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Årsredovisning 2017 

 

Askersunds kommuns årsredovisning avlämnas av kommunstyrelsen till kommun-

fullmäktige. Den vänder sig till kommuninvånare, förtroendevalda och anställda 

och även till externa  intressenter i form av kreditgivare, leverantörer och andra of-

fentliga myndigheter. 

 

Årsredovisningen produceras av Kommunledningsförvaltningen för kommunstyrel-

sen. 

Enligt 4 kap i den kommunala redovisningslagen skall årsredovisningen innehålla 

en förvaltningsberättelse. Denna ska ge en bild av utvecklingen i de kommunala 

verksamheterna. Här redovisas viktiga händelser som inte går att utläsa av resultat– 

och balansräkningarna men som är viktiga för att bedöma kommunens ekonomi. Av 

förvaltningsberättelsen skall även framgå väsentliga händelser under året, kommu-

nens förväntade utveckling, väsentliga personalförhållanden samt andra förhållan-

den som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala verk-

samheten. 

Fotograf omslag: Iconphoto 

Fotograf ovan: Iconphoto 
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Antal invånare  31 dec 11 175  Skolor, antal 8 

Landareal, km2 821  Förskolor, antal 13 

Antal invånare per km2 14  Fritidshem, antal 11 

Skatt kommunen 21:95  Kök, antal 18 

Skatt Askersunds församling 1:44  Bibliotek, antal 3 

Skatt Hammars församling 1:39  Badplatser, antal 9 

Skatt Lerbäcks församling 1:62  Parker, yta (ha) 65 

Skatt Snavlunda församling 1:62  Parkeringsplatser, antal 960 

Mandatfördelning 2015-2019 :   Fritidsgårdar, antal 2 

Socialdemokraterna 13  Lekplatser, antal 44 

Moderaterna 6  Idrottsplatser, antal 1 

Sverigedemokraterna 4  Turistbyråer, antal 1 

Centerpartiet 3  Äldreboenden, antal 4 

Vänsterpartiet 2  Vattenverk producerande, 4 

Kristdemokraterna 2  Pumpstationer, antal 63 

Miljöpartiet 2  Vattenledningar, km 457 

Folkpartiet 1  Reningsverk             5 

Totalt 33  Spill– och dagvattenledning, 

km 

        226 

Gemensamma nämnder: 

Sydnärkes Miljönämnd 

 

Taxe- och Avgiftsnämnd 

 

Sydnärkes lönenämnd 

 

Sydnärkes IT-nämnd 

 



  

                        

Förra årets ingress började med att vi det året uppnått ett resultat som 

skulle vara svårslaget. Nu visar det sig att vi med råge överträffar detta 

tack vare den koncernbildning som kommunen genomfört i slutet på 

2017. Dock ska vi påminna oss om att det så kallade balanskravet visar 

på ett minusresultat. Detta faktum kan vara svårt att förklara på ett pe-

dagogiskt sätt. Båda resultaten är sanna och pekar på olika typer av 

effekter av vår ekonomiska ställning. 

 

Vi kan i alla fall slå fast att vi för framtiden bär med oss ett negativt 

resultat -4,4 miljoner som vi skall återställa inom tre år. Vi kan också 

läsa ut att flera nämnder har haft det tufft att klara sin budget. Detta 

trots att mycket arbete skett och fortfarande sker för att hålla sin ram. 

 

Det är helt nödvändigt att man har förmågan att hålla huvudet kallt i 

tider som är svårare rent ekonomiskt. Det är viktigt att inte gripas av 

panik och vidta åtgärder som är dåligt genomtänkta. Det är förstå inte 

bra att sitta still i båten, men det kan ibland vara bättre än att skena 

iväg med åtgärder som sedan visar sig inte fungera i praktiken. 

 

En kommuns uppdrag är inte att gå med vinst, eller generera pengar till 

ägarna. Vårt uppdrag är att ge service till våra medborgare och besö-

kare. Den uppgiften klarar vi riktigt bra. Självklart har även vi förbätt-

ringsområden, men till allra största delen har vi medarbetare och orga-

nisation som väl svarar upp till den verksamhet vi vill erbjuda. 

 

Det händer fortfarande mycket bra saker i vår kommun. Bostadsbyg-

gandet hålls igång på bra nivå, Sjöängen har klarat sitt första helår med 

en alldeles fantastisk verksamhet. Vår vårdpersonal ger service till 

äldre och sjuka. Vi ger omsorg till de som behöver. Pedagoger av olika 

slag hjälper barn och ungdomar in i vuxenlivet. Fritidsgård, väghåll-

ning, föreningsbidrag, ja det finns hur mycket som helst att redovisa. 

Ingen verksamhet är förmer än någon annan. Allt hänger samman och 

har beroende av varandra. 

 

Jag är stolt över den verksamhet vi bedriver. Jag vet att vissa saker kan 

bli bättre. Vi har en mer ansträngd ekonomi de närmaste åren. Vi kom-

mer med gemensamma krafter gå stärkta ur det arbetet och fortsätta 

bygga en kommun med framtidstro. Där vår lilla stad utvecklas, där 

våra tätorter och landsbygd också känner att de är en del av kommu-

nen. Om vi alla hjälps åt, finns det goda möjligheter att lyckas i vår 

kommun! 

 

 

Per Eriksson 

kommunstyrelsens ordförande (S) 

 

2017 Vi har vår framtidstro! 

Per Eriksson 

Kommunstyrelsens ordförande 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Kommunens utveckling 
 

Antalet invånare ökar  
Vid årsskiftet hade kommunen 11 175 invånare. Det är 107 

kommuninvånare färre än för ett år sedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under året har 625 personer flyttat in till kommunen och 678 

har flyttat ut. Det innebär att kommunen har ett flyttningsunder-

skott på 53 personer som kan jämföras med föregående års flytt-

ningsöverskott på 171 personer.  

 

Antalet födda har minskat något jämfört med året innan. Under 

2017 föddes 96 barn i kommunen. Antalet avlidna invånare 

uppgick emellertid till 150 personer, vilket var 10 fler  än 2016. 

Totalt uppgår födelseunderskottet till 54 personer 2017 mot 37 

personer 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetslöshet 
Arbetslösheten som andel av den registerbaserade arbetskraften 

har i princip under hela året varit länets tredje lägsta. Per den 

sista december uppgick arbetslösheten till 5,3 % (6,3 %) inklu-

sive personer i arbetsmarknadsåtgärder. Det är under genom-

snittet i länet, där siffran var 7,8 % (8,3 %), och under riksge-

nomsnittets 7,5 % (8,0 %). Andelen öppet arbetslösa var 3,4 % 

(3,9 %) i Askersund, vilket var 0,7 procentenhet lägre än i riket 

och 1,3 procentenheter lägre än länet. 

Måluppfyllelse av övergripande mål 

Finansiella mål: 

 
 Kommunens ekonomiska planering ska präglas av långsik-

tighet och utgå från god ekonomisk hushållning. Målet är  

uppfyllt. 
 Det är ekonomin som sätter gränsen för verksamhetens om-

fattning. Målet är  inte uppfyllt. 

 Det egna kapitalet ska skyddas mot inflationen. Målet är  

uppfyllt. 

 Lånefinansiering av investeringar ska undvikas och begrän-

sas till affärsverksamheten och strategiska investeringar. 

Målet är uppfyllt. 

 Utrymme ska skapas för sparande till kommande pensions-

utbetalningar motsvarande minst 1,5 % per år av kommu-

nens pensionsskuld.  Målet är inte uppfyllt. 

 På sikt ska kommunens redovisa årliga resultat som minst 

motsvarar 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Målet är uppfyllt. 
 

Strategiska mål: 
 

Kommunen har upprättat en vision med fem övergripande strate-

giska områden (se nedan), på nästa uppslag redovisas måluppfyllel-

sen. 

 

 Attraktiva boende– och livsmiljöer: Förutsättningar  ska 

skapas för att boende och inflyttning ska vara möjlig i alla delar 

av kommunen. 

 Gott liv hela livet: Mångfald, folkhälsa och jämställdhet är  

viktiga framgångsfaktorer för att en kommun ska uppfattas som 

öppen och tolerant. 

 Lust att lära: I kommunen ska vi erbjuda en skola med lust 

att lära, utmana och inspirera till det livslånga lärandet.  

 Ett starkt näringsliv: Kommunen ska arbeta aktivt tillsam-

mans med det lokala näringslivet och andra myndigheter och 

organisationer i syfte att förbättra näringslivs– och arbetsmark-

nadssituationen i kommunen. 
 Effektiv resursanvändning: Att resurserna ska användas på 

ett effektivt sätt gäller både natur och miljö i vår omvärld såväl 

som kommunens egna resurser i form av personal och skatte-

medel. 

Antal invånare
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Förvaltningsberättelse 
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Förvaltningsberättelse 

Måluppfyllelse 

 

Kommentarer kring måluppfyllelsen: 

I grunden ökar kommunens attraktionskraft genom att kommunens nämnder strävar efter att bedriva sina verksam-

heter på ett så bra sätt som möjligt och därigenom uppnå ökad inflyttning. Därutöver sker ett aktivt arbete med att 

visa upp kommunen genom marknadsföring. Att aktivt arbeta för att ett flertal av de nyanlända flyktingar som 

kommit till kommunen under senaste året ska ges möjlighet att etablera sig här. Det blir allt tydligare att graden av 

måluppfyllelse hänger ihop med utvecklingen på bostadsmarknaden. 

 

Kommentarer kring måluppfyllelsen: 

Det finns ett uppdämt behov av bostäder i kommunen och det finns ett starkt intresse hos flera aktörer att bygga 

men den långt framskridna planeringen av bostadsbyggandet hålls tillbaka av en överhettad marknad inom bygg-

branschen. 

Under 2018 bedöms långt fler bostäder att färdigställas än vad målsättningen uppger medan antalet nya enfamiljs-

hus är svårare att bedöma. 

 
 

Kommentarer kring måluppfyllelsen: 

Förbättringen av hälsotillståndet hos kommunens invånare är en process som sträcker sig över hela livet där sko-

lans roll med all sannolikhet har störst betydelse över hur hälsotillståndet utvecklas. En ökad läsförståelse i tidiga 

år öppnar möjligheten att forma sin egen framtid vilket får anses vara en av de viktigaste orsakerna till ett gott häl-

sotillstånd. Möjligheten till goda och varierande fritidssysselsättningar ger ytterligare chanser för Askersundarna 

att delta i exempelvis kultur– och idrottsaktiviteter. 

KF:s mål 

nr: 
Beskrivning Målindikator för 2017 Utfall Resultat Kommentar 

1 

Askersund ska ha 

12 000 invånare. 

11 190 invånare enligt 

SCB:s befolkningsstatistik. 

11 175 in-

vånare per 

171231 

  Målet är långsiktigt 

och beräknas inte 

uppfyllas förrän 

tidigast år 2025 

KF:s 

mål 

nr: 

Beskrivning 
Målindikator för 

2017 
Utfall 

Resul-

tat 
Kommentar 

KF:s 

mål 

nr: 

Beskrivning 
Målindikator för 

2017 
Utfall 

Resul-

tat 
Kommentar 

3 

Andelen invånare som 

skattar sitt hälsotill-

stånd som bra ska öka 

72 % enligt mätning-

en Hälsa på lika vill-

kor. 

67 % en-

ligt den 

senaste 

mätningen 

2015. 

  Ny mätning som skett hösten 

2017 har ännu inte redovi-

sats på kommunnivå utan 

endast på länsnivå på grund 

av den låga svarsfrekvensen. 

2 

Färdigställandet av 

attraktiva boendealter-

nativ ska öka i kom-

munen. 

  

Enfamiljshus 

  

Lägenheter i flerfa-

miljshus 

Statistik ifrån SCB. 

  

  

  

  

20 

  

20 

Utfallet 

tom 

171231 är: 

  

  

5 

  

32 

  Pågående projekt avseende 

flerfamiljshus har försenats 

något och färdigställs under 

2017. 
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Förvaltningsberättelse 

Kommentarer kring måluppfyllelsen: 
Barn– och utbildningsförvaltningen har under 2016 arbetat fram rutiner för att från 2017 kunna mäta läsförståelse 

mot målet på ett tillfredsställande sätt. 

Kommentarer kring måluppfyllelsen: 
Askersunds kommun har i de tidigare mätningarna som avser servicenivå och kvalitet i myndighetsutövningen 

legat bland landets bästa kommuner. Ambitionen är att fortsätta ligga på samma höga nivå och att ständigt driva 

ett förbättringsarbete. 

 

Kommentarer kring måluppfyllelsen: 
Resultat motsvarande över 2 % av skatteintäkterna ger på sikt kommunen möjlighet att genomföra större investe-

ringar utan att helt behöva förlita sig på lånefinansiering. 

På grund av stora delar av extern medfinansiering av kommunernas flyktingverksamhet är åren 2015 - 2017 ge-

nerellt sett svårtolkade gällande ekonomiska resultat. 

 

Kommentarer kring måluppfyllelsen: 
Målet avser utsläpp från kommunens egna verksamheter där alla transporter och förbrukning av el, olja värme 

och vatten räknas om till koldioxidutsläpp. 

Hänsyn i mätningen tas även till åtgång av förbrukningsinventarier. 

5 

Företagsklimatet ska 

vara så bra att det vid 

slutet av planperioden 

har nått upp till nöjd-

hetsindex 77. 

Index 77 enligt 

öppna jämförelser. 

Senaste 

utfallet av-

ser 2016 

och låg då 

på index 80 

  Utfallet för 2017 offentlig-

görs 2 maj 2018 

KF:s 

mål 

nr: 

Beskrivning 
Målindikator för 

2017 
Utfall 

Resul-

tat 
Kommentar 

KF:s 

mål 

nr: 

Beskrivning 
Målindikator för 

2017 
Utfall 

Resul-

tat 
Kommentar 

6 

Kommunens ekono-

miska resultat ska på 

sikt uppgå till 2 % av 

kommunens skattein-

täkter. 

0,7 % enligt budge-

terad resultaträkning. 

14,7 % en-

ligt utfall i 

resultaträk-

ningen för 

2017. 

  Resultatet för 2017 blev ett 

överskott på 94,9 mkr. 

KF:s 

mål 

nr: 

Beskrivning 
Målindikator för 

2017 
Utfall 

Resul-

tat 
Kommentar 

7 

Kommunens samlade 

koldioxidutsläpp ska 

minska. 

630 ton CO2 utsläpp. Mätning 

utförd 2017 

visar att 

utsläppen 

minskat till 

679 ton.. 

  Utsläppen har minskat från 

den reviderade mätning från 

2015/2016 med drygt 20 ton. 

KF:S 

mål 

nr: 

Beskrivning 
Målindikator för 

2017 
Utfall 

Resul-

tat 
Kommentar 

4 

Uppnådd läsförståelse 

åk 2 
 100 %  81 %   Första mätningen har skett 

2017. Utökade resurser pla-

neras för  ökad måluppfyl-

lelse. 



  

                        

 

Jämställdhet 
 

Under december månad 2016 startades ett kartläggningsarbete 

för perspektivet måluppfyllelse-genus inom skola och barnom-

sorg. Utsedd personal ansvarar för kartläggning och analys och 

deras arbete har fortlöpt under 2017. Parallellt med detta upp-

drag studerar de genuspedagogik och lärande vilket utmynnar i 

en titel som genuspedagog. Genuspedagog stöttar lärare och 

pedagoger i arbetet med jämställdhet, genus och likabehand-

ling för att stärka undervisningens kvalitet. 

 

Etisk handel 
 

 
Möjligheterna att köpa närodlade råvaror har ökat, Sjöängens 

kök är samdistributionscentral för mottagning av lokala pro-

dukter. Producenterna får ett leveransställe att transportera sina 

varor till. Lokalt producerade varor och oberedda råvaror kan 

tas emot, beredas och levereras vidare till mindre köksenheter. 

Få leveranspunkter och färre transporter gör det möjligt att 

sluta bra avtal med lokala leverantörer. 

 

Fyra lokala avtal har slutits, de avser dryck, ägg, charkuteriva-

ror och naturbeteskött. 

 

Projektet ”Hållbara måltider i Örebro län”, har avslutats under 

hösten. Projektet syftade till att ”utveckla, testa och sprida 

metoder för lustfyllda måltider och hållbar måltidsplanering 

inom offentliga kök. Projektet skulle också förändra samhälls-

strukturer och ha ett miljö- och hälsofrämjande syfte att uppnå 

bestående långsiktiga effekter inte bara i offentliga måltider, 

utan också hos medborgarna i länet.” Måltidsenheten fortsätter 

arbetet med den inriktningen i egen regi. 

 

De ekologiska och/eller närproducerade livsmedlen utgjorde  

25-30 %. I Askersund finns en lista över de ekologiska livsme-

del som alla kök ska använda, ca 90 varor. Ekologiska och 

svenska/närproducerade varor används i första hand. 
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Förvaltningsberättelse 

 

Tillgänglighet 
 
Kommunstyrelsen leder arbetet i kommunen för en ökad 

tillgänglighet och användbarhet för ALLA. Kommunsty-

relsen fungerar som opinionsbildare ut mot näringslivet i 

kommunen samt är kontaktorgan mot Design for all.   

Kommunen erhöll den s.k tillgänglighetsflaggan för tionde 

året i rad och som den enda stad i världen! 

 
Under avsnitten som redovisar nämndernas verksamhet 

under 2017 räknas en rad exempel upp på åtgärder under 

året för att främja tillgängligheten. 

 

Bland annat har: 

 

 Offentliga toaletter i hamnen har tillgänglighetsan-

passats. 

 En tillgänglighetsanpassad toalett har installeras 

vid resecentrum i Askersund. 

 En lekplats med utökad tillgänglighet har anlagts 

på  södra udden i Askersund. 

 Vid renovering av duschrum i Åmmebergs och 

Åsbro skolor har anpassningar gjorts både för ökad 

tillgänglighet för funktionshindrade men även för 

ökad möjlighet till personlig integritet. 

 Vid kommunens skolor införskaffas läsplattor och 

programlicenser för barn/elever som är i behov av 

särskilt stöd. 

 Vid kommunens förskolor sker löpande komplette-

ring av höj– och sänkbara skötbord. 

 

Näringslivsverksamhet 
Vid förfrågningar inom området näringslivsutveckling 

klarar verksamheten av att ge svar inom två arbetsdagar. 

 

Vid förfrågningar om tomter, planbestämmelser, taxor och 

avgifter kan svar lämnas inom 5 arbetsdagar. 

 

Information 
Kommunens tidning Bo i Askersund har delats ut till samt-

liga företag och hushåll i kommunen vid fyra tillfällen 

under 2017. 

  

Samtliga nämnder och styrelser anslår sina protokoll på 

kommunens hemsida och de flesta anslår även kallelser. 

 

 

 
    



  

                        

Förvaltningsberättelse 

Verksamheternas utveckling 
 

 

Barnomsorgen 

 

 

 

 
Nettokostnaden har ökat med 3,1 % från föregående år. Ökningen 

ligger i linje med löneökningar och prisökningar.  

 

Antal barn som har omsorg på obekväm tid har under 2017 legat 

på 22 barn vilket är på samma nivå som föregående år. 

 

Under hösten 2016 har förskolorna i centrala Askersund fått allt 

svårare att ta emot fler barn på grund av utrymmesbrist. Från och 

med januari startade en ny förskola i Kristinagårdens lokaler med 

två nya avdelningar 

 

Antal inskrivna barn i fritidshemmen har ökat något  mellan 2016 

och 2017.  

 

 
Grundskolan 
Nettokostnadsökningen för verksamheten uppgår till 16,6 % från 

föregående år. Ökningen beror främst på att de statliga bidragen 

var ca 7 mkr lägre 2017 i jämförelse med 2016. 

 

 

Vid Närlundaskolan utökades lokalytan under vårterminen via en 

paviljonglösning. 

 

I och med drastisk minskning av antalet asylsökande som kommer 

till kommunen togs beslutet att gästskolan för asylsökande barn 

(Slussen)  avvecklades inför skolstarten på höstterminen. Detta har 

inneburit att de nyanlända elever som finns kvar, eller tillkommer 

i kommunen direktplaceras och kartläggs på respektive skolenhet. 

Askersunds kommun deltar även i en riktad satsning ifrån skolver-

ket avseende nyanländas lärande. 

 

 

Askersunds kommun har under de senaste åren sökt ett antal statsbi-

drag för att kunna utveckla verksamheterna och fortbilda personal. 

