakturerad. Återstående  
anslag av belysning återvinningsstationer och pulka-
backar avser belysning av pulkabacke vid Skogstorps- 
skolan. Anslaget för belysning trygghetsskapande 
åtgärder har använts för utbyte och förstärkning av 
belysning runt stationsområdet. Resterande anslag 
avser åtgärder runt Skogstorpsskolan. 
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Mål, mått och 
verksamhetsplanering
Nämnden har de senaste åren haft en hög målupp-
fyllelse och arbetet med mål och uppföljningar är väl 
etablerat inom förvaltningen. För området ”teknisk 
välfärd” har ett par uppföljningsmått bytts ut under 
året för att bättre styra mot det som är viktigt för 
medborgarna. Det har bland annat fört med sig att 
tvätt av sopkärlen nu kommer att utföras av extern 
aktör för att säkerställa leverans och styra mot 
måluppfyllelse.

Nämnden har beslutat om en handlingsplan för de 
medborgardialoger som ska genomföras under året. 
Fyra dialoger är planerade och under hösten kommer 
kommunens medborgare på olika sätt ges möjlighet att 
delta i olika frågor.

Kommunen har under året haft en god planbered-
skap för bostäder och nya planer fyller på när tomter 
säljs. För att möjliggöra för fler att bo och leva i Kumla 
har förvaltningen under året arbetat med detalj- 
planering i Sörby etapp två, Långgälla, Kvarteret Orren, 
Kvarntorp, Vägtorget och Idrottsparken etapp två.  
Detaljplaner har antagits för Idrottsparken etapp ett 
och fastigheten Jupiter 4. Ett uppdragsdirektiv har 
tagits fram för genomförande av översiktsplan 2040.

Kommunens miljöprogram har följts upp och arbete 
pågår med 2021 års aktiviteter enligt fastställd hand-
lingsplan. För att minska avdunstning, uppvärmnings-
kostnader och förbrukning av dricksvatten kommer  
ett bassängsskydd monteras på utomhuspoolen vid 
Djupadalsbadet. Måltidsenheten arbetar med att 
minska mängden matsvinn och köper in ekologiska 
livsmedel samt livsmedel med låg klimatpåverkan. 
Nämnden har under året utrett olika typer av fossilfria 
drivmedel inom utredningsuppdrag i mål och medel. 

Inom ramen för digitala Kumla pågår bland annat 
implementering av nytt system för felanmälan inom 
områdena Gata och Park, där tidplanen blivit något  
förskjuten på grund av pandemin. Andra aktiviteter 

som genomförts är bland annat utveckling av en ny 
e-tjänst för att anmäla intresse för odlingslott samt 
uppdatering av befintliga e-tjänster. Många av  
medarbetarna arbetar dagligen med olika verktyg i 
Office 365, vilket bland annat möjliggör distansarbete 
för de som inte är på plats på sina arbetsplatser. 

Förväntad utveckling
Kumlas befolkning har ökat med 156 personer till 
och med juli. Den trend som pandemin fört med sig 
med utflyttning från storstäder till mindre orter med 
mer gynnsamma bostadspriser för större bostäder 
kan troligtvis vara till fördel för Kumlas tillväxt. De 
centralt belägna bostadsprojekt som färdigställts  
under våren har till stor del lockat äldre Kumlabor 
med villor som nu säljer dem till yngre familjer.

Det höga inflödet av bygglovsansökningar väntas 
fortsätta under året då alla som köpt tomt i Gröna  
Sörby ännu inte ansökt. Det pågår också ett antal 
större byggnationer av bostäder i Kumla, och planeras 
för fler, vilket innebär att den nuvarande takten för 
byggande och inkomna lovansökningar bedöms vara 
hög ett tag till. 

Arbete med ny trafikplan pågår och ska tas upp för 
beslut i nämnden under hösten. Planen anger hur 
trafikfrågorna i Kumla ska utvecklas kopplat till den 
nyligen antagna översiktsplanen.

Inom måltidsenheten pågår en omställning utifrån 
att tillagning och servering på seniorrestaurangerna  
nu sköts av andra aktörer samt att leverans av matlåda  
enligt biståndsbedömning förväntas minska. Inom 
kommunfastigheter finns ett stort behov av uppdatering 
av It-system för att säkra framtida drift av fastigheterna.

I lokalförsörjningsplanen finns flera projekt som  
förvaltningen ansvarar för i genomförandet.  
Exempelvis: ny idrottshall, ny central förskola, ROT 
Malmens skola med mera. En ny senior projektledare  
har anställts och en översyn av projektprocessen 
pågår centralt.
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Samhällsbyggnadsnämnd 
Affärsdrivande verk

Det balanserade ackumulerade resultatet per 2020-
12-31 blev -1, 8 mkr. Årets budgeterade resultat är 
plus 96 tkr. I nuläget prognosticeras ingen avvikelse 
jämfört mot budget.

Personalkostnaderna ligger cirka 5 procent under 
riktvärde vilket beror på en vakant tjänst. Kapital-
kostnaderna förväntas generera ett överskott på cirka 
0,4 mkr. 

Ombyggnationen av reningsverket pågår fortfarande  
och påverkar prognosen negativt gällande inköp av 
material, med 0,5 mkr.

Gällande taxor och avgifter prognosticeras ingen 
avvikelse.

Driftresultat
(belopp i tkr)

Budget 
2021

Utfall
jan-aug

2021

Prognos
2021

Avvikelse, 
budget-

prognos

Utfall
jan-aug

2020

Bokslut 
2020

Summa kostnader 50 583 31 939 50 483 100 32 138 51 187

Summa intäkter -50 583 -31 939 -50 483 -100 -32 138 -51 187

Verksamhetens nettokostnad 0 237 0 0 0 0

Ackumulerat resultat -1 715 -1 715 -1 715 0 -1 715

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Vatten- och avloppsverk, driftprognos och delårsutfall 2021

Driftresultat
(belopp i tkr)

Budget 
2021

Utfall
jan-aug

2021

Prognos
2021

Avvikelse, 
budget-

prognos

Utfall
jan-aug

2020

Bokslut 
2020

Summa kostnader 22 550 16 185 23 330 -780 14 662 22 435

Summa intäkter -22 550 -16 208 -23 330 780 -14 662 -22 435

Verksamhetens nettokostnad 0 -22 0 0 0 0

Ackumulerat resultat -3 632 -4 132 0 0 0

Renhållningsverk - driftprognos och delårsutfall 2021

Det balanserade ackumulerade resultatet per 2020-
12-31 blev -3,6 mkr. Årets budgeterade resultat är  
27 tkr. I dagsläget prognosticeras en negativ avvikelse 
på 0,5 mkr.

Personalkostnaderna förväntas överstiga budget 
med cirka 0,9 mkr, vilket beror på mer övertid än 
budgeterat, kostnader i samband med upplärning  
av nyanställda samt sjukskrivningar på grund av 
Covid -19. Dock förbättras underskottet något av ett 
lönebidrag på cirka 0,3 mkr. Posten inköp av material 

förväntas generera ett underskott på cirka 0,5 mkr 
vilket beror på högre kostnader för bland annat inköp 
av kompostpåsar.

