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Sammanfattning 
Kommunen redovisar ett resultat på 55,9 
mkr per den 30 juni 2018. I resultatet ingår 
realisationsvinster främst från exploate-
ringsverksamheten med 15,9 mkr. Kommu-
nens finansiella mål är uppfyllda. 

Prognosen för helåret är 63,9 mkr, varav 
realisationsvinsterna bedöms uppgå till 20,3 
mkr. Nämnderna tillsammans bedöms re-
dovisa ett underskott på 13,5 mkr.  

Kommunen tillsammans med hel- och 
delägda företag redovisar ett resultat per 
den sista juni på 43,1 mkr. 

Ekonomiskt resultat 
Kommunen redovisar ett resultat på 55,9 
mkr (föregående år 71,8 mkr) för perioden 
januari till juni 2018. Det budgeterade re-
sultatet för helåret är 36,7 mkr.  

Ekonomiskt resultat (mkr)
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I resultatet ingår en jämförelsestörande 
post avseende realisationsvinster om 15,9 
mkr. Realisationsvinsterna har huvudsakli-
gen använts till gator, belysningar och andra 
anläggningstillgångar i kommunens exploa-
teringsområden. Resultatet exklusive reali-
sationsvinster uppgår till 40 mkr.  

I resultatet ingår inte förändringen av se-
mesterlöneskulden. Den sista juni uppgick 
ökningen till 26,3 mkr (24,4) vilket innebär 
att resultatet inklusive förändring av se-
mesterlöneskuld uppgick till 29,6 mkr 
(47,3). Semesterlöneskulden beräknas på 
antalet intjänade semesterdagar minus ut-
tagen semester. Då huvuddelen av se-
mestern tas ut i juni - augusti innebär det att 
bokförd skuld är relativt hög den sista juni. 
Skulden minskar under juli-augusti vilket 
innebär att semesterlöneskuldens föränd-
ring belastar resultatet på helår i bokslutet. 

 

Verksamhetens nettokostnader 
Verksamhetens nettokostnader uppgick till 
587,6 mkr den sista juni. Det är 47,1 mkr 
(8,7 procent) mer än samma tid året innan. 
Intäkterna har minskat med 26,5 mkr 
främst beroende på lägre bidrag för flyk-
tingverksamheten och ersättning från för-
säkringskassan för personlig assistens, 
kostnaderna har ökat med 19,0 mkr. För-
sörjningsstödet har ökat med 12,7 procent 
och bidrag till personlig assistens har ökat 
med 26 procent. Avskrivningarna har ökat 
med 1,6 mkr.  

Skatteintäkter, generella statsbidrag 
Kommunens skatteintäkter och generella 
statsbidrag uppgick till totalt 628 mkr vilket 
är 22,4 mkr (3,7 procent) mer än året innan.  

Finansnetto 
Kommunens finansiella intäkter uppgick till 
17,0 mkr (7,9). Här ingår en överskottsut-
delning från Kommuninvest och försäljning 
av värdepapper i kommunens ”pensions-
fond”. De finansiella kostnaderna uppgick 
till 1,5 mkr (1,4).  

Likviditet och upplåning 
Kommunens likviditet, inklusive kortfristiga 
placeringar uppgick den sista juni 2018 till 
213,9 mkr (varav 103,6 mkr är öronmärkta 
medel för kommande pensionsutbetalning-
ar). Ingen upplåning har skett under peri-
oden, vilket innebär att kommunens lånes-
kuld är oförändrad 175 mkr.  

Investeringar 
Nettoinvesteringarna efter sex månader 
uppgår till 46,7 mkr vilket skall jämföras 
med investeringsbudgeten för helåret på 
163,9 mkr. Prognosen för helåret redovisar 
en förbrukning på 116,3 mkr.  

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

Resultatet enligt prognosen uppgår till 43,6 
mkr exklusive realisationsvinster. Det mots-
varar 3,4 procent av skatteintäkter och ge-
nerella statsbidrag. Målet bedöms vara upp-
nått vid årets slut. 



   Delårsrapport januari – juni 2018 med helårsprognos 

 3 

Mål: kommunens långfristiga låneskuld ska 
vara maximalt 250 mkr under åren 2018-
2020.  

Kommunens låneskuld uppgår till 175 mkr.  
Målet är uppnått. 

Mål: Kommunens borgensåtaganden får 
uppgå till maximalt 2 210 mkr under åren 
2018-2020. 

Kommunens borgensåtaganden uppgår till 
2 158, 3 mkr. Under året har Kumla Fastig-
heter amorterat ett lån på 40 mkr. Målet är 
uppnått. 

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

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

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

Nämndernas prognos över utfallet vid årets 
slut visar ett resultat på -13,5 mkr. Målet ser 
således inte ut att kunna uppnås. 

Sammanställd redovisning 
I den sammanställda redovisningen ingår, 
förutom kommunen, följande företag och 
kommunalförbund: 

 

Företag 

Ägar-
andel  
% 

Resultat 
mkr 

Prognos 
mkr 

Nerike Brandkår 11,5% -0,2 0 

Kumla Bostäder AB 100% 4,5  14,5 

Kumla Fastigheter 
AB 

100% 4,5 -6,4 

KumBro Utveckling 
AB 

20% -1,6 -2,7 

KumBro Vind AB 20% -0,2 -0,4 

KumBro Stadsnät AB 20% 7,9 14,2 

Biogasbolaget i Mel-
lan- sverige AB 

10% -3,9 -6,6 

Scantec AB 50% 0,2 0,6 

KumBro företagen ingår i en egen koncern 
där KumBro Utveckling AB är moderbolag. 

Det samlade resultatet per den 30 juni för 
”koncernen” Kumla kommun är, efter kon-
cerninterna justeringar, 43,1 mkr.  

”Koncernens” bokförda tillgångar uppgår till   
3,9 mdr, varav 3,4 mdr utgörs av anlägg-
ningstillgångar. Skulderna uppgår till 2,5 
mdr och det egna kapitalet är 1,3 mdr. Det 
ger en soliditet på 33,5 procent. 

Kumla Bostäder AB:s prognos redovisar ett 
resultat på 14,5 mkr. I prognosen ingår en 
realisationsvinst om 10,5 mkr. Utredningar 
pågår beträffande Kumbro utveckling AB:s 
engagemang i Biogasbolaget i Mellansverige 
AB. Beroende på vilka åtgärder som vidtas 
kan ytterligare ägartillskott bli aktuellt i slu-
tet av innevarande år. 

Prognos 2018 
Prognosen för helåret 2018 beräknas bli 
63,9 mkr. Det är 27,2 mkr bättre än det 
budgeterade resultatet. I resultatet ingår 
realisationsvinster från exploateringsverk-
samheten om 20,3 mkr. Vi bedömer att ba-
lanskravet kommer att uppfyllas vid årets 
slut.  

Nämnderna bedöms redovisa ett underskott 
på 13,5 mkr mot budget. Kommentarer till 
prognosen redovisas i respektive nämnds 
avsnitt i denna delårsrapport.  

Finansförvaltningen bedöms redovisa ett 
överskott mot budget på 40,8 mkr enligt föl-
jande: 
Realisationsvinster +20,3 mkr 

Pensioner o arbetsgivaravgifter +7,6 mkr 

Skatteintäkter +1,4 mkr 

Finansnetto +11,5 mkr 

Summa +40,8 mkr 

Realisationsvinsterna hänförs till allra 
största delen från exploateringsverksam-
heten. Likvidmässigt har dessa redan an-
vänts eller kommer att användas till inve-
steringar i anläggningstillgångar i exploate-
ringsområdena. 

Pensionskostnaderna bedöms bli 2,5 mkr 
högre än budget och internt redovisade ar-
betsgivaravgifter/pensionskostnader 10,1 
mkr bättre än budget. 

Skatteintäkterna bedöms bli 1,4 mkr bättre 
än budget och generella statsbidrag och ut-
jämningsbidrag bedöms följa budget. 

Kommunens finansiella intäkter beräknas 
bli 9,7 mkr högre än budgeterat. Överskottet 
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avser  överskottsutdelning från Kommunin-
vest och försäljning av värdepapper. De fi-
nansiella kostnaderna beräknas bli 1,7 mkr 
lägre än budgeterat och beror på låga ränte-
kostnader på kommunens lån. 
Prognos avvikelse mot budget (tkr) 
 
Budgeterat resultat 36 660 

 
Kommunstyrelsen 8 250 
Samhällsbyggnadsnämnd -5 000 
Myndighetsnämnd -15 
Kultur- och fritidsnämnd 308 
Nämnd för livslångt lärande -2 004 
Socialnämnd -15 070 
Summa nämnderna -13 531 
  
Finansförvaltning 40 772 
  
Årets resultat 63 902 
 
En stor del av kommunstyrelsens överskott 
kommer att under hösten fördelas ut till 
nämnderna som kompensation för löneök-
ningar. I prognosen ingår inte eventuellt 
statsbidrag för ökat bostadsbyggande som 
kommunen har för avsikt att söka. Föregå-
ende år erhöll kommunen 3,3 mkr. 

Personal 
Sjuktalet delår för Kumla kommun var 8,3 
mot 8,7 procent motsvarande period 2017. 
Sjuktalet helår 2017 uppgick till 8,3 procent.  

Sjuktalet i procent av arbetstiden: 

  Jan-juni-
18 

Jan-juni -
17 

Samtliga anställda 8,32 8,70 
-varav långtids-
sjuka 38,22 44,84 

Kvinnor 9,26 9,74 
Män 4,93 5,04 
Anställda < 30 år 7,83 6,77 
Anställda 30-49 år 8,29 8,22 
Anställda >50 år 8,59 10,38 
 
Sjuktalet har minskat på socialförvaltning-
en, förvaltning för livslångt lärande, sam-
hällsbyggnadsförvaltningen och löneför-

valtningen. På kultur- och fritidsförvalt-
ningen och kommunledningsförvaltningen 
har sjuktalet dock ökat. Analys av orsaker 
görs löpande. Handlingsplan för minskning 
av sjukfrånvaron finns på övergripande nivå 
och förvaltningsnivå. Aktiviteter har gjorts 
både av hälsofrämjande och förebyggande 
karaktär men också kopplat till rehabilite-
ring, bland annat har ett antal grupper i för-
skolan och vård och omsorg påbörjat ett 
årslångt arbete inom ramen för ett arbets-
miljöverktyg som heter Kraftkartan. En an-
nan insats är utbildning i psykisk ohälsa för 
alla chefer som påbörjats under våren. Reg-
ionhälsan, vår företagshälsovård, har också 
haft två grupper där målgruppen varit per-
soner som inte är sjukskrivna. Innehållet 
har dels varit förebyggande stresshantering 
dels medicinsk yoga. En tätare kontakt har 
under våren etablerats med Försäkrings-
kassans samverkansansvariga som också 
varit inne i enhetschefsgruppen inom vård 
och omsorg för att tillse att vi jobbar på rätt 
sätt. Primärvården i  Kumla har också an-
ställt funktionen rehab-koordinator som 
personalavdelningen/HR-specialist träffar 
med jämna mellanrum. 

Andelen heltider har ökat till 80 procent 
jämfört med samma period 2017 då andelen 
heltider uppgick till 79 procent. Socialför-
valtningen står för den största ökningen där 
andel heltider uppgår till 67,6 jämfört med 
64,3 procent vid föregående delårsbokslut. 
Anledningen till ökningen är bland annat att 
önskad sysselsättningsgrad som funnits på 
vård och omsorg nu även införts på LSS. Att 
sommarvikarierna erbjuds heltid är också 
en bidragande faktor. Sedan mars 2018 
finns också en politiskt fastställd handlings-
plan för heltid som norm. I planen finns mål 
och aktiviteter för att öka andelen heltids-
arbetande. Socialförvaltningen, kommun-
ledningsförvaltningen, kultur- och fritids-
förvaltningen och samhällsbyggnadsförvalt-
ningen har ökat andelen heltider medan öv-
riga förvaltningar minskat något.  
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Nämndredovisning 

KS - Kommunledningsförvaltning 
 
Ansvarsområden 
Kommunstyrelsen planerar, leder och sam-
ordnar kommunens verksamhet och eko-
nomi. Kommunstyrelsen bereder ärenden 
till kommunfullmäktige som är kommunens 
högsta beslutande organ. Kommunstyrelsen 
genomför kommunfullmäktiges beslut. 
Kommunstyrelsens förvaltning är kommun-
ledningsförvaltningen.  

Kommunledningsförvaltningen består av 
fem avdelningar; kansli-, ekonomi-, It- per-
sonal- och arbetsmarknads och integrat-
ionsavdelningen (AMI). 
 
Årets verksamhet 
Kansliavdelningen 
För kansliavdelningen har årets första hälft 
inneburit slutspurten med omställningar in-
för den nya dataskyddsförordningen 
GDPR(1). 

Kansliavdelningen har gått vidare med lär-
domarna från Kommunkompassen, och ar-
betat fram vilka förbättringar som ska utfö-
ras först. Det är bland annat en resultatpor-
tal, där vi visar för medborgarna vilka vär-
den som kommunen strävar efter. 

Avdelningen har arbetat med att ta fram en 
kvalitetshandbok; en gemensam syn på hur 
vi ska tänka och arbeta för att få in en mer 
systematisk och löpande utveckling i orga-
nisationen.  

Inför ny mandatperiod har den befintliga 
styrmodellen utvärderats, och ett förslag på 
justeringar kommer under hösten. 

2018 är även ett valår, vilket alltid är en 
speciell och betydande händelse som tar 
mycket resurser i anspråk.  

Ekonomiavdelningen 
Arbetet med att ta fram en digital ekonomi-
handbok (policys och riktlinjer) har fortsatt 
under våren. Förslag till bolagspolicy har 
remitterats till kommunens bolag och rikt-
linjer för upphandling/inköp, ekonomiska 

                                                 
1 Nya regler för hur personuppgifter får lagras 

transaktioner och intern kontroll är under 
beredning och kommer att behandlas av 
kommunfullmäktige under hösten.  

Beslutstödssystemet Financial information 
center (FIC) kommer att implementeras i 
organisationen under hösten. Under våren 
har projektgruppen utbildats och tagit fram 
förslag på standardrapporter. Syftet är att 
underlätta för cheferna att ha kontroll över 
sin ekonomi.   

Ekonomiavdelningen har genomfört eller 
deltagit i 33 upphandlingar, varav 25 enbart 
berört kommunen och dess bolag. Som ex-
empel kan nämnas skolskjutsar, telefoni och 
objektsupphandlingar till reningsverket. 

It-avdelningen 
It-avdelningen har genomfört ett förarbete 
vad gäller införandet av Chromebooks och 
G-Suite(2) inom förvaltning för livslångt lä-
rande. De trådlösa nätverken på högstadie-
skolorna har också förstärkts på grund av 
detta. Arbetet med utbyte av s.k. verksam-
hetsswitchar(3) fortsätter, för att förhindra 
flaskhalsar i nätverksinfrastrukturen.  

It-avdelningen har börjat förbereda en upp-
handling av ny internetförbindelse, då vårt 
befintliga avtal avslutas vid årsskiftet.  
It-avdelningen har också påbörjat resan mot 
”molnet”, där ett första steg är att it-
avdelningen börjat testa mjukvaran Of-
fice365 som flyttar ut en del funktioner till 
webben. Målbilden är att vi kommer gå över 
i produktsviten Microsoft365, som innehål-
ler Office365, Windows 10 och andra funkt-
ioner, under hösten 2019.  

Utbyte och minskning av antalet skrivare i 
kommunen har slutförts. Det leder till stora 
kostnadsbesparingar och är bra för miljön. 

Personalavdelningen 
Sjukfrånvaron har minskat i jämförelse med 
samma tid 2017. Personalavdelningen och 
förvaltningarna har genomfört olika aktivi-
teter, så väl förebyggande som rehabilite-
rande, bl.a. har grupper i förskolan och vård 

                                                 
2 Bärbara datorer respektive mjukvara för t.ex. 
samarbete och delning av filer 
3 En switch ser till att skickad eller inkommande 
data kommer till rätt enhet 
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och omsorg arbetat med ett arbetsmiljö-
verktyg som heter Kraftkartan.  

Alla chefer ska vid två tillfällen få kompe-
tensutveckling i psykisk ohälsa (KUPO), på 
grund av att det är en vanlig orsak till hög 
sjukfrånvaro. Vår företagshälsovård har 
också haft två förebyggande grupper där 
målgruppen varit personer som inte är sjuk-
skrivna. 

I linje med det lokala kollektivavtalet Hu-
vudöverenskommelse 16(4) har kommun-
styrelsen fattat beslut om en handlingsplan 
för heltid som norm. 

Ett antal chefer har deltagit i det ledarpro-
gram som våra enhetschefer ska gå. Det har 
varit ett ledarforum för alla kommunens 
chefer på temat attraktivitet, digitalisering 
och tillväxt, och personalavdelningen har 
anordnat utbildning för chefer i rekrytering, 
lokal lönebildning och utdata. 

Resultatet i medarbetarundersökningen 
presenterades vid årsskiftet, och har  bear-
betats på arbetsplatsträffarna. HME-värdet 
(hållbart medarbetarengagemang) har 
minskat ett steg, men på delområdena styr-
ning och ledarskap och på frågan om man 
kan rekommendera Kumla som arbetsgivare 
har indexet ökat något. Frågorna kring 
kränkning och mobbning har ett dåligt re-
sultat och är viktigt att jobba vidare med, 
bl.a. annat är en ny arbetsmiljöpolicy (inkl. 
riktlinjer för kränkande särbehandling) 
framarbetad. 

Arbetsmarknads- och integrationsavdel-
ningen (AMI) 
Under våren 2018 har arbetsmarknadsen-
heten saknat ordinarie avdelningschef, men 
rekrytering blev klar i maj och ny chef till-
träder i augusti. 

Avdelningen har fokuserat på att deltagarna 
ska komma ut i egen försörjning utanför 
AMI. Genom utvecklingssamtal och person-
lig planering har deltagarna fått kraft  att 
våga prova arbeten på den öppna arbets-
marknaden. Under våren har ett flertal per-

                                                 
4 Huvudöverenskommelsen (HÖK) innehåller för-
handlingsprotokoll, löneavtal och allmänna an-
ställningsvillkor samt förslag till lokalt löneavtal 
(LOK) 

soner fått praktik eller anställning inom 
andra förvaltningar och privata företag. 