Syftet med bidragen är att ge kommunens elever bättre förutsätt-

ningar att nå kunskapsutveckling och en högre måluppfyllelse. 

Statsbidrag som rekvirerats är bland annat Fritidshemssatsning, 

Minskade barngrupper och Lågstadielyftet. De statsbidrags-

finansierade insatserna har en utmaning i att säkerställa långsiktig 

hållbar bemanning då finansieringen är tidsbegränsad och beloppen 

varierar från läsår till läsår.  

Vård och omsorg 

Antalet äldre som får hjälp i hemmet har minskat något  jämfört 

med 2016 och antalet beviljade timmar inom hemtjänsten har mins-

kat kraftigt. Antalet äldre i särskilt boende har legat tämligen kon-

stant under de senaste åren.  

Kostnaderna har ökat med 4,9 % mycket beroende på att utökad 

bemanning med 7 tjänster inom  äldreomsorgen men även på grund 

av fler externa placeringar inom socialpsykiatrin. Att bemanningen 

har utökats trots färre beviljade hemtjänsttimmar beror på nämndens 

strävan att skapa bättre arbetsmiljö för personalen. Även inom sär-

skilda boenden har den ökade vårdtyngden bland de boenden ställt 

behov på utökad bemanning.   

 

Under 2017 har korttidsboendet Syrenen haft en genomsnittlig be-

läggning på 16 personer. Belastningen på verksamheten har varit 

något lägre under 2017 jämfört med åren innan. Däremot märktes 

under slutet av året en ökad belastning eftersom ambitionen för 

förvaltningen har varit att i mesta möjliga mån ta hem färdigbehand-

lade patienter från sjukhusen. 

 

Inom hemtjänsten genomfördes en bemanningsanalys 2016. Under 

2017 har arbetet fortsatt med resultatanalys och ett förändringsar-

bete i syfte att effektivisera verksamheten. 

 

Samma genomlysningarbete har även gjorts inom särskilda boenden 

och korttidsvården under året. 

 

Askersunds kommun och Region Örebro Län har gemensamt under-

tecknat en avsiktsförklaring gällande ett nytt vård– och omsorgsbo-

ende i Askersund. Överenskommelsen innebär att Region Örebro 

Län bygger ny verksamhetslokal där kommunens äldreomsorg flyt-

tar in sin verksamhet. Beslut om byggnation fattas i fullmäktige 

under 2017 och boendet väntas stå klart våren 2020. 

 2017 2016 2015 2014 

Nettokostnad (tkr) 65 150 63 172 56 323 53 573 

Barn i förskola 422 422 443 429 

Barn i fritidshem 401 395 377 377 

 2017 

 

2016 

 

2015 

 

2014 

Nettokostnad (tkr) 106 074 90 959 92 986 91 637 

Antal elever 1 108 1 190 1 092 1 083 

 2017 2016 2015 2014 

Nettokostnad (tkr) 144 214 137 420 131 585 125 330 

Antal med hem-

tjänst 

357 369 379 388 

Beviljade timmar 

hemtjänst i oktober 

8 155 10 196 11 945 11 780 

Antal i särsk. bo-

ende 

93 97 99 95 
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Individ– och familjeomsorg 

 

Kostnaderna för individ– och familjeomsorgen har ökat med 7 % 

främst beroende på lägre kostnader för barn- och ungdomsvården. 

Avvikelsen mot budget är negativ med ca 0,3 mkr. 

 

Under året har antalet placeringsdygn på institution ökat med  

757 dygn. Samtidigt har antalet placerade dygn i familjehem mins-

kat  med 499 stycken. Det är framförallt placeringar av ensam-

kommande barn och unga som under året har minskat. Under året 

har det varit fler SiS placeringar än tidigare år. 

 

LSS 
 

Kostnaderna för LSS (Lagen om stöd och service till vissa funkt-

ionshindrade) har minskat med ca 0,2 mkr under 2017.  

I syfte att utjämna kostnaderna för insatser enligt LSS mellan lan-

dets kommuner finns ett utjämningssystem. Sedan 2005 har kom-

munen varit en bidragstagare i systemet. Vilket innebär att kom-

munens kostnader varit högre än genomsnittet i riket. Under 2017 

erhöll kommunen ett bidrag på ca 9,5 mkr, vilket var 1,5 mkr 

mindre än 2016. 

Nya lägenheter har tillskapats i kvarteret Knappfabriken för perso-

ner med psykiska funktionshinder och boendestödets gemensam-

hetslägenhet har fått lokaler i anslutning till lägenheterna. 

En ständig kompetensutveckling pågår bland personalen inom 

LSS och under 2017 har bland annat 9 personer läst specialpeda-

gogik och fått sin kunskap validerad. 

 2017 2016 2015 2014 

Nettokostnad (tkr) 14 153 13 223 12 895 12 902 

Inst. placeringar 

dygn 

10 095 9 338 6 136 4 322 

Familjehem dygn 13 747 14 246 8 907 7 996 

Hushåll ekon. bi-

stånd 

192 201 214 174 

Antal 18-25 år mer 

än 6 mån 

29 27 27 29 

Vatten– och avlopp 
 

Totalt har den allmänna VA-anläggningen utökats med 14 

servisanslutningar för dricksvatten och spillvatten.  

 

Vattenmätarbyten har skett under året hos totalt 270 abonnenter. 

  

Utvändig renovering/tätning av Åsbro vattentorn har utförts under 

året. Vattentornet har nu driftsatts efter att ha varit avställt under 

flera år. 

 

Ny slampress har installerats Askersunds reningsverk med tillhö-

rande maskiner och styrutrustning. Det medför lägre energikostna-

der, ett torrare slam och bättre arbetsmiljö. Även i Hammars re-

ningsverk har installationen av en ny slampress påbörjats. 

 

 

Gamla uttjänta VA-ledningar i Hammar och Zinkgruvan har under 

året ersatts av ny ledningar enligt förnyelseplanen. 

 

 

 2017 2016 2015 2014 

Intäkter (tkr) 27 867 28 876 27 393 24 198 

Kostnadstäckningsgrad 93,8 % 111,5 % 111,9 % 102,5 

% 

Produc. vattenmängd m3 836 000 852 000 793 000 777 000 

% ej debiterad mängd 16,0 % 20,0 % 22,0 % 20,0 % 

 2017 2016 2015 2014 

Nettokostnad (tkr) 48 999 49 211 50 279 48 422 

Antal i gruppboende 32 31 35 43 

Antal med pers. ass. 10 11 14 12 
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Driftredovisning 
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Förvaltningsberättelse 

Bokslut Budget Avvikelse Bokslut Budget Avvikelse

  2017 2017 2017 2016 2016 2016

Kommunstyrelsen -153 140 -143 594 -9 546 -157 830 -164 634 6 804

Kultur- och Tekniknämnden -42 812 -40 478 -2 334 -38 406 -38 106 -300

varav avfall 0 0 0 -548 0 -548

Sydnärkes byggnämnd -1 980 -2 153 173 -2 063 -2 196 133

Barn- och utbildningsnämnden -195 517 -192 050 -3 467 -177 488 -180 716 3 228

Socialnämnden -248 720 -241 561 -7 159 -236 440 -235 473 -967

Summa nämnder och styrelser -642 169 -619 836 -22 333 -612 227 -621 125 8 898

Finansförvaltning 737 080 623 785 113 295 650 065 628 438 21 627

Kommunens resultat 94 911 3 949 90 962 37 838 7 313 30 525

Kommentarer till driftredovisningen 
 

Socialnämnden uppvisar underskott på 7 159 tkr. Totalt utgör det 

2,9 % av socialnämndens tilldelade nettobudget. Det är framförallt 

hemtjänsten inom äldreomsorgen som står för underskottet. Utö-

kad bemanning har orsakat höga personalkostnader. Men även 

inom LSS-omsorgen har kostnaderna för externa boendeplacering-

ar ökat och bidrar till underskottet. Individ och familjeomsorgen 

uppvisar endast ett litet underskott i huvudsak beroende på externa 

placeringar.  

 

Barn- och utbildningsnämnden uppvisar ett underskott  som fram-

förallt beror på att de bidrag som nämnden erhållit under året både 

ifrån Skolverket och Migrationsverket har minskat medan perso-

nalkostnaderna har inte  har kunnat reduceras i samma takt. 

 

Tekniska förvaltningen visar en negativ budgetavvikelse på 3,3 

mkr mot sin tilldelade budgetram. Underskottet beror bland annat 

på att ökade krav på livsmedel även innebär kraftigt ökade kostna-

der för livsmedel. Även Café– och foajéserveringen i Sjöängen 

redovisar underskott under året.  

 

Kultur– och Fritidsförvaltningen uppvisar ett överskott på 0,7 mkr. 

Det är framförallt budgeten för ansökan av föreningsbidrag som ej 

förbrukats fullt ut. 

 

Kommunstyrelsens underskott beror främst på några större kostna-

der av engångskaraktär som exempelvis rivningen av g:a Sjöängs-

skolan eller nedskrivning av finansiella tillgångar i det delägda 

kommunala försäkringsbolaget. Förvaltningen har även haft un-

derskott bland IT-kostnader och fastighetskostnader. 

 

Sydnärkes Byggnämnd redovisar ett överskott på 0,2 mkr bero-

ende på högre bygglovsintäkter än budgeterat. 

 

 

 

Finansförvaltningen redovisar ett överskott på 113,3 mkr. Över-

skottet kommer till den allra största delen från realisationsvinster 

vid försäljning av aktier i det kommunägda bolagen. Askersunds 

kommun har bildat ett holdingbolag som har förvärvat samtliga 

aktier. I samband med förvärvet har aktierna omvärderats i förhål-

lande till det egna kapital och de tillgångar som finns i bolagen. 

 

Övertids– och semesterlöneskuldsförändringen ökade endast mar-

ginellt under 2017 med ca 0,1 mkr. Kommunen fortsätter sitt ar-

bete med att aktivt  försöka sänka semesterlöneskulden till de 

anställda. 

 

 

Prognossäkerhet 
Verksamheterna lämnar 8 gånger per år en budgetuppföljning med 

en prognos om resultatet vid årets slut. I den delårsrapport som 

lämnades per den 31 augusti 2017 pekade prognosen på ett balans-

kravsresultat om –7,1 mkr. Utfallet för balanskravsresultatet kom 

sedan att hamna på –4,4 mkr det vill säga 2,7 mkr bättre än delårs-

rapportens prognos.  

 

Den sista prognosen som gjordes i november visade ett resultat på 

-6,8  mkr.  
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Verksamhet Utfall Budget Avvikelse 

Nämnd och styrelseverksamhet 5 783 5 353 -429 

Stöd till politiska partier 526 550 24 

Revision 577 697 120 

Övrig politisk verksamhet 2 226 1 559 -667 

Fysisk och teknisk planering -2 649 -3 737 -1 089 

Näringslivsfrämjande åtgärder 1 615 1 729 114 

Turistverksamhet 3 069 2 606 -463 

Gator och vägar samt parkering 1 14 326 13 798 -528 

Parker 3 769 3 671 -98 

Miljö och alkoholtillstånd 1 517 1 546 29 

Räddningstjänst, försvar och samhällsskydd 5 995 5 683 -312 

Allmän fritidsverksamhet 1 162 1 741 579 

Stöd till studieorgan./allmän kulturverksamhet 8 280 7 786 -495 

Bibliotek 5 650 5 781 131 

Musikskola 3 063 3 019 -44 

Idrotts- och fritidsanläggningar 5 575 5 521 -55 

Fritidsgårdar 220 334 114 

Öppen förskola/förskola 48 185 49 998 1 813 

Fritidshem 16 965 16 528 -437 

Förskoleklass 6 410 5 649 -761 

Grundskola/grundsärskola 117 624 114 880 -2 744 

Gymnasieskola/gymnasiesärskola 60 837 59 270 -1 567 

Äldreomsorg/LSS 194 047 188 042 -6 005 

Färdtjänst/riksfärdtjänst 3 336 2 540 -796 

Vård för vuxna med missbruksproblem 2 219 1 872 -347 

Barn- och ungdomsvård 8 772 8 143 -629 

Övriga insatser till vuxna/Ekonomiskt bistånd 3 747 4 504 757 

Familjerätt och familjerådgivning 20 0 -20 

Flyktingmottagande -223 209 432 

Arbetsmarknadsåtgärder 2 863 5 225 2 362 

Arbetsområden och lokaler/Hamnverksamhet -20 514 -19 556 958 

Komersiell verksamhet/Bostadsverksamhet -252 -24 228 

Flygtrafik/Buss-, bil- och spårbunden trafik/Sjötrafik 103 60 -43 

Avfallshantering 258 290 32 

Gemensamma lokaler 32 662 24 437 -8 225 

Gemensamma verksamheter 104 404 100 132 -4 272 

Finansiering -737 079 -623 785 113 295 

Totalt -94 912 -3 948 90 964 
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 Bokslut Budget Avvikelse Bokslut Budget Avvikelse 

 2017 2017 2017 2016 2016 2016 

Nämnd/styrelse       

Kommunstyrelsen -38 417 -60 485 22 068 -156 887 -201 644 44 757 

Kultur– och Tekniknämnden -20 671 -30 297 9 626 -14 372 -35 023 20 651 

varav VA -9 648 -14 620 3 770 -6 574 -9 829 3 255 

varav Avfall 0 0 0 -87 -9 960 9 873 

Sydnärkes Byggnämnd 0 0 0 0 0 0 

Barn- och utbildningsnämnden -383 -560 177 -804 -1 020 216 

Socialnämnden -970 -2 094 1 124 -803 -2 048 1 245 

Summa investeringsredovisning -60 444 -93 436 32 992 -172 866 -239 735 66 869 

Kommentarer till investeringsredovisningen 
 

De totala investeringarna understeg budget med 33 mkr.  

Jämfört med föregående år har 65 % aktiverats i år mot 72 % 

2016. Det finns fortfarande en diskrepans mellan budgeterad inve-

steringsvolym och utförda investeringar. 

 

Kommunens totala investeringar motsvarar 1,7 gånger årets kost-

nader för avskrivningar. Avgiftskollektivets investeringar uppgår 

till 16 % av de totala investeringarna. 

 

Kommunstyrelsens investeringsbudget lämnar  ett över skott 

mot budget om 22 068 tkr. Främsta orsaken är förseningar som 

berör investeringsprojektet för kommunens fastighetsbestånd. 

I de investeringsprojekt som berör Sjöängen och som fortsätter 

under 2018 kommer 1,5 mkr att flyttas över till nästa år. Delar av 

överskottet beror på att medel för medfinansiering av några inve-

steringsprojekt kommer har redovisats under 2017.  

 

Tekniska förvaltningens invester ingar  har  en positiv avvikelse 

om 8 447 tkr. Aktiveringsgraden är 64 % och det är främst VA-

investeringar som inte genomförts under året. Under 2017 har 

arbetet fortsatt med att genomföra energieffektiviserande åtgärder 

och investeringar för att öka tillgängligheten i kommunen.  

Även projektet för att anlägga en ny bro till Borgmästarholmen 

har försenats och genomförs under våren 2018. 

Kultur- och Fritidsförvaltningens invester ingar  avser  

främst lekplatser, badplatser men även en del maskinan-

skaffning. Däremot är projektet för  sanering av badplatsen i 

Åmmeberg försenat och genomförs först under 2018. 

 

Barn– och utbildningsnämndens invester ingar  ligger  ca 

0,2 mkr under budget och avser framför allt inventarier till 

grundskolan. 

 

Socialnämndens invester ingar  avser  till stor  del inventa-

rier till verksamheten. Överskottet beror bland annat på att 

ett projekt avseende modernisering av låssystem på Syre-

nens korttidsboende är försenat. 
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 Redovisning investeringsprojekt 2017 Utfall 
2017 

Budget 
2017 

Resultat 

Kommunledningsförvaltningen    

Fastighet    

Återvinningscentral inkl fiberutbyggnad 22 047  19 873  -2 174  

Sjöängen fastighet och utemiljö -1 282  9 971  11 254  

Renovering Sjöängshallen 14 032  12 000  -2 032  

Åtgärder skolor 1 101  950  -151  

Åtgärder förskolor 788  500  -288  

Åtgärder övriga fastigheter 2 582  5 550  2 933  

Summa fastighet 39 268  48 844  9 542  

    

Tillgänglighet 523  500  -23  

Energieffektivisering 1 299  5 800  4 501  

Inventarier 922  2 891  1 969  

Gator, vägar, trafiksäkerhet -3 595  2 450  6045 

    

Summa investeringar Kommunstyrelsen 38 417  60 485  22 034  

    

Tekniska förvaltningen    

Skattekollektivet    

Maskinanskaffning 2 176  1 245  -931  

Underhåll gator och broar 452  1 700  1 248  

Inventarier trädgårdsavfall 120  90  -30  

Försköning infart Åsbro 2017 0  500  500  

Åtgärder hamnen Askersund 2017 177  350  173  

Ny bro Borgmästarholmen 2017 0  3 000  3 000  

Gatubelysning 1 397  660  -737  

Inventarier kost och städ 874  915  41  

Övriga inventarier 186  395  209  

Summa investeringar TF, skattekoll 5 382  8 855  3 473  

    

Avgiftskollektivet    

Energieffektivisering 806  1 346  540  

Luttank Harge 60  750  690  

Kemrum Zinkgruvan 118  382  264  

Slampress Askersund ARV 1 269  1 000  -269  

Slampress Hammar ARV 2 097  0  -2 097  

Vattentornet Åsbro 1 745  1 124  -621  

Inpumpning sjövatten Actiflo 0  100  100  

Utbyte av vattenledningar 1 607  7 657  6 050  

Utredning ovidkommande vatten avlledningsnät Åmmeberg 0  411  411  

Överföringsledningar Åsbro 490  0  -490  

Tätning avloppsledning Zinkgruvan, saneringsplan 503  1 000  497  

Maskinanskaffning 953  850  -103  

Summa investeringar TF, avgiftskoll 9 648  14 620  4 972  

    

Kultur- och fritidsförvaltningen    

Kallförråd IP 235  240  5  

RFID Bibliotekssystem 25  881  856  

Byte armatur elljusspår Åsbro/Knottebo 369  400  31  

Inventarier Kultur och fritid 169  200  31  

Maskinanskaffning 2 587  2 725  138  

Lekplatser, parker 2 072  1 176  -896  

Badplatser 187  1 200  1 013  

Summa investeringer Kultur- och fritid 5 644 6 822 1 178 

    

Summa investeringar Kultur- och tekniknämnden 20 674  30 297  9 623  
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 Redovisning investeringsprojekt 2017 Utfall 
2017 

Budget 
2017 

Resultat 

    

Barn- och utbildningsförvaltningen    

Möbler och inventarier 321 500 179  

Symaskiner 62 60 -2  

Summa investeringar Barn- och utbildningsnämnden 383 560 177 

    

Socialförvaltningen    

Sängar, lyftar och möbler 522 610 88  

Teknisk utrustning 266 620 354  

Utbyggnad verksamhetssystem 183 764 581  

Elcyklar 0 100 100  

Summa investeringar Socialnämnden 971  2 094  1 123  

    

Totala investeringar 2017 Askersunds kommun 60 445  93 436  32 957  



  

                        

I Askersund vill vi tydliggöra att personalekonomiska nyckeltal i 

synnerhet ska spegla ett synsätt att medarbetarna inte bara är en 

kostnad utan en av våra största tillgångar värda att vårda för att 

väcka lust, mod och engagemang. Vi tror att det synsättet synlig-

gör den enskilde individens värde och medarbetarna ställs i verk-

samheternas fokus. Målet är att detta ska leda till bättre personal-

ekonomi och ett gott hushållande med de mänskliga resurserna. 

Den personalekonomiska redovisningen ska ge fingervisningar om 

eventuella missförhållanden på våra arbetsplatser så att vi kan 

analysera, åtgärda och förbättra verksamheten.  

 

Kommunens personalekonomiska redovisning ska ses som ett 

övergripande dokument utan anspråk på att ge en heltäckande bild 

av förvaltningarnas verksamheter. Därför är det viktigt att det i 

förvaltningarnas egna verksamhetsberättelser framgår hur kvalitet, 

ekonomi och personalpolitik förhåller sig till varandra kopplat till 

den egna verksamheten.  

 

Uppgifterna gäller antingen 1 november 2017 eller perioden  

2017-01-01 — 2017-12-31.  