Taxor och avgifter förväntas redovisa ett underskott 
vid årets slut på cirka 0,3 mkr. Detta beror bland 
annat på att taxeökningen inte skedde från första 
januari utan från mars samt att fler går över till  
kombinationen med en grön tunna samt en brun  
vilket genererar en lägre avgift för abonnenten.
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Vatten- och avloppsverk - investeringsprognos och delårsutfall 2021
Investeringsresultat
(belopp i tkr)

Budget 
2021

Utfall
jan-aug

2021

Prognos
2021

Avvikelse, 
budget-

prognos

Utfall
jan-aug

2020

Bokslut 
2020

Reningsverk, ombyggnad 13 651 6 982 13 651 0
Dagvattenpump Drottninggatan 167 27 27 140
Gas- och oljepanna 991 1 019 1 019 -28
Ledningar, VA-renovering 5 000 4 812 5 000 0
Kumla vattentorn, projektering och renovering 350 0 350 0
Anläggning av koloniområde kv Skäran - VA 100 103 103 -3
Slamavvattnare 2 100 0 2 100 0
Exploateringsområde VA 25 661 9 903 23 443 -6 363

Summa nettoinvestering 48 020 22 845 45 693 -6 254 0 0

Specifikation för exploateringsområden finns på sidan 20.

Arbetet med ombyggnationen av reningsverket pågår. 
Rötkammare 2 (RK2), är fortfarande inte tät trots 
flera försök till tätning, det utreds nu för att komma 
fram till ytterligare förslag på åtgärder. Förseningen 
av RK2 påverkar sluttiden för ombyggnationen. Läns-
styrelsen ska informeras om läget och den förskjutna 
tidplanen innebär eventuellt ny ansökan om förlängd 
prövotid. 

Pågående arbeten är ventilationen i BT5 (bassäng) 

och montering av returslamledning. Arbeten som 
planeras för är tillverkning av luftargridar till kväve- 
reningen samt montering av omrörare och breddplåt.
Så fort RK2 är i drift följer genomförandet av en rad 
återstående etapper.

Projekt Gas- och oljepannan är slutförd även dag-
vattenpump Drottninggatan.

Ledningar, VA-renovering arbete har skett på  
Buskvägen i Ekeby, Hagagatan samt Hagendalsvägen.

Reningsverk - investeringsprognos och delårsutfall 2021
Investeringsresultat
(belopp i tkr)

Budget 
2021

Utfall
jan-aug

2021

Prognos
2021

Avvikelse, 
budget-

prognos

Utfall
jan-aug

2020

Bokslut 
2020

Arbetsmaskiner, sopbilar 2 100 0 2 300 -200

Arbetsmaskiner, sopbilar 2 100 0 2 300 -200 0 0

Sopbilen är beställd och förväntas vara på plats innan 
årsskiftet.

Förväntad utveckling
Arbete med VA-policy och VA-plan pågår. VA-policy  
ska antas under hösten. Flera kritiska frågor för  
framtida utbyggnad och reinvesteringar i VA-nät  
och anläggningar kommer att framgå av VA-planen. 
Arbete med en ny nödvattenplan pågår och samordnas  
av Länsstyrelsen. För att framtida exploateringar 

ska kunna genomföras behöver VA-planen vara klar 
så att ledningarnas dimensionering och prioritering 
av VA-investeringar är samordnade med planerad 
utbyggnad.

Inför budgetarbetet år 2022 förväntas underhålls-
planer för fastigheter, gator, VA/ledningar och 
vatten- och avloppsverk vara klara. Arbetet med 
budget kommer internt att ske på ett nytt sätt där 
underhållsplaner ligger till grund för ett långsiktigt 
och planerat behov av reinvesteringar. 
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Myndighetsnämnd
Händelser av  
väsentlig betydelse
Det höga tryck på bygglovsansökningar som har  
noterats under pandemin har ökat ytterligare i och 
med att 83 småhustomter har sålts i Gröna Sörby  
under våren. Bemanningen på bygglov har förstärkts 
för att klara det ökade trycket och för att även fortsätt-
ningsvis kunna ge en god service till medborgare och 
företag.  

De två större tillsynsärenden om batterimassa och 
skrotbilar, som bygglov och miljö hanterat under en 

lång tid, är nu i en ny fas där ekonomiska förhandlingar  
respektive verkställighet med hjälp av Kronofogden 
pågår. 

Myndighetsnämnden har de senaste åren haft en 
hög måluppfyllelse i verksamheten. Den senaste NKI- 
mätningen som redovisades under våren visar på ett 
gott resultat för myndighetsutövningen inom bygglov, 
miljö och livsmedel men identifierar också de service- 
områden som är av stor vikt för att nå ett bättre resultat.  
Förvaltningen kommer att arbeta vidare för att  
utveckla dessa områden. 

Driftresultat
(belopp i tkr)

Budget 
2021

Utfall
jan-aug

2021

Prognos
2021

Avvikelse, 
budget-

prognos

Utfall
jan-aug

2020

Bokslut 
2020

Summa kostnader 428 274 428 0 263 375

Summa intäkter 0 0 0 0 0

Verksamhetens nettokostnad 428 274 428 0 263 375

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Myndighetsnämnd - driftprognos och delårsutfall 2021

Prognosen är oförändrad sedan föregående prognos-
tillfälle. Arvodeskostnaderna beräknas även i år bli 
något högre än budgeterat vilket dock vägs upp av ett 
lägre utfall för övriga kostnader. 
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Mål, mått och  
verksamhetsplanering
Inom utvecklingsarenan och digitala Kumla har ett 
stort fokus lagts på förberedelser inför införande av 
miljö- och byggverksamhetens nya verksamhetssystem.  
Systemet beräknas vara i bruk runt årsskiftet och  
syftar till att underlätta ansökningar, öka effektiviteten  
och skapa ett smidigare och mer digitalt flöde vid 
handläggningen av ärenden. 

För att upprätthålla en hög rättssäkerhet i hand-
läggningen sker bland annat kontrollgranskning av 
bygglovsärenden. 

Andelen besvarade samtal följs upp månadsvis och 
förvaltningen har tagit fram en intern checklista för 
alla enheter. Arbetet syftar till att göra förvaltningen  
mer tillgänglig för våra medborgare och öka vår 
service. 

Handlingsplan 2020 enligt kommunens miljö- 
program har följts upp och handlingsplan 2021 
har fastställts. Myndighetsnämnden har inga egna 
aktiviteter utpekade som nämnden ansvarar för 
utan arbetet med miljöprogrammet sker framförallt 
i samarbete med övriga nämnder. Vid handläggning 
av bygglovsärenden ska hänsyn tas till friluftsliv och 
kommunens kulturmiljöprogram.

Förväntad utveckling
Det höga inflödet av bygglovsansökningar väntas fort-
sätta under året då alla som köpt tomt i Gröna Sörby 
ännu inte ansökt. Det pågår också ett antal större 
byggnationer av bostäder i Kumla, och planeras för 
fler, vilket innebär att den nuvarande takten för  
byggande och inkomna lovansökningar bedöms  
fortsätta ett tag till. 

Kumlas befolkning har ökat med 156 personer 
till och med juli i år. Den trend med utflyttning från 
storstäder till mindre orter med mer gynnsamma 
bostadspriser för större bostäder kan troligtvis vara 
till fördel för Kumla. De centralt belägna bostads-
projekt som färdigställts under våren har till stor del 
lockat äldre Kumlabor med villor som nu säljer dem 
till yngre familjer.

Inom miljöenheten fortsätter arbetet med att 
utveckla enhetens rutiner och struktur för uppdraget 
enligt den plan som finns. De ökade intäkterna inne-
bär att de skattefinansierade delarna av uppdraget 
kan utföras i större utsträckning än tidigare. 

Gröna Sörby, illustration
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Kultur- och fritidsnämnd
Händelser av  
väsentlig betydelse
Många av kultur- och fritidsnämndens verksamheter 
var under perioden, på grund av pandemin, helt eller 
delvis stängda. Delar av ordinarie verksamhet har  
arrangerats digitalt, så som Valborgs- och National-
dagsfirande, vernissager, föreläsningar och sagostunder.  
Ung fritid har haft digital mötesplatsverksamhet. Under  
sommaren har alla verksamheter kunnat öppna upp i 
takt med att restriktionerna har släppts.