AMI använder sig av olika arbetsmarknads-
politiska insatser, exempel på hur vi jobbar 
med dessa är: 

Utbildningskontrakt: Gäller för ungdomar 
under 25 år vars mål är att läsa in gymnasi-
eexamen, ev. i kombination med arbete i 
kommunen via AMI. 8 deltagare. 

Trainee: Långtidsarbetslösa och nyanlända 
läser en yrkesutbildning till undersköterska 
eller barnskötare på halvtid samtidigt som 
de arbetar i kommunen på halvtid. 7 delta-
gare. 

Extratjänster: Långtidsarbetslösa och nyan-
lända jobbar som extraresurser i kommu-
nen utan att ersätta ordinarie tjänster. AMI 
har placerat samtliga personer som anvisats 
via Arbetsförmedlingen. AMI ansvarar för 
administration, kostnader och uppföljning. 
24 personer är anställda på extratjänst. 

Jobbspår: En arbetsmodell för hur Arbets-
förmedlingen och kommunen kan samverka 
kring kommunens kompetensförsörjning, 
och den gäller främst arbetslösa nyanlända. 
I Jobbspåren kan man kombinera utbild-
ning, praktik m.m. Det är 18 deltagare våren 
2018. 

I februari öppnade Fritidsbanken  i Kumla 
skofabrik, det är som ett bibliotek för sport- 
och fritidsartiklar. Här kan man utan kost-
nad låna utrustning i 14 dagar, för en aktiv 
fritid på sommar och vinter. Under våren 
har intresset varit mycket stort.  

Integrationsenheten har haft mycket att 
göra, främst med att hitta bostäder till nyan-
lända flyktingar. Bostadsbristen har varit 
enhetens stora problem och kommer att 
vara så en längre tid framöver. Detta har 
gjort att ett antal personer fått hyreskon-
trakt utanför Kumla tätort. 

AMI har i år ansvarat för matchningen av 
kommunens feriepraktikansökningar till de 
olika verksamheterna, och haft ett särskilt 
uppdrag att erbjuda feriejobb till ungdomar 
som själva har svårt att hitta arbete. 
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Ekonomi 
 
Kommunledningsförvaltning – Driftprognos och delårsutfall för 2018  

Driftresultat KLF                               
(belopp i tkr)

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Utfall 2018 
(jan-jun)

Förbrukn. 
Utfall/Bud 

Prognos 
2018

Avvikelse 
(Bud-Pro)

Förändring 
Prog/Bok 

Personalkostnader 85 639 91 472 44 477 49% 90 672 800 6%
Lokalkostnader 8 745 6 627 3 358 51% 6 627 0 -24%
Kapitalkostnader 7 157 6 382 2 704 42% 5 832 550 -19%
Övriga kostnader 82 556 67 194 33 062 49% 60 094 7 100 -27%

Summa kostnader 184 097 171 675 83 601 49% 163 225 8 450 -11%

Statsbidrag -45 304 -27 371 -22 277 81% -27 371 0 -40%
Övriga intäkter -25 478 -21 443 -10 612 49% -21 243 -200 -17%

Summa intäkter -70 782 -48 814 -32 889 67% -48 614 -200 -31%

Verksamhetens nettokostnad 113 315 122 861 50 712 41% 114 611 8 250 1%

- därav Politisk verksamhet 9 703 10 366 4 694 45% 10 366 0 7%
- därav Gemensam verksamhet 70 493 78 577 28 523 36% 77 377 1 200 10%
- därav Räddningstjänst 17 761 18 423 9 212 50% 18 423 0 4%
- därav Arbetsmarknadsåtgärder 10 706 10 695 5 804 54% 10 595 100 -1%
- därav Färdtjänst 4 652 4 800 2 479 52% 4 800 0 3%  
 
Kommunledningsförvaltning redovisar en 
plusprognos på 8,3 mkr om de ännu ej nytt-
jade medlen under KS-oförutsedda räknas 
in, för egen verksamhet beräknas ett över-
skott med 1,3 mkr mot budget.  Överskottet 
beror främst på lägre personalkostnader för 
vakanta tjänster som återbesatts senare un-
der året, föräldraledigheter och sjukskriv-
ningar. Vidare beror överskottet på lägre 
kapitalkostnader på grund av att en investe-
ring skrivs av senare än beräknat och att en 
annan investering troligen förskjuts till 
kommande år. Även företagshälsovårdens 
kostnader bedöms bli lägre på grund av 
mindre nyttjade av timmar än avtalat och  
på att en intäkt för administrationskostna-
der från Hallsbergs kommun inte är budge-
terad. 

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

Statsbidraget är högre än riktvärdet som är 
50 procent vid delår. Detta beror på att i ut-
fallet finns det bidrag som sedan ska förde-
las till förvaltningarna.  

Budgeten för KS/AU- oförutsett uppgår nu 
till 6 950 tkr. Ursprungliga budgeten för 
KS/AU oförutsett var 11 870 tkr. Budgeten 
har sedan ökat med det överförda resultatet 
från år 2017 på 1 360 tkr. Samt  minskat 
med 250 tkr för utveckling av Kumlas 
stadskärna, volymjustering till förvaltningen 
för livslångt lärande med  5 976 tkr och 
överföring av resultat till för revision med 
54 tkr. Medlen under KS-oförutsett kommer 
att fördelas ut till nämnderna under hösten, 
vilket innebär att kommunledningsförvalt-
ningens bedömda överskott kommer att 
minska medan nämndernas nuvarande be-
dömda underskott förhoppningsvis kommer 
att minska. 

Eventuell förändring av semesterskulden är 
inte iakttagen i prognosen.
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Kommunledningsförvaltning – Investeringsprogos och delårsutfall för 2018  

Investeringsresultat  KLF                
(belopp i tkr)

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Utfall 2018 
(jan-jun)

Förbrukn. 
Utfall/Bud 

Prognos 
2018

Avvikelse 
(Bud-Pro)

It-infrastruktur nätverk mm 950 40 4% 950 0
Utbytesplan it  datorer mm 3 000 156 5% 3 000 0
Utbytesplan it accesspunkter  600 3 1% 600 0
Uppgradering Agresso 650 224 34% 350 300
Införande av E-arkiv 500 0 0% 100 400

Summa nettoinvestering 7 889 5 700 423 7% 5 000 700  
 
Inköpet av nätverksswitchar kommer att 
genomföras när den nya nätverksteknikern 
är på plats i november. Inköp för årets ut-
byte av datorer har ännu inte genomförts, 
då utrullningen av Chromebooks ännu inte 
är avklarad. Det nya klientavtalet blev också 
nyligen klart, vilket också gjort att vi invän-
tat det nya avtalet. Under hösten kommer 
inköp av datorer genomföras som planerat, 
med synkning av utrullning av 
Chromebooks inom FLL. Inköpet av nya ac-
cesspunkter kommer också att göras i no-
vember. Hela it-budgeten kommer att an-
vändas. Uppgraderingen av ekonomisyste-
met Agresso är klar, men allt är ännu inte 
slutbetalat men ett överskott med 300 tkr 
prognostiseras.  

Endast projektering av investering E-arkiv 
kommer att ske i höst och beror på att SKL 
är i slutfasen med att ta fram ett gemensamt 
avtal. Avtalsstarten har försenats då upp-
handlingen överklagades. Upphandlingen 
som SKL gör för att leverera möjlighet för 
kommuner att avropa tjänster syftar till att 
täcka behovet av e-arkivering hos kommu-
ner, landsting, regioner och deras bolag. 
Upphandlingen omfattar både funktioner 
för e-arkivering och konsulttjänster där am-
bitionen är att avrop och beställning på det 
kommande ramavtalet ska bli lättare än ti-
digare. Därför kommer resterande medel att 
överföras till nästa år för att slutföra inve-
steringen.

 
Volymmått 
 
Kommunledningsförvaltning - Volymmått 2015-2018  

Volymmått - Kommun-
ledningsförvaltning

Bokslut 
2015

Bokslut 
2016

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Prognos 
2018

Antal årsarbetare KLK 63,40 65,40 64,90 69,90 69,90
Antal årsarbetare AMI 7,50 8,50 8,50 8,50 8,50
Antal pers i  arbetsmarknadsåtg. 303 232 251 305 305
- därav med anställningsstöd 149 144 164 211 211
- därav m praktik/arbetsträning 154 88 87 94 94
Antal ungdomar i  feriepraktik 231 143 180 154 154  
 
Antalet årsarbetare och personer i arbetsmarknadsåtgärd bedöms vara oförändrat. 

 
Måluppfyllelse 
 
Kommunledningsförvaltning – Uppföljningsmått delår 2018  
Inga av kommunledningsförvaltningens 
uppföljningsmått för 2018 har ett färdigt 
årsresultat vilket medför att inget redovisas. 
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Sydnärkes lönenämnd  
 
Ansvarsområden 
Lönenämndens uppdrag är att se till att an-
ställda i de sex medlemskommunerna och 
de tre kommunalförbunden får rätt lön och 
andra ersättningar. Medlemskommunerna 
som ingår i lönenämnden  är Askersund, 
Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg  samt 
Ljusnarsberg. Kommunalförbund som köper  
tjänster av lönenämnden är Sydnärkes 
ubildningsförbund, Hallbo samt Sydnärkes 
kommunalförbund. 

Lönenämnden administrerar även pension-
er och försäkringar och utbildar  medarbe-
tare och chefer i hur man hanterar, registre-
rar och attesterar i lönesystemet. 

Årets verksamhet 
Den viktigaste händelsen under 2018 har 
varit att anpassa verksamheten till den nya 
personuppgiftslagen (GDPR). Detta har  in-
neburit att vi  har fått gå igenom hur vi spa-
rar information. Dessutom har vi på grund 
av GDPR blivit tvungna att se över hur vi 
skickar information om anställda mellan 
kommunerna/ kunderna och löneförvalt-
ningen.  

En annan viktig händelse har varit att vi så 
smått börjat införa e-tjänster i Kumla kom-
mun som vi sedan har för avsikt att sprida 
till de andra medlemskommunerna. 

 
Ekonomi 
 
Sydnärkes lönenämnd – Driftprognos och delårsutfall för 2018 

Driftresultat Sydnärkes 
lönenämnd                                 

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Utfall 2018 
(jan-jun)

Förbrukn. 
Utfall/Bud 

Prognos 
2018

Avvikelse 
(Bud-Pro)

Förändring 
Prog/Bok 

Personalkostnader 9 262 10 447 4 791 46% 10 347 100 12%
Lokalkostnader 857 584 293 50% 584 0 -32%
Övriga kostnader 3 064 2 369 1 490 63% 2 369 0 -23%

Summa kostnader 13 183 13 400 6 574 49% 13 300 100 1%

Försäljning av verksamhet -12 806 -13 400 -6 729 50% -13 400 0 5%
Övriga intäkter -377 0 -452 100 -100 -127%

Summa intäkter -13 183 -13 400 -7 181 54% -13 300 -100 1%

Verksamhetens nettokostnad 0 0 -607 0% 0 0 2%  
 
Lönenämndens budgeterade kostnader är 
alltid lika stora som de budgeterade intäk-
terna. Detta eftersom medlemskommunerna 
ska finansiera verksamheternas kostnader 
fullt ut. Lönenämnden redovisar att perso-

nalkostnaderna är lägre än budget på grund 
av föräldraledigheter och sjukskrivningar. 
Oavsett vad det blir för resultat vid årsbok-
slutet kommer detta att justeras mot med-
lemskommunerna efter kostnadsfördelning. 

 
Volymmått 
 
Sydnärkes lönenämnd - Volymmått 2015-2018   

Volymmått Sydnärkes 
lönenämnd                                

Bokslut 
2015

Bokslut 
2016

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Prognos 
2018

Antal årsarbetare Lönenämnd 20,10 20,30 19,00 20,30 20,30
Antal kunder 7 9 9 9 9
Antal lönespecifikationer/mån 8 150 8 750 9 507 9 000 9 500  
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Ansvarsområde  
Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för 
all operativ och verkställande verksamhet 
samt strategiska frågor medan Myndighets-
nämnden ansvarar för tillsyn och myndig-
hetsutövning.  

Förvaltningen leds av förvaltningschef och 
tre verksamhetschefer. I lednings-stödet in-
går nämndsekreterare, utredare, verksam-
hetsutvecklare och förvaltningens miljö-
samordnare. 

Årets verksamhet 
Början av året påverkades av arbetet med 
att få förvaltningens budget i balans. En plan 
för hur ekonomiuppföljningar ska göras har 
tagits fram. Ledningen fokuserar på att 
stötta förvaltningen i verksamhetsutveckl-
ing (t.ex. LEAN) och att ta fram nya e-
tjänster för att förvaltningen ska utvecklas 
till ett mer digitalt arbetssätt. 

Den nya dataskyddsförordningen trädde i 
kraft 25 maj och inför detta har alla förvalt-
ningens register och system inventerats, 
rensats och gallrats.  

Flera utredningar pågår om måltidsverk-
samheten, beredskap och förvaltningens 
uppdrag om samordning av fordonscen-
tralen. Miljösamordnaren arbetar med att ta 
fram en ny avfallsplan och samråd om nytt 
kommunövergripande miljöprogram pågår. 
För tekniska verksamheten och dess enhet-
er pågår en organisationsöversyn. På upp-
drag av kommunledningsförvaltningen har 
arbetet med att ta fram en web-baserad ut-
bildning för politiker, inför den nya man-
datperioden.  

Totalt antal inkomna ärenden under delåret 
är 309. Samhällsbyggnadsnämnden har han-
terat 106 ärenden. 

Fastigheter  
För att uppnå en effektiv lokalförsörjnings-
process är behovet av att upprätta styrdo-
kument stort. Ett förslag till ett nytt intern-
hyressystem har färdigställts och arbetet 
med framtagande av en lokalförsörjnings-
plan har återupptagits.  

Många större och mindre byggprojekt pågår 
och vissa har färdigställts under våren.  

 
Byggnation av Sörby förskola med sex av-
delningar och med ett fokus på miljövänliga 
val närmar sig färdigställande, projektering 
och upphandling av ett nytt LSS-boende har 
genomförts. Förprojektering av om- och till-
byggnad av Kumlabyskola har färdigställts 
och Djupadalsbadets två stora bassänger 
har renoverats. 

Under året har en femårig underhållsplan 
tagits fram. Merparten av 2018 års under-
hållsåtgärder har påbörjats och vissa har 
också färdigställts.  

En översyn av fastighetsdokumentationen 
har påbörjats, bland annat uppdatering av 
ritningar. Rutiner har tagits fram gällande 
det systematiska brandskyddsarbetet och 
rutiner för att säkerställa att de myndig-
hetskrav som ställs på fastighetsägare följs. 

Implementering av en ny modul gällande 
felanmälan har påbörjats för att effektivi-
sera hanteringen och att förbättra möjlig-
heten till återkoppling. Utveckling av ar-
betssätt och en mer energieffektiv drift med 
fokus på media per fastighet har inletts.  

Lokalvård 
För att säkerställa leverans av service och 
lokalvård har ett system för kvalitetskon-
troller tagits fram och det kommer att infö-
ras under hösten 2018. Lokalvård ingår inte 
längre i internhyran, istället har separata 
lokalvårdsavtal tagits fram. En ny städteknik 
utan kemikalier är under utprovning för att 
kunna uppnå ”giftfri förskola”. Enheterna 
har haft hög sjukfrånvaro och arbetet med 
att få den att minska har varit omfattande 
och det har gett positivt resultat.  

Måltid 
Ett kostpolitiskt program har tagits fram i 
samarbete med förvaltning för livslångt lä-
rande (FLL) och Socialförvaltningen. Pro-
grammet har antagits av kommunfullmäk-
tige i juni 2018. Måltidsenheten strävar ef-
ter att tillaga mat från grunden samt att ar-
beta så klimatsmart som möjligt. En resurs-
översyn har påbörjats med syfte att få en 
överblick på kostnader och tidsåtgång. 
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Gata/Trafik 
Årets beläggningsarbeten är beställda och 
kommer att ske under hösten. Fylstagatan 
och Älvtomtavägen, där VA renoverades un-
der 2017, kommer få ny beläggning under 
hösten. Gång- och cykelväg på Skolvägen är 
färdigställd. Utbyte av äldre kvicksilverar-
maturer i gatubelysningen fortgår. Sedvan-
ligt underhåll pågår såsom sopning, slåtter 
och skyltarbeten.  

Mark och exploatering 
Under första halvåret 2018 har 45 perso-
ner/hushåll anmält sig till tomtkön och vid 
halvårsskiftet stod 135 personer i kommu-
nens tomtkö. Tomtkön är sedan våren 2018 
en e-tjänst där man som registrerad kan 
logga in och bland annat se sitt tomt-
könummer, få information om vad som är 
på gång gällande tomter samt få och skicka 
meddelande direkt till handläggare. Vid an-
mälan kan direktbetalning via swish och be-
talkort göras.  

Två småhustomter har sålts och fyra små-
hustomter finns kvar till försäljning. Sex 
småhustomter i Loviselund/Ryttartorpet, 

med beräknat tillträde innan årsskiftet, är 
planerat att säljas under sensommaren. Tre 
större bostads-/verksamhetstomter har 
sålts och diskussioner pågår med ytterligare 
intressenter. En fastighet har köpts för 
framtida industrimark.  

Plan och geodata  
Översiktsplanen har varit på samråd under 
2018. Nu fortsätter arbetet inför gransk-
ningen. Parallellt pågår arbetet med en ny 
trafikplan med stöd av konsult. Planering 
för nya bostadsområden pågår i nordvästra 
Kumla (Gröna Sörby), Åbytorp, Ekeby och 
Hällabrottet. Krav på arkeologiska utred-
ningar och undersökningar fördröjer plan-
arbetet.  

I centrala Kumla pågår flera arbeten med 
detaljplaner, exempelvis kvarteret Jägaren 
och kvarteret Fjärdingsmannen.  

Geodata har i uppdrag att ta fram direktiv 
för ett nytt kartsystem.  