 

Som anställda är räknat månadsavlönad personal som är anställd 

på avtal AB (allmänna bestämmelser) inkl helt lediga (ex.vis 

tjänstlediga, föräldralediga osv). En anställd kan ha flera anställ-

ningar.  

 

 

Antal anställda per nämnd 
Antalet anställda har ökat med 10 st sedan föregående år. Även 

antalet årsarbetare har ökat med 10 st sedan förra året. Andelen 

tillsvidareanställda och andelen visstidsanställda är oförändrad 

mot 2016. Andelen kvinnor har minskat något och den genom-

snittliga sysselsättningsgraden är oförändrad.  

 

Sjukfrånvaron har minskat något jämfört med 2016 

 

 

Antalet anställda har minskat inom byggförvaltningen och kultur– 

och fritidsförvaltningen men ökat i alla andra förvaltningar. Flest 

antal av kommunens anställda, 46,7%, eller 467 st, arbetar inom 

socialförvaltningen. 

  

 

 

Anställda heltid/deltid 
Andelen heltidsanställda har ökat med 1 procentenheter totalt 

jämfört med föregående år.  

Andel heltidsanställningar har ökat inom samtliga förvaltningar 

förutom barn– och utbildningsförvaltningen och kultur– och 

fritidsförvaltningen. 

  

Endast 48,5 % av kvinnorna inom socialförvaltningen och 71,4 

% respektive 67,0 % av kvinnorna inom kultur– och fritidsför-

valtningen och tekniska förvaltningen arbetar heltid. Inom barn

– och utbildningsförvaltningen och kommunledningsförvalt-

ningen är andelen kvinnor med heltid högre och uppgår till 

80,2 % respektive 97,0 %. 
 

 

 

 

 

 

 

Åldersstruktur 

Relationen mellan anställda inom olika ålderskategorier är 

ungefär densamma som föregående år. Andelen anställda över 

60 år har ökat något och andelen under 29 år har minskat något. 

Störst antal anställda finns inom åldersgruppen 50-59 åringar. 

Fortfarande har Askersunds kommun högre andel äldre an-

ställda än länets övriga kommuner. 
 

Medelåldern är oförändrad från 2016 på 45 år. Männens medel-

ålder är två år lägre än kvinnornas. Lägst medelålder har de 

anställda i Sydnärkes Byggförvaltning. Medelåldern i 

Askersunds kommun är lägre än i länet och i kommungruppen 

2016. 

Personalekonomisk redovisning 
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Antal KLF TF KFF BOU SF TOT SBN 

Kvinnor 33 91 14 288 429 858 3 

Män 18 31 9 40 38 142 6 

Summa 51 122 23 328 467 1 000 9 

 Heltid      Deltid 

% 2017 2016 2017 2016 

Kvinnor 64 62 36 38 

Män 84 81 16 19 

Åldersstruktur i % 2017 2016 2015 2014 

-29 år 13 14 10 8 

30-39 år 19 18 18 19 

40-49 år 23 24 26 26 

50-59 år 30 29 31 31 

60– år 14 14 14 15 

Summa 100 100 100 100 
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47,8

48,8
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47,8
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45 45

43
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mkr 2004 2003 2002 

Omsättning 509,7 494,7 487,4 
Balansomslutning 306,0 314,7 304,5 
Investeringsvolym 14,5 23,7 14,9 

Årets resultat -2,9 2,5 6,5 
Resultat före eo -2,9 2,5 21,5 

Skattesatser (kr):       
- Kommunen 21:42 21:42 21:42 

- inkl landsting 32:10 32:10 32:10 

  2004 2003 2002 

Nettokostnadsandel 101% 99% 94% 
Självfin. investeringar 146% 124% 187% 
Soliditet 53% 52% 53% 

Soliditet inkl pens.sk. -10% -9% -7% 

Avskrivngar/nettoinv. 105% 148% 89% 
Kassalikviditet 85% 139% 134% 

 
 

 

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron, mätt i % av överenskommen arbetstid, 

har minskat med 0,1 procentenheter jämfört med 2016. Högst 

sjukfrånvaro har socialförvaltningen, följt av tekniska förvaltning-

en. Sydnärkes byggförvaltning har få anställda varvid enstaka 

långtidssjukskrivningar kan få stor effekt på statistiken. 

Sjukfrånvaron har ökat inom tekniska förvaltningen men minskat i 

de andra förvaltningarna. Kultur– och fritidsförvaltningen har 

markant minskat sjukfrånvaron. 

160 anställda (16 %) har varit sjukfrånvarande vid sex eller fler 

tillfällen under 2017. Det är en ökning med 24 personer jämfört 

med 2016. 91 st av dessa arbetar inom socialförvaltningen, 

d.v.s 19 % av socialförvaltningens anställda.  

 

Det är framförallt i åldersgruppen upp till 29 år som de flesta med 

många sjukfrånvarotillfällen finns. 
 

Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har 

sjunkit rejält jämfört med 2016. Förutom Sydnärkes byggförvalt-

ning med endast 12 anställda har Kultur– och fritidsförvaltningen 

den högsta långtidssjukfrånvaron. 

Den förvaltningar där det finns en ökningen av långtidssjukfrån-

varo är tekniska förvaltningen och barn– och utbildningsförvalt-

ningen. I alla andra förvaltningar har långtidssjukfrånvaron mins-

kat. 

 

Under 2017 har sammanlagt 131 st anställda vid något tillfälle 

varit sjukskrivna mer än 60 dagar. 64 av dessa har varit sjuk-

skrivna på deltid. Det är en ökning med 20 st anställda totalt. Mot-

svarande siffra 2016 var 109 st anställda, varav 67 på deltid. 

 

Flest långtidssjukskrivna finns inom socialförvaltningen, där 72 

anställda under 2017 haft en sjukfrånvaroperiod längre än 60 da-

gar. 42 av dessa har varit sjukskrivna på deltid. Det är alltså fler 

antal långtidssjukskrivna som varit sjukskrivna längre tid jämfört 

med 2016. 

 

Sjukfrånvaron har ökat i två åldersgrupper och mest bland de an-

ställda som är 29 år och yngre. Detta är fortfarande grupp 50– år 

där sjukfrånvaron är störst.  

 

Kvinnors sjukfrånvaro är marginellt högre än föregående år och 

mäns sjukfrånvaro ligger kvar på samma nivå. 

 

Sjukfrånvaron för resp personalkategori visar att anställda inom 

vård– och omsorgsarbete har högst sjukfrånvaro. Det är underskö-

terskor som har den högsta sjukfrånvaron (10-11 %). Sjukfrånva-

ron har minskat mest för personal med administrativt arbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalrörlighet 
Personalomsättningen mäts enligt Nyckeltalsinstitutets definition, 

vilket innebär det lägsta antal av började/slutade relativt genom-

snittligt antal anställda under perioden. Mätdatum här är 1 januari 

resp 31 december 2017 till skillnad mot andra tabeller som avser 

antal anställda 1 november 2017. Både tillsvidareanställda och 

visstidsanställda ingår i denna statistik. 

 

Personalomsättningen i kommunen under 2017 var 18 %  

(2016: 37 %, 2015: 29 %) 

 

Under 2017 slutade totalt 179 tillsvidareanställda  

(2016: 148 st, 2015: 96 st).  

 

30 avgick med pension (2016: 30 st, 2015: 36 st) och  

78 slutade på egen begäran (2016: 60 st, 2015: 60 st). 

 

Personalkostnader 
Totalt har lönekostnaderna ökat med 6 %. Löneöversyn 2017 gav 

löneökningar på 3,7 % totalt. Den främsta orsaken är att antalet 

anställda ökar. Även kostnaden för timavlönade ökar. 

Övertidskostnaderna har ökat vilket beror på en allmän personal-

brist då personal beordras jobba övertid för att täcka för frånvaro. 

Kostnaderna för sjukfrånvaron har ökat. 

Även pensionskostnaderna har ökat kraftigt. 

 

 

Sjukfrånvaro % 2017 2016 2015 2014 

Kvinnor 7,5 7,6 7,6 6,7 

Män 4,1 4,1 4,4 4,6 

Totalt 6,8 6,9 7,0 6,3 

mkr 2017 2016 2015 2014 

Löner 352,0 331,4 302,2 286,6 

Personalomkostnader 108,4 101,6 90,9 85,7 

Pensioner 38,8 33,8 33,9 33,0 

Övrigt 3,0 3,1 2,4 2,5 

Summa 502,2 469,9 429,5 407,7 
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Sjukfrånvaro % 2017 2016 2015 2014 

-29 år 6,4 4,6 4,2 3,7 

30-49 år 6,4 6,0 7,0 6,5 

50– år 7,4 8,5 7,8 6,8 

Sjukfrånvaro % Totalt 

 2017 2016 

Kommunledning 5,4 5,4 

Teknisk förvaltning 7,4 6,3 

Kultur– och fritid 3,4 7,9 

Sydnärk. Byggförv. 5,5 8,5 

Barn– och utbildningsförv. 5,1 4,8 

Socialförvaltning 8,4 8,8 



  

                        

Förvaltningsberättelse 

Mertid/övertid 

Mer– och övertidsuttaget har minskat med 4 177 timmar jämfört 

med 2016. 

Ett stort antal av medarbetarna är inte berättigade till övertidser-

sättning. Däribland finns chefer och arbetsledare men även hand-

läggare och personal inom barnomsorg och skola. Många har års-

arbetstid. Årsarbetstidsaldon registreras av respektive anställd i en 

särskild excelfil och rapporteras månadsvis till närmsta chef, men 

registreras ej i HR-system. 

Inom socialförvaltningen registreras årsarbetstidssaldon i schema-

planeringssystemet Timecare. 

 

 

Sjuklönekostnad 
I personalkostnaderna ingår även sjuklönekostnader. Arbetsgiva-

ren betalar sjuklön i 14 dagar för varje sjuklöneperiod. År 2017 

uppgick sjuklönekostnaden, inklusive sjukförsäkringsavgiften, till 

8,1 vilket är en ökning med 19 %  jämfört med 2016.  

Pensioner 
Kommunens pensionsåtagande består av flera delar:  

 

Den individuella delen som avser pensioner intjänade efter 1998, 

betalas ut till de anställda för eget val av förvaltare. År 2017 upp-

gick kostnaden till 20,3 (19,4) mkr inklusive löneskatt. En ökning 

med 0,9 mkr. 

 

Utbetalningen av pensioner till arbetstagare som redan gått i pens-

ion uppgick till 13,5 (11,3)mkr inklusive löneskatt. En minskning 

med 2,2 mkr jämfört med föregående år. 

 

I balansräkningen finns också pensionsåtaganden om 36,4 (31,9) 

mkr, en ökning med 5,5 mkr, upptagna under rubriken avsättning-

ar. Avsättningen avser bland annat särskild ålderspension och 

förmånsbestämd pension för anställda med en inkomst över 7,5 

basbelopp. 

 

Den stora delen av pensionsskulden, det vill säga den som är intjä-

nad före 1998, redovisas som en ansvarsförbindelse inom linjen. 

Vid årsskiftet uppgick denna skuld till 241,0 (245,7) mkr inklusive 

löneskatt.   

mkr 2017 2016 2015 2014 
Antal veckor sjuklön 2 2 2 2 
Sjuklönekostnad (exkl 
po), mkr 

8,1 6,8 5,8 4,8 

     

Semester– och övertidsskulden 
Kommunens semester– och övertidsskuld ökade med 0,1 mkr 

under 2017 och uppgår nu till 26,9 mkr. 

 

Förändringen av skulden bokförs som en kostnadsökning i resul-

taträkningen. 

 

Under 2018  fortsätter arbetet för att på olika sätt minska se-

mesterlöneskulden, ur såväl ett hälsoperspektiv som ett ekono-

miskt. 

 

 

Ledarskap 
Det är viktigt att kommunen som organisation klarar att göra de 

förändringar som krävs för att fullgöra sitt uppdrag. Detta ställer 

krav på såväl medarbetare som chefer. För att detta ska fungera 

krävs ett bra och tydligt ledarskap för att anställda ska känna del-

aktighet i det arbete som utförs samt yrkesstolthet.  

 

 

Jämställdhet 
Om andelen kvinnliga chefer sätts i relation till andelen kvinnliga 

anställda erhålls en indikation på jämställdhet. Ett värde på under 

1,0 visar att kvinnliga chefer är underrepresenterade och tvärtom.  

I Askersund blir värdet 0,8, vilket är samma som föregående år. 

I genomsnitt har en chef i Askersunds kommun 25 medarbetare, 

vilket är något högre jämfört med föregående år. Skillnaden mel-

lan manliga och kvinnliga chefer har minskat. En kvinnlig chef 

har i genomsnitt 30,3 medarbetare vilket är 21 % mer än genom-

snittet. En manlig chef har 13,5 medarbetare vilket är ca 54 % av 

genomsnittet. 

 

En förklaring är att inom barn– och utbildningsförvaltningen och 

socialförvaltningen finns majoriteten av de kvinnliga cheferna och 

de har även stora grupper med medarbetare. 

Inom tekniska förvaltningen finns förhållandevis många chefer 

eftersom verksamheterna är av ganska olika karaktär. Här är också 

andelen män större än övriga förvaltningar.  

Inom tekniska förvaltningen liksom inom kultur– och fritidsför-

valtningen och kommunledningsförvaltningen är de flesta chefer 

även handläggare av olika ärenden. 

Semester- och övertidsskuld
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Mkr

mkr 2016 2015 2014 2017 

Individuell del 19,4 16,9 17,1 20,3 

Pensionsavsättning 31,9 29,1 26,5 36,4 

Ansvarsförbindelse 245,7 261,3 271,7 241,0 

Summa 297,0 307,3 315,3 297,7 
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Finansiell analys av kommunen 
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Kommunen 

Resultat och kapacitet 
Verksamhetens nettokostnader har ökat med 5,4 % mellan 

2016 och 2017, medan skatteintäkter inklusive den kommunal-

ekonomiska utjämningen minskade med 1,3 %. Det beror på de 

stora extra statsbidrag som betalades ut till 2016. Finansnettot 

blev bättre än föregående år med 97,9 mkr. Orsaken är en reali-

sationsvinst på ca 98 mkr för 2017 

 

Kommunens resultat uppgick 2017 till 94,9 mkr. Detta är 57,1 

mkr bättre än år 2016. Jämför man med budget är resultatet 91 

mkr bättre. Orsaken till överskottet mot budgeten finns främst i 

en realisationsvinst på 98,5 mkr från försäljning av aktieinne-

havet i de helägda bolagen till det nybildade holdingbolaget 

Askersunds Rådhus AB. Däremot uppvisar nämnderna ett sam-

lat resultat på –22 mkr. Kostnader för avskrivningar och låne-

räntor är avsevärt lägre än planerat.  År 2016 lämnade nämn-

derna ett positivt resultat om 8,9 mkr. De enskilda nämndernas/

förvaltningarnas avvikelser mot budget varierade från 0,8 mkr 

till –9,5 mkr. 

 

Årets resultat i förhållande till skatter inklusive kommunaleko-

nomisk utjämning uppgår till 14,7 %, vilket ska jämföras med 

den nivå som man allmänt brukar beteckna som god ekono-

misk hushållning om 2 %.  Ett sådant resultat förbättrar nor-

malt sett utrymmet för att över en längre tid skattefinansiera 

större delen av en normal investeringsvolym. Av tabellen fram-

går att det är finansförvaltningen som svarar för det positiva 

delen av resultatet.  

Skatte– och nettokostnadsutveckling 

Förändring i % 

 

Skatteintäktsutveckling 

2017 

 

-1,3 

2016 

 

11,1 

2015 

 

7,5 

Nettokostnadsutveckling 5,4 9,6 2,6 

Årets resultat 

 2017 2016 2015 

Årets resultat i tkr 

- varav facknämnder 

 -varav finansen 

94 912 

-22 329 

113 293 

18 006 

-1 453 

12 220 

37 838 

8 898 

21 627 

Årets resultat/skatter, % 14,7 3,1 5,8 

Askersunds kommun redovisade 2017 ett positivt resultat på 94,9 

mkr mot 37,8 mkr år 2016. Investeringsvolymen uppgick till 60,4 

mkr, vilket är 112,2 mkr mindre än 2016 och 33,0 mkr lägre än 

budgeterat. Självfinansieringen av investeringarna uppgick till 

208,8  % avseende enbart de skattefinansierade investeringarna. 

Inkluderas den affärsmässiga delen är finansieringsgraden 175,7 

%.  

  

Modell för finansiell analys 
Askersunds kommun använder sig av en speciell modell för att 

analysera  kommunens resultat, riskförhållanden, kapacitetsut-

veckling samt kontrollen över  den finansiella utvecklingen. Detta 

utgör ett underlag för att bedöma huruvida kommunen har en god 

ekonomisk hushållning eller inte.  

 

Modellen bygger på de fyra områdena: resultat, kapacitet, risk och 

kontroll. 

 

Resultat 

Vilken balans har kommunen haft över sina intäkter och kostnader 

under året och över tiden? I detta avsnitt belyses även investering-

arna. 

 

Kapacitet 

Vilken kapacitet eller förmåga har kommunen att möta finansiella 

svårigheter på lång sikt?  Ju svagare kapacitet desto sämre för-

måga att klara av framtida ekonomiska problem. 

 

Risk 

Finns några risker som kan påverka kommunens resultat och kapa-

citet? Här analyseras kommunens pensionsskuld och finansiella 

åtaganden. 

 

Kontroll 

Vilken kontroll har kommunen över den ekonomiska utveckling-

en? 
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För att uppnå och även behålla en god ekonomisk hushåll-

ning gäller att hålla en balans mellan kostnader och intäk-

ter. För att belysa denna balans används driftkostnadsande-

len. Denna mäter samtliga löpande kostnader inklusive 

finansnettot och relaterar detta till skatter och bidrag för 

den kommunalekonomiska utjämningen. Ligger driftkost-

nadsandelen under 100 % har kommunen en balans mellan 

kostnader och intäkter. För att uppnå en god ekonomisk 

hushållning bör måttet understiga 98 %. 

 

Nettot av verksamhetens kostnader och intäkter ianspråk-

tog 95 % av skatteintäkterna 2017. Avskrivningarna stod 

för 5,3 % och finansnettot för –15,0 %. Det är en avsevärd 

förbättring jämfört med 2016 men beror på den stora rea-

vinsten. Totalt tog kommunens nettokostnader inklusive 

finansnetto i anspråk  85,3 % av skatteintäkterna, det inne-

bär en god ekonomisk hushållning.  

 

Askersunds kommuns investeringsvolym uppgick till 60,4 

mkr under 2017. Detta är en volym som är avsevärt lägre 

än föregående år.  I förhållande till budgeten 2017 har 33,0 

mkr ej investerats. I relation till kommunens bruttokostnad 

investerade kommunen 7,5 % vilket är en mer normal nivå 

än de senaste årens höga investeringarna som endast kan 

hålla under ett enstaka år pga. av större strategiska investe-

ringar. I jämförelse med andra kommuner i Sverige är 5-6 

% en normal nivå.  

 

I förhållande till avskrivningarna ligger dock kommunen 

fortfarande på en hög nivå, 178 %.  

Driftkostnadsandel 

Procentandel 

 

Verksamhetens nettokostnad 

2017 

 

95,0 

2016 

 

89,9 

2015 

 

91,3 

Avskrivningar 5,3 4,1 4,0 

Finansnettoandel -15,0 0,2 1,7 

Driftkostnadsandel 85,3 94,2 97,0 

Årets investeringar 

 

 

Investeringsvolym, mkr 

2017 

 

60,4 

2016 

 

172,9 

2015 

 

182,2 

Investeringar/bruttokostnader % 7,5 21,6 25,7 

Nettoinvesteringar/avskrivningar 

% 

178 648 775 

 

Detta mått mäter hur stor andel av investeringarna som kan 

finansieras med de skatteintäkter som finns kvar när den 

löpande driften är finansierad. Är måttet 100 % eller över 

kan således kommunen betala alla investeringar med egna 

medel och behöver inte låna. Detta innebär att kommunens 

långsiktiga finansiella handlingsutrymme stärks.  

 

Förbättringen mellan 2016 och 2017 beror främst på att inve-

steringsvolymen minskat. 

 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga betalnings-

beredskap och handlingsutrymme.  Måttet visar hur stor 

andel av kommunens tillgångar som finansierats med skat-

teintäkter. Ju högre soliditet, desto bättre finansiellt hand-

lingsutrymme. 