I tunneln under järnvägen har konstverket Horisonter  
tillkommit av konstnärerna Petter Nilson och Patrik 
Lindberg. I en del av tunneln målade konstnärerna 
tillsammans med några ungdomar ett konstverk, 
Orten, som röstats fram av elever i årskurs 9 i Kumlas 
grundskolor. Detta är ett led i kommunens ambition 
att utveckla medborgardialog. 

För att möta besökarnas behov av information och 
upplevelser av Kumla har fokus lagts på digitala aktivi-

teter, exempelvis med flera digitala aktivitets- 
promenader i Stadsparken.

Solstigens lekplats har rustats till en naturlekmiljö  
och en medborgarenkät genomfördes gällande 
rustningen av två lekplatser för att efterhöra medbor-
garnas önskemål. Friluftslivets år 2021 och projektet 
Luften är fri fortsätter året ut med olika månadsteman.  
Projektet Fjärilslandskapet Norra Mossby har upp-
märksammats lokalt, regionalt och nationellt. 

Många äldre har upplevt stor ensamhet och brist 
på aktiviteter under pandemin. Väntjänsten startade 
under senare delen av våren gemenskapsträffar på 
Kvarngården och under sommaren startades promenad- 
grupper samt arrangerades några tipspromenader. 
Regeringens bidrag för avgiftsfria och smittsäkra  
lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6–15 år 
har förstärkt möjligheterna för sommarlovsaktivi-
teter exempelvis med gratis badbiljett, bygglek och 
extra föreningsbidrag. 

Driftresultat
(belopp i tkr)

Budget 
2021

Utfall
jan-aug

2021

Prognos
2021

Avvikelse, 
budget-

prognos

Utfall
jan-aug

2020

Bokslut 
2020

Summa kostnader 114 028 71 563 107 728 6 300 71 293 111 371

Summa intäkter -33 780 -18 137 -27 480 -6 300 -21 942 -33 821

Verksamhetens nettokostnad 80 248 53 426 80 248 0 49 351 77 550

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Kultur- och fritidsnämnd - driftprognos och delårsutfall 2021

Tack vare höga besökssiffror på både badet och  
campingen, och antagande om lättade restriktioner 
till hösten så förväntas nu en nollprognos för förvalt-
ningen. Det låga utfallet i kostnader kommer främst 
från stängd och begränsad verksamhet i början av 
året. Minskat behov av timanställd personal och  
utlåning av ordinarie personal till annan förvaltning 
har medfört lägre kostnader. Även de övriga kost-
naderna har varit lägre då event, kurser och andra 

aktiviteter inte har genomförts, samt att inköp av 
material, inventarier och livsmedel har minskat.  
I prognosen beräknas att kostnaderna nu återgår till 
normalnivå. Det förväntade överskottet är fördelat 
mellan personalkostnader 2,8 mkr och övriga kostna-
der 3,5 mkr, varav 0,8 mkr består av överfört resultat 
från tidigare år. 

Högre intäkter än beräknat från badet och campingen 
under sommaren, i kombination med ett överskott 
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från statsbidrag, har reducerat budgetavvikelsen. I 
Prognosen har det antagits att badgäster och uthyr-
ningsgraden av hallar och idrottsanläggningar återgår 
till en någorlunda normalnivå under resterande del 

av året, vilket medför att det befarade underskottet 
kommer kunna täckas upp av över- 
skottet på kostnadssidan. 

Investeringsresultat
(belopp i tkr)

Budget 
2021

Utfall
jan-aug

2021

Prognos
2021

Avvikelse, 
budget-

prognos

Utfall
jan-aug

2020

Bokslut 
2020

Vägskyltning, Kvarntorps friluftsområde 200 162 200 0
Konstinköp och utsmyckning 1 000 356 1 000 0
Parkinvesteringar 800 307 800 0
Lekplatsinvesteringar 300 3 300 0
Inventarieanslag, förvaltningsgemensamt 300 188 300 0
Maskiner och fordon, parkavdelningen 800 727 727 73

Summa nettoinvestering 3 400 1 743 3 327 73 7 155 9 353

Kultur- och fritidsnämnd - investeringsprognos och delårsutfall 2021

Trots ett blygsamt nettoutfall finns det i dagsläget 
inga indikationer på att någon av de beviljade  
anslagen inte kommer att slutföras under året.  
Inte heller beräknas det just nu att bli någon större 
budgetavvikelse för någon av projekten. 

Mål, mått och  
verksamhetsplanering
Verksamheterna på Djupadalsbadet, Ung fritid, 
biblioteket och inom föreningslivet har varit helt 
eller delvis stängda delar av perioden vilket påverkat 
möjligheterna att arbeta med flera av nämndens mål-
sättningar och mått. Det påverkar exempelvis måtten 
gällande andel ungdomsproducerad verksamhet, 
antal besök på Ung fritid och antal deltagartillfällen i 
idrottsföreningar.

Biblioteket har under perioden varit öppet med 
begränsade öppettider, hemkörning av böcker har 
erbjudits och delar av ordinarie programverksamhet 
ersatts med digital verksamhet. En hel del insatser 
har genomförts för att skapa kreativa miljöer att 
röra sig i exempelvis konstutsmyckningar. Nämnden 
har fortsatt arbeta med implementeringen av de nya 
reglerna för föreningsbidrag. Under perioden har 56 
föreningar sökt bidrag vilket innebär att nämnden har 
ett grönt uppföljningsmått. 

Nämnden har inom ramen för Digitala Kumla fort-
satt med implementeringen av webbokning av hallar 
där alltfler privatpersoner och föreningar bokar sina 

tider digitalt. Genom webbokningen kan medborgare 
boka och nyttja hallar utanför kontorstid. Den digitala 
audioguidningen vid Konst på Hög har börjat användas  
och haft över 5 660 lyssningar sedan starten 1 december  
2020. Digital tidsregistrering via app för parkenheten 
infördes. 

Inom ramen för miljöprogrammet har nämnden 
bland annat fortsatt arbeta med flera LONA natur-
vårdsprojekt och bekämpning av invasiva arter för  
att bibehålla den biologiska mångfalden. 

Förväntad utveckling
Ung fritid har nått nya målgrupper genom sin digitala 
verksamhet och kommer därför fortsättningsvis ha 
viss digital verksamhet parallellt med sin ordinarie 
verksamhet. Nämnden kommer att arbeta med att 
utveckla besöksnäringen i Kumla så att fler aktörer 
blir delaktiga och känner ansvar för att marknadsföra 
Kumla och välkomna besökare till vår kommun.

Pandemin fortsätter att skapa utmaningar för 
nämndens verksamheter. Längtan efter aktiviteter 
behöver balanseras mot att det fortfarande pågår  
en pandemi. En annan stor utmaning är att hantera 
följderna av klimatförändringarna, bland annat i  
form av förlust av biologisk mångfald, torka och  
översvämningar. 
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Nämnd för livslångt lärande
Händelser av  
väsentlig betydelse 
Skolinspektionen genomförde en kvalitetsgranskning 
av förvaltningens systematiska kvalitetsarbete och 
lämnade sitt beslut under våren 2021. Resultatet var 
att förvaltningen har ett arbete som till stora delar är 
väl fungerande, men behöver utveckla analysarbetet 
kring orsaker till resultat samt det kompensatoriska 
uppdraget. Det har inneburit ytterligare arbete med 
att hitta former för att komma till rätta med det. 

Ett arbete med kollegialt lärande för rektorer kring 
särskilt komplexa elevärenden påbörjades under 

våren, och kommer fortsätta. Målet är att skapa 
forum för gemensam diskussion, skapa samsyn och 
lyfta goda exempel i rektorsgruppen. 

Andelen elever som är behöriga till gymnasiets 
yrkesprogram är nu uppe i 90 procent. Dessa goda  
resultat är ett kvitto på ett mycket gott och systematiskt  
kvalitetetsarbete ute i verksamheterna.