Under första halvåret 2018 har insatser 
gjorts för att förbättra verksamhetens ruti-
ner gentemot medborgare, andra myndig-
heter och internt inom kommunen.  
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Ekonomi 
 
Samhällsbyggnadsnämnd – Driftprognos och delårsutfall för 2018  

Driftresultat SBN                                
(belopp i tkr)

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Utfall 2018 
(jan-jun)

Förbrukn. 
Utfall/Bud 

Prognos 
2018

Avvikelse 
(Bud-Pro)

Förändring 
Prog/Bok 

Personalkostnader 87 466 89 612 44 105 49% 88 688 924 1%
Lokalkostnader 29 920 31 469 15 686 50% 31 488 -19 5%
Kapitalkostnader 53 354 64 977 28 906 44% 64 977 0 22%
Fastighetsservice 22 629 12 125 5 960 49% 11 557 568 -49%
Bränsle, energi och vatten 26 253 28 337 16 238 57% 29 970 -1 633 14%
Livsmedel 14 604 13 070 7 930 61% 15 170 -2 100 4%
Inköp av material 9 113 5 865 3 912 67% 7 373 -1 508 -19%
Övriga kostnader 54 537 17 809 13 266 74% 25 376 -7 567 -53%

Summa kostnader 297 876 263 264 136 003 52% 274 599 -11 335 -8%

Taxor och avgifter -6 742 -6 559 -4 103 63% -8 230 1 671 22%
Statsbidrag -1 290 -604 -437 72% -1 065 461 -17%
Kostförsäljning -45 090 -49 526 -26 311 53% -51 226 1 700 14%
Hyresintäkter -164 492 -135 684 -67 144 49% -134 600 -1 084 -18%
Övriga intäkter -60 313 -38 477 -21 753 57% -42 064 3 587 -30%

Summa intäkter -277 927 -230 850 -119 748 52% -237 185 6 335 -15%

Verksamhetens nettokostnad 19 949 32 414 16 255 50% 37 414 -5 000 88%

- därav Politisk verksamhet 1 120 1 185 611 52% 1 215 -30 8%
- därav Förvaltningsövergrip. 3 295 7 051 3 801 54% 7 752 -701 135%
- därav Kommunfastigheter -15 580 -2 653 -1 425 54% -475 -2 178 -97%
- därav Tekniska 24 944 22 114 12 442 56% 25 749 -3 635 3%
- därav Miljö och bygg 6 170 4 717 826 18% 3 173 1 544 -49%  

Förvaltningens ram är nu beslutad av kom-
munfullmäktige och uppgår till 32 414 tkr. I 
beloppet ingår även det överförda resultatet 
från 2017 med -1,1 mkr.  

I nuläget beräknas samhällsbyggnadsför-
valtningen uppvisa ett underskott om 5,0 
mkr vid årets slut inklusive det överförda 
resultatet. Utfallet för förvaltningens perso-
nalkostnader prognosticeras till ca 900 tkr 
lägre än budget då det för närvarande finns 
en del vakanser i verksamheterna. Planering 
för tillsättning av flera tjänster pågår dock 
och avvikelsen kan därför komma att bli 
mindre.  

Förvaltningsövergripande verksamheten 
tillsammans med nämnden prognosticeras 
i nuläget ett underskott om 731 tkr vilket 
beror på att det överförda resultatet, -1,1 
mkr, ligger här. Prognosen för den förvalt-
ningsövergripande verksamheten har för-
bättrats något sedan föregående prognostill-
fälle vilket beror på att intäkterna är högre 

än budgeterat. Personalkostnaderna förvän-
tas också bli lägre då verksamheten kom-
mer ha en vakant tjänst efter sommaren. 

För kommunfastigheter prognosticeras i 
nuläget totalt ett underskott om knappt 2,2 
mkr. Kostnadsutfallet för fastighetsdrift, 
som ingår i lokalförsörjningsenheten, är just 
nu högre än riktpunkten. Del av det högre 
utfallet beror på att kostnaderna för värme 
och el ligger högt efter den kalla vintern. I 
nuläget bedöms avvikelsen till 1,7 mkr. Lo-
kalvårdsenheten prognosticeras ett under-
skott om ca 0,5 mkr på grund av kostnader 
för fönsterputs. 

Måltidsenheten prognosticeras i nuläget ett 
underskott om ca 1,4 mkr. Underskottet be-
ror på högre livsmedelskostnader än budge-
terat vilket delvis beror på att det nya livs-
medelsavtalet innebär högre priser än tidi-
gare. Kostnaderna för mattransporter be-
räknas bli ca 0,5 mkr högre än budgeterat. 
Personalkostnaderna är högre än budgete-
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rat. Intäkterna avseende kostförsäljning är 
högre än riktpunkten och beräknas bli ca 1,7 
mkr mer än budgeterat.  

Mark - och exploateringsverksamheten 
prognosticeras i nuläget ett underskott om 
ca 1,0 mkr. Avvikelsen avser kostnader för 
konsulter, geoundersökningar mm som görs 
inför att ett nytt exploateringsområde plan-
eras. I de fall beslut fattas att budgetera för 
ett exploateringsområde förs dessa kostna-
der över till exploateringsbudgeten. I nulä-
get är det oklart hur stor del av kostnaden 
som kommer belasta exploateringsbudge-
ten, prognosen är därför mycket preliminär 
och kommer troligen förändras. 

Gatuenheten prognosticeras i nuläget ett 
underskott om ca 1,2 mkr. Underskottet be-
ror delvis på att enhetens intäkter beräknas 

bli lägre då intäkterna avseende arbeten på 
investeringar och maskinförsäljning verkar 
bli betydligt lägre än budgeterat. Fordons-
centralens intäkter är lägre än riktpunkten 
och beräknas i nuläget inte uppnå budget.  
Enheten flaggade tidigare för att intäkterna 
avseende kabelgravar inte skulle bli så höga 
som budgeterat. Läget är nu förändrat och 
intäkterna beräknas bli högre än budgete-
rat. På kostnadssidan är utfallet generellt 
sett högre än riktpunkten för hela enheten 
och pekar på att budgeten kommer över-
skridas. 

Övriga enheter förväntas hålla budget. För-
valtningens mål är att budgeten ska hållas 
och ovanstående enheter arbetar med att ta 
fram åtgärder för att uppnå målet. 

 
Miljö- och byggverksamhetens – Investeringsprogos och delårsutfall för 2018 

Investeringsresultat MOB                    
(belopp i tkr)

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Utfall 2018 
(jan-jun)

Förbrukn. 
Utfall/Bud 

Prognos 
2018

Avvikelse 
(Bud-Pro)

Flygfoto 250 0 0% 250 0

Summa nettoinvestering 0 250 0 0% 250 0  
 
Plan- och geodataenheten har möjlighet att 
få uppdaterade flygfoton från geodatasam-
verkan där kommunen är medlem. Verk-
samheten kommer därför lägga ett ärende 
till samhällsbyggnadsnämnden om att få 

omdisponera anslaget till inköp av mätut-
rustning istället. Nuvarande utrustning är 
gammal och programvaran går inte längre 
att uppdatera.

 

Kommunfastigheters – Investeringsprogos och delårsutfall för 2018 

Investeringsresultat KFA                    
(belopp i tkr)

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Utfall 2018 
(jan-jun)

Förbrukn. 
Utfall/Bud 

Prognos 
2018

Avvikelse 
(Bud-Pro)

Nybyggnads- o ombyggn. proj. 67 621 22 862 34% 65 621 2 000
- därav nybyggnad Sörby fsk 30 403 19 606 64% 30 403 0
- därav projekter. Kumlaby skola 500 400 80% 500 0
- därav nybyggnad LSS-boende 27 321 1 329 5% 27 321 0
- därav ombygg. Vialundskolan 3 976 1 158 29% 3 976 0
- därav nybyggnad Stene skola 4 921 158 3% 2 921 2 000
- därav nybyggnad äldreboende 500 211 42% 500 0
Solbacka brandskyddsåtgärder 1 500 0 0% 1 500 0
Hardemo skola värmeanläggn. 1 100 0 0% 1 100 0
Planerat underhåll  fastigheter 9 000 3 176 35% 9 000 0
Djupadalsbadet renovering 2 000 1 331 67% 2 000 0
Övriga investeringar 2 150 749 35% 2 150 0

Summa nettoinvestering 111 434 83 371 28 118 34% 81 371 2 000  
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Nybyggnationen av Sörby förskola pågår 
och projektet följer både tidsplan och bud-
get. Anbudsförfarandet gällande nytt LSS-
boende har slutförts. Projektet vid Vialund-
skolan har inte reglerats ekonomiskt ännu 
vilket beror på en tvist gällande funktionen 
av vissa installationsarbeten. Projektet ny-
byggnad vid Steneskola har ännu inte regle-

rats ekonomiskt, men visar på ett positivt 
resultat. Tillsammans med Svenska kyrkan 
har arbetet med Hardemo skolas värmean-
läggning påbörjats och anläggningen beräk-
nas vara färdigställd efter sommaren. Reno-
veringen av Djupadalsbadets två stora bas-
sänger har färdigställts.  

 
Teknisk verksamhet – Investeringsprogos och delårsutfall för 2018 

Investeringsresultat TEK                     
(belopp i tkr)

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Utfall 2018 
(jan-jun)

Förbrukn. 
Utfall/Bud 

Prognos 
2018

Avvikelse 
(Bud-Pro)

Gator o vägar 3 260 75 2% 3 260 0
Planerat beläggningsunderhåll 2 000 35 2% 2 000 0
Övriga investeringar 3 367 2 203 65% 3 367 0
Köp och försäljningar 3 000 561 19% 561 2 439
Exploateringsområden 13 603 1 475 11% 13 603 0

Summa nettoinvestering 25 818 25 230 4 349 17% 22 791 2 439  
 
I posten gator och vägar ingår bland annat 
iordningställande av gång och cykelväg 
längs Skolvägen. SBN beslutade i mars 2018 
om att arbete ska påbörjas. Planering pågår 
och byggnation väntas vara färdig i augusti.  
Planerat beläggningsunderhåll påbörjas i 
augusti-september inom zon 3 (Hällabrot-
tet). I posten övriga investeringar ingår 
bland annat utbyte av kommungemen-
samma fordon. Totalt under året kommer 
10 fordon bytas ut, 6 är levererade och yt-
terligare tre är beställda. Utbyte av äldre 
kvickliverarmaturer är beställda och arbetet 
koncentreras till Malmen och Hällabrottet. 
Målningsarbete och utbyte av armaturer i 
gångtunnel under järnvägen har utförts. 

Exploateringsområden  

Loviselund/Ryttartorpet 
Under 2018 beräknas trafik-, park- och na-
turanläggning färdigställas. Kvarstående 
kostnader efter 2018 kommer vara frigge-
bodar. Kontrakt är skrivet på samtliga små-
hustomter, fyra slutbetalningar inkommer 
under 2018. Intäkter i form av två större 
tomter för rad-/kedjehus kvarstår. 

Skogsgläntan 2 
Under 2018 beräknas trafik-, park- och na-
turanläggning färdigställas. Kvarstående 
kostnader efter 2018 kommer vara frigge-

bodar. Kontrakt är skrivet på samtliga tom-
ter och alla kommer att ha slutbetalats in-
nan 2018. 

Täppan 
Samtliga trafikanläggningar beräknas vara 
klara under 2018. Park/naturanläggningar 
färdigställdes under 2017. 

Eventuella kvarstående kostnader efter 
2018 kommer vara friggebodar. Kontrakt är 
skrivet på samtliga tomter, tre slutbetal-
ningar kommer att ske under 2018. 

Dalagatan 
Under 2018 beräknas trafik-, park- och na-
turanläggning färdigställas. Kontrakt är 
skrivet på samtliga tomter och alla har slut-
betalats innan 2018. 

Norra Mos verksamhetsområde 
Under 2018 pågår arbete med att anlägga 
vatten och avlopp och gator. Röjning av be-
fintlig naturmark, träd- och gräsplantering-
ar samt plantering runt våtmark. Kostnaden 
för park/naturanläggningar beräknas få ett 
lägre utfall än budgeterat på grund av mins-
kad ambitionsnivå. Park/naturanläggningar 
kommer att fortsätta anläggas även under 
2019. 

Samtliga trafikanläggningar beräknas vara 
klara under 2018. 

Volymmått 
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Samhällsbyggnadsnämndens - Volymmått 2015-2018  

Volymmått 
Samhällsbyggnadsnämnd

Bokslut 
2015

Bokslut 
2016

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Utfall           
jan-jun

Antal årsarbetare 183,04 181,05 182,21 186,14 181,05
- därav förvaltningsövergripande 6,50 4,00 6,00 8,70 8,70
- därav kommunfastigheter 68,13 68,38 70,13 71,88 68,79
- därav tekniskt kontor 79,76 81,17 82,08 79,81 78,81
- därav miljö och bygg 28,65 27,50 24,00 25,75 24,75
Antal köpta fastigheter 3 2 4 1
Antal sålda fastigheter 4 6 5
Kommunägda fastigheter i  m² (nu 126 820 145 000 154 057 154 057 154 057
Gatumark i  m² 1 102 400 1 102 400 1 134 240 1 134 420 1 134 420
Gatubelysning, antal l juspunkter 5 500 5 500 5 900 5 900 5 900
Antal snöröjningar med full  utry 6 5 5 10 6
Antal sålda tomter 23 96 25 6 6
Antal producerade lunchmåltide  3 969 4 291 4 237 4 200 4 252
- äldreomsorg 264 250 316 300 303
- förskola/skola 3 705 4 041 3 921 3 900 3 949  
 
Efter en genomgång av förvaltningens tjäns-
ter har budgeterat antal årsarbetare juste-
rats för kommunfastigheter och tekniska. 
Justeringar har gjorts för lokalvården där 
antalet tjänster ökat något i syfte att möte 
ökade behov på bland annat Akvarellen 
samt på trafikenheten inom tekniska där 0,5 
tjänst arbetar åt va-verksamheten för att 
täcka upp behovet där i samband med en 
tjänstledighet.  

 

 

 

 

 

 
Måluppfyllelse 

 

 
Samhällsbyggnadsnämnd – Uppföljningsmått delår 2018  
 
Samhällsbyggnadsnämndens - tekniska verken uppföljningsmått för 2018

Strategiskt område Nämndens målsättning Uppföljningsmått Vikt Resultat 2018 Målvärde budget 2018

Service och 
tillgänglighet

Våra medborgare och kunder ska vara nöjda med 
service, bemötande och tillgänglighet i de 

kontakter de har med förvaltningen

Kundnöjdheten gällande 
återvinningscentralen 5,0% 7,4 (2016)

Grönt > 7,5,                                          
Gult 7,5 – 6,0,                                    

Rött < 6,0  

Boende,infra-struktur 
och näringsliv

Kommuninvånarna ska uppleva att gator, vägar 
och annan infrastruktur sköts och underhålls på 

ett effektivt sätt

Kommuninvånarnas nöjdhet med 
underhåll och skötsel av gator och 

vägar
7,0% 5,3 (2016)

Grönt > 6,0,                              
Gult 6,0-5,0,                                     

Rött < 5,0

För samhällsbyggnadsnämnden finns åtta 
uppföljningsmått av vilka två redovisas i 
delårsbokslutet.  
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Kundnöjdheten gällande återvinnings-
centralen ska vara hög  
Uppföljningsmåttet är hämtat från SKL och 
rapporten Kritik på teknik. Enkäten genom-
förs var tredje år vilket innebär att samma 
utfall redovisas åren 2016 till och med 
2018. Enheten kommer att inför 2019 se 
över detta uppföljningsmått och möjlighet-
en att genomföra mer frekventa undersök-
ningar. 

Nöjdhetsgrad rörande gator och vägar 
ska vara hög  
Uppföljningsmåttet är hämtat från SKL och 
rapporten Kritik på teknik. Enkäten genom-
förs cirka var tredje år vilket innebär att 
samma utfall redovisas åren 2016 till och 
med 2018. Enheten kommer att inför 2019 
se över detta uppföljningsmått och se över 
möjligheten att genomföra mer frekventa 
undersökningar. 

Affärsdrivande verk 
 
Ansvarsområde  
Kommunens affärsdrivande verksamheter 
vatten- och avloppsverket samt renhåll-
ningsverket hör organisatoriskt till sam-
hällsbyggnadsnämnden. De affärsdrivande 
verken redovisas separat i budgeten ef-
tersom de är helt taxefinansierade. 

Årets verksamhet 
Vatten och avlopp - verk och ledningsnät  
Driften på Reningsverket har sedan årsskif-
tet påverkats av den pågående ombyggnat-
ionen. Sedan februari finns en tillfällig drift-
lösning från luftningsbassänger och sedi-
menteringsbassänger för att underlätta om-
byggnationen.  

Drift på Vattenverket har fungerat bra. En 
ny grundvattenpump som ökar möjlighet att 
pumpa vatten är driftsatt. Tidigare har det 

varit på gränsen till att behovet har kunna 
tillgodosetts. 

Inventering och utredning pågår av inläck-
age av vatten till ledningsnätet i Ekeby och 
Hällabrottet med syfte att minska risken för 
överbelastning i systemet. Arbete med att ta 
fram en VA-plan pågår och gränserna för 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp 
håller på att ses över. 
Renhållning 
RFID märkningen (taggning) av kärl för av-
fall pågår och märkningen är klar till 95 
procent. Systemet beräknas i drift under 
hösten. När systemet är i bruk kommer fö-
raren att se på sin skärm vilka kärl som ska 
tömmas, efter tömning registreras också att 
tömning gjorts. Kärltvättbil är beställd och 
ska levereras under hösten. 
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Ekonomi 
  
Vatten- och avloppverkens – Driftprognos och delårsutfall för 2018 

Driftresultat  VA                               
(belopp i tkr)

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Utfall 2018 
(jan-jun)

Förbrukn. 
Utfall/Bud 

Prognos 
2018

Avvikelse 
(Bud-Pro)

Förändring 
Prog/Bok 

Personalkostnader 5 528 9 912 4 705 47% 9 762 150 77%
Lokalkostnader 134 137 68 50% 137 0 2%
Kapitalkostnader 8 546 8 906 4 351 49% 8 906 0 4%
Bränsle, energi och vatten 4 216 4 254 2 255 53% 4 254 0 1%
Inköp av material 7 467 4 918 3 270 66% 5 918 -1 000 -21%
Övriga kostnader 18 857 15 500 9 303 60% 16 650 -1 150 -12%

Summa kostnader 44 748 43 627 23 952 55% 45 627 -2 000 2%

Taxor och avgifter -41 302 -43 700 -20 657 47% -41 500 -2 200 0%
Övriga intäkter -2 226 -1 315 -1 970 150% -3 500 2 185 57%
Regleringspost -1 220 1 388 -1 325 -95% -627 2 015 -49%

Summa intäkter -44 748 -43 627 -23 952 55% -45 627 2 000 2%

Verksamhetens nettokostnad 0 0 0 0 0

Ackumulerat resultat 2 685 4 073 2 058 -2 015 -23%  
 
Det balanserade ackumulerade resultatet 
per 2017-12-31 blev +2 685 tkr.  