 

Soliditeten ligger kvar på en något högre nivå än 2016 trots 

det goda resultatet, vilket förklaras av att tillgångarna ökade 

nästan lika mycket som det egna kapitalet ökade.  

 

För att även belysa kommunens totala skuldåtagande avse-

ende pensioner kan pensionsförpliktelserna inom linjen räk-

nas med. Soliditeten uppgår då till 14,1 %, vilket är en för-

bättring med 8,9 procentenheter. 

 

 

Skattefinansieringsgrad av investeringarna i % 

Procent 2017 2016 2015 

Skattefinansieringsgrad 

av de totala investeringar-

na 

50 37 23 

Skattefinansieringsgrad 

exkl taxe-kollektivens 

inv. 

56 39 25 

Soliditet  

Procent 2017 2015 2016 

Soliditet 37,0 31,9 32,0 

Soliditet jmf kommun-

gruppen 10 000 – 14 999 

inv. 

48,8 46,6 45,9 

Tillgångsförändring, mkr 117,0 253,3 117,0 

Förändring av eget kapi-

tal, % 

94,9 10,8 14,8 

Soliditet inkl pensionsför-

pliktelser 

14,1 5,2 -0,7 
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Kommunens tillgångar har till 63,0 % finansierats med främ-

mande kapital.  Detta mått kallas skuldsättningsgrad och är mot-

satsen till soliditet. 

 

Vid årsskiftet 2017 var 40,6 % av kommunens skulder långfris-

tiga, vilket innebär att de faller till betalning om ett år eller längre. 

De kortfristiga skulderna har ökat marginellt från 2016 och det 

betyder att skulderna ska betalas inom ett år. Merparten av skul-

derna förfaller dock till betalning betydligt snabbare än så, ofta en 

månad.  

Askersunds kommuns skattesats uppgår till 21,95 kr per skattek-

rona vilket är 3 öre högre än den genomsnittliga skattesatsen i 

länet. Den totala utdebiteringen är 33,5 % av den beskattningsbara 

förvärvsinkomsten. 

Risk-kontroll 

 

Kommunens kassalikviditet, har under det senaste året försämrats 

men ligger på en förhållande vis god nivå med hänsyn till den 

stora investeringsvolymen sett. Detta beror på att stora statliga 

bidrag betalats ut under slutet av förra året. Tittar man på balans-

likviditeten har den förbättrats och ligger på en nivå om ca 154 % . 

Detta innebär dock att kommunen på kort– och medellång sikt inte 

behöver vidta alltför omfattande åtgärder för att möta betalnings-

toppar. 

Kommunen har sedan 2015 säkrat upp med en kreditförsäkran om 

20 mkr att nyttja om så behövs.  

Skuldsättningsgrad 

Procent 

 

Total skuldsättningsgrad 

2017 

 

63,0 

2016 

 

68,0 

2015 

 

68,1 

varav avsättningsgrad     

pensioner 

3,6 3,5 3,6 

- varav långfristig skuld-

sättningsgrad 

40,6 43,6 39,2 

- varav kortfristig skuld-

sättningsgrad 

18,2 20,8 24,9 

Kommunalskatt 

 2017 2016 2015 

Askersund 21,95 21,95 21,95 

Örebro län 21,92 21,72 21,64 

Riket 21,67 21,64 21,60 

Likviditet ur ett riskperspektiv 

 2017 2016 2015 

Kassalikviditet, % 20,9 22,4 33,8 

Balanslikviditet, % 154,3 90,3 94,1 

Likvida medel, mkr 41,3 42,9 67,3 

Rörelsekapital, mkr 107,4 -18,6 -11,8 

I måttet ingår alla skulder och finansiella tillgångar som kom-

munen beräknas omsätta på medellång sikt, 10-20 år. Detta 

speglar den handlingsberedskap som ligger mellan soliditets-

måttet och likviditetsmåtten.  

 

Kommunen sköt till ett aktieägartillskott 2017 som ökade vär-

det på aktierna i Askersunds Kommunfastigheter AB med 15 

mkr.  

De finansiella nettotillgångarna är relativt konstanta mellan 

åren med små avvikelser som kan förklaras av lägre likviditet 

men också lägre kortfristiga skulder.  

 

 

Kommunens totala pensionsåtagande inklusive löneskatt upp-

gick vid årsskiftet till 297,7  mkr. 81 % av dessa avser åtagan-

den intjänade före 1998-01-01. Denna del redovisas inte i ba-

lansräkningen enligt kommunal redovisningslag utan återfinns i 

ansvarsförbindelsen. Pensionsutbetalningarna uppgår till 

knappt 13,5 mkr under 2017 och kommer i princip att fördubb-

las fram till 2024.  För att möta dessa utbetalningar har kom-

munen, i begränsad omfattning dock, avsatt medel för detta 

åtagande. Vid årsskiftet hade kommunen ca 23 mkr placerade. 

Resterande del har kommunen använt till investeringar för att 

hålla nere låneskulden. Under 2017 har ingen särskild inlösen 

av ansvarsförbindelsen gjorts. 

Finansiella nettotillgångar 

mkr 

Omsättningstillgångar+ 

Finans. anl.tillgångar 

2017 

 

332,5 

2016 

 

231,5 

2015 

 

245,3 

Kort– och långfristiga 

skulder 

-624,9 -592,0 -514,3 

Netto -292,4 -360,5 -269,0 

Pensionsåtagande 

mkr 

Individuell del 
2017 

20,3 
2015 

16,9 
2016 

19,4 

Pensionsavsättning 36,4 29,1 31,9 

Ansvarsförbindelse 241,0 245,7 261,3 

Summa 297,7 297,0 307,3 
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Prognossäkerhet och budgetföljsamhet 
Genom att ha en bra prognossäkerhet ges kommunen bättre förut-

sättningar att anpassa sig till förändringar som sker under året. Har 

man en prognossäkerhet under 1 % av kostnadsomslutningen är 

det att betrakta som en god prognossäkerhet. Budgetföljsamhet är 

ett annat mått på kommunens finansiella kontroll, avvikelsen bör 

ligga så nära noll som möjligt. Nämndernas utfall hamnade på –

22,3 mkr i bokslut 2017.  Detta är ca 0,8 mkr sämre än nämnder-

nas senaste prognos upprättad i november 2017. Nämndernas 

prognoser utifrån ett helårsperspektiv hade en hög precision avse-

ende den löpande verksamheten. 

Borgensåtaganden 
Borgensåtaganden uppgår till 516,5 mkr. Det är 73,1 mkr högre än 

år 2016. Ökningen beror främst på att Askersundsbostäder AB 

ökat sin låneskuld pga nybyggnationer och nyupplåning.  Huvud-

delen av åtagandena (93,7 %) avser kommunens tre helägda före-

tag, nämligen Askersundsbostäder AB (394 mkr), Kommunfastig-

heter AB (50 mkr) och Industrifastigheter AB (40 mkr). Risken 

för att kommunen skall infria borgensåtagandena bedöms vara 

mycket liten. 

 Sammanställd redovisning 

Balansomslutningen uppgår till 1 512,2mkr (1 461,2). Anlägg-

ningstillgångarna har ökat med 68 mkr och de långfristiga skulder-

na har ökat med 91 mkr. Soliditeten har försämrats från  24 % till  

21 %. 

Placeringar i mkr 

Total pensionsskuld  -241,0 

Företagslån, Kommuninvest ek. förening 1,5 

AO Europeiska storbolag, Swedbank 5,0 

AIO BRIC, Swedbank 5,2 

Asiatiska banker 2, Nordea 1,0 

AIO Europa vs USA, Nordea 1,0 

Bluebay High Yield, Nordea 2,3 

AIOSweden 673D, Swedbank 1,5 

AIOGlobal 673F, Swedbank 1,5 

SWEO689F Global, Swedbank 2,0 

Carnegie Global, Lannebo corporate bond 1,0 

SWEO713C, Swedbank 1,0 

Summa 23,0 

Återlån -218 

Koncernens resultat i tkr 

Askersunds kommun 94 912 

Askersundsbostäder AB -3 666 

Askersunds Industrifastigheter AB 860 

Sydnärkes Kommunalförbund 0 

Sydnärkes Utbildningsförbund 142 

Askersunds Kommunfastigheter AB -894 

Avgår resultat inom koncernen -116 122 

Resultat -24 768 

God ekonomisk hushållning 
Kommunfullmäktiges antagna mål för en god ekonomisk hus-

hållning är följande: 

 

 Kommunens ekonomiska planering ska präglas av lång-

siktighet och utgå från god ekonomisk hushållning vilket 

innebär att varje generation ska bära sina kostnader för 

sin konsumtion. 

 Det är ekonomin som sätter gränsen för verksamhetens 

omfattning. 

 Det egna kapitalet ska skyddas mot inflationen. 

 Lånefinansiering av investeringar skall undvikas och 

begränsas till den s.k. affärsverksamheten (vatten och 

avlopp mm) och strategiska investeringar. 

 Utrymme ska skapas för sparande till kommande pens-

ionsutbetalningar motsvarande minst 1,5 % per år av 

kommunens pensionsskuld. 

 På sikt ska kommunen redovisa årliga resultat som minst 

motsvarar 2 % av skatteintäkter och generella statsbi-

drag. 

 

Efter genomförd analys görs bedömningen att kommunen inte 

har uppfyllt alla sina finansiella målsättningar och inte har en 

god ekonomisk hushållning i 2017 års räkenskaper.  

 
Balanskravet 
Balanskravet innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. 

Realisationsvinster ska räknas bort. För 2017 redovisar 

Askersunds kommun ett resultat om 94 912 tkr. Realisations-

vinsterna uppgår till 99 306 tkr, vilket innebär att resultatet enligt 

balanskravet uppgår till –4 394 tkr. Resultatet ska återställas 

under de kommande tre åren. 

 

Sammanfattande bedömning 
                         

  Resultatet är tillfredsställande 

                        

  Hög investeringsnivå 

            Stort pensionsåtagande 

  Verksamheternas underskott 

Avstämning Balanskravet, tkr 2017 2016 

Årets resultat enligt resultaträkningen 94 912 37 838 

Reducering av samtliga realisationsvinster -99 306 -3 284 

Justering för realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet 0 0 

Justering för realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet 0 0 

Orealiserade förluster i värdepapper 0 0 

Justering för återföring av orealiserade förluster. i 

värdepapper 0 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -4 394 34 554 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 21 000 

Användning avmedel från resultatutjämningsreserv 0 0 

Balanskravsresultat -4 394 13 554 

Balanskravsresultat från tidigare år 0 0 

Summa -4 394 13 554 

Balanskravsresultat att reglera -4 394 0 



  

                        

Kommunstyrelsen 

Kommunen 

 

Ekonomi 
Kommunledningsförvaltningen har gjort ett underskott mot budget 

på 9 545 tkr.  

Den främsta orsaken beror på att förvaltningen belastats med 

några större kostnader av engångskaraktär såsom rivningskostna-

der för den gamla Sjöängsskolan och kostnader för nedskrivning 

av finansiella tillgångar i Småkoms försäkringsbolag. Dessa båda 

kostnader uppgår till ca 4,4 mkr. Gymnasieskolan, den löpande IT

-driften samt kostnader för fastighetsunderhåll utanför hyresavtalet 

med Askersundsbostäder är områden som redovisar stora under-

skott på totalt ca 5,3 mkr. 

Större överskott redovisas hos kommunens arbetsmarknadsenhet 

som tar emot fler lönebidragsberättigade än planerat samt även 

utför en del intäktsbringande legoarbeten.  

Förvaltningens stabsavdelningar redovisar underskott på ca 0,4 

mkr. Utöver det ger budgeterade medel för 2017 års lönerevision 

ett överskott med drygt 0,8 mkr.  

Skolskjutsarna redovisar ett överskott medan färdtjänsten ger un-

derskott. 

Scenkonstavdelningen har bedrivit sin verksamhet något över 

tilldelad budget på grund av högre personalkostnader än budgete-

rat. 

Den totala investeringsbudgeten uppgår till över 60 mkr 2017. Av 

dessa avsåg ca 49 mkr fastighetsinvesteringar. Den totala investe-

ringsvolymen uppgick till 38 mkr netto. Förvaltningen har även 

erhållit medfinansieringsbidrag och rabatter på projekt på motsva-

rande 9 mkr. De två största investeringsprojekten avser den nya 

återvinningscentralen och renoveringen av Sjöängshallen. Av 

beviljad investeringsbudget finns behov att flytta över 10,4 mkr 

till 2018 års investeringsbudget, 0,6 mkr till 2019 och 2 mkr till 

2020. 

Årets verksamhet 
Kommunstyrelsens uppgift är att leda och ha uppsikt över samt-

liga nämnders verksamhet, vilket även omfattar de kommunala 

bolagen samt kommunalförbunden. Detta innebär även att sam-

ordna förvaltningen av kommunens angelägenheter.  

  

Kommunledningsförvaltningen leds av kommunchefen och består 

av fem avdelningar; administrativa avdelningen, personalavdel-

ningen, ekonomiavdelningen, utvecklingsavdelningen och den nya 

scenkonstavdelningen. 

 

Scenkonstavdelningen har haft ett intensivt år med en mängd eve-

nemang, utställningar och konserter under året. Intresset för Sjö-

ängen och dess faciliteter har varit stort och såväl andra kommu-

ner, organisationer, föreningar och inte minst Askersundare har 

besökt huset för att få en guidad visning. Vi har informerat i flera 

sammanhang runtom i Sverige om verksamheten. 

 

Scenkonstens hjärta i Sjöängen är stora salongen med plats för 

över 500 sittande gäster och som är utrustad med senaste teknik 

för ljud och ljus både för scenkonst och filmförevisningar. 

 

Under 2017 har bland annat 11 konstutställningar, 31 offentliga 

föreställningar, 3 danser, 1 skolföreställningar, lovverksamhet, 

många studiebesök, föreningsträffar, bio vid 31 för totalt ca 4 400 

besökare. Verksamheten har synts i media lokalt, regionalt och 

nationellt. 

Totalt har evenemangen i Sjöängen haft ca 7 200 besökare under 

2017 förutom elever och andra besökare till skolmatsalen. 

  

De kraftiga flyktingströmmarna som rörde sig över Europa under 

senare delen av 2015 fick även under 2016 stora påverkningar på 

vår kommun. Bland annat hade kommunen nästan 100 ensamkom-

mande barn. Ambitionen har varit att skapa ett så gott mottagande 

som möjligt för att hjälpa flyktingarna i deras svåra situation och 

alla verksamheter har ibland fått använda sig av tillfälliga lösning-

ar då trycket varit för stort i förhållande till de resurser som funnits 

till hands. Bland annat gav det en stor påverkan på barnomsorg 

och skola. Under 2017 stängde Migrationsverket samtliga anlägg-

ningsboenden i kommunen vilket innebar att 1 000 personer flyt-

tade ut från kommunen antingen till andra kommuner eller annat 

land. 

Framtiden 
Kommunen har fortsatt en viktig uppgift i att lyckas med integre-

ringen av de flyktingar som finns på plats så att de ska kunna eta-

blera sig i samhället, i skolan och i arbetslivet och därigenom klara 

sin egen försörjning i så stor utsträckning som möjligt i framtiden.  

  

Under 2017 färdigställdes de första 16 radhuslägenheterna i den 

nya stadsdelen Västra Strandparken, och första spadtaget för ett 

trevåningshus innehållande 22 lägenheter togs. I området finns 

möjlighet att bygga ytterligare 40-talet lägenheter.  

 

Trafikverkets satsningar på riksväg 50 och järnvägarna i kommu-

nen har satt stora positiva avtryck under året. Byggprojekten kom-

mer att innebära mycket stora möjligheter för kommunens och 

regionens utveckling under många år framåt. 

 

Byggnationen av ett nytt äldreboende i Askersund har påbörjats 

vilket innebär ca 98 boendeplatser. Planering för hur det gamla 

äldreboendet Norrberga kan användas har påbörjats.  

Ett reservationsavtal har tecknats med en byggherre för kvarteret 

Knappfabriken, vilket möjliggör byggnation av ca 10 markradhus-

lägenheter.  

Detaljplanearbete pågår i centrala Askersund för att möjliggöra 

såväl villatomter som flerbostadshus, vilket är en nödvändighet för 

den framtida utvecklingen. Även i Åsbro finns nu möjligheten att 

på flera platser uppföra såväl fristående villor som radhus/

kedjehus. 

Tillgänglighet/jämställdhet/etisk handel 
Kommunen ska aktivt arbeta med jämställdhetsfrågorna ur ett 

verksamhetsperspektiv. Jämställdhetsgruppen arbetar med att ta 

fram en handlingsplan i enlighet med CEMR-deklarationen. Kom-

munen har tidigare år deltagit i ett projekt kring budgetering ur ett 

gender budget perspektiv. 

 Kommunen tilldelades tillgänglighetsflaggan 2017 för tionde 

gången i rad. Flaggan delas ut efter prövning av de åtgärder som 

kommunen vidtagit för att göra kommunen tillgänglig för alla. 

Minst 2 % av de kommunala investeringarna måste gå till tillgäng-

lighetsanpassningar.  

Under 2017 har bland annat renovering av tillgängliga toaletter i 

hamnen, etablering av tillgänglig toalett vid resecentrum och 

byggnation av en tillgänglig lekplats på södra udden i Askersund 

genomförts. 
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Ordförande: Per Eriksson (S) 

 

Förvaltningschef: Madeleine Andersson 

(tkr) 2017 2016 2015 

Intäkter 50 867 52 177 29 281 

Kostnader -204 007 -210 007 -149 719 

varav personalkostnader -43 160 -41 027 -34 761 

varav kapitalkostnader -27 247 -21 058 -3 919 

Nettokostnader -153 140 -157 830 -120 438 

Budgetram -143 594 -164 634 -130 833 

Budgetavvikelse -9 545 6 804 10 395 



  

                        

Kommunen 

Kultur– och Tekniknämnden 

Tekniska förvaltningen 

  
 

Ekonomi 
Tekniska förvaltningens skattekollektiv redovisar totalt en bud-

getavvikelse för 2017 

på – 3 154 tkr. 

 

Förvaltningens organisatoriska enheter redovisar en budgetavvi-

kelse enligt nedan (Belopp inom parentes avser 2016): 

 

Tekniska kontoret       - 75 tkr (+50 tkr) 

Anläggningsenheten     - 433 tkr (-825 tkr) 

Måltidsenheten  - 1 693 tkr (+261 tkr) 

Café-Foajé     - 840 tkr (-577 tkr) 

Städenheten     - 113 tkr (+624 tkr) 

 
 

De största enskilda orsakerna till underskottet kan bland annat 

hittas hos kostavdelningen där både livsmedelkostnader och 

personalkostnader visar underskott. Underskotten kommer ifrån 

att den stora personalomsättningen ger ökade behov av inskol-

ning och dubbelbemanning och de alltmer hårda kraven på livs-

medelsinköp medför ökade kostnader. 

 

Intäkter vid Café– och foajéförsäljning ligger avsevärt lägre än 

vad som budgeterats. Båda verksamheterna har tonats ned avse-

ende konferens och event. 

 

Investeringsbudgeten för 2017 var 8 855 tkr för tekniska förvalt-

ningen. Av dessa har 5 380 tkr nyttjats vilket ger en nyttjande-

grad på 61 %. De stora avvikelserna ligger i projekten: gatuun-

derhåll (1 048 tkr) och ny bro Borgmästareholmen (3 000 tkr).  

 

Årets verksamhet 

Avtal har tecknats med Hallsbergs kommun samt genomfört 

projektering avseende framdragning av en allmän VA-

anläggning till orterna längst med Tisarens norra strand (Projekt 

”Värna Tisaren”). 

Den nya återvinningscentral (ÅVC) i Ullavi har färdigställts. 

 

Upphandling av sanering av Rönneshytta gamla sågverk. Kost-

nader avseende projektstöd och utförande av provtagningar 

finansieras av Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i Örebro. 

 
Projektet ”Hållbara måltider i Örebro län”, har påverkat vår 

måltidsverksamhet. Projektet syftar till att utveckla, testa och 

sprida metoder för lustfyllda måltider och hållbar måltidsplane-

ring inom offentliga kök. Projektet ska också förändra samhälls-

strukturer och har ett miljö- och hälsofrämjande syfte att uppnå 

bestående långsiktiga effekter inte bara i offentliga måltider, 

utan också hos medborgarna i länet. Projektet är nu avslutat i 

länet, men måltidsverksamheten fortsätter i projektets anda. 