Från hösten 2021 bedrivs pedagogisk omsorg för-
utom i dagbarnvårdarnas hem även i en gemensam 
lokal för att möjliggöra raster och samarbete mellan 
verksamheterna. 

Fortsatt har den pågående pandemin påverkat 
verksamheterna, även om det under första delen av 
året har varit lugnare. Planerade större samman-
komster med fokus på till exempel systematiskt 
kvalitetsarbete har fått flyttats fram med anledning 
av Covid-19. Vi ser en stor negativ påverkan på det 
ekonomiska resultatet på grund av korttidsfrånvaro 
och kraftigt ökade vikariekostnader. 

Vuxenutbildningen har ytterligare ökat antalet  
platser inom yrkesutbildningarna. Några av  
utbildningarna har utformats för att ytterligare sänka 
språkkraven genom förstärkt stöd och längre utbildnings- 
tid. Syftet är att öka sysselsättningsgraden bland ny-
anlända. Under tertialen har pandemin påverkat hur 
undervisningen utformats, genom att vissa delar har 
lagts över på distans.
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Driftresultat
(belopp i tkr)

Budget 
2021

Utfall
jan-aug

2021

Prognos
2021

Avvikelse, 
budget-

prognos

Utfall
jan-aug

2020

Bokslut 
2020

Summa kostnader 735 359 487 243 748 699 -13 340 475 381 732 755

Summa intäkter -99 173 -77 314 -112 013 12 840 -70 442 -114 604

Verksamhetens nettokostnad 636 186 409 929 636 686 -500 404 939 618 151

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Nämnd för livslångt lärande - driftprognos och delårsutfall 2021

Nämnd för livslångt lärande prognostiserar en  
budgetavvikelse på  minus 0,5 mkr vid året slut. 

Barn- och elevavstämningen som gjordes i mars 
innebar att budgeten minskade med ungefär 3,2 mkr 
jämfört med vid ingången av året. Budgeten har även 
justerats genom att det har budgeterats för högre 
kostnader och intäkter i form av personalkostnader 
och statsbidrag som vid årets ingång var osäkra. 

Förskoleverksamheten beräknas hålla sin budget. 
Högre lönekostnader än budgeterat vägs upp av ett 
obudgeterat statsbidrag medan högre kostnader för 
interkommunala elever kompenseras av lägre  
kostnader för måltider.

Grundskoleverksamheten prognostiseras göra ett 
underskott på 4,4 mkr. Främst beror det på högre per-
sonalkostnader än vad som är budgeterat.

Gymnasieverksamheten bedöms hålla sin budget 
medan vuxenutbildningsverksamheten beräknas göra 
ett överskott på 0,2 mkr. 

De största prognostiserade budgetavvikelserna  
är personalkostnader (-13,0 mkr) och statsbidrag 
(+11,6 mkr). Stora delar av dessa högre statsbidrag  
är avsedda att täcka upp för högre personalkostnader.

Investeringsresultat
(belopp i tkr)

Budget 
2021

Utfall
jan-aug

2021

Prognos
2021

Avvikelse, 
budget-

prognos

Utfall
jan-aug

2020

Bokslut 
2020

Inventarier förvaltningsgemensamt 1 700 661  1 700 0 734 1 388
Utemiljö, grund- och förskola 600 24 600 0 174 448

Summa nettoinvestering 2 300 685 2 300 0 908 1 836

Nämnd för livslångt lärande - investeringsprognos och delårsutfall 2021

Nämnd för livslångt lärandes investeringsbudget 
2021 uppgår till 2,3 mkr. I nuläget prognostiseras 
ingen avvikelse mot investeringsbudgeten.



42 43

Mål, mått och  
verksamhetsplanering
Kommentarer uppföljningsmått 2021 
För nämnden finns 11 uppföljningsmått, varav fyra 
redovisas i denna delårsrapport. Med anledning av 
Covid-19 så ställdes de nationella proven in vilket 
innebär att förvaltningen inte har möjlighet att redovisa 
något resultat på det uppföljningsmåttet. 

Vårdnadshavare ska uppleva att de har en bra 
dialog med personalen i sitt barns förskola
Vårdnadshavare med barn i förskolan födda 2015 och 
2018 har tagit ställning till påståenden om delaktighet,  
återkoppling och information från förskolan. 

I genomsnitt svarade 63 procent positivt på dessa 
påståenden vilket är en försämring från tidigare år. 

Lägst resultat är det på påståendet ”Jag upplever att 
jag ges möjlighet till delaktighet och inflytande över 
verksamheten genom exempelvis föräldramöten” där 
det endast är 50 procent som svarat att de instämmer. 

Även resultatet för de övriga frågorna har försämrats  
och där svarar 69 procent (87) respektive 70 procent 
(78) att de får en bra återkoppling på barnets lärande 
och utveckling respektive vardag på förskolan.

Frågan gällande vårdnadshavarnas nöjdhet med 
information och dialog på sina barns förskola är fort-
farande lägre än förväntat. Resultatet har med stor 
sannolikhet påverkats av pågående pandemi, då  
information och dialog är viktig i muntlig kommun- 
ikation med vårdnadshavarna vid hämtning och 
lämning av barnen i förskolan och restriktioner har 
påverkat möjligheterna till detta. Förvaltningen för 
dialog med rektorerna hur information, återkoppling 
och dialog med vårdnadshavare kan förbättras.  

Vårdnadshavare ska uppleva förskolan i Kumla 
som en trygg verksamhet. Andelen ska vara hög
Vårdnadshavarna tar ställning till påståendena ”Mitt 
barn känner sig trygg i förskolan” och ”Jag känner mig 
trygg när mitt barn är i förskolan”. I årets enkät har 93 
procent svarat att de instämmer i påståendena. Andelen 
positiva svar har ökat med 3 procent sedan 2020.  
 

Elevers ska känna sig trygga när de är i  
grundskolan. Andelen som känner sig trygga  
ska vara hög
I elevenkäten svarade 85 procent av eleverna i års-
kurserna tre till nio att de känner sig trygga i skolan. 
Andelen elever som känner sig trygga är något lägre än 
tidigare år (förra årets siffra var på 89 procent). 

Andelen elever som känner sig trygga varierar  
mellan skolorna. På skolorna pågår ett fortlöpande 
arbete för att skapa och behålla tryggheten i  
verksamheten.  

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 kränkande behandling. Förvaltningen kontrollerar  
årligen att skolornas planer svarar mot gällande 
styrdokument och har under våren haft avstämningar 
med samtliga rektorer kring arbetet med trygghet på 
skolorna. 
 
Eleverna i årskurs nio ska vara behöriga till  
gymnasieskolans yrkesprogram  
Andel av eleverna som går ut årskurs nio som är 
behöriga till något yrkesprogram på gymnasiet ska 
öka. Uppgifter har inhämtats ur kommunens system 
Infomentor. Tidigare år har uppgifterna exkluderat 
nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. I de 
två senaste årens uppföljning används statistiken 
för samtliga elever. Den har historiskt sett varit lägre 
än när de elever som kommer nya till svensk skola 
räknas med men även i år ligger förvaltningen högre 
än tidigare år även med samtliga elever inkluderade. 
Resultat 2021: 90 procent inklusive nyinvandrade och 
elever med okänd bakgrund (88).
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Digitala Kumla 2021 
Nämnden har antagit reviderade handlingsplaner  
för utvecklingen av undervisningen med stöd av  
IKT för samtliga skolformer. Utbyte av den första 
generationens Chromebooks har genomförts, vilket 
kommer att underlätta hanteringen för de skolor som 
hade den äldre versionen som hade kvalitetsbrister.