Årets budgeterade resultat är +1,3 mkr. Se-
dan föregående prognostillfälle har kost-
nadsutfallet ökat mer än beräknat och pro-
gnosen pekar i nuläget på ett underskott om 
627 tkr vid årets slut. 

Fakturering har skett till och med juni och 
det totala intäktsutfallet beräknas följa bud-
get. Taxeintäkterna är dock lägre än budge-
terat samtidigt som övriga intäkter är högre 
än budgeterat, vilket beror på högre intäk-

ter för arbeten som utförs på investerings-
projekten. Under våren har ett projektkon-
tor samt en parkering upprättats vid re-
ningsverket med anledning av ombyggna-
den av reningsverket. Kostnaden för detta 
ingår inte i projektet utan ligger som en 
obudgeterad kostnad på driftbudgeten. 
Verksamheten har även i år kostnader som 
avser Tisarens låga vattennivå i form av 
borttagning av rör, elinstallationer, pumpar 
mm. Arbetet har dock avbrutits, då den 
torra sommaren kan komma att orsaka låga 
vattennivåer igen.  

 
Vatten- och avloppverkens – Investeringsprogos och delårsutfall för 2018 

Investeringsresultat  VA                      
(belopp i tkr)

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Utfall 2018 
(jan-jun)

Förbrukn. 
Utfall/Bud 

Prognos 
2018

Avvikelse 
(Bud-Pro)

VA-verk 24 051 5 422 23% 24 051 0
Ledningar 3 080 0% 3 080 0
Exploateringsområden 4 937 4 440 90% 4 937 0

Summa nettoinvestering 17 980 32 068 9 862 31% 32 068 0  
 
Va-verkets utfall avser till största delen om-
byggnationen av reningsverket som fort-
skrider enligt tidplanen. Arbetet med röt-
kammaren är planerat att börja i augusti. 
Arbetet med ombyggnaden av dagvatten-
stationen på Drottninggatan har stött på 

problem och försenats. Detta innebär att 
stationen måste ritas om innan arbetet kan 
påbörjas igen. I nuläget har verksamheten 
inte information om hur stora merkostna-
der detta innebär. 
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Renhållningsverkets – Driftprognos och delårsutfall för 2018 

Driftresultat RH                                 
(belopp i tkr)

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Utfall 2018 
(jan-jun)

Förbrukn. 
Utfall/Bud 

Prognos 
2018

Avvikelse 
(Bud-Pro)

Förändring 
Prog/Bok 

Personalkostnader 5 579 6 276 3 010 48% 6 276 0 12%
Lokalkostnader 230 235 56 24% 235 0 2%
Kapitalkostnader 206 518 99 19% 518 0 151%
Inköp av material 797 760 584 77% 760 0 -5%
Övriga kostnader 18 086 11 151 5 212 47% 11 151 0 -38%

Summa kostnader 24 898 18 940 8 961 47% 18 940 0 -24%

Taxor och avgifter -14 188 -15 245 -7 716 51% -15 500 255 9%
Övriga intäkter -12 149 -3 925 -1 679 43% -3 925 0 -68%
Regleringspost 1 439 230 434 189% 485 -255 -66%

Summa intäkter -24 898 -18 940 -8 961 47% -18 940 0 -24%

Verksamhetens nettokostnad 0 0 0 0 0

Ackumulerat resultat -103 127 0% 382 255 -471%  

Det balanserade ackumulerade resultatet 
per 2017-12-31 blev -103,2 tkr. Årets bud-
geterade resultat är +230 tkr. Prognosen 
pekar i nuläget på ett överskott med 485 tkr 
vid årets slut.  

Fakturering har skett till och med juni. och 
utfallet följer riktpunkten. Taxeintäkterna 
beräknas bli ca 255 tkr högre än budgeterat 
och övriga intäkter ser ut att följa budget.  

 
Renhållningsverkets – Investeringsprogos och delårsutfall för 2018 

Investeringsresultat RH                      
(belopp i tkr)

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Utfall 2018 
(jan-jun)

Förbrukn. 
Utfall/Bud 

Prognos 
2018

Avvikelse 
(Bud-Pro)

Fordon för kärltvätt 2 500 0 0% 2 200 300
Sopbil överfört fr 2017 1 710 1 725 101% 1 725
Id-märkning kärl/Edp mobile 211 0 0% 150 61

Summa nettoinvestering 739 4 421 1 725 39% 4 075 361

Fordon för kärltvätt har beställts och leve-
rans sker under hösten. Systemet för id-
märkning kommer att tas i drift under hös-
ten. Kostnaden för detta avser till största de-

len personalkostnader och har tagits på 
driftbudgeten.  

 

 
Volymmått 
 
Affärsdrivande verk – Volymmått 2015-2018 
Volymmått Affärsdrivande 
verken

Bokslut 
2015

Bokslut 
2016

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Utfall           
jan-jun

Antal årsarbetare 18,50 20,00 22,00 30,00 28,50
- därav VA-verk 7,50 9,00 11,00 18,00 17,50
- därav renhållningsverk 11,00 11,00 11,00 12,00 11,00
Producerad vattenmängd km³ 2 814 3 021 2 874 2 900 1 454
Antal VA-abonnemang (räkninga   4 519 4 531 4 567 4 550 4 587
Antal abonnemang avs kompost. 4 284 3 761 4 474 4 300 3 894
Antal RH-abonnemang (räkninga   4 883 4 900 4 988 4 900 4 144
Antal hämtade sopkärl, 1000-tal 203 205 208 205 104  
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Myndighetsnämnd 
 

Ansvarsområde  
Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för 
all operativ och verkställande verksamhet 
samt strategiska frågor medan Myndighets-
nämnden ansvarar för tillsyn och myndig-
hetsutövning.  

Förvaltningen leds av förvaltningschef och 
tre verksamhetschefer. I ledningsstödet in-
går nämndsekreterare, utredare, verksam-
hetsutvecklare och förvaltningens miljö-
samordnare. 

Årets verksamhet 
Början av året påverkades av arbetet med 
att få förvaltningens budget i balans. En plan 
för hur ekonomiuppföljningar ska göras har 
tagits fram. Ledningen fokuserar på att 
stötta förvaltningen i verksamhetsutveckl-
ing (t.ex. LEAN) och att ta fram nya e-
tjänster. 

Den nya dataskyddsförordningen trädde i 
kraft 25 maj och inför detta har alla förvalt-
ningens register och system inventerats, 
rensats och gallrats.  

Till myndighetsnämnden har total 881 
ärenden inkommit under delåret. Antal 
ärenden till nämnd har varit 54. 

Bygglov och bostadsanpassning  
Översyn av taxan för PBL-uppdrag är klar 
och fastställd av kommunfullmäktige. 

Antal lovärenden under första halvåret 
2018 är 122 jämfört med 183 under samma 
period förra året. Antal ansökningar för 
småhus har gått ner till 19 jämfört med 49 
förra året vid samma tid. Antal nya ärenden 
har sjunkit från förra året men arbetet med 
pågående ärenden från 2016 - 2017 har ta-
git mycket tid. Första delen av året utfärda-
des 52 slutbesked enbart för småhus.  

Ett arbete för att göra bygglovsenhetens 
handläggning mer digital har påbörjats. En 
översyn av om bygglovenhetens verksam-
hetssystem kommer att fungera för mer di-
gitaliserad hantering pågår. De e-tjänster 
som tagits fram är ansökan om bostadsan-
passningsbidrag och ansökan om bygglov. 

Enheten har under första halvåret haft en 
hög personalomsättning. Tre bygglovsin-
spektörer har slutat vilket har inneburit att 
tid har fått läggas på rekryteringar samt att 
enheten har varit undertalig. 

Antal beslut om bostadsanpassningsbidrag 
är under perioden i nivå med förra året (78 
beslut i år och 73 beslut år 2017). Några av 
bostadsanpassningarna har varit kost-
samma.  

Tillsyn miljö, livsmedel och hälsa 
Miljöenheten har under perioden genomfört 
en behovsutredning som behandlats i myn-
dighetsnämnden. Behov av resursförstärk-
ning har lyfts till arbetet med mål och medel 
för 2019. Ny miljöchef börjar den första au-
gusti. På grund av vakanser har verksam-
heten prioriterat inkomna ärenden och de 
tillsynsobjekt som har årliga tillsynsavgifter. 
Livsmedelsinspektörerna har deltagit i ett 
länsövergripande projekt om försäljning av 
mjukglass.  

Trafik  
Inom trafikområdet har 83 ärenden inkom-
mit under delåret. Ärendena fördelas enligt 
följande: Fordonsflytt: 22, yttrande över 
transportdispens: 6, parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad:12, yttrande enligt ordnings-
lagen om offentlig plats: 39, lokala trafikfö-
reskrifter: 4. Antal ärenden är i stort sett 
lika många som under samma period förra 
året. 

Under året har en taxa för fordonsflytt bes-
lutas av fullmäktige. Trafikingenjören slutar 
sin anställning i augusti och diskussioner 
pågår om den tjänsten ska tillsättas eller ej. 
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Myndighetsnämnd – Driftprognos och delårsutfall för 2018 

Driftresultat MN                                 
(belopp i tkr)

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Utfall 2018 
(jan-jun)

Förbrukn. 
Utfall/Bud 

Prognos 
2018

Avvikelse 
(Bud-Pro)

Förändring 
Prog/Bok 

Personalkostnader 299 320 169 53% 335 -15 12%
Övriga kostnader 36 71 43 61% 71 0 97%

Summa kostnader 335 391 212 54% 406 -15 21%

Summa intäkter 0 0 0 0 0

Verksamhetens nettokostnad 335 391 212 54% 406 -15 21%

- därav Politisk verksamhet 335 391 212 54% 406 -15 21%  
 
Prognosen för myndighetsnämnden visar på 
en mindre avvikelse om -15 tkr vilket beror 
på att arvodeskostnaderna beräknas bli nå-

got högre än budgeterat. Utfallet för övriga 
kostnader beräknas följa budget. 

 

Volymmått 
 
Myndighetsnämndens - Volymmått 2015-2018  

Volymmått 
Myndighetsnämnd

Bokslut 
2015

Bokslut 
2016

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Utfall           
jan-jun

Antal ti l lsynsbesök, enl l ivsmLag 87 85 76 85 34
Antal ti l lsynsbesök, enl Miljöbal 44 45 39 50 13
Antal inkomna bygglovsansöknin  251 253 279 240 122
Antal producerade nybyggnadska 48 72 63 25 22
Antal beslut om bostadsanpassn  222 176 139 180 78  
Ansvaret för tillsyn och prövning enligt mil-
jöbalken, livsmedelslagen, plan- och byggla-
gen samt lagen om bostadsanpassningsbi-
drag tillhör enligt reglementet myndighets-
nämndens ansvarsområde. Budgeten för 

verksamheten ligger dock inom samhälls-
byggnadsnämnden. 

Antalet ärenden följer budget enligt årspro-
gnos. 

 
Måluppfyllelse 

 

 
Myndighetsnämnd – Uppföljningsmått delår 2018  
För myndighetsnämnden finns fyra uppfölj-
ningsmått. Enligt plan för uppföljning följs 
dessa endast upp i samband med årsredo-

visningen och redovisas därför inte i rap-
porten. 
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Kultur- och fritidsnämnd 
 
Ansvarsområde  
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet är 
organiserad i tre avdelningar park, kultur 
och fritid. Verksamheterna bidrar till att 
skapa meningsfull fritid genom upplevelser 
och att ge förutsättningar för kreativitet, 
hälsa och bildning.  

Årets verksamhet 
Parkavdelningen  
Parkavdelningens uppskattade renovering-
ar av lekplatser fortsätter runt om i kom-
munen. Under våren renoverades lekplatsen 
Björnberget i centrala Kumla. Den nyare 
lekplatsen i nybyggnadsområdet Skogsglän-
tan har kompletterats med mer lekutrust-
ning.I februari anlades kommunens andra 
hundlekplats, denna gång i Kumlabyområ-
det.  

I Kumla stadspark har gång- och cykelväg 
med belysning färdigställts. Jorden i den 
stora ovalen har bearbetats några gånger 
som förberedelse till höstsådden av ängs-
frön. Stadsparken har även fått utökad 
skyltning med information och vägvisning i 
parken utifrån rådgivarapporten från Swe-
dish Welcome. På samma sätt har även 
Kvarntorps friluftsområde berikats med 
mer skyltning. 

För andra året i rad har det varit stora pro-
blem med torka. Många nyplanterade, men 
även äldre träd och buskar, har lidit svårt av 
värmen och det mycket torra vädret. Detta 
har medfört behov av återplantering på en 
del platser trots extrainsatta bevattningsin-
satser. Två större planteringar som gjorts 
under våren är restaurering av planteringar 
vid Solgårdstorget mitt emot ICA Maxi, samt 
plantering av alléträd utmed norra delen av 
Norra mos verksamhetsområde. 

Denna vår tog parkavdelningen ett nytt 
grepp om påskpyntandet i kommunen. För 
första gången blev påskpyntet helt fjäder-
fritt. Fjädrarna fick istället vara med på eve-
nemanget Höns på turné där parkavdel-
ningen visade upp höns och en tupp på olika 
platser i kommunen under 3 dagar. Sam-
manlagt besöktes turnén av över 700 barn 
och vuxna. 

 
Ett uppsving för det långsiktiga naturvårds-
arbetet i Kumla kommun skedde under vå-
ren då Kumla kommun för första gången har 
en anställd Naturvårdshandläggare. 

I Kumlasjön har någon olovligt planterat in 
spegelkarp. Spegelkarpen är en främmande 
art i Sverige och måste därför hindras från 
att sprida sig till nya vattendrag. Därför har 
insatser påbörjats för att rensa Kumlasjön 
på dessa. 

De skogliga insatserna har varit fokuserade 
på Kvarntorpsområdet under vårvintern. 
Större avverkningar samt röjning- och gall-
ringsåtgärder har skett utmed 52an, vid 
Lugnet och Kalkstensugnarna men även i tä-
tortsnära Vargavrån. 
 
Kulturavdelningen med biblioteket  
Vårens kulturprogram har innehållit förfat-
tarmöten, föreläsningar och musikprogram. 
Kulturprogrammen arrangeras varje vecka, 
ofta i samarbete med föreningar och studie-
förbund och är av folkbildande karaktär. 
Författare som besökt Kumla under våren 
är Pelle Blom, Nils Holmqvist, Peter Nuot-
timäki och Oscar Hallbert. Svenska Kamma-
rorkestern gästade i februari Kumla Kyrka, 
ett samarrangemang mellan Kulturavdel-
ningen och Kumla Församling. 

Läxhjälp för nyanlända har bedrivits en ef-
termiddag i veckan i samarbete med Till-
sammans för Kumla. Frivilliga personer har 
bemannat läxhjälpen.  

Biblioteket har vid fyra tillfällen under vå-
ren erbjudit aktiviteten ”Häng med på nätet” 
för att möjliggöra ökad digital delaktighet.  

Sex ungdomar tilldelades stipendiet Orkla 
Foods Kumla kommun för framstående in-
satser inom idrott och kultur. 

Stenarbetsmuseum Yxhult har under våren 
varit i fokus genom två konstprojekt i om-
rådet. Projektet Stenart i Konstfrämjan-
dets/Region Örebros regi pågick under vår-
terminen. En klass i åk 3 från Tallängens 
skola har tillsammans med en konstnär ar-
betat med stenens historia och betydelse i 
Hällabrottet. Som resultat av projektet finns 
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ett antal fasta stenmöbler i skogskanten 
som är tillverkade av barnen tillsammans 
med konstnärer. 

Under tre sommarveckor arrangerades Art 
for All. 20 konstnärer har deltagit i en sten-
huggarkurs. Arrangörer till detta projekt var 
den ideella föreningen Art for all med stöd 
från Region Örebro Län och andra sponso-
rer. Resultatet blev vernissage med sten-
skulpturer i mitten av juli. 

Bibliotekets utställningshall har visat fem 
olika utställningar med måleri, keramik, tex-
til och foto. De mindre utställningsytorna 
har tillsammans erbjudit 15 utställningar. I 
utställningshörnan och i minihörnan har 12 
utställningar av amatörkonstnärer och skol-
klasser visats.  

Konst på Hög har öppet dagligen maj-
september kl. 10:00-20:00. Kaffestugan är 
öppen dagligen 1 juni – 31 augusti kl. 10:00-
17:00. Årets konstverk på Kvarntorpshögen 
är Hans majestät av Lena Flodman. Årets ut-
ställning i Arken är en bildutställning om 
skifferoljeepoken i Kvarntorp. 

Med hjälp av kommunens hembygdsför-
eningar visas stenarbetarmuseet i Yxhult, 
Sanna – Hed militär - och friluftsmuseum, 
1900-talsmuseet och Skolmuseet i Hardemo 
för allmänheten söndagar under juni-
augusti. 

Biblioteket bedriver ett mycket intensivt 
läsfrämjande arbete. Trots detta minskade 
både antal besökare och antal utlån under 
perioden minskade jämfört med samma pe-
riod förra året. Antal besökare på biblio-
teket uppgick till 107 070 vilket är 2 175 
färre än 2017. Antal utlån uppgick (exkl. e-
bok) till 84 000 vilket är 5 954 färre än 
2017. E-boklånen ligger i stort sett kvar på 
samma nivå. En förklaring till sjunkande lån 
och besök är att fler skolbibliotekarie an-
ställts och arbetar mer läsfrämjande ute på 
skolorna genom skolbiblioteken. 

Under sport- och påskloven anordnades 
filmvisning, barnteater, besök från Skansen, 
prova-på-bokkonst, bildjakt och påskpyssel 
för barn och ungdomar i nedre tonåren. Un-
der vecka 25-26 var bokbussen basen för 
barnaktiviteter i Tivoliparken under ledning 
av bibliotekets kulturpedagog.  

Bokbussen kör regelbundna turer till lands-
bygd, tätorter och skolor. Under våren har 
kommunen beviljats två miljoner från Kul-
turrådet som delbidrag till ny bokbuss. 

Väntjänsten fortsätter sitt arbete med fre-
kvent programverksamhet och utveckling 
av hembesöksverksamhet till ensamma, 
äldre i kommunen. 

Verksamheten på Nya Kvarngården innebär 
ökat samarbete med hälsopedagoger och 
anhörigkonsulenter från socialförvaltning-
en. 