 

Daglig städning sker av 45 414 kvm vilket är en minskning med 

816 kvm i jämförelse med 2016. Minskning beror på fastigheter 

som idag inte används av kommunal verksamhet. Städytan är 

fördelad på 40 byggnader utspridda över hela kommunen. 

Måluppfyllelse  
 
Inom flera områden arbetar förvaltningen aktivt för att bedriva 

verksamheten på ett sätt som är mindre skadligt för miljön. Sär-

skilt inom måltidsverksamheten beaktas såväl de nationella miljö-

målen som möjligheten till etisk handel. 

 

Måltidsenheten bedriver även ett aktivt arbete för att minska 

mängden kastad mat. 

Framtiden 
Tekniska kontoret behöver se över samtliga servitut och andra 

överenskommelser i det nationella fastighetsregistret i syfte att 

kontrollera om de är aktuella och skall kvarstå eller inte. Servitut 

och andra överenskommelser äldre än 50 år kommer, om de inte 

uppdateras, tas bort ur fastighetsregistret. Arbetet skall vara slut-

fört 2018-12-31. 

Samarbetsformer mellan tekniska förvaltningen och kultur

- och fritidsförvaltningen, särskilt i den gemensamma 

administrationen och mellan anläggningsenheten och en-

heten för fritid- och rekreation behöver fortsatt utvecklas. 

Under 2018 fortsätter dialogen med Vattenfall eldistribut-

ion AB för att överta ägandet av gatubelysningsanlägg-

ningen inom Vattenfalls distributionsområde med början 

2019-01-01. 

Kommande år behöver medel tillskjutas för att kunna ut-

föra nödvändiga åtgärder på kommunala nedlagda depo-

nier. 

Tekniska kontoret ska ta fram handlingsplaner för: 

 Åtgärder avseende nedlagda deponier. 

 Åtgärder avseende dagvattenledningar/system. 
 Brounderhåll på lång sikt. 
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Ordförande: Johan Calais (S) 

 

Förvaltningschef: Mårten Eriksson 

(tkr) 2017 2016 2015 

Intäkter 46 759 43 093 74 676 

Kostnader -66 063 -58 638 -99 586 

Varav personalkostnader -40 823 -35 954 -39 962 

Varav kapitalkostnader -6 138 -5 475 -17 648 

Nettokostnader -19 304 -15 545 -24 910 

Budgetram -16 150 -15 078 -21 577 

Budgetavvikelse -3 154 -467 -3 333 



  

                        

Kommunen 

VA-verksamheten 
 

Ekonomi 

Taxor 

VA-taxan bygger på Svenskt Vattens basförslag med vissa 

anpassningar efter beslut i kommunfullmäktige. Den består av 

en fast avgift och en rörlig avgift beroende på konsumtion av 

VA-tjänster. Utöver detta tar VA-verksamheten ut anlägg-

ningsavgifter vid nyanslutningar av abonnenter. Taxan fast-

ställs årligen av kommunfullmäktige. 

 

Intäkter 

Intäkterna består framförallt av brukningsavgifter (25 728 tkr), 

periodiserade anläggningsavgifter, ersättning för slam (879 

tkr) och projektintäkter (109 tkr). 

Anläggningsavgifterna skuldförs i sin helhet och upplöses med 

1/50-del varje år, vilka redovisas som en intäkt i resultatet. Vid 

årets slut var skulden 7,5 mkr. Det totala upplösta beloppet är 

436 tkr och för år 2017 uppgick avskrivningen till 138 tkr. 

Verksamheten erhåller intäktsränta på 121 tkr från finansför-

valtningen. 

Kostnader 

Den interna räntan för investeringar ligger på 2,0 % och upp-

gick 2017 till 1 816 tkr. Avskrivningarna uppgick 2017 till 5 

373 tkr. Personalkostnaderna är högre än budgeterat pga. att 

VA-kollektivet finansierar 25 % av säkerhetssamordnaren 

samt en tjänst med nystarsjobb. Verksamheten har även köpt 

mer förbrukningsinventarier samt haft ett större behov av repa-

ration och underhåll av maskiner än förväntat.  
 

Resultatutjämningsfonden 

Eftersom kostnader överstiger intäkterna med 1 831 tkr redovi-

sas årets resultat till noll med en minskning av förutbetalda 

avgifter (skuld till abonnentkollektivet) med motsvarande 

belopp. Resultatutjämningsfonden var vid årets början en 

skuld till abonnenterna på 3 472 tkr. Per 2017-12-31 uppgår 

den till 1 641 tkr. 

Årets verksamhet 
Askersunds kommun har totalt 2 958 va-tjänster. 2017-12-31 

var c:a 8 030 personer i Askersunds kommun nyttjare av den 

allmänna VA-anläggningen (kommunalt vatten och avlopp). 

 

Askersunds kommun har fyra vattenverk som producerar 

dricksvatten. De finns i Harge, Mariedamm, Zinkgruvan och 

Åsbro. Distributionen till abonnenterna sker med hjälp av 14 

tryckstegringsstationer på ledningsnätet där vattentrycket höjs 

med pumpar för att kompensera höjd- och längdförluster. 

Kommunen har också två lågreservoarer, två högreservoarer 

samt ett vattentorn. 

Kommunen har fem avloppsreningsverk, de finns i Askersund, 

Hammar, Olshammar, Åsbro och Zinkgruvan. Avledning av 

avloppsvatten sker i samtliga tätorter med hjälp av totalt 61 

pumpstationer. Tillsyn av kommunens avloppsreningsverk 

utförs årligen av tillsynsmyndigheten, Sydnärkes miljöförvalt-

ning. Vid tillsynen kontrolleras bland annat reningsgraden och 

fastställda gränsvärden för fosfor, organisk substans och nä-

ringsämnen. Två av avloppsreningsverken är så stora att det 

finns krav att inrapportering även sker till Naturvårdsverket 

genom Svenska miljörapporteringsportalen (SMP). 

Framtiden 
Viktiga uppgifter för VA-enheten under kommande år är att ge-

nomföra: 

 Förnyelse av ledningsnätet enligt förnyelseplanen 

 Åtgärder enligt vattenförsörjningsplanen 

 Processförbättringar på avloppsreningsverken 

 

Finansieringsmöjligheten för anläggningen av ett nytt avloppsre-

ningsverk i Hammar samt överföringsledningar för spillvatten 

från Askersund och Olshammar till det reningsverket skall enligt 

beslut i KOT årligen bedömas i samband med antagande av rå-

budget för kommande år. För 2018 finns inga medel avsatta för 

ett sådant projekt. 

Arbete med framtagning av en dagvattenpolicy ska komma igång 

i samband med att kommunens nya översiktsplan nu är fastställd. 

 

Avsättningsmöjligheter för slam behöver fortsatt utredas. Separe-

ring av slam kontaminerat av metaller (zink, bly) sker under 

2018. VA-enheten har anlitat en konsult för att utreda framtida 

möjligheter till utnyttjande av det ”rena” slammet från renings-

verket i Askersund för framställning av anläggningsjord. 
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Resultaträkning VA 

  2017 2016 

Verksamhetens intäkter  29 698 25 899 

Kostnader  -22 696 -18 879 

Avskrivningar  -5 373 -5 094 

Verksamhetens nettokostna-

der 

 1 629 1 926 

Finansnetto  -1 629 -1 926 

Årets resultat  0 0 

Balansräkning 

 2017-12-31 2016-12-31 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska 

anläggningar 

104 252 100 080 

Maskiner och inventarier 5 666 5 562 

Summa anläggningstillgångar 109 918 105 642 

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar -46 319 

 -varav fordran på abonnenterna 0 0 

Summa omsättningstillgångar -46 319 

Summa tillgångar 109 872 105 961 

Eget kapital och skulder   

Skulder   

Långfristiga skulder 102 424 99 635 

Kortfristiga skulder 7 448 6 326 

 -varav skuld till abonnenterna 1 641 3 471 

Summa skulder 109 872 105 961 

Summa eget kapital och skulder 109 872 105 961 

 2017 2016 

Totalt antal va-tjänster 2 958 2 944 

antal lägenhetsavgift/boyteavgift 3 040 2 998 

antal tomtyteavgift 789 789 



  

                        

Kultur– och tekniknämnden 

Kultur– fritidsförvaltningen 

Ekonomi 
Kultur- och fritidsförvaltningen gör 2017 ett resultat på + 817 

tkr.  

 

Plusresultatet kommer främst från verksamhet 30 Allmän fri-

tidsverksamhet där vi har överskott på föreningsbidragen och 

på fritidsaktiviteter för barn och unga. Under 2017 har före-

ningarna fått bidrag utbetalt på 2 006 tkr. En minskning i jäm-

förelse med 2016 då 2 178 tkr betalades ut.. Minskningen beror 

på färre ansökningar än tidigare år. När det gäller fritidsaktivi-

teter för barn och unga beror överskottet på att tjänsten som 

ungdomssamordnare tillsattes i mars och budget fanns för hela 

året. 

 

Biblioteket  och skolbibliotek uppvisar också överskott till stor 

del beroende på vakant tjänst som filial/skolbibliotekarie under 

hösten. 

 

Personalkostnaderna ligger i snitt på 46 % av kostnaderna. 

Cirka 9 % av utfallet utgör bidrag och stöd till föreningar. Res-

terande 55 % avser driftkostnader, hyror och administration.  

 

Budgetavvikelsen för investeringar är + 1 178 tkr. 

Avvikelsen beror på att projekt sanering badplats Åmmeberg 

inte påbörjades under 2017. Budgeten är 1 000 tkr. RFID bibli-

otekssystem kvarlämnade 856 tkr på grund av beslut om att 

inte tilläggskomplettera systemet under 2017. 

Årets verksamhet 

Bad- och lekplatser 

Efter att Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset i 

Örebro färdigställt sin riskbedömning för Åmmebergs badplats 

har badplatsen hållits stängd för allmänheten även sommaren 

2017. Utredning av säkerhetsåtgärder samt åtgärder för att 

möjliggöra bad pågår sedan hösten 2016. 

 

En lekplats för barn i åldrarna 5-12 år har byggts i Strandpar-

ken. Lekplatsen har formen av ett strandat fartyg efter en idé 

från personalen. Fartyget och den omgivande marken är i möj-

ligaste mån tillgänglighetsanpassade. Invigning skedde den 17 

juli. 
Idrotts- och friluftsliv 

En MTB-teknikbana började anläggas under hösten 2016 med 

hjälp av medel från Region Örebro län. Teknikbanan färdig-

ställdes under våren 2017 och invigdes den 4 maj. Under våren 

har även beslut fattats om att skylta upp en så kallad Hälsans 

Stig. Invigning sker under våren 2018. 

 

Simskola har erbjudits på ett antal orter i kommunen även i år, 

med hjälp av bidrag från Zinkgruvan Mining. 
 
Bibliotek 

Askersunds bibliotek har blivit värdkommun för det länsomfat-

tande läsprojektet Örebro län läser. Aktiviteter kommer att 

genomföras hösten 2018, men ansökningar och planering har 

gjorts under 2017. Samtliga länets bibliotek deltar. 

Rotary och Röda korset, som har erbjudit läxhjälp i biblioteket 

för ungdomar som inte har svensk härkomst. 
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Kommunen 

Grön sommarlovsfestival (ett drogfritt skolavslutningsfirande 

för årskurs 6-9) har arrangerats för andra året i rad. Fritidsgår-

den har genom medel från MUCF även genomfört sommar-

lovsaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år på ett antal platser i 

kommunen. 

Tillgänglighet/jämställdhet 
Tillgänglighetsaspekter genomsyrar verksamheten både i var-

dagen och i de projekt som förvaltningen deltar i eller driver 

själva. Vid investering i anläggningar har den fysiska tillgäng-

ligheten beaktats, som exempelvis vid anläggandet av den nya 

lekplatsen Oden II.  
 

Totalt sett är könsfördelningen relativt jämn bland arbetstagar-

na på Kultur- och fritidsförvaltningen, med något fler kvinnor 

än män. På enheten Kultur och aktivitet är det en större andel 

kvinnor än män som arbetar, särskilt på biblioteket där samt-

liga arbetstagare är kvinnor. På enheten Fritid och rekreation 

är arbetstagarna till övervägande del män. Förvaltningen be-

driver jämställdhetsarbete utifrån kommunens gällande styrdo-

kument. 

 

Framtiden 

Förändring av ideellt engagemang och ungas fritidssysselsä-

ningar 

Traditionellt medlemskap i föreningar minskar, samtidigt som 

andelen av befolkningen som arbetar ideellt har varit relativt 

konstant över tid. Unga deltar i mindre utsträckning än tidigare 

i olika traditionella fritidsaktiviteter, vilket även märks inom 

de kommunala verksamheterna. 

Förvaltningen genomför för närvarande en översyn av stödet 

till civilsamhället. Ungdomssamordnaren har arbetat med att 

tillvarata ungas initiativ och öka deras delaktighet. 

 

Ökande miljökrav inom parkområdet 

Gräsytor utgör en majoritet av grönytorna i Sveriges tätorter; 

mer än 50 % av tätorternas parker, trädgårdar och utemiljöer 

beräknas vara gräsmattor. Gräsmattor kräver stora mängder 

energi vad gäller anläggning och skötsel. Den biologiska 

mångfalden är högre i högvuxna gräsmattor (klipps 1-2 ggr/år) 

jämfört med vanliga gräsmattor. Gräsmattor är dock viktiga 

inslag för diverse sociala aktiviteter, lek och spontanidrott. 

Förvaltningen har inlett ett arbete för att utveckla och diversi-

fiera kommunens grönytor för att främja den biologiska mång-

falden samt minska miljöpåverkan.  

(tkr) 2017 2016 2015 

Intäkter 3 369 2 097 1 635 

Kostnader -26 878 -24 412 -17 951 

Varav personalkostnader -11 822 -10 876 -8 574 

Varav kapitalkostnader -2 563 -1 962 -806 

Nettokostnader -23 509 -22 315 -16 317 

Budgetram -24 326 -23 028 -17 219 

Budgetavvikelse 817 713 902 

Ordförande: Johan Calais (S) 

 

Förvaltningschef: Rasmus Torngard 



  

                        

Kommunen 

Sydnärkes Byggnämnd 

 

Ekonomin 
Nämnden gör 2017 ett överskott med + 379 tkr som fördelar sig 

på de tre medlemskommunerna enligt följande: 

 Askersunds kommuns +184 tkr 

 Laxå kommun +88 tkr 

 Lekebergs kommun +117 tkr 

 

Det stora antalet bygglovsärenden har medfört att bygglovsintäk-

terna överstigit budgeterade intäkter med +765 tkr vilket är 23 % 

över de förväntade intäkterna. Även intäkterna för sålda detalj-

planer översteg budgeten med ca 312 tkr. 

På grund av vakanser på personalsidan samt det stora antalet 

ärenden både på bygglovssidan och plansidan har konsultkostna-

derna överstigit budgeten med –2 070 tkr detta har dock täckts in 

av överskottet på personalkostnaderna med + 1 378 tkr samt av 

intäktsöverskottet enligt ovan. 

Övriga verksamhetskostnader såsom leasingbil, databehandling, 

telefon mm överstiger budgeten med ca 226 tkr främst på grund 

av inköp av kontorsmöbler i samband med in-flyttning i nya 

lokaler. 

Årets verksamhet 
Sydnärkes Byggnämnds ansvar är att förverkliga plan- och bygg-

lagens samt miljöbalkens mål och med hänsyn till natur- och 

kulturmiljö, främja en hållbar samhällsutveckling som ger män-

niskor en jämlik och god livsmiljö. 

  

Byggnämnden är en specialreglerad nämnd vars åliggande be-

stäms i första hand av plan- och bygglagen (PBL) och har en 

viktig roll vid: 

  

 Skyddande och vårdande av befintliga kvaliteter i natur- 

och kulturmiljöer. 

 

 Utveckling av ny, kompletterande bebyggelse och ändrad 

markanvändning. 

 

  Förädling och omdaning av befintliga bebyggelsemiljöer 

för nya bosättningar och verksamheter. 

 
 

Förvaltningen bistår även kommunerna och kommuninvånarna 

inom området mätning med utstakning och inmätningar samt 

underhåll och uppdateringar av primärkartor, framställning av 

adresskartor och div. specialkartor. Gis-ingenjören bistår kom-

munerna med drift och underhåll av de geografiska informat-

ionssystemen. 
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Framtiden 
I några år framåt ser prognosen ut i hela landet att det kommer 

att vara brist på bostäder. Dock har en avmattning skett utanför 

storstadsområdena, mycket beroende på minskat flyktingmotta-

gande. Detta märks i två av våra kommuner Askersund och Laxå 

där an-talet bostadssökande har minskat. Alla tre kommuner har 

dessutom fått tillskott på bostadsmarknaden genom nybyggnat-

ion, främst i Lekeberg, vilket även det påverkar antalet bostads-

sökande.  

Våra kommuner är både attraktiva att bo i och som besöksmål. 

Följden blir att det kommer fortsätta byggas och utvecklas var-

för byggförvaltningen kommer ha en viktig roll även kommande 

år. Antalet fritidshus ser ut att öka.  

 

Alla tre kommunerna kommer under 2018-20 att kunna erbjuda 

ett stort antal tomter många med sjöutsikt. Därför kan förvalt-

ningen se positivt på att det ändå kommer att byggas en hel del. 

Vi har även en hel del be-ställningar åt privata sidan när det 

gäller att ta fram detaljplaner . 

Ordförande:  Nils-Olof Tivemyr (C) 

 

Förvaltningschef: Lars Johansson 

(tkr) 2017 2016 2015 

Intäkter 7 423 7 980 6 937 

Kostnader -9 197 -9 889 -8 813 

Varav personalkostnader -5 323 -5 922 -5 234 

Varav kapitalkostnader -142 -175 -249 

Netto kostnader/ intäkter -1 774 -1 909 -1 536 

Budgetram 2 163 2 197 1 889 

Budgetavvikelse 389 288 353 
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Kommunen 

Barn– och utbildningsnämnden 

   

Ekonomi 
Barn- och utbildningsnämnden visar ett resultat på – 3 466 

tkr för 2017.  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har haft två år med 

plusresultat som har ändrats till minusresultat 2017. En 

bidragande orsak kan härledas till nyanlända flyktingar 

både avseende tidigare plus- och nu minusresultatet. I 

Askersunds kommun har de senaste tre åren funnits många 

asylboenden med stor omsättning av asylsökande elever 

vilket har gett kommunen stora intäkter. Under 2017 lades 

alla asylboende i kommunen ner vilket leder till lägre intäk-

ter för asylsökande elever. Från asylelever har kommunen 

gått mot nyanlända elever med uppehållstillstånd. De nyan-

lända elevernas skolgång ska finansieras via barn- och ut-

bildningsförvaltningens budgetram och bou:s del av kom-

munens migrationsschablon. BOU får 15 % av den totala 

intäkten vilket motsvarade 1 579 tkr under 2017. Det räcker 

till ca 3 årsarbetare som ska delas mellan förskola och 

skola. Närlunda och Sjöängsskolan har tillsammans ca 70 

nyanlända elever. Flera av förskolorna har nyanlända barn i 

sin verksamhet de flesta är placerade i centrala Askersund.  

 

De stora skolenheterna i centrala Askersund uppvisar un-

derskott och övriga enheter håller budget med ett litet över-

skott. Norra förskoleområdet uppvisar ett större överskott 

på grund av vakanta tjänster och färre inskrivna barn i för-

skolan under hösten 2017. 

  

Personalkostnaderna motsvarar ca 67 % av totalkostnaderna 

de senaste tre åren. Resterande 33 % avser förvaltningsad-

ministration, köp av förskola- grundskola utanför kommun, 

hyra, städ, måltider med mera. Interkommunala kostnader 

och bidrag till fristående enheter har gjorts för 10 542 tkr 

under 2017 och motsvarar ca 5 % av totalkostnaderna och 

gjorde ett underskott på  

-452 tkr 2017. 

Årets verksamhet 
Viktiga händelser 2017 

 

 I Kristinagårdens lokaler startade en ny förskola 

upp med två nya avdelningar i januari månad. 

 

 Vid Närlundaskolan utökades lokalytan under vår-

terminen via en paviljonglösning. 

 I och med drastisk minskning av antalet asylsö-

kande som kommer till kommunen beslutades att 

verksamheten vilken kallats Slussen skulle avveck-

las inför läsåret 17/18. Detta innebär att nyanlända 

elever fr om med höstterminen direktplaceras och 

kartläggs på respektive skolenhet. 