Tre ärenden till utvecklingsarenan har lämnats in 
under tertialen, som alla rör målen i Digitala Kumla 
utveckling av systemet Prorenata, inköp av system 
för skolplacering och skolskjuts samt ett startkit med 
digitala verktyg för förskolan. 

Miljöprogrammet 2021 
Under våren har källsorteringsmöjligheter ordnats 
för de verksamheter som inte tidigare haft möjlighet 
till detta.  

Med anledning av Covid-19 så har andelen resor 
inom förvaltningen minskat och användandet av  
digital teknik vid konferenser och utbildningar har 
ökat.  Medarbetare och chefer har fått ökad kunskap 
och känner sig mer trygga med att genomföra och 
delta i digitala möten vilket förhoppningsvis kommer 
att ge positiv effekt även framöver.  

Uppstart med arbetet med förvaltningsövergripande  
handlingsplanen och arbetet med Miljöprogrammet 
startas under början av höstterminen.  

Förväntad utveckling
Förvaltningens måluppfyllelse gällande elevernas 
gymnasiebehörighet har under de senast tre åren 
ökat och är nu uppe i 90 procent. Förvaltningen  
kommer fortsätta utveckla det systematiska kvalitets-
arbetet för att ytterligare öka andelen behöriga elever.

Rekrytering av behörig personal är fortsatt en  
utmaning i samtliga verksamheter för att fortsätta hålla 
den höga kvalité och goda resultat som vi har idag.

Den nuvarande ekonomiska planen som kommunen 
har innebär att nämnderna under åren 2021–2023 får 
ett tillskott på 1 procent per år plus kompensation för 
behovsökningar (som förändring av antal barn och  
elever). Inför budget 2022 innebär skillnaden mellan 
tillskottet på 1 procent och förväntade kostnadsökningar 
ett effektiviseringskrav på ungefär 8 mkr för nämnden. 

Inför höstterminen 2021 flyttade två årskurser från 
Lillhedens skola till Tallängens skola. Inför hösten 2022 
ska en dialog initieras för att säkerställa att en planering 
tillsammans med vårdnadshavare startas upp.  

Långtidsarbetslösheten bland nyanlända och ungdomar 
utan gymnasieutbildning ser ut att ligga kvar på en hög 
nivå, trots en starkt förbättrad konjunktur. Ytterligare 
insatser krävs för dessa grupper.
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Socialnämnd
Händelser av  
väsentlig betydelse
Under våren har det varit betydligt lugnare vad gäller 
smittspridning och sjukskrivningarna har gått ner till 
mer normala nivåer. Däremot har mycket arbete lagts 
på att planera och administrera vaccinationerna, ett 
arbete som löpt på bra. Antalet korttidsplatser har 
fortsatt varit halverade för att motverka att smitta 
kommer in i verksamheten. Under våren har antalet 
personer med demensdiagnos sjunkit kraftigt vilket 
påverkat boendesituationen med tomma platser på 
demensboende. Behovet har istället varit somatiska 
platser där tillgången varit begränsad vilket periodvis 
lett till kö för de personerna. 

I juni examinerades ytterligare en specialistunder-
sköterska och tack vare statsbidrag har fler kunnat 
erbjudas möjligheten att söka specialistundersköter-
skeutbildning. Förvaltningen har vidare, i samarbete 
med AMI och förvaltning för livslångt lärande, beslutat 
att köpa in en app för språkutveckling och kombinera 
detta med en påbyggnadsutbildning i vårdsvenska. 
Detta för att ytterligare kvalitetsutveckla och stärka 
patientsäkerhetsarbetet. 

Myndighetsutövningen har arbetat vidare med att 
säkerställa rättssäkerheten i besluten och uppföljning 
av tidigare beslut. 

Rättsprocessen avseende den externa placeringen 
pågår fortfarande och ligger nu hos Högsta förvalt-
ningsdomstolen för prövningstillstånd.

Inom IFO har ett kommunalt HVB startats. Detta för 
att dels kunna undvika externa placeringar, dels för 
att ha ett förstärkt mottagande när man varit placerad  
och kommer hem igen. IFO har en låg andel placeringar  
och detta blir ytterligare ett steg i arbetet med hemma- 
planslösningar. 

Inom vård- och omsorgsboendena har en demens-
utbildning genomförts för både omsorgs- och  
legitimerad personal. Detta som ett led i ett riktat 
arbete att kvalitetssäkra demensvården. 
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Driftresultat
(belopp i tkr)

Budget 
2021

Utfall
jan-aug

2021

Prognos
2021

Avvikelse, 
budget-

prognos

Utfall
jan-aug

2020

Bokslut 
2020

Summa kostnader 542 722 357 442 553 342 -10 620 371 157 564 178

Summa intäkter -71 723 -58 035 -93 343 21 620 -49 262 -103 649

Verksamhetens nettokostnad 470 999 299 407 459 999 11 000 321 895 460 529

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Socialnämnd - driftprognos och delårsutfall 2021

Socialnämnden prognostiserar en positiv avvikelse 
mot budget med 11 mkr. Starkt bidragande är olika 
stimulansbidrag från staten till äldreomsorg som till 
del finansierar redan beslutad verksamhet som  
exempelvis specialistundersköterskor, specialistsjuk-
sköterska och verksamhetsnära assistenter. Övriga  
bidrag avser bland annat äldreomsorgslyftet, bidrag 
till teknisk utveckling och förbättrad demensvård. 
Statlig ersättning kopplade till kostnader för covid.

LSS-verksamheterna prognostiserar överskott med 
3 mkr som till stor del beror på ökade intäkter för 
sålda boende- och korttidsplatser till andra kommuner.  
För personlig assistans väntas ingen avvikelse då 
antal brukare och assistanstimmar ligger i nivå med 
budget.

Vård- och omsorg prognostiserar överskott på totalt 
2,5 mkr främst beroende på färre öppna korttids-
platser än budgeterat. Som en följd av pandemin har 
kostnader för hygien- och skyddsmaterial ökat inom 
vård och omsorg vilket beräknas ge ett underskott för 
förbrukningsmaterial. För hemtjänsten och hälso- och 
sjukvård väntas i övrigt inga större avvikelser.

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett 
underskott på 2,5 mkr beroende på extern LSS- 
placering och ökade kostnader för vuxenplaceringar 
som avser skyddat boende. Däremot har kostnader 
för försörjningsstöd minskat under året och ligger  
nu i nivå med budget. Överskott väntas för familje- 
enheten beroende på minskande kostnader för  
institutionsvård då vårdinsatser till stor del utförs  
i egen regi. 
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Investeringarna förväntas hållas inom budget.

Mål, mått och  
verksamhetsplanering
Kvalitet i våra verksamheter enligt våra 
värdighetsgarantier och med stöd av  
olika kvalitetsregister. Andelen brukare 
som är nöjda med sin hemtjänst
Beslut om att avveckla hemtagningsteamet och införa 
trygg och säker hemgång i samtliga hemtjänstgrupper 
togs under våren. En tids- och implementeringsplan 
för året har tagits fram och hela införandet ska vara 
klart till årsskiftet 2021/2022.

I samband med ovanstående togs även beslutet 
att till hösten påbörja införandet av Rehabiliterande 
förhållningsätt på hela hemtjänstens hus. 

En intern utbildningsplan för undersköterskorna 
har lagts för hösten och kommer genomföras med 
våra egna sjuksköterskor som utbildare.

Samtliga punkter ska tillsammans utveckla och höja 
vår kvalitet och leda till att andelen brukare som är 
nöjda med sin hemtjänst ökar.

Inom IFO har arbetet med implementeringen av 
e-tjänsten och den automatiserade handläggningen 
fortsatt. Under första halvåret var cirka 40 procent av 
alla ansökningar om fortsatt ekonomiskt bistånd  
gjorda via vår e-tjänst. Nya riktlinjer för försörjnings-
stöd antogs i början av juni som ett led i att förbättra 
och förenkla handläggningsprocessen. 
 