Fritidsavdelningen med Ung Fritid, för-
eningsservice och Djupadalsbadets bad 
och camping 
Ung Fritids verksamhet vid fritidsgården 
Kvisten har fortsatt tillfälligt samordnats i 
Aktivitetshuset på Magasinsgatan. Planering 
för ny gemensam fritidsgård fortlöper. Den 
tillfälliga rastverksamheten vid Borgen av-
slutades vid vårterminen eftersom högsta-
diet flyttar in i Skogstorpsskolan.  

Pilotprojektet med två ungdomar med in-
vandrarbakgrund som språkstödjare, har 
övergått i en ny fas där de aktuella ungdo-
marna fungerar som tim- och sommarvika-
rier för ordinarie personal. Vid behov kan de 
lösa barriärer som uppstår på grund av 
språk. 

Sommarlovsprogrammet har innehållit ett 
40-tal aktiviteter som erbjudits av Ung Fri-
tid, olika föreningar, organisationer, biblio-
tek, kulturskola och  Djupadalsbadet. En mi-
nibuss har disponerats under sommaren 
och den har använts för att åka på olika ak-
tiviteter som badutflykter. Aktivitetshuset 
har varit öppet hela sommaren måndag-
lördag. 

Totalt antal besökare vid Ung Fritid under 
perioden januari-juni har uppgått till  5 430, 
vilket är cirka 1 000 färre besök än 2017.  

Djupadalsbadets bad och camping firade 
femårsjubileum i början av året med olika 
erbjudanden och aktiviteter. Renoveringen 
av bassängbottnarna i utebassängerna star-
tade tidig höst 2017 men drog ut på tiden. 
Detta medförde att utomhusbadet inte 
kunde öppna förrän den 6 juni istället för 25 
maj. Då vädret var utmärkt i maj och början 
på juni, innebar denna försening ett avbräck 
avseende entréer och därmed intäkter. Ba-
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det har genomfört ett antal aktiviteter för 
barn och ungdomar under maj-juni exem-
pelvis Kumlahumla-loppet och Bumble-nite 
med tillhörande grillning. Varje vardag un-
der sommaren har sexåringar fått möjlighet 
till vattenträning i Vattenäventyret. Alla 
dessa aktiviteter har varit gratis för delta-
garna. 

Antalet besökare vid Djupadalsbadet har 
mellan januari-juni uppgått till 101 385 be-
sökare vilket är ca 10 000 färre än motsva-
rande period 2017. 

Campingen öppnade den 25 maj enligt plan. 
Som ett led i att ytterligare förbättra ser-
vicen har arbetet med att installera trådlöst 

WIFI och vintersäkrat vatten i servicehuset 
påbörjats. Antalet gästnätter maj-juni har 
uppgått till 1 460, vilket är ca 180 fler än 
motsvarande period 2017.  

Friluftsbadet Hästhagsbrottet har inför sä-
songen 2018 fått ett nytt campingbord och 
en vedbod för grillved. Den dagliga skötseln 
och tillsynen av Hästhagsbrottet under 
sommaren utförs av Yxhults IK. 

I Kumlahallen har läktaren i Viahallen fått 
nytt trä på alla bänkar och räcken och golvet 
har också målats. Trapporna är målade i 
särskild avvikande färg för att vara till extra 
hjälp för synskadade. 

 
Ekonomi 
 
Kultur- och fritidsnämndens – Driftprognos och delårsutfall för 2018  

Driftresultat KOF                                 
(belopp i tkr)

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Utfall 2018 
(jan-jun)

Förbrukn. 
Utfall/Bud 

Prognos 
2018

Avvikelse 
(Bud-Pro)

Förändring 
Prog/Bok 

Personalkostnader 37 201 39 353 18 930 48% 39 518 -165 6%
Lokalkostnader 41 706 34 111 16 053 47% 34 111 0 -18%
Kapitalkostnader 2 699 3 002 1 465 49% 3 002 0 11%
Bidrag 5 684 5 749 2 810 49% 5 749 0 1%
Övriga kostnader 16 082 13 962 7 877 56% 14 862 -900 -8%

Summa kostnader 103 372 96 177 47 135 49% 97 242 -1 065 -6%

Taxor och avgifter -11 059 -11 371 -5 991 53% -11 371 0 3%
Statsbidrag -1 294 -540 -577 107% -1 713 1 173 32%
Övriga intäkter -7 821 -9 101 -4 180 46% -9 301 200 19%

Summa intäkter -20 174 -21 012 -10 748 51% -22 385 1 373 11%

Verksamhetens nettokostnad 83 198 75 165 36 387 48% 74 857 308 -10%

- därav Politisk verksamhet 940 724 375 52% 724 0 -23%
- därav Förvaltningsgemensamt 4 778 4 896 2 277 47% 4 896 0 2%
- därav Kulturavdelning 17 188 16 828 8 364 50% 16 828 0 -2%
- därav Fritidsavdelning 45 485 39 534 18 733 47% 39 226 308 -14%
- därav Parkavdelning 14 807 13 183 6 638 50% 13 183 0 -11%  
 
Budgetramen är förstärkt med 559 tkr för 
överfört resultat från bokslut 2017. KFN fat-
tar beslut om fördelning av överskottet i 
september. 

Noterbart är även att en summa på 915 tkr, 
tillhörande resultatet för 2017, som avsattes 
för eventuellt inbetalning till skatteverket 
för missad betalning av mervärdesskatt på 
badet, har återförts tillbaka på intäktskontot 
för badet. Hur de återförda pengarna sedan 

ska disponeras finns ännu inget beslut om. 
Detta innebär att om 915 tkr räknas bort 
från intäkterna uppvisas ett resultat på 754 
tkr lägre än budget. Men ett bra resultat från 
juli på 1 791 tkr gör att underskottet mins-
kar till 30 tkr lägre än budget, sett över sju 
månader.  

Den stundande ovissheten kring de åter-
förda pengarna gör det dock svårt att preci-
sera badets resultat vid årets slut.  
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Förutsatt att intäkterna för badet följer 
budgeten under årets resterande månader 
från och med augusti, samt att den återförda 
summan på 915 tkr inte räknas med som en 
intäkt, förväntas i dagsläget inget intäktsö-
verskott genererat från badets sida vid årets 
slut.   

Skogsintäkter förväntas bli 200 tkr mer än 
budgeterat. Överskottet ska förbrukas un-
der året och kommer således inte att gene-
rera något budgetöverskott vid årets slut.  

Statsbidrag avseende kostnadsfrisimskola 
uppgår till dryga 790 tkr och förväntas nytt-
jas så mycket som möjligt. Vilket kan med-
föra ökat resultat för badet då användande 
av de erhållna bidraget redovisas i motsva-
rande summor på kostnadssidan. Samma 
gäller för delar av de bidrag som erhållits på 
390 tkr och som avser sommarlovsaktivite-
ter. Där har en del av bidraget nyttjats till att 

erbjuda gratis bad i form utav entrébiljetter 
till Djupadalsbadet. Hur stor del av bidraget 
som kan tas upp som en intäkt på badet 
kommer uppvisas när sommarlovet är slut.  

Andra bidrag som erhållits under första de-
len av året är 488 tkr övriga lovaktiviteter, 2 
000 tkr till ny bokbuss, 75 tkr LONA-bidrag 
och 60 tkr från statens kulturråd.  

Alla bidrag har periodiserats i delårsrappor-
ten, och vid årets slut förväntas ett över-
skott på 1 173 tkr i statsbidrag, förutsatt att 
60 procent utav de bidraget som avser sim-
skola nyttjas. 

I denna prognos beräknas ett överskott på 
308 tkr vid årets slut. Summan kan dock 
komma att förändras. Dels beroende på hur 
stor del av statsbidragen som nyttjas, men 
även då nämndens strävan är att förvalt-
ningen ska använda sitt överskott till att åt-
gärda brister och behov under budgetåret.     

 

Kultur- och fritidsnämndens – Investeringsprogos och delårsutfall för 2018  

Investeringsresultat KOF                      
(belopp i tkr)

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Utfall 2018 
(jan-jun)

Förbrukn. 
Utfall/Bud 

Prognos 
2018

Avvikelse 
(Bud-Pro)

Parkinvesteringar 1 265 905 72% 1 265 0
Lekplatsinvestering 360 304 84% 360 0
Idrottsparkens, byte konstgräs 1 900 0 0% 0 1 900
Utegym 250 148 59% 250 0
Ung fritid, inventarier 290 40 14% 40 250

Summa nettoinvestering 5 021 4 065 1 397 34% 1 915 0  
 
Både parkinvesteringar och lekplatsinveste-
ringarna börjar närma sig slutet. Investering 
i byte av konstgräs till idrottsparken har 

inte påbörjats då upphandling har tvingats 
göras om på nytt. 

 
Volymmått 
 
Kultur- och fritidsnämndens - Volymmått 2015-2018  

Volymmått Kultur- och 
fritidsnämnd

Bokslut 
2015

Bokslut 
2016

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Utfall           
jan-jun

Antal årsarbetare 67,50 68,00 70,00 70,00 96,50
Antal besök i  biblioteket 201 286 210 099 221 000 215 000 107 070
Antal utlånade media i  bibliotek 167 000 158 862 159 614 170 000 83 997
Antal besök i  Djupadalsbadet 189 554 204 020 228 589 210 000 101 385
Antal campingnätter 3 000 5 000 5 300 5 000 1 460
Antal besök mötesplatser Ung Fr 17 908 16 077 11 752 16 000 5 430  
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I 96,5 årsarbetare ingår säsongsanställda 
inom bad och park omräknade till årsarbe-
tare. Antal besök i biblioteket ligger cirka 
2 000 lägre jämfört med motsvarande pe-
riod 2017. Antal utlånade media i biblio-
teket har minskat med 6 000 jämfört med 
motsvarande period 2017. Antal besök i 
Djupdalsbadet ligger cirka 4 600 lägre jäm-
fört med motsvarande period 2017. Antal 

campingnätter (gästnätter) har ökat med 
178 jämfört med motsvarande period 2017. 
Antal besök mötesplatser Ung Fritid har 
minskat drygt 1 000 jämfört med motsva-
rande period 2017. 

 

 

 
Måluppfyllelse 
 
Kultur- och fritidsnämnden – Uppföljningsmått delår 2018  
Inga av Kultur- och fritidsnämndens upp-
följningsmått för 2018 har ett färdigt årsre-
sultat vilket medför att inget redovisas. 
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Nämnden för livslångt lärande
Ansvarsområde  
Nämnden för livslångt lärande ansvarar för 
kommunens förskola, förskoleklass, fritids-
hem, grundskola, grundsärskola, gymnasie-
skola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning 
och kulturskolan. Nämnden för livslångt lä-
randes verksamhet omfattar 24 förskolor, 
11 grundskolor, en grundsärskola, en gym-
nasieskola inklusive vuxenutbildning samt 
kulturskola. All verksamhet styrs av skol-
lagen, läroplaner och kursplaner samt 
kommunens mål och medel. 

Årets verksamhet 
Förvaltningsledning  
Förvaltningen leds av förvaltningschef och 
tre verksamhetschefer. Administratörer för 
förskolan och skolan är anställda på enhet-
erna och viss del centralt för övergripande 
frågor och samordning.  

Förvaltningen arbetar för att tydliggöra stö-
det för skolledarna för att de ska ha goda 
möjligheter att vara pedagogiska ledare. 
Under första delen av 2018 utökades för-
skolans organisation med en förskolechef 
utifrån att antalet barn och förskolor ökar. 

Kumla kommuns pedagogiska pris 2018 
Årets pedagogiska pris delades ut den 8 
juni.  

I kategorin Förskola och pedagogisk verk-
samhet tilldelades priset till arbetslaget på 
avdelning Hallondalen på Trädgårdens för-
skola. Motiveringen var att de har hittat ett 
arbetssätt där man fångar barnens egna 
förmågor, både inomhus och utomhus. De 
tar vara på närmiljön för att barnen ska er-
övra nya erfarenheter, stärka  sina intressen 
och skapa nyfikenhet i sitt lärande och ut-
veckling i förskolan. Pedagogerna synliggör 
sitt tema- och projektinriktade arbetssätt till 
vårdnadshavarna utifrån Läroplansmålen 
med stort engagemang på InfoMentor.  

I kategorin Skolbarnsomsorg och skola till-
delades priset NO-läraren Maria Björklund 
på Skogstorpsskolan 7-9. Motiveringen var 
att hon genom varierande och för sina äm-
nen nytänkande arbetsformer skapat in-
tresse, lust att lära och engagemang bland 
eleverna.  Arbetssättet har också medfört 
bättre arbetsro och trygghet i klassrummet.  

Förskolan 
Eftersom Kumla växer fanns det under vå-
ren behov av fler förskoleplatser i kommu-
nen och två nya avdelningar öppnades i ja-
nuari, men det fanns fortfarande barn som 
stod  i kö. För att undvika att öppna fler 
temporära avdelningar, där barnen går till-
fälligt, fick enstaka förskolor ta emot extra 
barn under våren i väntan på att nya försko-
lan Sörby står klar i september. 

Förskolans organisation 
Tre förskolechefer slutade under våren 
2018 vilket medförde nya rekryteringar och 
en tillfällig ledningsgrupp. Ytterligare en re-
krytering av en ny förskolechef har pågått 
för att bemanna utökningen från åtta till nio 
förskolechefer. Utökningen innebär att che-
ferna får färre medarbetare än tidigare och 
bättre förutsättningar för att leda det peda-
gogiska arbetet.  

Pedagogiska verksamheten 
Under de samtal förskolecheferna och pre-
sidiet hade tillsammans i juni 2017 fram-
kom utvecklingsområden att prioritera un-
der kommande verksamhetsår. Det handlar 
om att fortsätta förankra InfoMentor, arbeta 
mer med genusfrågor och att arbeta med 
normkritiskt förhållningsätt. Arbetet med 
normkritiskt förhållningssätt vävs in i arbe-
tet med ICDP (Vägledande samspel) som 
startades upp under våren 2018. Under åren 
har förvaltning för livslångt lärande arbetat 
med att utveckla kvalitetsarbetet under 
namnet ”Kunskap i fokus”. Målet har varit 
att utveckla lärande organisationer med ett 
väl genomarbetat systematiskt kvalitetsar-
bete samt ökad måluppfyllelse i Kumlas för-
skolor.  

Grundskolan 
Under våren har arbetet med att införa en 
dator per elev i grundskolan planerats. Be-
slut har tagits om att övergå till Googles 
molntjänster för att underlätta kommuni-
kation och samarbete i skolan. 

Läroplanen för grundskolan har komplette-
rats med mål för digital kompetens och sko-
lorna har förberett sig för att ge eleverna 
undervisning enligt läroplanen. 

Arbetet med att utveckla undervisningen, 
till exempel bedömning för lärande har fort-
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satt. Bedömning för lärande innebär att ele-
verna ska veta vad de ska kunna, och få lö-
pande tips om hur de kan utveckla sina ar-
beten och lösningar för att nå bättre resul-
tat. 

Planering för att Borgen ska bli en F-6 enhet 
inom Skogstorpsskolan har pågått. Det in-
nebär att alla 7-9 elever samlas på Skogs-
torp. 

Kunskap i Fokus 
Arbetet med att utveckla förvaltningens sys-
tematiska kvalitetsarbete har fortsatt. Med 
stöd av InfoMentor analyserar nu skolorna 
sina resultat 4 gånger per år. Ett antal nyck-
eltal har tagits fram som följs för varje års-
kull. Arbetssättet är nu etablerat, och för 
andra året i rad har resultaten för avgångse-
leverna i årskurs nio förbättrats något.  

Gymnasieskola och vuxenutbildning 
En utredning om John Norlandergymnasiet 
framtid har gjorts och i samband med det 
infördes ett antagningsstopp till årskurs 1 
inför hösten 2018. Kommunfullmäktige be-
slutade i juni att John Norlandergymnasiet 
ska avvecklas. De icke sökbara introdukt-
ionsprogrammen kommer dock att finnas 
kvar i Kumla, inom Vuxenutbildningens or-
ganisation. 

Vuxenutbildningen har i samverkan med 
Örebro med flera kommuner sökt statsbi-
drag för regionalt yrkesvux. Genom samver-
kan och erhållna statsbidrag har Kumlas in-
vånare numera tillgång till ett brett utbud av 
yrkesutbildningar. För personer med bris-
tande kunskaper i svenska kombineras yr-
kesutbildningen med yrkessvenska.  Antalet 
utbildningsplatser i Kumla har utökats un-
der våren 2018. 

En mycket hög andel av de som genomgått 
utbildningarna får jobb efter utbildningen. 

Vuxenutbildningen samverkar med AMI, 
Arbetsförmedlingen med flera för att 
minska arbetslösheten bland ungdomar och 
nyanlända. Samverkan omfattar de statliga 
satsningarna traineejobb och utbildnings-
kontrakt.  I februari skrevs också en över-
enskommelse om jobbspår för nyanlända 

Elevhälsan 
Personalomsättningen har minskat betyd-
ligt och alla tjänster är tillsatta. Antalet per-
sonal inom elevhälsan styrs till viss del av 
beviljade statsbidrag och i den sista ansökan 
blev vi beviljade mindre pengar än tidigare 
på grund av att fler kommuner söker vilket 
påverkar antalet anställda negativt. 

Närvaroteamets personal har nu suttit på de 
tre 7-9-skolorna, det har varit en förbättring 
med närheten för samarbetet med verk-
samheten. 

Inför vårterminen 2017 bytte vi journalsy-
stem till Prorenata som nu används av skol-
sköterskor, psykologer och logoped. Under 
våren 2018 har pilotverksamheter införts 
för att utöka användandet för kurator, spe-
cialpedagog och rektor.  