 

 Askersunds kommun erbjöds att delta i den av 

Skolverket riktade satsning för nyanländas lärande 

under perioden 2017-07-01-2018-12-31. Kommu-

nen har tilldelats 3.9 miljoner för arbete med nyan-

lända elevers lärande. 

 Enheten Motorn avvecklades inför läsår 17/18. Verksam-

heten ersattes av verksamhetsnära insatser ute på skolen-

heterna, t ex särskild undervisningsgrupp vid 

Närslundaskolan. 

 

 Grundsärskolan har omorganiserats till ett samlat skolle-

darskap för årskurs 1-9. 

 

 De för Askersund kommun två första genuspedagogerna 

blev färdigutbildade. 

 

 Förvaltningsövergripande kvalitetsstrateg har tillsatts på 

100 %. 

 

 Förvaltningsövergripande digitaliseringssamordnare har 

tillsatts på 50 %. 

 Utredning av pedagogisk kvalitetssäkring och social, 

ekonomisk och ekologisk hållbarhet påbörjades under 

2017 och slutförs under 2018. 

Framtiden 
På nationell nivå och i kommunerna förs diskussioner kring anta-

let riktade statsbidrag som finns att söka för barnomsorgs- och 

skolområdet. Finansiering genom statsbidrag innebär att det är 

svårt att bedriva en kontinuerlig verksamhet, då bidragsstorleken 

varierar från läsår till läsår. Statsbidragen ger omfattande admi-

nistrativt arbete såsom bevakning av ansökningstider, ansökning 

av bidrag, rekvisition av medel och redovisning av verksamheten 

och ekonomin. Det kan även vara svårt att rekrytera behörig per-

sonal under tiden som statsbidragen är giltiga. 

 

Förvaltningschef och ekonom har inför budgetåret 2018 arbetat 

fram en ny resursfördelnings-modell vilken tar in fler nycklar i 

sin beräkning när det gäller tilldelning av resurser till respektive 

skolenhet. Här kan nämnas socioekonomiska faktorer, måluppfyl-

lelse, grupp-/klasstorlek utöver det totala elevantalet vid en sko-

lenhet. Vidare har budgetposten barn i behov av särskilt stöd 

tagits bort och juridiskt säkerställs med rutin för beviljande av 

tilläggsbelopp.    

Tillgänglighet/jämställdhet 
När det gäller insatser på investeringsnivå rör dessa i allmänhet 

våra fastigheter där tekniska förvaltningen står för insatserna. 

De åtgärder som vidtagits inom verksamheten är: 

Samtliga nämndsammanträden är öppna för allmänheten. 

En lättillgänglig lärplattform används i verksamheterna. 

Inköp av läsplattor till barn med läs- och skrivsvårigheter. 

(tkr) 2017 2016 2015 

Intäkter 27 716 34 297 18 062 

Kostnader -223 232 -211 784 -188 143 

Varav personalkostnader -149 787 -141 650 -127 230 

Varav kapitalkostnader -1 284 -1 039 -1 836 

Nettokostnader -195 516 -177 487 -170 081 

Budgetram 192 050 180 716 171 688 

Budgetavvikelse -3 466 3 229 1 607 

29 

Ordförande: Ronny Larsson (S) 

Förvaltningschef: Vendela Lehn 



  

                        

Kommunen 

Socialnämnden 

 

 

Ekonomi 
Socialnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse med 7 158 

tkr. 

Nettokostnaderna har ökat med 12 280 tkr jämfört med föregående 

år, vilket motsvarar en ökning med 5,2 %. 

Personalkostnaderna har ökat med 9 598 tkr jämfört med 2016, 

vilket motsvarar en ökning med 4,4 %. 

 

Äldreomsorgen har en negativ budgetavvikelse på 5 908 tkr. De 

största negativa avvikelserna återfinns inom hemtjänst och särskilt 

boende  

 

Verksamheten för insatser enligt Lagen om särskilt stöd och ser-

vice för funktionshindrade (LSS) redovisar ett underskott på 445 

tkr. 

 

Individ- och familjeomsorgen redovisar ett underskott med 270 

tkr. Kostnaden för missbruksvård för vuxna och barn- och ung-

domsvård är högre än budgeterat medan kostnaderna för ekono-

miskt bistånd är lägre än budgeterat.  

 

Flyktingverksamheten inom socialförvaltningens område finansie-

ras av statliga ersättningar från Migrationsverket från 2017 och 

tidigare år. 

 

Gemensamma verksamheter redovisar ett underskott med 553 tkr 

främst beroende på ökade kostnader för konsulter avseende chefs-

tjänster inom äldreomsorgen. 

Årets verksamhet 

Inom socialförvaltningen har arbete med kvalitetsledningssystem 

fortsatt. Arbetet som ska genomsyra hela förvaltningen, ska an-

vändas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 

verksamhetens kvalitet.  

En värdegrund är sedan tidigare framtagen och förvaltningen har 

arbetat med att fortsatt implementera den i verksamheterna. För att 

ytterligare utveckla arbetet kring ledningssystemet, så har en pro-

cesskartläggning pågått via ett IT-verktyg. Egenkontrollen har 

även utvecklats och under året lagts upp i  IT-verktyget. 

 

Uppdatering och implementering av verksamhetssystemet Proca-

pita har pågått under året inom förvaltningens olika verksamheter 

och kommer att fortsätta under 2018.  

Under 2017 har valideringsutbildningar skett genom ett ESF-

projekt, där ekonomiskt stöd erhålls från Europeiska socialfonden. 

I projektet ingår Askersund, Hallsberg och Kumla och utbildning-

en genomförs av Sydnärkes utbildningsförbund. Under året har 19 

personer från Askersund validerat.  

Måluppfyllelse 
Inom socialförvaltningen pågår ett ständigt arbete för att verksam-

heterna ska utvecklas och säkras kvalitetsmässigt. Det ska leda till 

att Askersunds kommun ska bli en attraktiv plats för alla att bo på, 

men även att socialförvaltningen ska vara en bra och attraktiv 

arbetsgivare. 

 

För att kunna gå mot måluppfyllelse bedriver förvaltningen ett ak-

tivt systematiskt kvalitetledning– och patientsäkerhetsarbete. 

Andra viktiga beståndsdelar för att gå mot måluppfyllelse är att 

skapa delaktighet och förankring av en god värdegrund bland med-

arbetarna. 

Förvaltningens arbete ska också genomsyras av ett rehabiliterande 

förhållningssätt där man tar tillvara och utvecklar det friska. 

Ett ständigt arbete pågår för att förbättra arbetsmiljön och minska 

sjukfrånvaron bland medarbetarna. 

Tillgänglighetsarbete/Jämställdhet 
Arbetet med att ta fram skriftlig information om förvaltningens 

olika verksamheter fortsätter. 

De lokaler som förvaltningen bedriver verksamhet i idag är tillgäng-

lighetsanpassade. Detta är ett arbete som har pågått under de senaste 

åren. 

Förvaltningen är representerade i kommunens tillgänglighet– och 

jämställdhetsgrupper där ett aktivt arbete med frågorna sker. 

Framtiden 
 Arbetet fortsätter med att se över alla verksamhet i social-

förvaltningen och hitta nya arbetssätt för att bli så effektiv 

som möjligt. 

 Kartläggning av framtida behov inom LSS ska tas fram som 

ett arbetsmaterial för att möte framtida behov inom funkt-

ionsstöd. 

 Fortsätta arbete med Länsgården kring nytt vård och om-

sorgsboende. 

 Fortsatta förbättringsåtgärder kring hemtjänsten utifrån 

projektet. 

 Fortsatta förbättringsåtgärder utifrån analysen i Säbo och 

korttidsvård. 

 En analys av HSL-insatser ska göras under våren. 

 En analys ska göras inom funktionsstöd. 

 Valideringen kommer att fortsätta under året. 

 Life Care som är ett mobilanpassat teknikstöd ska införas i 

hela hemtjänsten. Syftet är att personalen ska kunna doku-

mentera direkt i mobilen och även kunna se planerade insat-

ser hos brukarna. 

 Utveckling av e-tjänster inom e-hälsa är under utredning 

och en handlingsplan för e-hälsa har utarbetats. Det planeras 

även för en övergång till mobil dokumentation för sjukskö-

terskor och arbetsterapeuter. 

 

(tkr) 2017 2016 2015 

Intäkter 73 981 88 338 58 628 

Kostnader -322 700 -324 778 -285 862 

Varav personalkostnader -229 015 -219 417 -194 711 

Varav kapitalkostnader -837 -925 -898 

Nettokostnader -248 719 -236 440 -227 234 

Budgetram 241 561 235 473 215 931 

Budgetavvikelse -7 158 -967 -11 303 
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Ordförande: Siv Ahlstrand (S) 

 

Förvaltningschef: Maria Ståhl 



  

                        

Bolag, förbund och gemensamma nämnder 

Verksamheten i bolag ,förbund och gemensamma nämnder 
 

 
Askersundsbostäder AB 
 

 

 

 

 

 

 

Askersundsbostäder är kommunens helägda bostadsbolag.  

Bolaget har under året varit ansluten till Sveriges Allmännyttiga 

Bostadsföretag (SABO). 

Arbetsgivarorganisationen är Fastigo. 

 

Fastighetsbestånd 
Uthyrningsbar bostadsyta uppgick under året till 63 748m2  

(63 092 föregående år)  samt 5 755 m2 (5 284)  lokalyta. Antalet 

lägenheter var 935 (924).   

 

Outhyrda lägenheter 
Antalet outhyrda lägenheter uppgick vid årsskiftet till 6 (3) styck-

en. Det genomsnittliga antalet outhyrda lägenheter under året har 

varit 5 (5).  Hyresbortfallet uppgick till 0,5 mkr (0,6)  vilket mots-

varar 0,8% (1,1) av hyresintäkterna. Hyresmarknaden har under 

2017 varit stabil med låg vakansgrad. 

 

Hyresutveckling 
Hyrorna höjdes 2017 med 0,65 %. 

 

Övrigt 
Bolaget har under året förvaltat förutom det egna beståndet 45 932 

m2 kommunala fastigheter. Underhållet på de kommunala fastig-

heterna uppgick under året till ca 51:-/ m2 (39:-/m2), de 

taxebundna kostnaderna minskade under året med 2%. 

Underhållet har följt budget. 

Underhållet i Askersundsbostäder har fördelats enligt budget mel-

lan lägenhetsunderhåll och gemensamt underhåll. Under gemen-

samt underhåll kan nämnas, byte av ytterdörrar till lägenheterna på 

Gran/Vesslevägen Åsbro. Byte fönster, dörrar och fasadrenovering 

Skyrstavägen i Hammar. Målning av fasader på Lunnagårdsvägen 

Hammar och Sandåsvägen Lerbäck. Byte av yttertaksbeklädnad på 

Stora Bergsgatan och Stöökagatan Askersund. Byte av entréepar-

tier och tillgänglighetsanpassningar vid entréer på Storgatan 35-

41, Bergslagsvägen 1 och Torsten Karlssons väg 3-17 Askersund. 

 

Ekonomi 
Årets resultat uppgår till –3 666tkr (-472) tkr. Bolagets balansom-

slutning uppgår till 456,8 mkr (397,4) . Det egna kapitalet uppgår 

till 49,2 mkr (52,8) och låneskulden 385,5 mkr (317,2). 

 

Framtid 
Bolaget verkar på en marknad i balans. Med en växande befolk-

ning kommer behovet av nya och attraktiva bostäder att finnas och 

bolaget ska vara en aktiv part i den processen. 
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Ordförande:   Rolf Karlsson (S) 

 

VD: Anders Gustafsson 

 

Ägarandel: 100 % 

Resultaträkning 

  2017 2016 

Intäkter  110 961 104 473 

Kostnader  -103 654 -92 579 

Avskrivningar  -10 611 -9 599 

Rörelseresultat  -3 304 2 295 

Finansiella poster  -4 362 -5 138 

Resultat före disp o skatt  -7 666 -2 843 

Dispositioner och Skatt  4 000 2 371 

Årets resultat efter skatt  -3 666 -472 

Balansräkning 

 2017-12-31 2016-12-31 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska 

anläggningar 

413 253 362 285 

Maskiner, inventarier och pågående 

investeringar 

27 843 21 266 

Finansiella anläggningstillgångar 80 163 

Summa anläggningstillgångar 441 176 383 714 

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar 7 415 12 550 

Lager 276 268 

Kassa och bank 7 870 864 

Summa omsättningstillgångar 15 561 13 682 

Summa tillgångar 456 818 397 396 

Eget kapital och skulder   

Eget kapital 49 182 52 848 

Obeskattade reserver 1 230 5 230 

Avsättningar 0 0 

Skulder   

Långfristiga skulder 383 516 317 216 

Kortfristiga skulder 22 889 22 102 

Summa skulder 406 405 339 318 

Summa eget kapital och skulder 456 818 397 396 



  

                        

Bolag, förbund och gemensamma nämnder 

 
 

 Askersunds Industrifastig-

heter AB 
 

 

 

 

 

 

 

Askersunds Industrifastigheter är helägt av Askersunds kommun 

och har till syfte att tillhandahålla fastigheter och lokaler till nä-

ringsverksamhet.  

 

Verksamhet under året 
Bolaget äger och förvaltar 8 405 m2 lokalyta fördelat på 2 st fas-

tigheter, (Parkgatan 15 i Askersund samt Metallvägen 8 i Åsbro). 

Bolaget hade inga vakanser under året. 

 

Fastigheten på Parkgatan 15 har underhållits enligt plan, ytskiktet 

inklusive rökluckor och plåtdetaljer på yttertaket är bytt på ca 40% 

av takytan. 

Fastigheten på Metallvägen i Åsbro underhålls enligt plan. 

Fastigheten i dotterbolaget ALF är såld 26/10 2017, bolaget kom-

mer att avvecklas under 2018. 

 

Framtid 
Fastighetsbeståndet är i relativt gott skick . Bolaget tittar på möj-

ligheten att expandera på fastigheten vid Parkgatan i Askersund 

I Åsbro har mark förvärvats för att klara en eventuell framtida 

expansion. 

En betydande risk är vakanser i fastigheten Parkgatan 15 

Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt 

risker för anläggnings/fastighetsskador. Dessa risker hanteras 

genom efterlevnad av finanspolicy, systematisk kreditbedömning 

samt fullvärdeförsäkring av anläggningarna/fastighetsbeståndet. 

 

Ekonomi 
Årets resultat uppgår till 860 tkr (46) tkr. Balansomslutningen är 

52,7 (51,9) mkr. Det egna kapitalet uppgår till 10,7 (9,8) mkr och 

låneskulden till 40,0 (40,0) mkr. 
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Ordförande:  Per Eriksson (S) 

 

VD: Anders Gustafsson 

 

Ägarandel: 100 % 

Resultaträkning 

  2017 2016 

Intäkter  4 489 4 435 

Kostnader  -2 758 -2 812 

Avskrivningar  -1 162 -1 115 

Rörelseresultat  569 508 

Finansiella poster  291 -462 

Årets resultat före skatt  860 46 

Dispositioner och skatt  0 0 

Årets resultat efter skatt  860 46 

Balansräkning 

 2017-12-31 2016-12-31 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 

Mark, byggnader och tekniska anlägg-

ningar 

33 313 34 475 

Finansiella anläggningstillgångar 612 12 222 

Summa anläggningstillgångar 33 925 46 697 

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar 1 302 1 272 

Kassa och bank 17 493 3 885 

Summa omsättningstillgångar 18 795 5 157 

Summa tillgångar 52 720 51 853 

Eget kapital och skulder   

Eget kapital 10 705 9 845 

Obeskattade reserver 0 0 

Skulder   

Långfristiga skulder 40 000 40 000 

Kortfristiga skulder 2 015 2 009 

Summa skulder 42 015 42 009 

Summa eget kapital och skulder 52 720 51 853 



  

                        

Askersunds Kommun-

fastigheter AB 
 

 

 

 

 

 

Årets verksamhet 

I december 2015 såldes marken som enligt upprättad detaljplan 

har ändamålet bostäder, gator samt idrott tyill Askesunds kom-

mun. Resterande del som är i bolagets ägo är fastigheterna Verk-

staden 1, Verkstaden 6 samt Verkstaden 11. Fastighetsbildningen 

blev klar under våren 2016 och innehåller: 

Verkstaden 1: byggnaderna avseende bowling, gym samt kontoret. 

Verkstaden 6: Parkering i anslutning till Smedjan samt slänt.  

Verkstaden 11: Smedjan. 

 

Under 2017 slutfördes saneringen av Verkstaden 6. Markområdet 

hade en mycket hög andel olja i marken och sanering har endast 

varit möjlig att göra till den nivå som gäller för parkerings ända-

mål.  

Verkstaden 11, Smedjan, har under 2017 hyrts ut till förråd. Skiss 

har tagits fram för att omvandla lokalen till kontorshotell alterna-

tiv annan verksamhet där förhandling med hyresgäster pågår.  

 

Den sista lokalen i kontorshuset renoverades under våren 2017 

och den nya hyresgästen flyttade in i juni. I källaren under bow-

lingen iordningställdes en källarlokal som träningsrum för gym-

verksamheten. Denna var klar i april 2017. Därmed är samtliga 

lokaler uthyrda. 

 

Framtida utveckling  
Att utveckla ett förfallet industriområde till ett attraktivt område 

för verksamhet och bostäder tar tid och måste ske med en varsam 

hand, att blanda gammalt och nytt och också se till det samhälle-

liga ansvaret att transportera bort mer eller mindre farliga ämnen 

från ett område som ligger i nära anslutning till ett rekreationsom-

råde som stranparken och Vättern utgör. Detta är nu  avklarat och 

hyresgästerna till de första 16 radhuslägenheterna har flyttat in i 

området. Etapp 2 som innehåller 22 lägenheter har har påbörjats 

och sa stå färdiga till årsskiftet 2018/2019. Det finns även ett in-

tresse för den sista etappen som innehåller ca 30 lägenheter. Totalt 

innebär det ca 80 lägenheter. Det finns en stor efterfrågan på bo-

städer i centrala Askersund och byggnationen av Västra Strandpar-

ken utgör en viktig del i Askersunds utveckling. Av den anled-

ningen sålde bolaget i december 2015 marken rörande bostadsän-

damål samt den del som enligt detaljplanen är avsedd för idrotts-

hall. Utvecklingen av bostäder här i anslutning till verksam-

hetslokalerna kommer med all sannolikhet även medföra positiva 

värden för de som bedriver sina verksamheter i dessa.  

 

Under hösten 2017 har bolaget låtit SVEFA marknadsvärdera det 

renoverade fastighetsbeståndet. Värderingen understiger aktuella 

bokförda värden med ca 15 mkr och hänför sig till markanlägg-

ningar. Ägaren, Askersunds kommun har skjutit till ett aktieägar-

tillskott med motsvarande belopp, vilket används för nedskrivning 

samt amortering av lån. Askersunds kommun har bildat ett hol-

dingbolag Askersunds Rådhus AB som har förvärvat kommunens 

aktier i Askersunds Kommunfastigheter AB. I samband med ordi-

narie årsstämma kommer därför bolagets VD och styrelse att bytas 

ut.  

Ordförande:            Per Eriksson (S) 

 

VD:           Madeleine Andersson 

 

Ägarandel:              100 %  

Bolag, förbund och gemensamma nämnder 

Resultaträkning 

  2017 2016 

Intäkter  2 397 1 939 

Kostnader  -1 305 -979 

Avskrivningar  -1 410 -1 362 

Rörelseresultat  -318 -403 

Finansiella poster  -576 -780 

Årets resultat före skatt  -894 -1 183 

Dispositioner och skatt  0 0 

Årets resultat   -894 -1 183 

Balansräkning 

 2017-12-31 2016-12-31 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar 54 911 54 113 

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 

Summa anläggningstillgångar 54 911 54 113 

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar 456 693 

Kortfristiga placeringar 0 0 

Kassa och bank -1 637 1 187 

Summa omsättningstillgångar -1 181 1 880 

Summa tillgångar 53 729 55 993 

Eget kapital och skulder   

Eget kapital 3 291 4 185 

-varav årets resultat -894 -1 183 

Avsättningar 0 0 

Skulder   

Långfristiga skulder 50 050 50 550 

Kortfristiga skulder 389 1 259 

Summa skulder 50 439 51 809 

Summa eget kapital och skulder 53 729 55 993 
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Sydnärkes utbildningsförbund 
 

 

 

 

 

 

 

Ekonomi 
Resultatet för förbundet för 2017 är något högre än antagen budget 

vilket för 2017 innebär ett resultat på 142 tkr (1 260 tkr) vilket är 1 

118 tkr lägre än föregående år. Utfallet är högre än den nollresul-

tatsbudget som antogs för 2017. Avvikelserna beror på såväl 

ökade intäkter som kostnader. Förbundets intäkter har ökat väsent-

lig jämfört med föregående år och som också fastslogs i den an-

tagna budgeten för verksamhetsåret 2017. Den stora ökningen 

beror på att verksamheten har ökat kraftigt under de senaste åren. 