Minskad sjukfrånvaro samt god  
arbetsmiljö
Enhetscheferna för hemtjänstgrupperna har så kallade  
Hur mår du-samtal. Målet är att varje medarbetare 
ska ha ett 15 minuters långt samtal med sin närmaste 
chef varje vecka. Genom nära ledarskap, ökad delak-
tighet samt att bli sedd och bekräftad är målet med 
dessa samtal att öka arbetsglädjen, ansvarstagandet 
samt minska sjukfrånvaron.

Delaktighet vid myndighetsutövning  
och förbättrad livssituation efter  
kontakt med socialtjänsten 
Familjeenheten har fortsatt arbeta för att öka barns 
delaktighet i utredning och insatser. 

En e-tjänst har också tagits fram där familjerätts-
handläggarna inhämtar en hel del av utredningsun-
derlaget från föräldrar. 

Vuxenenheten har arbetet för att öka antal besök, 
ett arbete som delvis har påverkats av pågående  
pandemi. Under hösten är ambitionen att vi ska  
kunna träffa fler klienter än vad som varit möjligt 
under våren. Då besöken ökar kommer möjligheterna 
att göra klienterna delaktiga öka och så även möjlig-
heten att nå målet om delaktighet vid myndighets- 
utövning.

Av de öppenvårdsinsatser som avslutades första 
halvåret avslutades 86 procent med uppfyllda mål  
vilket indikerar att förvaltningen har goda möjlig-
heter att nå målet om förbättrad livssituation efter 
kontakt med socialtjänsten.

Investeringsresultat
(belopp i tkr)

Budget 
2021

Utfall
jan-aug

2021

Prognos
2021

Avvikelse, 
budget-

prognos

Utfall
jan-aug

2020

Bokslut 
2020

Inventarier, förvaltningsgemensamt 900 436 900 0 0
Omvärdnadshjälpmedel 600 91 600 0 0
Ljudslinga, Kvarngården 168 168 168 0 0

Summa nettoinvestering 1 668 694 1 668 0 1 181 1 791

Socialnämnd - investeringsprognos och delårsutfall 2021
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Digitala Kumla
Socialnämnden har digitaliseringen som en del av den 
totala verksamhetsutvecklingen och inte som ett eget 
spår. 

Under våren 2021 har införandet av Taligenkänning  
kommit igång på riktigt och i dagsläget finns 15 licenser.  
Förvaltningen har tagit kontakt med E-hälsomyndig-
heten som kommer att följa detta arbete som en pilot 
och bland annat följa upp nyttoeffekterna. 

Arbetet med Digitalt boende har kommit igång 
på riktigt och positiva effekter för den enskilde har 
påvisats.

Inom HSL-verksamheten har digitala HSL uppdrag 
införts vilket innebär att uppdraget utgår från ordin-
ationerna i journalen. På detta sätt kan legitimerad 
personal på ett tydligt sätt ge uppdrag till utförarna 
och dessa beställningar/uppdrag blir spårbara på 
ett helt annat sätt än tidigare vilket skapar en större 
patientsäkerhet. 

Under våren har organisationen för det digitala 
anhörigstödet En bra Plats-Demenslotsen säkerställts 
och sjösatts. Hittills har responsen varit positiv från 
både samarbetspartners och brukarorganisationer. 

Miljöprogrammet 
Socialnämnden fortsätter med sitt arbete med att vid 
varje fordonsbyte se över om bilar kan bytas ut mot 
cyklar. Socialförvaltningen deltar i projektet ”Fossil-
fritt 2030 - Rena resan” som syftar till att hjälpa  
invånare i östra Mellansverige att minska sin klimat-
påverkan från resor. Målet med projektet är bland  
annat att invånare har fått testa på nya resesätt och 
att koldioxidutsläppen har minskats. Socialförvalt-
ningen i Kumla deltar i detta genom att under perio-
den augusti 2021 – november 2022 testa en el-lastcykel.  
Uppföljning av inventeringen av kemikalier i våra 
verksamheter pågår för att över tid se vad som kan 
bytas ut, vi har påbörjat inventering av engångs- 
artiklar i samma syfte.

Förväntad utveckling 
En stor osäkerhet inför framtiden är vilken påverkan 
pandemin kommer att ha vad gäller behov av insatser  
inom framförallt individ- och familjeomsorgen. Hur 
kommer pandemin påverka försörjningsstödet, insatser  
på grund av våld i hemmet, socialpsykiatriska insat-
ser och missbruksinsatser? I ett nationellt perspektiv 
har både den psykiska ohälsan och våld i nära relationer  
ökat. Från och med 2021 har socialnämnden delat 
upp kostnaderna för skyddsplaceringar avseende våld 
så att vi kan följa denna utveckling. Det vi kan se är 
att skyddsplaceringarna ökade under senvåren och 
sommaren. 

Inom socialnämndens verksamheter har andelen 
heltider ökat stadigt under ett antal år och ligger 
nu på 79 procent på hela förvaltningen (hemtjänst 
81,8 procent, vård- och omsorgsboende 60 procent 
och LSS 83,3 procent). Utmaningen blir nu att till-
sammans med Kommunal komma fram till vad det 
innebär att ha en heltidsorganisation inom vård och 
omsorg så att det går att göra ytterligare förändringar.

Arbetet med Nära vård innebär att vi behöver 
tänka på ett nytt sätt, både från kommun och region. 
Vi kommer att behöva utmana oss för att nå resultat 
som gagnar den enskilde. I detta arbete blir civilsam-
hället en viktig aktör för att fylla de så kallade väl-
färdsluckorna.

I den begränsade ekonomin blir det viktigt att vi 
är modiga och vågar titta på samtliga delar av social-
tjänstens områden för att dels hitta nya sätt att arbeta 
för att kunna serva fler, dels våga ta bort insatser som 
vi inte har resurser att utföra. 

Under sommaren har det åter blivit oroligt i  
vår omvärld och vad detta kan komma att innebära 
internationellt återstår att se.
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Kumla Bostäder AB
Väsentliga händelser
Det som fortsatt prägla även detta år är den pågående  
pandemin covid-19. Vi har arbetat nära våra lokalhyres- 
gäster och gett det stöd vi kan ge, samtidigt som vi 
sökt de bidrag som gått att söka, exempelvis lokal- 
hyresstöd. Kumla Bostäder har stått inför stora  
utmaningar men även erfarit att nya utmaningar 
också inneburit nya lösningar. Gamla invanda vanor 
har snabbt ersatts av nya arbetssätt, digitala möten 
och hemarbete. Det digitala arbete som pågår på 
Kumla Bostäder har fått sig en rejäl skjuts framåt. Vår 
ambition har hela tiden varit att vi ska finnas till för 
våra hyresgäster och det dagliga arbetet ska flyta på 
om än i annan form.

Den första etappen av rotrenovering och påbygg-
nation på S:t Torgils väg har färdigställts under året. 
Arbeten på etapp 2 har påbörjats under 2021 och  
beräknas helt klart till våren 2022. I början av  
sommaren drabbades en av våra fastigheter av en 
brand inne i en lägenhet. Under omständigheterna 
gick det så bra det kan gå, Fastigheten var sedan 
tidigare identifierad som vårt nästa rotrenoverings-
projekt. 

Vi har fortsatt vårt arbete för att öka den upplevda 
tryggheten i våra bostadsområden. Alltifrån byte av 
skalskydd till våra fastigheter och utbyte av lägenhets- 
dörr till säkerhetsdörrar, till kameraövervakning är 
ett par exempel på åtgärder för att öka tryggheten i 
våra områden.