Kulturskolan 
Kulturskolan har etablerat sig i sina nya lo-
kaler och har bättre förutsättningar att ut-
veckla verksamheten. Verksamhetsplanen 
är framtagen och innehåller framtida utma-
ningar och mål för en utvecklad kulturskola 
i Kumla kommun genom att till exempel 
bredda utbudet med filmproduktion och 
musikproduktion.  
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Ekonomi 
 
Nämnd för livslångt lärande – Driftprognos och delårsutfall för 2018  

Driftresultat NLL                                
(belopp i tkr)

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Utfall 2018 
(jan-jun)

Förbrukn. 
Utfall/Bud 

Prognos 
2018

Avvikelse 
(Bud-Pro)

Förändring 
Prog/Bok 

Personalkostnader 375 200 372 227 193 280 52% 381 996 -9 769 2%
Lokalkostnader 91 771 77 193 33 072 43% 77 706 -513 -15%
Kapitalkostnader 4 662 3 851 1 891 49% 3 851 0 -17%
Köp av vkht o entreprenad 124 869 129 649 61 815 48% 128 543 1 106 3%
Skolskjuts 12 671 12 882 5 887 46% 13 082 -200 3%
Inköp av material 10 203 8 535 4 208 49% 8 688 -153 -15%
Interna kostköp 32 151 36 476 19 588 54% 36 180 296 13%
Övriga kostnader 13 159 15 828 14 919 94% 23 009 -7 181 75%

Summa kostnader 664 686 656 641 334 660 51% 673 055 -16 414 1%

Taxor och avgifter -22 319 -21 656 -11 825 55% -22 956 1 300 3%
Statsbidrag -55 773 -39 158 -24 514 63% -49 158 10 000 -12%
Försäljning av vkht -22 418 -20 167 -11 326 56% -22 726 2 559 1%
Övriga intäkter -2 824 -1 850 -1 325 72% -2 401 551 -15%

Summa intäkter -103 334 -82 831 -48 990 59% -97 241 14 410 -6%

Verksamhetens nettokostnad 561 352 573 810 285 670 50% 575 814 -2 004 3%

- därav Politisk verksamhet 1 592 1 481 767 52% 1 516 -35 -5%

- därav Övrigt gemensamt 14 355 27 883 6 459 23% 27 883 0 94%

- därav Kulturskola 5 909 6 193 1 149 19% 6 193 0 5%

- därav Förskoleverksamhet 139 084 135 579 67 691 50% 135 579 0 -3%

- därav Grundskoleverksamhet 277 113 274 929 141 657 52% 276 898 -1 969 0%

- därav Gymnasieutbildning 116 028 117 249 59 497 51% 117 249 0 1%

- därav Vuxenutbildning 7 271 10 496 8 450 81% 10 496 0 44%  
 
Nämnd för livslångt lärande prognostiserar 
en negativ avvikelse mot budget på cirka 2 
mkr. Avvikelsen härrör främst från grund-
skolan.  

Personalkostnaderna avviker med cirka 9,8 
mkr där den största avvikelsen återfinns på 
grundskolan (6,7 mkr). Grundskolans avvi-
kelse täcks dock fullt ut av högre statsbi-
drag.  

Lokalkostnaderna har en avvikelse på cirka 
0,5 mkr på grundskolan och beror dels på 
en felbudgetering (330 tkr) samt en ökad 
hyra (179 tkr) för Borgen i samband med en 
ombyggnation. 

Köp av verksamhet har en positiv avvikelse 
på cirka 1,1 mkr varav gymnasiet står för 
+2,1 mkr och grundskolan -1 mkr. 

Skolskjuts prognostiseras ha en negativ av-
vikelse på gymnasiet på 200 tkr. 

Övriga kostnader prognostiseras ha en ne-
gativ avvikelse på cirka 9 mkr. 4,5 mkr täcks 
utav högre bidrag. En avvikelse på cirka 1 
mkr beror på att budget och utfall hamnar 
på olika poster. 

Bruttointäkterna förväntas redovisa en po-
sitiv avvikelse jämfört mot budget med cirka 
14 mkr. Den största bidragande faktorn är 
högre statsbidrag (10 mkr).  

Taxor och avgifter prognostiseras ha en po-
sitiv avvikelse på 1,3 mkr på grund av fler 
barn i förskolan. 

Försäljning av verksamhet väntas ha en po-
sitiv avvikelse på cirka 2,6 mkr där grund-
skola förväntas bidra med 2 mkr och försko-
lan med 0,5 mkr på grund av fler interkom-
munala barn och elever. 

Övriga intäkter prognostiseras ha en positiv 
avvikelse på cirka 550 tkr och består av 
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momsbidrag, pedagogisk lunch, hyresintäk-
ter för John Norlander samt övriga mindre 
poster. 

Det finns en osäkerhetsfaktor i marsav-
stämningen gällande elevantalet kopplat till 

tilldelningen från KS som förvaltningen tit-
tar närmare på till nästa rapport. 

 

 
Nämnd för livslångt lärande – Investeringsprogos och delårsutfall för 2018  

Investeringsresultat NLL                     
(belopp i tkr)

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Utfall 2018 
(jan-jun)

Förbrukn. 
Utfall/Bud 

Prognos 
2018

Avvikelse 
(Bud-Pro)

Inventarier enligt plan 1 400 50 4% 1 400 0
Inventarier Sörby förskola 1 500 88 6% 1 500 0
Utemiljö grund och förskola 947 170 18% 947 0
IT övergång 1.1 dator/elev 2 893 179 6% 2 893 0

Summa nettoinvestering 2 900 6 740 487 7% 6 740 0

Investeringsbudgeten för Nämnd för livs-
långt lärande uppgår 2018 till cirka 6,7 mkr, 
6 mkr är 2018 års investeringsanslag och 
740 tkr är budgetöverföring från 2017. 

I dagsläget prognostiseras ingen avvikelse 
jämfört mot budget. 

Volymmått 

Nämnd för livslångt lärande - Volymmått 2015-2018  

Volymmått Nämnd för 
livslångt lärande

Bokslut 
2015

Bokslut 
2016

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Avstämn. 
30 mars 

Antal årsarbetare 650,00 677,00 719,00 719,00 725,00

Antal barn i  förskola & familjedaghem 1 376 1 350 1 379
- varav från annan kommun/asylsökande 18 24 26
Antal förskolebarn i  andra kommuner 20 20 18

Sa: barn i förskolan folkbokförda i Kumla 1 391 1 378 1 346 1 318 1 371

Antal barn i  fritidshem 1 092 1 192 1 219
- varav från annan kommun/asylsökande 15 14 19
Antal barn i  fritidshem i andra kommuner 10 20 21

Sa: barn i fritidshem folkbokförda i Kumla 993 1 087 1 198 1 218 1 221

Antal elever förskoleklass 314 322 300 302
Antal elever i  grundskola 2 362 2 386 2 464
- varav från annan kommun/asyl (fsk kl-åk9) 103 96 72
Antal elever fsk kl-åk 9 i  andra kommuner 182 174 171

Sa: grundskoleelever folkbokförda i Kumla 2 684 2 755 2 786 2 860 2 865

Antal elever i  John Norlandergymnasiet 106 128 190 190 188
- varav från annan kommun/asylsökande 61 92 98 65 85
Antal gymnasieelever i  andra kommuner 742 734 771 742 776

Sa: gymnasielever folkbokförda i Kumla 787 770 863 867 879

Årsstudieplatser i vuxenutbildningen* 316 422 260 280 280
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Tabellen visar volymmåtten, antalet årsar-
betare, barn och elever per verksamhetsom-
råde. Bokslutssiffrorna för tidigare år är 
hämtade från avstämningen den 31 mars ef-
tersom det är vid detta tillfälle som nämn-
dens budgetram justeras gentemot kom-
munstyrelsen. Kolumnen för budget 2018 
visar budgeterat antal barn och elever uti-
från höstens prognos. Datumkolumnen 
längst till höger visar antalet barn och ele-
ver vid avstämningarna 31 mars. Vid detta 
tillfälle justeras förskolans, grundskolans 
och fritidshemmens budget utifrån verkligt 
barnantal. 

Varje summeringsrad i tabellen visar antalet 
barn och elever per verksamhetsområde 
som är folkbokförda i kommunen. Detta in-
nebär samtliga elever som kommunen an-
tingen har i egen verksamhet eller som går i 

en fristående skola alternativt går i skolan i 
en annan kommun.   

Observera att summeringsraden för försko-
lan inte inkluderar kommunens samtliga 
barn i förskoleålder utan bara de barn som 
har barnomsorg. Särskolans elever räknas 
in i fritidshem respektive grundskolan och 
detsamma gäller för gymnasiesärskolan och 
vuxenutbildningens särskilda utbildning för 
vuxna (Lärvux). Antalet årsstudieplatser i 
vuxenutbildningen beräknas from 2017 uti-
från antalet studiepoäng, vilket innebär att 
två studenter som läser halvfart räknas som 
en heltidsstudent. Tidigare år har antalet 
studenter oavsett studietakt redovisats vil-
ket förklarar varför elevantalet är högre ti-
digare år. I vuxenutbildningen ingår även 
Svenska för invandrade(SFI).  

 
Måluppfyllelse 
 
Nämnd för livslångt lärande - Uppföljningsmått delår 2018  

Strategiskt område Nämndens målsättning Uppföljningsmått Vikt Resultat 2018 Målvärde budget 2018

Demokrati och dialog 

Invånare, brukare och medarbetare ska ha 
möjlighet till ett aktivt deltagande för att öka 

befolkningens delaktighet och stärka 
medborgarnas demokratiska inflytande

Vårdnadshavarnas nöjdhet med 
information och dialog på sina 

barns förskola
8,0% 78%

Grönt > 85%,                                   
Gult 85-75%,                                       
Rött < 75%

Demokrati och dialog 

Invånare, brukare och medarbetare ska ha 
möjlighet till ett aktivt deltagande för att öka 

befolkningens delaktighet och stärka 
medborgarnas demokratiska inflytande

Vårdnadshavarnas nöjdhet med 
information och dialog på sina 

barns fritidshem
4,0% 80%

Grönt > 85%,                                          
Gult 85-75%,                                          
Rött < 75%

Demokrati och dialog 

Invånare, brukare och medarbetare ska ha 
möjlighet till ett aktivt deltagande för att öka 

befolkningens delaktighet och stärka 
medborgarnas demokratiska inflytande

Vårdnadshavarnas nöjdhet med 
information och dialog på sina 

barns skola
8,0% 77%

Grönt > 85%,                                             
Gult 85-75%,                                       
Rött < 75%

Folkhälsa, vård och 
omsorg

Kumla kommun erbjuder god vård, omsorg och 
stöd samt arbetar förebyggande i all verksamhet

Vårdnadshavarnas upplevelse av 
förskolan som en trygg 

verksamhet
10,0% 90%

Grönt > 92%,                                
Gult 92-85%,                               
Rött < 85%

Folkhälsa, vård och 
omsorg

Kumla kommun erbjuder god vård, omsorg och 
stöd samt arbetar förebyggande i all verksamhet

Elevernas upplevda trygghet i 
skolan, grundskolan 10,0% 92%

Grönt > 90%,                          
Gult 90% - 85%,                                   

Rött < 85% 

 
 
För nämnden finns 11 uppföljningsmått av 
vilka fem redan kan slutredovisas i delårs-
bokslutet.  
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Vårdnadshavare ska uppleva att de har 
en bra dialog med personalen i sitt barns 
förskola. 
Vårdnadshavare med barn i förskolan födda 
2013 och 2015 har tagit ställning till påstå-
enden om delaktighet, återkoppling från 
förskolan och hur nöjda de är med verk-
samheten. I genomsnitt svarade 78 procent 
positivt på dessa påståenden. Målet är delvis 
uppnått. Gul markering. Resultatet är på 
samma nivå som 2017 och något högre än 
de tidigare åren. Tre av fyra är nöjda med 
den återkoppling som de får av deras barns 
utveckling. 

Vårdnadshavare ska uppleva att de har 
en bra dialog med personalen i sitt barns 
fritidshem. 
Vårdnadshavare med barn på fritidshem 
som går i förskoleklass eller årskurs två har 
tagit ställning till påståenden information, 
bemötande och hur nöjda de är med fritids-
hemmet. I genomsnitt svarade 80 procent 
positivt på frågorna. Föräldrar med barn i 
förskoleklassen (82 %) är till större del po-
sitiva jämfört med de som har barn årskurs 
två (77 %). Resultatet är 6 procent lägre än 
tidigare mätningar. 

Vårdnadshavare ska uppleva att de har 
en bra dialog med personalen i sitt barns 
grundskola. 
Vårdnadshavare med barn i årskurs två, fem 
och åtta har i en enkät tagit ställning till på-
ståenden om information, samtal om bar-
nens skolgång och bemötande. I genomsnitt 
svarade 77 procent positivt på dessa påstå 
 

 
enden. Målet är delvis uppnått. Gul marke-
ring. Vårdnadshavare till elever i årskurs två 
(86 %)och fem (76 %) är mer positiva än 
vårdnadshavare i årskurs åtta (70 %). Det 
sammanfattade resultatet är 4 procent lägre 
än vid de senaste mätningarna. En större 
andel vårdnadshavare är positiva till bemö-
tande och samtal om barnens skolgång än 
vad de är gällande informationen från sko-
lorna.  

Vårdnadshavare ska uppleva förskolan i 
Kumla som en trygg verksamhet. Ande-
len ska vara hög. 
Vårdnadshavarna tar ställning till påståen-
dena ”mitt barn är trygg i förskolan” och 
”jag känner mig trygg när mitt barn är i för-
skolan”. I årets enkät har 90 procent svarat 
att de instämmer i påståendena. Målet är 
delvis uppnått. Gul markering. Andelen po-
sitiva svar är något lägre än 2017.  

Elevers ska känna sig trygga när de är i 
grundskolan. Andelen som känner sig 
trygga ska vara hög. 
I elevenkäten svarade 90 procent av elever-
na i årskurserna fem och 93 procent i års-
kurs åtta att de känner sig trygga i skolan. 
Andelen elever som känner sig trygga är på 
samma nivå som 2017 årskurserna. Målet är 
uppnått. Grön markering. Andelen elever 
som känner sig trygga varierar mellan sko-
lorna från 75 procent till 100 procent.  På 
skolorna pågår ett fortlöpande arbete för att 
skapa och behålla tryggheten i verksamhet-
en.  
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Socialnämnd 
Ansvarsområde  
Socialnämnden ger stöd, vård och omsorg 
till äldre och funktionshindrade, erbjuder 
stöd till anhöriga som vårdar anhöriga och 
insatser till barn, ungdomar och familjer i 
utsatta situationer samt behandling till per-
soner med missbruksproblem. Nämnden 
bedriver även verksamhet för ensamkom-
mande barn och unga samt ger stöd vid si-
tuationer som handlar om våld i nära relat-
ioner. 

Kommunen har olika typer av boende med 
särskild service för äldre och funktionshind-
rade samt daglig verksamhet för funktions-
hindrade. Det finns en bred och god kompe-
tens inom individ- och familjeomsorgens 
öppenvård för enskilda, familjer och barn. 
Förvaltningen har också förebyggande ar-
bete främst genom Familjens hus, fältarbete 
och ett familjecoach- och ”hemmasittarpro-
jekt” som drivs tillsammans med förvalt-
ningarna livslångt lärande och kultur- och 
fritidsförvaltningen. 

Årets verksamhet 
Gemensamt 
Socialnämnden beslutade i februari att in-
rätta ett stöd och serviceboende i lokalerna 
på Willéngatan inom befintlig budget. Detta 
för att undvika externa placeringar och istäl-
let kunna erbjuda kvalificerad vård för per-
soner med psykiatrisk problematik och till 
viss mån även annan problematik såsom 
missbruk på hemmaplan.  

Kommunfullmäktige beslutade i mars att 
socialnämnden ska redovisa en åtgärdsplan 
för en ekonomi i balans i maj, vilken också 
antogs i socialnämnden under april. Åt-
gärdsplanen berör i första hand hemtjäns-
tens verksamhet.  

Socialnämnden beslutade i april om omdis-
ponering av investeringsbudgeten med 200 
tkr i syfte att köpa in ytterligare en bil till 
hemtjänsten. Volymen och omfattningen av 
insatser som utförs av hemtjänsten ökar och 
med ytterligare en bil finns större  möjlighet 
att planera verksamheten.  

Under Mars månad lämnade fyra sjukskö-
terskor in sin uppsägning för att gå till an-
nan arbetsgivare. Skälet som framfördes är 

att det är en lönefråga. Genom omvärlds-
spaning framkommer det att löneskillnaden 
ligger på mellan 2000-4000 kr i högre må-
nadslön jämfört med närliggande kommu-
ner. Även i den statistik som personalavdel-
ningen tagit fram visar det sig att Kumla 
kommuns sjuksköterskelöner ligger lågt i 
förhållande till länet. Detta trots att sjukskö-
terskegruppen fått en extra satsning i ordi-
narie lönerevision. Socialnämnden beslutar  
i maj, om en extra lönesatsning avseende 
sjuksköterskor till en kostnad av drygt 208 
tkr. Förvaltningen får även ett uppdrag att 
ta fram en plan för lönearbetet när det gäl-
ler ovanstående grupp för åren 2019-2021. 

Socialnämnden beslutar i maj, om att upp-
dra till förvaltningen att utreda ett nytt 
vård- och omsorgsboende för att täcka det 
förväntade behovet av vård – och omsorgs-
boenden i Kumla till 2027.  

Individ och familjeomsorgen  (IFO) / In-
tegration av barn och unga (IBU) 
Socialnämnden beslutade i januari om om-
strukturering av verksamheten IBU, med 
undantag för Ängen där socialnämnden inte 
råder över det tecknade hyreskontraktet 
och central lokalöversyn pågår. Förvalt-
ningen har arbetat med omställningen se-
dan hösten 2017. Den första åtgärden var 
att stänga det tillfälliga HVB boendet Hult  i 
december och  en utökning av stödboende-
platser upprättades istället. Vid årsskiftet 
2017/2018 drar verksamheten ner på en 
handläggartjänst. I januari 2018 stänger 
förvaltningen HVB Skolvägen, samtidigt går 
man ner på en enhetschef för HVB boende 
istället för två. Förvaltningen inrättar nu 
istället 9 stödboendeplatser i HVB Skolvä-
gens gamla lokaler. I och med ökningen 
inom stödboendeverksamheten utökas bo-
endestödspersonalen från två till fyra. Detta 
i syfte att minska behovet av HVB platser.  

I januari påbörjades förhandlingarna kring 
övertalig personal. Under april uppsägs åtta 
behandlingspersonal. Samtliga har sex må-
naders uppsägningstid och används så långt 
det är möjligt i andra enheter under upp-
sägningstiden som löper fram till oktober 
2018. Socialnämnden beslutar i april om att 
lägga ner myndighetsdelen IBU och flytta 
handläggningen till andra enheter inom IFO 
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och under maj 2018 stängs myndighetsde-
len för IBU och verksamheten minskar där-
med med ytterligare en enhetschef. Verk-
samheten avseende ensamkommande barn 
och unga kan inte längre hålla samma kvali-
tet som tidigare då de ekonomiska ramarna 
inte tillåter tidigare bemanning och organi-
sation. Avvecklingen av verksamheten har 
tagit tid och staten har inte haft en omställ-
ningsperiod som motsvarat faktiskt arbete 
vilket innebär att verksamheten uppvisar 
ett minus resultat. 