Intäktsökningen består av ökade statsbidrag till gymnasieskolan 

samt även en ökad försäljning av verksamhet till såväl medlems-

kommuner som andra kommuner. Ökningen av den interkommu-

nala ersättningen beror framförallt på den ökade försäljningen till 

medlemskommunerna som består i en ökad uppdragsförsäljning 

samt ökad SFI-utbildningsverksamhet. Dessutom har förbundet 

erhållit statsbidrag avseende den lärarlönelyftsatsning som beslu-

tats nationellt, ökad lärlings utbildning, ESF-projekt samt att för-

bundet haft ett ökat antal lärare som läst till behöriga yrkeslärare 

under året. Även statsbidragen från Migrationsverket har ökat i 

jämförelse med tidigare år. Även kostnaderna har ökat väsentligt 

jämfört med föregående år och som också fastslogs i den antagna 

budgeten för verksamhetsåret 2017. Verksamheten har växt och 

antalet elever har ökat vilket även inneburit ett ökat behov av per-

sonal. Det är främst personalkostnader som är den enskilt största 

orsaken till de ökade kostnaderna. Utökad personalstyrka samt 

ökade lönekostnader pga. avtalsenliga lönehöjningar samt att de 

beslut som tagits nationellt avseende lärarlönelyftet påverkat kost-

nadsnivån uppåt. Därtill kommer den fortsatta satsningen på 1 till 

1 ( 1 enhet = Ipad/PC, till samtliga elever vid skolstart) för elever-

na. Dessutom har även det arbete som påbörjats, fortsatts för att 

byta ut personaldatorer samt att givetvis personalökningen ökar 

behovet av ny datautrustning.  

 

Årets verksamhet 

Från att det under ett antal år i början av 2000-talet fanns ett osed-

vanligt stort antal ungdomar i landet har antalet sjunkit dramatiskt, 

i landet mellan 10-15 %, för att år 2015 vända uppåt igen.  

För sydnärkekommunerna är förhållandena annorlunda. Den de-

mografiska utvecklingen har enligt SCB:s statistik visat på en 

minskning på upp till 35 %, även efter 2015. Alléskolan har trots 

detta faktum ökat från år 2014 och framåt. Under år 2017 har dock 

elevantalet minskat, uteslutande till följd av färre asylsökande 

elever vid skolan. Av eleverna som studerade vid Alléskolan i 

december 2017 var 540 från 42 andra kommuner, de flesta från 

Kumla (331), Örebro (66), Degerfors (19), Vingåker (54) och 

övriga kommuner (70). Under senare delen av år 2017 har samt-

liga asylboenden i närområdet lagts ned, och ungdomarna har 

hänvisats till andra kommuner, företrädesvis i norra delen av lan-

det. Ett flertal av eleverna har under perioden också avvisats från 

landet. Att antalet elever inom Språkintroduktion har minskat 

beror också på att ett stort antal elever, efter att ha blivit behöriga, 

börjat studera på nationellt program.  

Ordförande:            Ronny Larsson (S) 

 

Förbundschef:         Marie Kilk 

 

Ägarandel:              33,2 %  

Bolag, förbund och gemensamma nämnder 

Resultaträkning 

  2017 2016 

Intäkter  144 061 121 638 

Kostnader  -324 303 -299 921 

Avskrivningar  -8 352 -8 543 

Verksamhet nettokostnad  -188 594 -186 826 

Medlemsbidrag  189 400 189 400 

Finansiella intäkter  1 43 

Finansiella kostnader  -665 -1 357 

Årets resultat före skatt  142 1 260 

Balansräkning 

 2017-12-31 2016-12-31 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar 132 920 134 859 

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 

Summa anläggningstillgångar 132 920 134 859 

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar 32 463 31 043 

Kortfristiga placeringar 0 0 

Kassa och bank 54 345 50 323 

Summa omsättningstillgångar 86 808 81 366 

Summa tillgångar 219 728 216 225 

Eget kapital och skulder   

Eget kapital 49 932 48 672 

-varav årets resultat 142 1 260 

Avsättningar 512 539 

Skulder   

Långfristiga skulder 112 000 112 000 

Kortfristiga skulder 57 142 53 754 

Summa skulder 169 142 165 754 

Summa eget kapital och skulder 219 728 216 225 
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Bolag, förbund och gemensamma nämnder 

 
 

 

Nerikes 

Brandkår 
 

 

 

 

 

 

 

Ekonomi 
Årets resultat landade på -1 578 tkr. Ett underskott som i sin hel-

het kan förklaras genom de beslut som direktionen fattade under 

våren om att medel skulle tas från det egna kapitalet för att finan-

siera inköp av rök- och sambandsradio samt material för säkert 

arbete på väg utifrån de nya nationella riktlinjerna. Bortser vi från 

dessa kostnader blir istället resultatet ett överskott på 294 tkr. 

 

Årets verksamhet 
1998 bildades Nerikes Brandkår då fyra kommuner inledde sam-

verkan om gemensam räddningstjänst och olycksförebyggande 

arbete. Sedan dess har ytterligare kommuner anslutit sig och under 

2017 togs beslut om att Ljusnarsberg blir den nionde kommunen 

att gå med i samverkan.  

 

Det pågår planering av en större samhällsgemensam larm- och 

ledningscentral (SLC) tillsammans med framförallt MSB, Polis-

region Bergslagen och SOS Alarm. Arbetet påbörjades ursprungli-

gen för två år sedan eftersom Polisregionen behövde nya lokaler 

för att leda polisverksamheten i de tre länen Örebro, Värmland 

och Dalarna. I samband med detta tillfrågades Nerikes Brandkår 

och SOS Alarm om en eventuell samlokalisering och att speciellt 

ta fram gemensamma ytor för samverkan. Syftet är att den hjälps-

ökande ska få ännu bättre hjälp då samlokaliseringen skapar bättre 

förutsättningar för ledning, vid större eller flera samtidiga händel-

ser. 

 

Måluppfyllelse 
Tolv prestationsmål  har satts upp för verksamheten. Målen tar 

avstamp i förbundets vision och de av direktionen fastställda 

inriktningsmålen. Efter förra årets avstämning sågs ett behov av 

att även visa att förbundet är på god väg mot målet och valde där-

för att införa tre olika nivåer för måluppfyllelse inför avstämning-

en 2017: Målet är uppfyllt, Målet är delvis uppfyllt och Målet är 

inte uppfyllt. 

För att vara delvis uppfyllt måste målet vara minst halvvägs mot 

uppfyllt. Det arbete som påbörjats under 2016 har genererat 

betydligt högre måluppfyllelse under 2017. I jämförelse med av-

stämningen i förra bokslutet, då endast två av målen uppnåddes, 

har sex mål uppfyllts helt och ytterligare fyra är delvis uppfyllda. 

 

Framtiden 
Inom förbundet finns ständigt nitton presumtiva räddningsledare i 

tjänst. Från styrkeledare deltid till räddningschef i beredskap. 

Räddningsledarrollen har förändrats och nya krav kommer att 

ställas i framtiden. En översyn av hur många räddningsledare vi 

behöver skulle ha påbörjats under 2017, men kommer istället 

att göras i samband med att utredningen kring rökdykning genom-

förs under 2019. 
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Ordförande:            Ameer Sachet (S) 

 

Förbundschef:         P-O Staberyd 

 

Ägarandel:              3,7 % 
Resultaträkning 

  2017 2016 

Intäkter  18 016 19 829 

Kostnader  -164 492 -162 959 

Avskrivningar  -6 777 -6 667 

Verksamhet nettokostnad  -153 253 -149 797 

Kommunbidrag  153 115 150 067 

Finansiella intäkter  309 34 

Finansiella kostnader  -1 664 -823 

Årets resultat före skatt  -1 578 -519 

Balansräkning 

 2017-12-31 2016-12-31 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar 61 179 57 787 

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 

Summa anläggningstillgångar 61 179 57 787 

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar 9 117 9 554 

Kortfristiga placeringar 34 192 31 200 

Kassa och bank 15 129 17 030 

Summa omsättningstillgångar 58 438 57 784 

Summa tillgångar 119 617 115 571 

Eget kapital och skulder   

Eget kapital 12 861 14 439 

-varav årets resultat -1 578 -519 

Avsättningar 80 937 78 974 

Skulder   

Långfristiga skulder 126 617 

Kortfristiga skulder 25 693 21 541 

Summa skulder 25 819 22 158 

Summa eget kapital och skulder 119 617 115 571 



  

                        

Bolag, förbund och gemensamma nämnder 

 
 

 

Sydnärkes Kommunalförbund 
 

 

 

 

 

 

Ekonomi 
Sammantaget är utfall 2017, 4 066 tkr bättre än budget. Budgeten 

redovisar en nettokostnad på 1 287 tkr, utfallet uppgår till en net-

tointäkt på 2 779 tkr.  

Intäkterna överstiger budgeterade med 1 071 tkr, och kostnaderna 

är 2 995 tkr lägre än tillåtna enligt budget. Av dessa är det perso-

nalkostnaderna som understiger budget med 1 100 tkr och övriga 

kostnader blev 2 199 tkr lägre än tillåtet enligt budget. Däremot 

blev kapitalkostnaderna 239 tkr, och lokalkostnaderna 65 tkr 

högre än budget.  

 

Årets verksamhet 
Sydnärkes kommunalförbund ansvarar för avfallshantering i med-

lemskommunerna Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg. 

2017 var det tredje året sedan förbundets bildades och mycket ut-

vecklades under året.  

 

Beslut om ny renhållningsordning fattades av medlemskommuner-

nas fullmäktigeförsamlingar. Den är ett viktigt styrdokument där 

kommunernas ambitioner kring avfallshantering blir tydliga. Ren-

hållningsordningen utgår från avfallshierarkin som syftar till en 

bättre miljö och ett tydligt ansvarstagande för en hållbar framtid.  

 

En ny återvinningscentral i Askersund invigdes under året. Invig-

ningen var välbesökt och engagemanget för återvinning var stort. 

Det är den första återvinningscentralen inom förbundet där inpasse

-ringssystemet ”Grönt kort” införts. Med kortet så kan abonnenter-

na, efter att ha genomgått en enklare utbildning, besöka återvin-

ningscentralen på tider då stationen ej är bemannad. Detta är ett 

sätt att öka tillgängligheten för våra abonnenter samt att göra det 

enkelt att återvinna. Förbundets ambition är att införa detta på fler 

återvinningscentraler.  

 

Måluppfyllelse 
Ett strategiskt arbete för att uppfylla de mål som satts upp av di-

rektionen har pågått under året. Ett exempel på detta är att det blev 

möjligt att lämna matfett på återvinningscentralerna. Ett annat ex-

empel var genomförandet av en kundenkät under året. Enkätsva-

ren visade att nöjdheten kring för-bundet service var stort. Ett 

förbättringsområde identifierades, utökade öppettider på Återvin-

ningscentralerna. Genom att införa ”Grönt kort” så hoppas vi att 

tillgängligheten på återvinningscentralerna ska upplevas bättre.  

 

Framtiden 
Under 2018 kommer förbundet att börja titta på hur framtidens 

insamling av avfall kan komma att se ut. Utredning kommer ta sin 

utgångpunkt i förbundets vision och mål och kommer vara ett vik-

tigt underlag för strategiska beslut inom förbundet.  
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Ordförande:            Wendla Thorstensson (C) 

 

Förbundschef:         Leif Welander 

 

Ägarandel: 27,99 % 
Resultaträkning 

  2017 2016 

Intäkter  42 118 39 290 

Kostnader  -38 058 -38 274 

Avskrivningar  -1 248 -782 

Verksamhet nettokostnad  2 812 234 

Finansiella intäkter  85 116 

Finansiella kostnader  -118 -169 

Årets resultat före eo poster  2 779 181 

Avgår till resultatutjämning  -2 779 -708 

Justering Askersunds kn  0 527 

Årets resultat  0 0 

Balansräkning 

 2017-12-31 2016-12-31 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar 6 977 3 028 

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 

Summa anläggningstillgångar 6 977 3 028 

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar 8 575 6 529 

Kortfristiga placeringar 0 0 

Kassa och bank 19 806 17 451 

Summa omsättningstillgångar 28 381 23 980 

Summa tillgångar 35 358 27 008 

Eget kapital och skulder   

Eget kapital 0 0 

-varav årets resultat 0 0 

Avsättningar 0 0 

Skulder   

Långfristiga skulder 325 904 

Kortfristiga skulder 35 033 26 104 

Summa skulder 35 358 27 008 

Summa eget kapital och skulder 35 358 27 008 
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Bolag, förbund och gemensamma nämnder 

Sydnärkes miljönämnd 
Ekonomi 
2017 års resultat blev ett underskott på 420 tkr. Kostnader och 

intäkterna är periodiserade till årsbokslutet 31 december. Intäkterna 

blev totalt 5 816 tkr vilket är 861 tkr sämre än budget och 534 tkr 

sämre än årsprognosen från oktober månad. Sjukdom och ofrivillig 

frånvaro var en av orsakerna att förvaltningen tappade 465 tkr i 

uteblivna intäkter i november-december. På kostnadssidan blev 

utfallet 7 349 tkr vilket var 393 tkr bättre än budget och 53 tkr 

bättre än oktoberprognosen. Personalkostnaderna blev 71 tkr bättre 

än budget och övriga verksamhetskostnader blev 239 tkr bättre än 

budget tack vare lägre kostnader för systemet ECOS.  

 

Årets verksamhet 

Livsmedelskontrollerna utfördes utöver plan.  

Miljötillsynen följde den av nämnden beslutade tillsynsplanen med 

planerad årlig tillsyn på tillståndspliktiga B-objekt inklusive 

granskning av miljörapporter på 90 % och vartannat år för anmäl-

ningspliktiga C-objekt på 150 %. Den planerade tillsynen har ut-

förts på ett sådant sätt att målen i miljöbalken uppnåtts. Under året 

har det varit extra fokus på fordonstvättar, drivmedelshantering och 

lantbruk.  

Inom hälsoskyddet har det varit ett extra fokus på förskolor och 

skolor. För att flytta fram positionerna inom hälsoskyddet har mil-

jönämnden beslutat att anställa en ytterligare inspektör för 2017 

och tjänsten tillsattes först i samband med semestern. Målet med 

tillsynen uppnåddes inte men den är på god väg.  

Inventeringen av enskilda avlopp fortsätter och målet med 200 

inventerade avlopp uppnåddes. Uppföljning av äldre och tidigare 

inventerade avlopp nådde inte riktigt målet främst beroende på 

omprioriteringar till att arbeta med miljödiplomeringsarbetet.  

Miljöförvaltningen är både en resurs för kommunerna och tillsyns-

myndighet när det gäller sanering av förorenade områden. Under 

året har det varit särskilt fokus på Rönneshyttan samt framtagande 

av en handlingsplan för förorenade områden.  

Provtagning av badvatten skedde på 26 platser och inget av prover-

na visade på otjänligt vatten. Dock analyserades inte samtliga prov 

på grund av att de blev kvarglömda av posten.  
 

Framtiden 

Miljönämnden har för perioden 2018-2020 antagit en verksamhets-

plan för tillsyn enligt miljöbalken och kontroller enligt livsmedels-

lagen. Planerna beskriver planerad tillsyn med antalet besök som 

kommer att utföras under året på både livsmedelsanläggningen och 

miljöfarlig verksamhet. I verksamhetsplanen ingår dessutom de 

naturvårdsobjekt som finns utpekade och som kräver tillsyn.  

Inför 2018 har miljönämnden och fullmäktige i samtliga tre kom-

muner antagit en ny timtaxa. Dessutom har det beslutats om en fast 

årlig avgift även för hälsoskyddtillsynen eftersom den anses lika 

viktigt som både miljö- och livsmedelstillsyn.  

Varje verksamhetsområde får en separat årsplanering som säker-

ställer att det som är beslutat också kommer att genomföras. Års-

planeringen kommer också finnas på individnåvå där planerad 

tillsyn läggs ut över året. Livsmedelstillsynen kommer att bedrivas 

projektvis på olika branscher. Med det upplägget effektiviseras 

tillsynen genom att kraven på olika branscher identifieras och till-

synen på plats blir lika oavsett företag. Vi kommer dessutom att 

delta i ett länsprojekt avseende mjukglass. Intervallet på kontroller-

na bestäms av den riskklassificering som sker. Antalet kontroller 

under 2018 planeras till 200 stycken.  

Miljötillsyn fokuseras på objekt som betalar årlig tillsynsavgift. 

Målet är att samtliga B-objekt (tillståndspliktiga) ska ha ett årligt 

tillsynsbesök och C-anläggningar ett tillsynsbesök vartannat år.  

Taxe- och avgiftsnämnden 
Ekonomi 
Nämnden skall göra ett nollresultat. De intäkter som inkommer i 

form av taxor och avgifter överförs till respektive kommun. Del-

tagande kommuner betalar de personalkostnader och  

övriga driftskostnader som uppkommer inom nämnden enligt 

självkostnadsfördelning i avtal.  

 

Mellan år 2016 och 2017 ökar nämndens intäkter med 2 090 tkr, 

det vill säga 1,65 %. Orsaken till detta är bland annat en minsk-

ning av andel brukare som är befriade från hemtjänstavgift både i 

särskilt boende och inom ordinärt boende, vilket kan tolkas som 

att andelen pensionärer med bra pension ökar.  

 

 

Årets verksamhet 

Idag sköter taxe- och avgiftsnämnden 3 473 brukares avgifter 

uppdelat på de sju medlemskommunerna, det är en minskning 

jämfört med tidigare år. Kommunerna har olika stort invånarantal 

samt demografiska skillnader vilket kan vara en förklaring till de 

olika andelar som betalar lägst respektive högst hemtjänstavgift. 

En annan förklaring kan vara olika hyresnivåer inom kommuner-

na.  

 

Nyckeltal  
Snittavgift för hemtjänstavgiften i särskilt  
boende: Hemtjänstavgiften inom särskilt boende är beroende på 

brukarnas avgiftsutrymme, som i sin tur bland annat beror på 

brukarnas enskilda inkomster, bostadstillägg, bostadskostnader 

samt matkostnader. Denna siffra kan variera stort mellan olika 

brukare och över tid, beroende på vilka brukare som bor på sär-

skilt boende. Genomsnittet för taxe- och avgiftsnämndens geogra-

fiska område är 1 228 kr/månad. När det gäller snittavgiften är 

det Kumla, Degerfors och Laxå som ligger över områdets snitt. 

Medan Vingåker, Hallsberg, Askersund och Lekeberg ligger un-

der snittet.  

 

Snittavgift för hemtjänstavgiften för personer med hemtjänstin-

satser: Hemtjänstavgiften för boende i ordinärt boende är bland 

annat beroende på brukarnas avgiftsutrymme, som i sin tur beror 

på brukarnas enskilda inkomster, bostadstillägg, bostadskostnader 

samt eventuell nyttjande av kommunens mattjänst. Denna siffra 

kan variera stort mellan olika brukare och över tid, beroende på 

vilka brukare som finns inom hemtjänsten. Genomsnittet för taxe- 

och avgiftsnämndens geografiska område är 1 466 kr/månad, en 

ökning av avgiften i jämförelse med 2009-2017. Laxå, Degerfors 

och Kumla, ligger över områdets snittavgift medan Askersund, 

Hallsberg, Lekeberg och Vingåker istället ligger under.  

Att snittavgiften inom hemtjänsten är högre än för brukare inom 

särskilt boende är naturligt, då brukarnas matkostnader ofta är 

väsentligt högre inom särskilda boenden än i det ordinära boen-

det.  
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Bolag, förbund och gemensamma nämnder 

Sydnärkes Lönenämnd 
 

Ekonomi 
Lönenämnden redovisade ett resultat enligt budget. Perso-

nalkostnaderna blev lägre än budgeten på grund av lång-

tidssjukskrivning och föräldraledigheter. 