Bolaget har även blivit uppmärksammade inom 
Sveriges Allmännytta som ett gott exempel hur vi 
arbetar med att förebygga avhysningar, vilket är ett 
kvitto på ett väl utfört arbete.

I PeKum fortsätter den pågående produktionen på 
Fastigheten Gladan 4. Det är totalt 60 lägenheter där 

fördelningen är 42 hyreslägenheter och 18 bostads-
rätter. Samtliga bostadsrätter är sålda. Beräknad 
inflyttning är sommaren 2022. Projektering pågår 
för fortsättningen av de två obebyggda fastigheterna 
i kvarteret där förhoppningen är att vi ska komma 
igång runt årsskiftet.

God ekonomisk hushållning
Resultat för perioden är 18,4 mkr och prognosen 
för helår 2021är ett positivt resultat om 3 mkr, en 
höjning från föregående prognos som visade på ett 
positivt resultat om 2,8 mkr. Hyrorna höjdes med  
1,50 procent från och med januari.

Vid augusti månads slut fanns en lägenhet  
tillgänglig för uthyrning.

I början av januari genomfördes en nyupplåning 
med 70 mkr med anledning av den pågående rotreno-
veringen samt påbyggnad på S:t Torgils väg. Total  
låneskuld uppgår till 1 220 mkr. Investeringsstöd 
för de påbyggda lägenheterna, totalt 27 stycken, är 
beviljade och det totala investeringsbidraget uppgår 
till 10,6 mkr, varav 5,2 mkr är erhållet för den första 
etappen.

Även i projektet Gladan 4 är investeringsstöd  
beviljat för de nyproducerade hyreslägenheterna.

Bilaga 2, kommunala bolag

Kommunala bolag

Kumla Bostäder AB
Belopp i tkr 2021-08-31 2020-08-31

Nettoomsättning 118 072 114 292
Delårsresultat 18 391 17 325
Balansomslutning 1 463 729 1 381 708
Eget kapital 177 720 171 108
Soliditet 12,1 % 12,4 %
Antal anställda 36 37
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Kumla Fastigheter AB
Händelser av väsentlig betydelse
Det allmänna läget i samhället har påverkat vår verk-
samhet även detta år. Det har visat sig genom få för-
frågningar samt tveksamheter att gå in i nya projekt. 
Positivt är att endast en konkurs genomförts av en av 
våra hyresgäster under denna period med en mindre 
kundförlust som följd. För perioden januari-augusti 
har bolaget gett rabatter till ett fåtal hyresgäster som 
fortfarande drabbas hårt av pandemin, det är dock 
betydligt lägre summor än föregående år.

Vi har genomfört en utbyggnad av vår Padelhall 
med ytterligare tre banor. Dessa planeras att kunna 
tas i bruk under september 2021. Vidare har vi utrett 
frågan om kvarteret Kajan kan verka som ett framtida 
bostadsområde. Den miljödiplomering vi erhöll under 
2019 har vi upprätthållit och är fortsatt miljö- 
diplomerade även innevarande år efter genomförd 
granskning. 

God ekonomisk hushållning och  
ekonomisk ställning
Resultat för perioden är 12,3 mkr och prognosen för 
helår 2021 är ett positivt resultat om 17,6 mkr. Under 
perioden har bolaget avyttrat del av fastigheten  
Axeln 8 som resulterar i en reavinst om cirka 0,4 mkr 
vilken ingår i det ackumulerade resultatet per den  
31 augusti 2021. I övrigt har inget extraordinärt  
inträffat som påverkar resultatet vare sig positivt  
eller negativt. Den rådande situationen påverkar  
naturligtvis också investeringstakten och under  
perioden januari-augusti 2021 är det utbyggnaden  
av padelhallen som står för den största delen cirka 
4,4 mkr, i övrigt har endast mindre investeringar 
genomförts. 

Förväntad utveckling
Med tanke på de nu lättade restriktionerna ser vi 
framtiden an och med stor förhoppning kan summera 
resterande del av innevarande år tillika kommande 
år med en ökande investeringsvilja hos näringslivet i 
vårt upptagningsområde. Vår sänkta skuldsättnings-
grad ger oss möjligheter att vid behov uppta nya 
krediter för framtida investeringar. Det ger oss hand-
lingsfrihet och flexibilitet. Ambitionen är dock att till 
så stor del som möjligt använda vårt eget kassaflöde 
för framtida investeringar. 

Kumla Fastigheter AB
Belopp i tkr 2021-08-31 2020-08-31

Nettoomsättning 60 706 61 076
Delårsresultat 12 314 10 457
Balansomslutning 712 440 743 120
Eget kapital 127 482 119 413
Soliditet 19,79 % 17,87 %
Antal anställda 5 6
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Scantec AB
Händelser av väsentlig betydelse
Bolaget har under år 2021 slutfört den omfattande 
omorganisation som påbörjades våren 2020. Ett 
flerårigt avtal har tecknats med Nerikes brandkår. 
Bolaget har också växlat upp arbetet med hållbarhets-
frågor till exempel utrangerat 35 procent av fossil- 
drivna fordon och 50 procent av riskutbildningen 
genomförs med elbilar. Bolaget gör sitt första år utan 
intäkter från det tidigare affärsområdet gymnasiet 
som stod för 22 procent av intäkterna. Bolaget har 
överlevt de två första tertialen under Covid-19  
pandemins fortsättning in i år 2021. Personalen vid 
bolaget har varit mycket förskonade från sjukdom 
kopplat till Covid-19. Omvärldsläget får beskrivas 
som oroligt med anledning av Covid, överhettad  
ekonomi, konflikter och påtagliga klimatförändringar. 

God ekonomisk hushållning 
Det ekonomiska resultatet tertial 2 går enligt plan,  
vilket sett till förutsättningarna får ses som mycket 
bra –1,5 mkr (- 1,6). Prognosticerat utfall är 0.  
Kostnaderna är per T1 likvärdiga föregående år, dock 
bör man ha i beaktande att bolaget passat på när 
beläggningen varit låg att lägga stora summor på un-
derhåll rörande såväl fastigheter som materiel samt 
att personalkostnaderna för 2020 kantas av covid- 
åtgärder i form av halverade arbetsgivaravgifter, 
löneavdrag etc. När 2021 summeras beräknas kostna-
derna vara lägre än föregående år och värt att notera 
är att personalkostnaderna mellan den 1 januari och 
31 augusti år 2021 är 1 mkr lägre än föregående år 
samma period. Investeringarna hittills i år har varit 
sparsamma och inga investeringar utöver planlagda 
har genomförts. Kassan har utvecklats fortsatt starkt 
och är 1,5 mkr högre än föregående år samma period. 
Bolaget hanterar ett och ett halvt år av pandemiut-
maningar ur en ekonomisk synvinkel på ett mycket 
tillfredställande sätt.

Förväntad utveckling
Bolaget förväntar sig en inte helt återhämtad mark-
nad under första halvåret 2022. Hösten 2022 och 
framåt förväntas dock positiva effekter kopplat till 
uppdämda behov. Den största utmaningen består i 
att fortsätta driva bolaget under tillväxt med befintlig 
organisation i syfte att förbättra resultatmarginaler 
och på så sätt fortsatt kunna utveckla bolaget och 
dess unika och viktiga verksamhet. De strategier som 
satts för respektive affärsområde faller på plats över 
tid och går enligt plan.

Scantec AB
Belopp i tkr 2021-08-31 2020-08-31

Nettoomsättning 7 910 8 300
Delårsresultat -1 501 -1 606
Balansomslutning 28 776 30 136
Eget kapital 3 939 5 259
Soliditet 16,9 % 20,3 %
Antal anställda 9 12
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KumBro Utveckling AB
Händelser av väsentlig betydelse
ORU Studentkraft AB utvecklas enligt planen parallellt  
med NGEU-projektet som löper vidare under 2021 då 
höstens produktlansering har skjutits upp. 