Socialnämnden beslutade i februari att säga 
upp avtalet gällande gemensam familjehem-
senhet Kumla-Hallsberg.  Med anledning av 
detta beslutade socialnämnden i juni om en 
omorganisation inom familjeenheten vad 
gäller neddragning av tjänster samt organi-
sation av det fortsatta arbetet. 

Socialnämnden beslutade i juni om en om-
strukturering avseende jourhemsplacering-
ar. Förvaltningen har sett över behovet av 
jourfamiljehem och kommit fram till att fa-
miljeenheten under 2016 hade cirka 290 
jourdygn varav 4 i det kontrakterade jour-
hemmet. Under 2017 var motsvarande siffra 
23 jourdygn varav 16 i det kontrakterade 
jourhemmet. 

Kostnaden för ett jourhem är under ett år 
minst 300 000 kr. Beräknat på en dygns-
kostnad om 600 kr kan kommunen för mot-
svarande kostnad betala 500 jourdygn i 
kommunens egna familjehem. Görs beräk-
ningen på konsulentstödd verksamhet kan 
kommunen istället köpa in 150 dygn, detta 
beräknat på en dygnskostnad om 2 000 kr. 

Det blir inte kostnadseffektivt att ha ett kon-
trakterat jourhem då behovet istället kan 
tillgodoses genom att i första hand göra 
jourplaceringar i kommunens egna familje-
hem och i andra hand i konsulentstödda 
jourhem. 

Under 2018 har kostnaderna för externa 
LSS placeringar ökat. I budget finns medel 
motsvarande en årsplacering och idag är 
fyra individer placerade. Det finns en indivi-
duell planering för tre av dessa, men denna 
är beroende av dels uppförandet av special-
boendet LSS i Stene brunn och dels möjlig-
het att omstrukturera i befintliga LSS boen-
den. Denna omstrukturering är till viss del 

beroende av att förvaltningen får möjlighet 
att öppna ytterligare ett boende på Skolvä-
gen.  

Under 2018 har kostnaderna för försörj-
ningsstöd ökat. Förvaltningen har genom-
fört en analys av anledningen till kostnads-
ökningen och ser då att orsakerna till varför 
man söker försörjningsstöd är flera. Det går 
att utläsa att allt fler saknar egen komplette-
rande inkomst vilket ökar summan av utbe-
talt försörjningsstöd per hushåll. De som i 
dagsläget har försörjningsstöd har ofta an-
nan problematik än endast arbetssökande. 
Fler är sjukskrivna och fler har annan sorts 
problematik som gör att de trots låg arbets-
löshet i Sverige har svårt att hitta egen för-
sörjning. I en jämförelse med Karlskoga, 
Lindesberg och riket ser man att Kumla ökar 
men ligger lågt förhållande till dessa 
(Kolada N31001) I en analys av budget 
2012 jämfört med 2018 kan man se att bud-
geten för försörjningsstöd minskat med 1,4 
mkr. Denna minskning har skett till förmån 
för budgetökning inom LSS-verksamheten.  

LSS-omsorgen (LSS) 
Socialnämnden beslutade i april om att inte 
rekvirera statsbidrag för habiliteringser-
sättning. Då Kumla redan nu ligger högt i er-
sättningsnivå både nationellt och inom reg-
ionen så inväntar Kumla LSS-utredningens 
(S 2016:03) resultat, för att inte behöva 
minska på ersättningen 2019 ifall statsbi-
drag inte längre utgår eller inte uppgår till 
samma summa som 2018. 

Socialnämnden beslutade i maj om att ut-
veckla Smedstorp korttidsboende för barn 
och unga till att även omfatta korttidsbo-
ende för vuxna enligt LSS. Detta för att an-
vända verksamheten på ett effektivare sätt 
och öka sin beläggningsgrad. Kumla har då 
möjlighet att erbjuda vuxenkorttidsboende i 
ändamålsenliga lokaler med hög kvalitet. 

Socialnämnden beslutade i juni om utökning 
av boendeplats i bostad med särskild ser-
vice enligt LSS på Kapellgatan. Detta ger en 
möjlighet att verkställa beslut om boende 
men undvika köp av extern plats vilket blir 
ett billigare och bättre alternativ trots att 
denna utökning går utöver befintlig budget. 

Konsultföretaget Ensolution AB har genom-
fört en genomlysning av personlig assistans 
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under våren 2018. Resultatet redovisas för 
socialnämnd  i maj. I genomlysningen kom-
mer företaget fram till att kostnaderna för 
personlig assistans ökat med 12,3 mkr mel-
lan åren 2015-2017 och att 5 mkr av dessa 
består av övervältring från staten.   

Socialnämnden beslutade i maj att ändra de-
legationsordningen så att delegaten för 
ärenden gällande personlig assistans är so-
cialnämndens arbetsutskott. Detta för att 
socialnämnden ska få större kontroll över 
aktuella ärenden i och med den stora kost-
nadsökningen.  

Vård och omsorg (VoO) 
I mars avslutade verksamhetschefen för 
hemtjänsten sin anställning i Kumla kom-
mun och verksamheten leds av tf. verksam-
hetschef tillika verksamhetschef för IFO.  

Socialnämnden beslutar i februari att per-
manenta verksamheten med hemtagnings-
teamet. Socialförvaltningen har sedan slutet 
av 2016 arbetat med hemtagningsteamet. 
Teamet planerar i samarbete med primär-
vården de insatser som behövs när våra 
mest sjuka äldre kommer hem från sjukhu-
sen. De professioner som ingår i teamet är, 
två sjuksköterskor, tre undersköterskor, en 
arbetsterapeut, 60 procent läkare ( finansie-
ras av regionen), 50 procent fysioterapeut ( 
förvaltningen köper denna tjänst från reg-
ionen). Arbetssättet innebär dels en kvali-
tetsökning för de äldre som kommer hem 
från sjukhuset och dels en kostnadsbespa-
ring då det innebär att vi undviker betal-

ningsansvar för medicinskt färdigbehand-
lade personer. 

Socialnämnden beslutar i mars om att anta 
lokalprogram för nytt vård och omsorgsbo-
ende. Detta lokalprogram beskriver hur 
Kumla kommun kan ersätta de lägenheter 
för boende och korttidsvård som idag finns 
på Kungsgården och Solbacka samt en utök-
ning med 36 nya platser.  

Socialnämnden beslutade i april att inte in-
föra förenklat beslutsfattande för äldre en-
ligt den nya lagen som träder i kraft den 1 
juli 2018. Socialnämnden inväntar istället 
erfarenheter från andra kommuner som in-
för detta. 

Socialnämnden beslutade i april om att av-
sluta projekt hemservice och att servicein-
satserna återgår till hemtjänsten. Socialför-
valtningen får i samma beslut i uppdrag att 
undersöka möjligheten att erbjuda personer 
med insatsen inköp att göra sin beställning 
via e-handel med hjälp av hemtjänstens per-
sonal. Förvaltningen får nu en möjlighet att 
se över samtliga insatser och en möjlighet 
att använda teknik för att effektivisera samt 
öka den enskildes delaktighet. 

Förvaltningen har börjat att mäta personal-
kontinuiteten på samma sätt som den mäts 
nationellt en gång per år inför KKiK. Detta 
för att få en månatlig bild och därmed kunna 
agera med eventuella åtgärder i tid.   
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Ekonomi 
 
Socialnämndens – Driftprognos och delårsutfall för 2018  

Driftresultat SOC                        
(belopp i tkr)

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Utfall 2018 
(jan-jun)

Förbrukn. 
Utfall/Bud 

Prognos 
2018

Avvikelse 
(Bud-Pro)

Förändring 
Prog/Bok 

Personalkostnader 371 072 357 072 182 334 51% 360 072 -3 000 -3%
Lokalkostnader 38 704 46 620 22 715 49% 46 620 0 20%
Kapitalkostnader 1 733 2 052 1 198 58% 2 322 -270 34%
Köp av huvudverksamhet 23 418 21 554 12 738 59% 26 984 -5 430 15%
Försörjningsstöd 16 720 15 900 9 698 61% 18 900 -3 000 13%
Övriga kostnader 60 557 49 066 28 818 59% 50 936 -1 870 -16%

Summa kostnader 512 204 492 264 257 501 52% 505 834 -13 570 -1%

Taxor och avgifter -18 679 -8 400 -4 448 53% -8 400 0 -55%
Statsbidrag -65 465 -26 997 -13 727 51% -26 997 0 -59%
Ers FK pers ass -15 397 -13 908 -6 205 45% -12 408 -1 500 -19%
Övriga intäkter -25 904 -34 750 -19 121 55% -34 750 0 34%

Summa intäkter -125 445 -84 055 -43 501 52% -82 555 -1 500 -34%

Verksamhetens nettokostnad 386 759 408 209 214 000 52% 423 279 -15 070 9%

- därav Politisk verksamhet 1 545 1 515 763 50% 1 515 0 -2%
- därav Förvaltningsgemensamt 23 027 37 720 12 086 32% 34 720 3 000 51%
- därav Individ o familjeomsorg 64 933 68 925 42 817 62% 75 855 -6 930 17%
- därav LSS 97 477 94 160 52 217 55% 100 030 -5 870 3%
- därav VoO 1/Hemtjänst o HSL 95 375 90 468 47 534 53% 95 468 -5 000 121%
- därav VoO 2/Vårdboenden 104 402 115 421 58 583 51% 115 691 -270  
 
Prognosen för Socialnämndens verksamhet 
visar ett underskott mot budget med15 mkr. 
Personlig assistans enligt LSS prognostise-
rar till minus 5,9 mkr främst beroende på 
fler beviljade assistanstimmar för brukare 
som inte har beslut enligt SFB (Socialförsäk-
ringsbalken). Ökad volym inom hemtjäns-
ten, kostnader för hemtagningsteamet och 
köp av sjukskötersketjänster från beman-
ningsföretag under semesterperioden ger 
en prognos för Vård och omsorg 1 på sam-
manlagt minus 5,0 mkr. Av Individ- och fa-

miljeomsorgens prognos på minus 6,9 mkr 
avser 4,0 mkr integration barn/unga bero-
ende på dels personalkostnader i samband 
med avveckling av boendeplatser dels lägre 
ersättning från Migrationsverket. Reste-
rande underskott inom IFO beror på fler ex-
terna LSS-placeringar och högre kostnader 
för försörjningsstöd. 

Det prognostiserade överskottet för förvalt-
ningsgemensamt avser ej utnyttjad del av 
planeringsreserven. 
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Socialnämndens – Investeringsprognos och delårsutfall för 2018  

Investeringsresultat SOC                        
(belopp i tkr)

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Utfall 2018 
(jan-jun)

Förbrukn. 
Utfall/Bud 

Prognos 
2018

Avvikelse 
(Bud-Pro)

Inventarier 600 93 16% 600 0
Fordon Hemtjänst 200 0% 200 0
Vårdsängar och hjälpmedel 600 297 50% 600 0
Inventarier, nytt vårdboende 680 171 25% 680 0

Summa nettoinvestering 5 708 2 080 561 27% 2 080 0  

Investeringarna förväntas hållas inom bud-
getram. Av det gemensamma anslaget för 

inventarier har 200 tkr omfördelats för in-
köp av bil till hemtjänsten. 

 
Volymmått 
 
Socialnämnd - Volymmått 2015-2018  

Volymmått - Socialnämnd Bokslut 
2015

Bokslut 
2016

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Utfall           
jan-jun

Antal årsarbetare 502,00 542,00 560,00 578,00 582,00
Individ- och familjeomsorg
Vårddygn på institution, vuxna missbruk 520 520 1 497 1 000 621
Antal på institution, vuxna missbruk 2,2 2,2 5,1 3,0 4,7
Vårddygn på institution, barn o familj 1 566 1 566 802 1 000 540
Antal på institution, barn o familj 5,3 5,3 2,4 3,0 4,6
Vårddygn på konsulentstödda familjehem 636 636 778 360 181
Antal hushåll  med försörjningsstöd, snitt 177 177 179 180 200
- varav i åldersgruppen 18-24 år 34 34 37 40 38

LSS
Antal omsorgstagare i  särskilt boende 77 77 78 78 78
Antal omsorgstagare med personlig ass 40 40 42 41 44
- varav SFB 24 24 23 23 24

- varav ej SFB 16 16 19 18 20

Vård och omsorg
Antal brukare i  ordinärt boende, genomsnitt 325 325 337 365 336
Antal planerade timmar i  ordinärt boende 115 063 115 063 119 563 120 500 65 748
Antal platser på vård- och omsorgsboende 138 138 148 158 158
Antal korttidsplatser 29 29 29 29 29  
 
IFO: Jämfört med budget har fler varit insti-
tutionsplacerade inom vuxna missbruk än 
budgeterat under första halvåret. Totalt har 
10 unika personer varit placerade under pe-
rioden och 2018-06-30 var en person på in-
stitution. Inom barn och familj var två unga 
placerade på institution perioden jan – april. 
Under maj tillkom två stycken mor-
/barnplaceringar, sammanlagt sex personer, 
varav en avslutas i början av augusti. Antal 

hushåll med försörjningsstöd är fler jämfört 
med budget.  

LSS: Antal omsorgstagare med personlig as-
sistans ökar. För personlig assistans ej SFB 
anger volymmåttet redovisade timmar så 
långt det är möjligt och beviljade timmar 
där redovisade timmar saknas vid mättill-
fället. Antal timmar omräknat till helår ger 
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för närvarande en prognos på cirka 11 000 
timmar utöver budget.  

VoO: Antal hemtjänsttimmar ökade under 
våren men har minskat under juni – juli. 
Prognos utifrån utfallet jan – juni ger cirka 
11 000 timmar utöver budget. Antal brukare 
har också minskat de senaste månaderna. 

Kö till vård- och omsorgsboende är oföränd-
rat sedan Akvarellen öppnade hösten 2017 
medan antal vistande  på korttidsplats är 
färre 2018-06-30 då man minskat antal 
platser under sommaren.  

 

 
Måluppfyllelse 
 
Socialnämnd - Uppföljningsmått delår 2018 
 
Inga av Socialnämndens uppföljningsmått 
för 2018 har ett färdigt årsresultat vilket 
medför att inget redovisas. 
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De kommunala bolagen 
 
Kumla Fastigheter AB 
I delårsrapporten per 2018-06-30 redovisas 
ett resultat på 4,5 mkr (Prognos för helår      
-6,4 mkr). Resultatet är lägre än föregående 
års resultat vid samma tid, främst beroende 
på att bolagets största hyresavtal med en år-
lig hyresintäkt om ca 21 mkr upphörde vid 
årsskiftet. Därmed återtogs också fastighet-
en Kajan 5 inom bolagets underhållsområde 
vilket  innebär ökade driftkostnader mot fö-
regående år. Några hyresgäster har också 
sagt upp sina hyresavtal och lämnat sina lo-
kaler, men de flesta av dessa lokaler har fått 
nya hyresgäster.  

Under perioden har ett tiotal nya hyreskon-
trakt tecknats varav de största i samband 
med en nyetablering på fastigheten Radion 
1-3, Radiogatan/Mastgatan, som möjliggjor-
des då tidigare hyresgäst omlokaliserades 
till fastigheten Jupiter 1, Marsvägen. Bolaget 
har under första halvåret avyttrat 2 fastig-
heter Kvarntorp 6:8 (0,65 mnkr) samt Gros-
sisten 1 (5,8 mnkr).  

Vakansgraden uppgick per 2018-06-30 till 
18 procent vilket är högre än önskvärt. 
Detta kan i första hand härledas till tomstäl-
landet av Kajan 5, Västra Drottninggatan, 
men även andra fastigheter såsom Axeln 4, 
Viagatan, delar av Radion 2, Mastga-
tan/Radiogatan, och Oxen 17, Västra Drott-
ning-gatan/Kumla-Frasses Gata, har besvä-
rats av långvariga vakanser. Anledningen till 
dessa vakanser varierar från fall till fall och 
en stor del av den vakanta lokalytan fordrar 
renoverings- och anpassningsarbeten vilka 
lämpligast görs i samband med etablering 
av ny hyresgäst. 

Uthyrningsverksamheten påverkas även av 
att fastigheterna Grossisten 1, Norra Mosvä-
gen/Företagsgatan och Kvarntorp 6:8 har 
avyttrats, där den förra minskar den årliga 
hyresintäkten med cirka 0,45 mnkr och den 
senare sänkte vakansgraden något.  

Investeringsverksamheten har minskat mot 
samma period föregående år och ligger på 
ca 4,4 (23) mkr.  Några projekt har avslu-
tats, andra kommer att färdigställas under 
innevarande år och några fortgå en bit in på 
nästa år. Projekten avser hyresgästanpass-

ningar och de största har gjorts och görs i 
fastigheterna Radion 2, Mastga-
tan/Radiogatan och Kullagret 2, Viagatan. 

Under perioden inleddes diskussioner med 
en lokal aktör om att uppföra en Padelhall i 
Sörby-området för vidare uthyrning. Hyres-
förhandlingar och byggprojektering var 
långt gångna vid halvårsskiftet och bygget, 
med en ursprunglig budget om 20 mkr, vän-
tas kunna starta under hösten 2018.  

 
Kumla Bostäder AB 
Kumla Bostäder AB är ett av Kumla kom-
mun helägt bostadsföretag med inriktning 
på att förvärva, försälja, bygga och förvalta 
fastigheter. Övergripande mål för verksam-
heten är att erbjuda alla som väljer Kumla 
som bostadsort bra bostäder och hög bo-
stadsservice till rimligt pris.  

Delårsresultatet efter finansiella poster 
uppgår till 4,5 mkr (8). Prognosen på helår 
beräknas till 14,5 mkr. I prognosen beräk-
nas en reavinst om ca 10,5 mkr. Bortser 
man från denna är prognosen 3 mkr vilket 
är i linje med tidigare redovisad budget. Bo-
lagets nettoomsättning (rörelseintäkter) 
under perioden uppgår till 92 mkr (90,5). 
Bostadshyrorna höjdes med i genomsnitt 1 
procent den 1 januari 2018.   

Antalet lediga lägenheter uppgår vid peri-
odens slut till 6 (2) motsvarande ca 0,3 pro-
cent (0,1) av beståndet. Antalet lediga lä-
genheter för 1:a halvåret 2018 har i snitt va-
rit 2 per månad.  