Vi genomför en etablering av publika laddplatser 
med stöd av klimatklivet. Arbetet genomförs tillsam-
mans med Kumla kommun, Futurum fastigheter samt 
Örebroporten. 

Biogasbolaget i Mellansverige AB har sedan slutet  
av 2019 levererat Biogas till Svealandstrafiken. Leverans- 
optimeringar och produktionsökningen har medfört 
störningar. Bolaget bedömer att beslutad leverans-
plan kan uppnås vid årets slut. Produktionsstöd har 
beviljats även för 2021. Intäkterna i bolaget avser 
främst intäkter från intern försäljning av koncern- 
gemensamma resurser till dotterbolagen.

God ekonomisk hushållning
Resultatet för perioden uppgår till -1,2 mnkr vilket är 
0,5 mnkr bättre än budget. Vissa i budget periodiserade  
kostnader förväntas komma senare under 2021.  
Prognosen för året är -2,9 mkr som är något lägre 
än budget, vilket främst beror på förändrad hyra och 
lokalanpassningar. Det finns en möjlighet att utfallet 
förbättras om budgeterade insatser ej genomförs 
eller tillkommer under året. Inga investeringar har 
skett under perioden.

Förväntad utveckling
KumBro Utveckling AB är en plattform för hållbar 
utveckling av Örebro kommun och Kumla kommun. 
Verksamheten bedrivs främst i dotter- och intresse- 
bolag. I moderbolaget hanteras utredningar och  
utvecklingsprojekt där väsentliga omvärlds-och verk-
samhetsrisker har mindre påverkan på verksamheten. 
Samtliga verksamhetsområden för Kumbro är kraftigt 
reglerade. Förändringar i lagstiftning och utformningen  
av olika stödsystem kan därför påverka bolagens för-
utsättningar. Biogasbolaget i Mellansverige AB ökade 
produktionsmål ger möjligheten till en bra ekonomisk 
utveckling och samtidigt ökad sårbarhet vid leverans 
och driftstörningar.

KumBro Utveckling AB
Belopp i tkr 2021-08-31 2020-08-31

Nettoomsättning 8 445 7 619
Delårsresultat -1 176 -406
Balansomslutning 95 995 108 110
Eget kapital 38 936 38 063
Soliditet 40 % 35 %
Antal anställda 13 10
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KumBro Stadsnät AB
Händelser av väsentlig betydelse 
Under perioden har cirka 7 400 nya betalande kunder 
tillkommit i KumBro Stadsnäts nät och största delen 
står Örebro Bostäders lägenhetsbestånd för. Även 
Kumla Bostäder AB har bidraget till ökningen av nya 
kunder, för Kumla Bostäders del skedde inflödet av 
nya kunder under slutet av 2020 men har även fort-
satt under 2021. 

Vi levererade cirka 4 nya anslutningar/portar i 
nätet per dag under årets första åtta månader. 

God ekonomisk hushållning
Resultat för perioden uppgår till 17,8 mkr. Resultatet 
för aktuell period är 8,6 mnkr bättre än budgeterat  
resultat. Prognosen för helåret är 15,1 mkr och 
omsättningen för perioden är 3,1 mkr bättre jämfört 
med budget. Vi har budgeterat med fler personer 
inom försäljningen som inte har verkställts och 
delar av det höjer resultatet då marknadsföring och 
personalkostnader uteblivit. Vi ser en minskning av 
levererade fastighetsanslutningar under perioden. 
Investeringarna beräknas 2021 uppgå till 24,8 mnkr.

*Anställda flyttades till KumBro Utveckling AB per 
2021-04-01. 

KumBro Stadsnät AB
Belopp i tkr 2021-08-31 2020-08-31

Nettoomsättning 67 203 53 257
Delårsresultat 17 832 12 315
Balansomslutning 334 584 311 270
Eget kapital 92 131 74 574
Soliditet 27 % 24 %
Antal anställda 0* 3
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KumBro Vind AB
Händelser av väsentlig betydelse 
År 2021 började helt omvänt mot 2020. Istället för 
milt, vått och blåsigt var vädret kallt, torrt och med 
svaga vindar. April och augusti har varit bra vindmå-
nader, i övrigt har det blåst mindre än ett normalår 
under månaderna januari–augusti. KumBro Vinds 
produktion har uppgått till 87 procent jämfört med 
produktionen ett normalår, vilket totalt innebär att vi 
ligger drygt 7 GWh efter produktionsplan hittills i år. 

God ekonomisk hushållning
Resultat för perioden är -4,4 mkr och omsättningen 
är 4,5 mkr lägre jämfört med budget, vilket beror på 
produktionen varit lägre än budgeterad produktion. 
Elcertifikatens värde har tappat från 48 kr i början av 
2020 till 1,40kr under andra tertialet 2021. Resultatet 
för januari-augusti är 3,7 mnkr lägre än budget.  
Prognostiserat resultat för året beräknas bli -2,9 mkr. 
Inga investeringar har skett hittills i år. 

*Anställda flyttades till KumBro Utveckling AB per 
2021-04-01. 

KumBro Vind AB
Belopp i tkr 2021-08-31 2020-08-31

Nettoomsättning 23 514 28 059
Delårsresultat -4 420 -62
Balansomslutning 362 069 388 197
Eget kapital 28 748 29 191
Soliditet 8,20 % 7,50%
Antal anställda 0 0
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Nerikes Brandkår
Händelser av väsentlig betydelse 
Ledningssamarbetet Räddningsregion Bergslagen, 
RRB, har nu varit verksamt i drygt ett år. Alla med-
lemmar är nöjda med samarbetet och intresset från 
andra räddningstjänster har varit stort. Lagkrav finns 
nu på att det ska finnas en samverkan och samord-
ning liknande RRB i Sveriges alla kommuner senast 
vid årsskiftet 2021/2022. 

Till och från uppkommer problem med att hålla 
beredskapen på förbundets stationer som bemannas 
med brandmän i beredskap, RiB. För RiB är kravet att 
både bostad och huvudsaklig arbetsgivare ska finnas 
på orten så att beredskapstjänstgöring är möjlig. 
Detta innebär ibland svårigheter att rekrytera då 
många arbetstillfällen försvunnit från tätorterna inom 
Nerikes Brandkårs område. 

Den pågående pandemin påverkar framförallt 
förbundets externa verksamhet, utbildnings- och till-
synsverksamhet. Antalet genomförda utbildningar är 
betydligt lägre än vanligt. Viss omställning har skett 
till digital utbildning, men praktiska moment som till 
exempel Hjärt- och lungräddning och att släcka med 
brandsläckare saknar digital motsvarighet. 

God ekonomisk hushållning 
Utfallet per sista augusti är ett överskott på 4,9 mkr. 
Överskottet beror på reavinst avseende värdepapper. 
Prognosen på helår är dock något sämre, ett överskott 
på 2,3 mkr. Prognosen är 2 mkr bättre än budget. 

Förväntad utveckling
Under de kommande åren kommer flera ny- och om-
byggnationer att ske. En utbyggnad av stationen i Byrsta 
för att tillgodose behovet av övningslokaler och hante-
ring av kontaminerad utrustning efter övning och större 
bränder, bedöms kunna bli verklighet under slutet av 
2022. Byggnationen av den samhällsgemensamma 
larm- och ledningscentralen är igång och beräknas vara 
inflyttningsklart under slutet av 2023. 2024 beräknas en 
ny station på Öster i Örebro kunna tas i bruk. 

Nerikes Brandkår
Belopp i tkr 2021-08-31 2020-08-31

Nettoomsättning 12 236 15 848
Delårsresultat 4 921 270
Balansomslutning 146 248 135 859
Eget kapital 26 965 19 887
Soliditet 18 % 14 %
Antal anställda 497 500
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