Periodens kostnader inklusive planenliga 
avskrivningar uppgår till 73 mkr (67,5). Pe-
riodens investeringar i fastigheter uppgår 
till 2,2 mkr (33,4). Investeringar i maskiner 
och inventarier uppgår till knappt 0,5 mkr 
(1). 

Finansnettot, varav största posten är ränte-
kostnader och borgensavgift till Kumla 
kommun, uppgår till 14,4 mkr (15). Under 
perioden 2017-07-01 till och med 2018-06-
30 har nya lån upptagits med 30 mkr. De 
likvida medlen uppgår vid rapportperiodens 
utgång till 48,5 mkr (4,2). Av koncernkredi-
ten om 20 mkr (20) är 0 (0) utnyttjade vid 
rapportperiodens utgång. 
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De långfristiga skulderna uppgår till 1 254 
mkr (1 224). Den genomsnittliga räntan in-
klusive borgensavgift för 2018 beräknas till 
2,28 procent. Den genomsnittliga ränte-
bindningstiden var vid periodslutet 3,1 (4,0) 
år. 

Stor vikt läggs vid att upprätthålla en god 
underhållsnivå av våra fastigheter. Det är 
viktigt att fastigheterna är underhållna, 
energieffektiva och lättskötta för att få en ef-
fektiv och ekonomisk förvaltning på sikt.  

I september förra året förvärvades Drivbän-
ken i Örebro AB där fastigheten Guldsmeden 
14 finns. Det är en strategiskt bra belägen 
fastighet där fokus har varit att fylla de 
tomma affärslokalerna. Under året har nya 
kontrakt tecknats med Subway, Swedbank, 
Fastighetsbyrån och La Gondola. Ombygg-
nationerna kommer att påbörjas under hös-
ten. 

Under 2018 kommer bolaget att genomföra 
tre försäljningar av fastigheter. Gladan 2 i 
kvarteret Gladan Rapphönan är såld till 
kommunen för att möjliggöra nyproduktion 
för hela kvarteret. Avtal om försäljning har 
tecknats av en fastighet på Flinkagatan där 
en hyresgäst har köpt den bostad de hyrt av 
oss under många år. Försäljning av kvarte-
ret Jägaren till Hamraj (Byggtema) kommer 
att ske den 1:a oktober. Det är ett bostads-
kvarter där merparten av byggnaderna 
kommer rivas och ersättas av 175-200 nya 
lägenheter, 

I PeKum har inriktning för projektet i 
Smedstorp ändrats från en försäljning av 
bostadsrätter till försäljning av 10 stycken 
tomter. Försäljning beräknas komma igång 
under senare delen av 2018. PeKums pro-
jektering pågår fortfarande för kvarteret 
Gladan Rapphönan. Den första etappen med 
ca 50 hyresrätter beräknas att påbörja runt 
årsskiftet. 

From 2019 kommer nya ränteavdragsbe-
gränsningar att införas vilket kommer få en 
stor effekt på bolaget då bolaget är högt be-
lånat. EU-kommissionen har lagt fram ett 
antal förslag som kommer påverka oss i mer 
eller mindre grad. Ett nytt direktiv gällande 
energiprestanda i byggnader har presente-
rats vilket kortfattat innehåller krav på 
laddstationer vid nybygge, individuell mät-

ning och debitering av värme och varmvat-
ten.  

Målet att nyproducera 45 lägenheter per år 
kommer under året inte att uppnås. Det 
finns flera projekt som är under utredning 
men som ännu inte kommit igång. Tanken är 
dock att nyproduktion inte enbart ska ske 
genom Kumla Bostäder/PeKum utan även 
av andra externa aktörer vilket vi agerar och 
arbetat för bl.a. genom försäljning av kvar-
teret Jägaren. 

 
KumBro Utveckling AB med dotterbolag 
Örebro och Kumla kommuner har tillsam-
mans bildat KumBro Utveckling AB. Bolaget 
har till ändamål att äga, förvärva och ut-
veckla gemensamma bolag för Örebro och 
Kumla kommuner inom området energi och 
teknisk försörjning. Bolaget ska även ut-
veckla nya samarbetsformer och projekt 
mellan de två kommunerna inom sitt verk-
samhetsområde. Kumla kommun äger 20 
procent av aktierna och Örebro kommun 80 
procent. Utvecklingsbolaget ägde och förval-
tade aktier i dotterföretag till ett bokfört 
värde av 71 mnkr 30 juni 2018. 

De båda kommunerna har därefter beslutat 
att bilda två dotterbolag.  

KumBro Vind AB som har till ändamål att 
planera, projektera och äga vindkraftverk, 
upphandla och producera vindkraft för 
energiförsörjning, samt svara för administ-
ration och kompetens kring vindkraft i det 
egna bolaget och dess ägare. Bolaget ska på 
grundval av den genomsnittliga totala om-
sättningen utföra mer än 80 procent av sin 
verksamhet för Örebro kommun, Kumla 
kommun och Futurum Fastigheter i Örebro 
AB. KumBro Vind AB ägde vid ingången av 
2018 sexton vindkraftverk med en installe-
rad effekt på 31,8 MW, och en normalårs-
produktion på 96 GWh. Den totala elpro-
duktionen per 30 juni 2018 uppgick till 38,9 
GWh, vilket motsvarar ca 77 procent av 
normalproduktion. Det bokförda värdet på 
bolagets materiella anläggningstillgångar 
uppgick till 402 mnkr. Inga investeringar är 
gjorda under 2018.  

KumBro Stadsnät AB har till ändamål att 
skapa ett öppet och konkurrensneutralt 
bredbandsnät inom Örebro och Kumla 
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kommuner för anslutning av kommunens 
förvaltningar, som också ger möjlighet för 
anslutning av företag, hushåll och andra or-
ganisationer i de båda kommunerna. Stads-
nätsbolaget ägde och förvaltade per 30 juni 
2018 ett bredbandsnät på totalt 1312 km 
med ca 38 500 driftsatta portar. Det bok-
förda värdet på bolagets anläggningstill-
gångar uppgick till 256 mnkr och investe-
ringarna till den 30 juni har uppgått till 23 
mnkr. Planerade investeringar under 2018 
uppgår till totalt 38,5 mnkr. 

Det senare bolaget är ett samgående mellan 
de båda kommunernas stadsnätsbolag. Där-
utöver äger KumBro utveckling AB 50 pro-
cent av aktierna i Biogasbolaget i Mellansve-
rige AB. Dess verksamhet omfattar biogas-
produktion, distribution och försäljning av 
biogas till företag och tankställen i 
Karlskoga och Kumla. Huvudsaklig verk-
samhet har under året varit att stabilisera 
och effektivisera anläggningen och under 
året succesivt öka produktionen. Bolaget 
har även arbetet mycket med ett anbud på 
den regionala biogasmarknaden. Anlägg-
ningen har per 30 juni 2018 producerat 13 
GWh biogas under året av en total kapacitet 
om 48 GWh.  

Den senaste sammanställningen (per den 30 
juni) för de tre bolagen redovisade följande 
resultat. Kumbro Utveckling AB -1,6 mkr 
(prognos på helåret -2,7 mkr), Kumbro Vind 
AB -0,26 mkr (prognos -0,396 mkr), Kum-
bro stadsnät AB 7,9 mkr (prognos 14,2 mkr) 
och Biogasbolaget i Mellansverige -3,9 mkr 
(prognos -6,6 mkr). 

Scantec AB ägs till hälften vardera av 
Kumla kommun och Region Örebro läns för-
valtnings AB. Bolaget ska driva en trafikö-
vervakningsplats och utveckla den till ett 
trafikcentrum och i samband med det er-
bjuda utbildning av fordonsförare och in-
struktörer.  

I delårsrapporten per 2018-06-30 redovisas 
ett resultat på 0,2 mkr (Prognos för helår 
0,65 mkr). Resultatet är bättre gentemot 
samma period föregående år samt ligger 
även något bättre än budgeterat. Den fort-
satt positiva trenden är frukten av ett över 
tid målinriktad arbete. 

Lönsamhet och investeringar har under 
detta arbete varit i fokus, där investeringar-
na främst varit riktade mot utveckling av 
bolagets övningsbanor och där tillhörande 
infrastruktur. 

Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund 
för räddningstjänsten där Örebro, Kumla, 
Hallsberg, Askersund, Laxå, Nora, Lindes-
berg och Ljusnarsbergs kommuner är med-
lemmar. Ljusnarsbergs kommun är ny med-
lem från och med 2018.  

Resultatet för delåret är -0,24 mkr och pro-
gnosen för helåret är i dagsläget 0 då sum-
meringen av sommarens bränder inte är 
klar. 

Nerikes brandkår ingår i koncernredovis-
ningen från och med delår 2017.   
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Finansiella rapporter 

Resultaträkning 
 

2018
Budget       

2018
Juni            
2018

Prognos      
2018

Budget-       
avvikelse

Juni              
2017

Bokslut 
2017

Juni 
2018

Juni 
2017

Bokslut 
2017

Verksamhetens intäkter 190 212 0 216 732 417 719 323 020 348 997 686 025

Verksamhetens kostnader -1 150 070 -747 596 -1 135 746 14 324 -728 572 -1 505 009 -821 107 -786 020 -1 589 831

Avskrivningar -66 906 -30 209 -66 906 0 -28 595 -59 105 -76 308 -74 785 -183 100

Verksamhetens nettokostnad -1 216 977 -587 593 -1 202 652 14 325 -540 435 -1 146 395 -574 395 -511 808 -1 086 906

Skatteintäkter 955 192 479 183 956 693 1 501 461 065 924 519 479 183 461 065 924 519

Generella statsbidrag o utjämning 294 823 148 817 294 775 -48 144 583 293 869 148 817 144 583 293 869

Finansiella intäkter 9 200 16 990 18 914 9 714 7 923 13 269 13 739 4 562 7 576

Finansiella kostnader -5 578 -1 488 -3 828 1 750 -1 353 -3 950 -24 232 -26 733 -54 130

Resultat före extraordinära poster 36 660 55 908 63 902 27 242 71 782 81 311 43 112 71 669 84 929

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skattekostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 755

Årets resultat 36 660 55 908 63 902 27 242 71 782 81 311 43 112 71 669 79 174

Resultaträkning                                      
(Belopp i tkr)

Kommunen Koncernen
2018 2017 2017

 
 

Balanskravsutredning 
 
Belopp i tkr 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
Årets resultat 55 908 81 311 71 782
Reducering av samtliga  realisationsvinster -15 869 -29 699 -22 019
Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - -
Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - -
Orealiserade förluster i värdepapper - - -
Årets resultat efter balanskravsutredning 40 039 51 612 49 764
före avsättning till RUR

Medel till resultatutjämningsreserv - - -
Medel från resultatutjämningsreserv - - -
Årets balanskravsresultat efter 
 avsättning till RUR 40 039 51 612 49 764
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Kassaflödesanalys 
 

Juni Juni Juni Juni
2018 2017 2018 2017

Den löpande verksamheten
Årets resultat 55 908 71 782 43 112 71 669
Justering, avskrivningar 30 209 28 595 76 308 74 785
Just för övriga ej likviditetspåverkande poster -16 140 -19 997 -18 489 5 675

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 69 977 80 380 100 930 152 129

Ökning(-), minskning(+) kortfristiga fordringar 23 527 23 967 -387 24 676
Ökning(-), minskning(+) förråd -411 -338 31 853 -401
Ökning(+), minskning(-) kortfristiga skulder -38 910 -83 377 -43 513 -84 292

Medel från den löpande verksamheten 54 182 20 632 88 883 92 112

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -45 992 -95 185 -37 236 -162 485
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 16 458 22 315 24 786 22 213
Investeringsbidrag 0 0 0 0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -2 596 -43 -2 596 -3 743
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Medel från investeringsverksamheten -32 129 -72 913 -15 046 -144 015

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 0 50 000 -35 194 51 916
Övrig ökning av långfristiga skulder 4 013 1 909 0 0
Övrig minskning av långfristiga skulder 0 0 0 0
Ökning av långfristiga fordringar 0 0 0 130
Minskning av långfristiga fordringar 214 214 883 0

Medel från finansieringsverksamheten 4 227 52 123 -34 311 52 046

Årets kassaflöde
Likvida medel årets början 187 577 155 150 369 479 269 039
Likvida medel 2018-06-30 213 857 154 992 408 995 269 181

Förändring av likvida medel 26 280 -158 39 516 142

Kassaflödesanalys (Belopp i tkr) Kommunen Koncernen
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Balansräkning 
 

2018 2018
Juni Juni Bokslut Juni Juni Bokslut 
2018 2017 2017 2018 2017 2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 232 587 1 171 407 1 213 469 3 278 982 3 352 079 3 314 445
Maskiner och inventarier 70 255 67 615 74 180 93 820 91 532 99 681
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar 5 520 5 948 5 734 22 436 18 912 23 320
Aktier, andelar mm 29 353 28 058 26 758 44 051 31 027 41 455
Summa anläggningstillgångar 1 337 716 1 273 028 1 320 140 3 439 290 3 493 550 3 478 901

Omsättningstillgångar
Förråd 1 809 3 850 1 398 2 889 4 745 2 502
Kortfristiga fordringar 80 864 91 538 104 391 90 262 104 948 122 114
Kortfristiga placeringar 103 605 105 292 106 325 107 591 108 880 110 257
Kassa och bank 110 252 49 699 81 252 301 404 160 301 259 222
Summa omsättningstillgångar 296 530 250 379 293 366 502 145 378 874 494 095

SUMMA TILLGÅNGAR 1 634 246 1 523 407 1 613 507 3 941 436 3 872 424 3 972 996

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER

Eget kapital 1 197 187 1 132 145 1 141 279 1 318 796 1 281 171 1 271 716
- därav årets resultat 55 908 71 782 81 311 43 112 71 669 79 174

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 33 712 34 646 33 983 43 338 44 032 43 291
Avsättning för skatteskuld obeskattade rese 0 0 0 17 856 14 060 17 856
Övriga avsättningar 0 0 0 88 0 69
Summa avsättningar 33 712 34 646 33 983 61 283 58 092 61 216

Skulder
Långfristiga skulder 212 682 196 343 208 669 2 302 525 2 297 119 2 337 719
Kortfristiga skulder 190 665 160 272 229 576 258 833 236 042 302 345
Summa skulder 403 347 356 615 438 245 2 561 358 2 533 161 2 640 064

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 1 634 246 1 523 407 1 613 507 3 941 436 3 872 424 3 972 996

Soliditet % 73,3% 74,3% 70,7% 33,5% 33,1% 32,0%
Soliditet % (inkl pensionsåtagande <1998) 50,9% 49,8% 48,1% 23,9% 23,4% 22,6%

Ställda panter och ansvarsförbindelser
Pensionsåtagande före år 1998 365 384 373 968 365 563 375 018 373 968 374 871
Ställda panter 0 0 0 64 448 1 038
Borgensåtagande 2 158 279 2 110 096 2 130 096 16 400 14 000 16 400

Balansräkning                                                                                                                                    
(belopp i tkr)

Kommunen Koncernen
2017 2017

 
 
Av borgensåtagandet i delårsrapporten avser 1 951 500 tkr borgen till helägda kommunala bo-
lag varav 1 254 800 tkr avser Kumla Bostäder AB och 696 700 tkr Kumla Fastighets AB. Borgen 
för delägda företag uppgår till 2 141 879 tkr, varav 66 979 tkr avser KumBro Utveckling AB, 42 
000 tkr avser KumBro Stadsnät AB, 71 400 tkr avser KumBro Vind AB, och  10 000 tkr avser 
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Scantec AB. Övriga borgensåtaganden uppgår till 16 400 tkr varav 14 000 tkr avser Föreningen 
Folkets Hus i Kumla och 2 400 tkr avser Biogas i Mellansverige AB . 

Kumla kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sve-
rige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Vid en uppskattning av den finansiella 
effekten av Kumla kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 
2018-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 418 873 772,8 tkr och 
totala tillgångar 413 618 049,9 tkr. Kumla kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick 2 
505 839 4 tkr och andelen av de totala tillgångarna 2 502 720,3 tkr. 

Driftredovisning 
 

Budget       
2018

Juni              
2018

Prognos      
2018

Budget-       
avvikelse

Bokslut 
2017

Juni            
2017

Kommunledningskontor (KS) -122 861 -50 712 -114 611 8 250 -113 315 -50 308

Sydnärkes lönenämnd 0 607 0 0 0 614

Myndighetsnämnd -391 -212 -406 -15 -333 -166

Samhällsbyggnadsnämnd -32 414 -16 259 -37 414 -5 000 -19 949 -9 261

Kultur- och fritidsnämnd -75 165 -36 387 -74 857 308 -83 198 -38 800

Nämnd för l ivslångt lärande -573 810 -285 670 -575 814 -2 004 -561 352 -283 147

Socialnämnd -408 209 -214 002 -423 279 -15 070 -386 759 -178 802

Summa nämnder -1 212 850 -602 636 -1 226 381 -13 531 -1 164 908 -559 869

Finansförvaltning 1 249 509 658 544 1 290 282 40 773 1 246 219 631 651

Resultat 36 660 55 908 63 902 27 242 81 311 71 782

2018 2017Driftresultat per nämnd                  
(Belopp i tkr)

 
 

Investeringsredovisning 
 

Budget       
2018

Juni            
2018

Prognos      
2018

Budget-       
avvikelse

Bokslut 
2017

Juni              
2017

Kommunledningskontor (KS) 5 700 424 5 000 700 -7 889 -5 620

Samhällsbyggnadsnämnd 145 340 42 184 140 555 4 785 -155 971 -63 580

Kultur- och fritidsnämnd 4 065 2 345 1 915 2 150 -5 021 -2 703

Nämnd för l ivslångt lärande 6 740 1 169 6 740 0 -2 900 -533

Socialnämnd 2 080 561 2 080 0 -5 707 -538

Summa nämnder 163 925 46 683 156 290 7 635 -177 488 -72 973

Nettoinvesteringar per 
nämnd (Belopp i tkr)

2018 2017

 
 

Redovisningsprinciper 
Redovisningen har skett enligt god redovisningssed och i överensstämmelse med kommunal re-
dovisningslag. På balanskontot kassa och bank redovisas endast kommunens andel av likvida 
medel på koncernkontot.  Likt delår 2017 redovisas semesterlöneskulden separat och påverkar 
inte resultatet. I övrigt är redovisningsprinciperna oförändrade mot årsbokslut 2017. 
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