Dessutom minskade semesterskulden med på grund av 

pensionsavgångar 

 

Årets verksamhet 

Sydnärkes lönenämnd bedriver lönearbete för sex kommu-

ner, Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Ljusnarsberg och 

Lekeberg samt pensionshantering för dessa kommuner. 

Dessutom bedrivs lönearbete för Sydnärkes utbildnings-

förbund, Sydnärkes Kommunalförbund och Hallbo AB. 

 
Lönenämnden har även pensionsadministration och för-

säkringsadministration för samtliga medlemskommuner 

och kunder. 

Lönenämnden sköter även utbildningar för medarbetare 

och chefer i hur man hanterar, registrerar och attesterar i 

lönesystemet. 

 

Årets verksamhet har förutom att se till att rätt löner beta-

las ut även se till att försöka genomföra likartade löneruti-

ner hos alla medlemskommuner. 

Vi har även i större utsträckning genomfört riktade utbild-

ningar och möten ute i kommunerna. 

 

Nyckeltal 

Målet med verksamheten är att alla anställda i de sex sam-

verkande kommunerna och de tre kunderna som köper 

tjänster ska få en korrekt lön varje månad. Det följs upp 

genom diverse kontrollfunktioner i lönesystemet och sam-

verkande försystem och utvärderas genom samtal inom 

löneenheten både i grupp och individuellt.  

Måluppfyllelsen var 99,6 % för 2017 

 

Under 2017 har 19 medarbetare betalat ut löner till 9 507 

personer i nio kommuner/kommunalförbund/kommunala 

bolag. 

 

 

 

 
 

Sydnärkes IT-nämnd 
 

Ekonomi 
Årets resultat för Sydnärkes IT-nämnd är ett underskott med 

274 tkr. Nämnden budgeteras och redovisas som en enhet, 

där eventuellt över- eller underskott fördelas mellan med-

lemskommunerna. Fördelningen av underskottet blir enligt 

följande och regleras på första fakturan 2018:  

Askersund 77 tkr, Hallsberg 107 tkr, Laxå 39 tkr, Lekeberg 

52 tkr. 

Personalkostnaderna lämnar ett överskott om 1 450 tkr på 

grund av vakanser. Poängteras bör att tjänsteköp gjorts för att 

både täcka upp vakanser, men också för att komma ikapp och 

utföra vissa specifika uppdrag och medfört ett underskott 

med 1 471 tkr. 

Utrustning, datakommunikation och databehandling gör ett 

nettounderskott med 1 409 tkr bland annat då förseningar i 

projektet att fasa ur gamla plattformen (Novell licenser 

Askersund och Hallsberg) gjort att SYD IT dragits med 

dubbla licenskostnader under året. 

Hyreskostnaderna gör ett underskott med 182 tkr då bland 

annat elkostnader samt hyra bibliotek Askersund tillkommit. 

Kapitalkostnaderna gör ett överskott med 1 358 tkr, då inve-

steringstakten under första halvåret var låg. Noteras bör att 

helårseffekt kommer uppnås 2018. 

 

Årets verksamhet 

 

Sydnärkes IT-förvaltning har under 2017 fortsatt att jobba 

fokuserat med aktiviteter för att skapa en verksamhetsoriente-

rad förvaltning för samtliga ingående medlemskommuner.  

Förvaltningen har under året fått igång flertalet av tidigare 

planerade förändringar och projekt. Exempel på dessa är 

gemensam mailplattform (Outlook), där Laxå, Hallsberg och 

Askersund nu är anslutna. Det är nu bara Lekebergs kommun 

kvar att migreras över i den nya e-postplattformen.  

Planering har under december 2017 påbörjats för att också gå 

över till den nya klientplattformen (Windows 10) med ge-

mensam inloggningsserver (AD behörighetskontroll).  

Under november/december månad har arbetet med att införa 

en gemensam plattform för e-tjänster påbörjats, vilket ger 

stora möjligheter för samtliga fyra kommuner att digitalisera 

och automatisera tjänster med fokus på medborgaren men 

också för verksamhetsprocesser internt. Det vill säga, nu 

finns en plattform för både e-tjänster gentemot medborgare, 

näringsliv som för anställda inom kommunen för digitali-

sering av interna processer. Ett pilotprojekt i den nya e-

tjänstplattformen är Socialförvaltningen i Lekeberg där för-

sörjningsstödsprocessen ska digitaliseras och automatiseras 

för att korta ledtiderna för handläggning. Projektet kommer 

levereras i början av 2018.  

 

Nya förbättrade rutiner för Servicedesk med självservicepor-

talen har också vidareutvecklats för att bättre stödja verksam-

heterna. Önskemål finns om ett bredare införande av system-

förvaltningsmodellen är också en aktivitet som pågått under 

året och som kommer intensifieras under 2018.  
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Kassaflödesanalys, tkr Not Kommun 2017 Kommun 2016 Koncern 2017 Koncern 2016 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

Årets resultat                                               94 912 37 838 -24 863 33 333 

Justering för av– och nedskrivningar        3 33 895 26 732 63 938 42 534 

Justering för avsättningar  4 481 1 507 4 472 -43 

Övriga justeringar                                       23 1 362 4 687 -618 3 533 

Medel från verksamheten före förändring  

av rörelsekapital 
 134 650 70 764 42 929 79 357 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar      -131 487 -9 875 14 946 -1 516 

Ökning/minskning förråd                              -17 162 -24 186 

Ökning/minskning kortfristiga skulder         18 5 582 -7 924 -20 510 -14 590 

Kassaflöde från löpande verksamheten 

 
 8 728 53 127 37 341 63 437 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN      

Investering i materiella tillgångar  -60 444 -172 866 -139 675 -205 000 

Försäljning av materiella tillgångar  780 10 228 0 10 310 

Investering i finansiella tillgångar  -7 998 -4 229 -3 342 -1 019 

Försäljning av finansiella tillgångar  35 621 3 555 0 4 213 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -32 041 -163 312 -143 018 -191 495 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

Nyupptagna lån  60 623 324 766 91 591 358 557 

Amortering av skuld  -39 000 -239 000 0 -255 205 

Ökning av långfristiga fordringar  0 0 11 743 0 

Minskning av långfristiga fordringar  15 15 0 15 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

 

 21 638 85 781 103 334 103 367 

Periodens kassaflöde  -1 675 -24 404 -2 343 -24 691 

Likvida medel vid årets början  42 931 67 335 69 780 94 471 

Likvida medel vid årets slut  41 256 42 931 67 437,2 69 780 

Resultaträkning, tkr Not Kommun 2017 Kommun 2016 Koncern 2017 Koncern 2016 

Intäkter 1 197 519 214 083 338 461 350 651 

Kostnader 2 -808 948 -799 872 -936 767 -919 043 

Avskrivningar och nedskrivningar 3 -33 895 -26 732 -63 938 -42 534 

Verksamhetens nettokostnader 

 
 -645 324 -612 521 -662 245 -610 926 

Skatteintäkter 4 512 637 492 577 512 637 492 577 

Generella statsbidrag och utjämning 5 130 894 159 019 130 894 159 019 

Finansiella intäkter 6 100 976 2 659 2 237 2 012 

Finansiella kostnader 7 -4 272 -3 896 -9 004 -10 062 

Resultat före extraordinära poster  94 912 37 838 -25 481 32 620 

      

Skatt  0 0 617 713 

Årets resultat  94 912 37 838 -24 863 33 333 
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Balansräkning, tkr Not  Kommun 2017  Kommun 2016 Koncern 2017 Koncern 2016 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Mark, byggnader och tekniska anläggningar  8 670 346 640 057 1 198 837 1 130 813 

Maskiner och inventarier  9 45 556 44 556 60 905 57 738 

Övriga materiella anläggningstillgångar  2 814 2 814 27 635 22 184 

Finansiella anläggningstillgångar 10 27 288 58 617 27 980 36 381 

Summa anläggningstillgångar 

 
 746 004 746 044 1 315 357 1 247 116 

Omsättningstillgångar      

Förråd 11 286 269 561 537 

Exploateringstillgångar 12 29 034 29 911 29 035 29 911 

Kortfristiga fordringar 13 233 818 99 816 101 426 113 856 

Kassa och bank 14 41 257 42 931 65 797 69 780 

Summa omsättningstillgångar 

 

 304 395 172 927 196 819 214 084 

SUMMA TILLGÅNGAR 

 

 

 1 050 399 918 971 1 512 177 1 461 200 

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKUL-

DER 

     

Eget kapital 15 388 776 293 864 319 762 343 721 

Årets resultat  94 912 37 838 -24 863 33 333 

Resultatutjämningsreserv  21 000 0 21 000 0 

Övrigt eget kapital  272 864 256 026 323 625 310 388 

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 16 36 385 31 904 36 548 32 076 

Övriga avsättningar 17 1200 1 200 12 232 12 849 

Summa avsättningar 

 

 37 585 33 104 48 780 44 925 

Skulder      

Långfristiga skulder 18 426 999 400 546 935 828 844 237 

Kortfristiga skulder 19 197 039 191 457 207 807 228 317 

Summa skulder 

 

 624 038 592 003 1 143 635 1 072 554 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 

 

 1 050 399 918 971 1 512 177 1 461 200 

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER      

Borgensåtaganden 20 509 652 443 386 67 176 

Övriga åtaganden 21 1 375 2 062 6 165 7 017 

Pensionsåtaganden 22 240 974 245 674 266 046 266 046 

Summa panter och ansvarsförbindelser  752 001 691 122 272 278 273 239 
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  Kommun Kommun Koncern Koncern 

1 Verksamhetens intäkter 2017 2016 2016 2017 

 Försäljningsmedel 6 341 6 037 5 791 6 589 

 Taxor och avgifter 55 751 51 379 58 708 67 076 

 Hyror och arrenden 32 724 23 210 76 503 73 536 

 Bidrag 97 845 126 372 176 079 152 973 

 Försäljning verksamhet/konsulttjänster 3 014 3 231 18 624 28 541 

 Exploateringsintäkter 367 122 122 367 

 Realisationsvinster 827 3 050 1 449 827 

 Försäkringsersättningar 0 0 0 0 

 Övriga intäkter 650 682 13 375 8 551 

 Summa 197 519 214 083 350 651 338 460 

 Varav jämförelsestörande post AFA 0 0 0 0 

      

2 Verksamhetens kostnader 2017 2016 2016 2017 

 Löner och sociala avgifter -470 086 -445 408 -517 920 -550 734 

 Pensionskostnader -32 190 -27 497 -27 654 -32 282 

 Inköp anläggnings– o underhållsmaterial -3 863 -5 414 -33 590 -31 340 

 Bränsle, energi, vatten -5 400 -5 772 -28 921 -31 535 

 Köp av huvudverksamhet -136 727 -140 273 -143 230 -138 527 

 Lokal– och markhyror -55 634 -47 610 -28 106 -18 530 

 Övriga tjänster -7 796 -6 699 -24 941 -35 568 

 Lämnade bidrag -18 120 -20 204 -19 625 -17 991 

 Realisationsförluster och utrangeringar -502 -8 109 -8 109 -502 

 Bolagsskatt 0 0 0 0 

 Övriga kostnader -78 630 -92 886 -86 947 -79 759 

 Summa -808 948 -799 872 -919 043 -936 767 

      
3 Avskrivningar/Nedskrivningar 2017 2016 2016 2017 

 Avskrivning byggnader och mark -24 751 -18 641 -31 548 -51 765 

 Avskrivning maskiner och inventarier -8 783 -8 091 -10 986 -11 814 

 Nedskrivning matr.anläggningstillg. -360 0 0 -360 

 Summa -33 894 -26 732 -42 534 -63 938 

      
4 Skatteintäkter 2017 2016 2016 2017 

 Kommunalskatt 513 594 493 757 493 757 513 594 

 Slutavräkning föregående år -2 294 469 469 -2 294 

  Preliminär slutavräkning innevarande år 595 -2 295 -2 295 595 

 Mellankomm kostnadsutjämning 742 646 646 742 

 Summa 512 637 492 577 492 577 512 637 

      
5 Gen. Statsbidrag och utjämning 2017 2016 2016 2017 

 Inkomstutjämningsbidrag 96 921 90 551 90 551 96 921 

 Kommunal fastighetsavgift 24 975 24 593 24 593 24 975 

 Bidrag från LSS-utjämning 9 521 11 031 11 031 9 521 

 Regleringsavgift/bidrag -101 -381 -381 -101 

 Strukturbidrag 0 0 0 0 

 Kostnadsutjämningsavgift -15 212 -9 437 -9 437 -15 212 

 Generella bidrag från staten 14 790 42 662 14 790 42 662 

 Summa 130 894 159 019 159 019 130 894 

      
 Summa not 4 och 5 643 531 651 596 651 596 643 531 
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  Kommun Kommun Koncern Koncern 

6 Finansiella intäkter 2017 2016 2017 2016 

 Utdelningar på aktier och andelar 980 1 200 1 712 1 200 

 Ränteintäkter 243 117 475 517 

 Övriga finansiella intäkter 1 274 1 108 49 61 

 Reavinst på finansiella tillgångar 98 479 234 0 234 

 Summa 100 976 2 659 2 236 2 012 

      
7 Finansiella kostnader 2017 2016 2017 2016 

 Räntekostnader -3 462 -3 553 -8 174 -9 716 

 Ränta på pensionsavsättningar -694 -274 -694 -274 

 -varav sänkn disk. ränta 0 0 0 0 

 Övriga finansiella kostnader -88 -69 -108 -72 

 Reaförlust på finansiella tillgångar -28 0 -28 0 

 Nedskrivning finans. anläggningstillg. 0 0 0 0 

 Summa -4 272 -3 896 -9 004 -10 062 

      
8 Mark, byggnader och tekn.anl.  2017 2016 2017 2016 

 Ackumulerade anskaffningsvärden 950 085 897 858 1 637 291 1 518 304 

 Vid årets början 895 044 793 950 1 508 465 1 379 445 

 Nyanskaffningar 55 048 150 759 119 007 188 676 

 Avyttrade anläggningar -7 -16 885 -7 -16 885 

 Utrangeringar/justeringar 0 -32 780 9 826 -32 932 

 Ackumulerade avskrivningar -279 739 -254 987 -432 278 -394 287 

 Vid årets början -254 987 -252 305 -393 419 -382 673 

 Årets avskrivningar -24 752 -18 641 -39 243 -31 548 

 Avyttrade anläggningar 0 9 772 384 9 772 

 Utrangeringar/justeringar 0 6 187 0 19 934 

 Ackumulerade justeringar 0 0 -6 176 6 796 

 Vid årets början 0 -20 569 -13 773 -13 558 

 Justering av objekt 0 20 569 18 793 20 354 

 Årets nedskrivning 0 0  0 

 Summa 670 346 640 057 1 198 837 1 130 813 

      

9 Maskiner och inventarier  2017 2016 2017 2016 

 Ackumulerade anskaffningsvärden 102 985 125 168 135 269 153 743 

 Ingående anskaffningsvärde 125 168 104 776 153 743 132 210 

 Nyanskaffningar 10 560 20 600 15 381 20 950 

 Avgår investeringsbidrag 0 0 0 0 

 Avyttringar/utrangeringar/justeringar -32 743 -208 -33 855 583 

 Ackumulerade avskrivningar -57 429 -80 612 -74 364 -96 005 

 Vid årets början -80 612 -70 952 -96 004 -84 370 

 Avyttringar 864 3 204 1 976 3 305 

 Avyttringar/utrangeringar/justeringar 31 102 -4 773 29 126 -3 954 

 Årets avskrivningar -8 783 -8 091 -11 438 -10 986 

 Ackumulerade justeringar 0 0 0 0 

 Vid årets början 0  373 0 373 

 Justering av objekt 0 -373 0 -373 

 Årets nedskrivningar 0 0 0 0 

 Summa  45 556 44 556 60 905 57 738 

 Övriga materiella anläggningstillgångar     

 Pågående nyanläggningar 2 814 2 814 27 636 22 184 



  

                        

Räkenskaper 

43 

 Kommun Kommun Koncern Koncern 

Not 10 Finansiella anläggningstillg. 2017 2016 2017 2016 

Aktier och andelar:     

Sydnärkes renhållnings AB 0 50 0 50 

Askersunds Industrifastigheter AB 0 6 050 0 0 

Askersundsbostäder AB 0 14 842 0 0 

Askersunds kommunfastigheter AB 0 13 729 0 0 

Askersund Rådhus AB 50 0 0 0 

Kommuninvest ekonomisk förening 3 561 3 561 3 561 3 561 

Kommentusgruppen 1 1 1 1 

Kreditgarantifören. Örebro Region 0 0 0 0 

Förenade småkommuners försäkrings AB 0 2 000 0 2 000 

SKL Företag AB 43 0 0 0 

Åsbro Solel ekonomisk förening 0 0 0 0 

Bostadsrätter 0 0 0 0 

Övrigt 7 7 757 664 

     

Placeringar     

Obligationer 23 296 18 032 23 296 18 032 

Långfristiga fordringar    12 073 

Föräldrakooperativet Dagsländan 345 360 365  

Nästa års amorteringar Dagsländan -15 -15   

Summa: 27 288 58 617 27 980 36 381 

     

Not 11     

Förråd 286 269 561 537 

Olja 62 69 62 69 

Va-lager 224 200 223 200 

Övrigt 0 0 276 268 

     

Not 12     

Exploateringstillgångar 29 034 29 911 29 034 29 911 

Exploateringstillgångar, vilka är färdiga att avyttra 29 034 29 911 29 034 29 911 
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 Kommun Kommun Koncern Koncern 

Not 13 2017 2016 2017 2016 

Fordringar, kortfristiga 233 819 99 816 101 427 113 856 

Kundfordringar 12 769 9 682 15 347 10 238 

Statsbidragsfordringar 17 832 44 653 17 832 44 653 

Skattefordringar 18 328 17 699 18 950 18 159 

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 24 185 13 016 28 819 22 805 

Övriga kortfristiga fordringar 160 705 14 766 20 479 18 001 

     

Not 14     

Kassa och bank 41 257 42 931 65 798 69 780 

Kassa 6 4 14 18 

Plusgiro 314 583 314 583 

Koncernkonton 23 725 0 0 0 

Bank 17 212 42 344 65 469 69 179 

     

Not 15 2017 2016 2017 2016 

Eget Kapital     

Ingående eget kapital 293 864 256 026 329 625 308 596 

Årets resultat 94 912 37 838 -24 863 33 333 

Uppskrivning av anläggningstillgångar 0 0 0 0 

Övriga justeringar 0 0 15 000 1 792 

Summa: 388 776 293 864 319 762 343 721 

     

Not 16     

Avsättningar till pensioner     

Ingående avsättning 31 904 29 079 32 076 29 270 

Pensionsutbetalningar -1 038 -816 -1 055 -833 

Nyintjänad pension 3 596 2 832 3 976 2 832 

Ränte och basbeloppsuppräkningar 694 274 698 276 

Förändring av löneskatt 875 551 875 551 

Sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 0 

Nya efterlevandepensioner 380 0 0 0 

Övrigt -26 -16 -22 -20 

Utgående avsättning 36 385 31 904 36 548 32 076 

     

Aktualiseringsgrad 96% 95% 96% 95% 

Andel av personakterna som för anställd personal som är uppdaterad     

med avseende på tidigare pensionsgrundande anställningar.    

     

Övrig information om pensionerna     

     

Avsättningar     

Pensionsbehållning 11 11   

Förmånsbestämd ÅP 24 133 21 726   

Särskild avtalspension 0 0   

PA-KL Pensioner 4 678 3 664   

Pension till efterlevande 459 274   

Visstidspensioner 0 0   

Löneskatt på ovanstående 7 104 6 229   

Summa: 36 385 31 904   
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Kommun Kommun Koncern Koncern 

Totalt  årets pensionsutbetalningar och åtaganden                              2017                            2016 2017 2016 

Individuell del 16 711 15 648   

Löneskatt individuell del 4 054 3 789   

Utbetalda pensioner  12 056 9 077   

Löneskatt utbetalda pensioner  2 925 2 202   

Avsättningar 2 912 1 999   

Löneskatt på avsättningar 706 552   

Övriga pensionskostn (premiejust. Förvaltningavg) 164 218   

Sänkning diskonteringsränta 0 0   

Löneskatt tjänstepensionsföräkring löneväxling 154 142   

Pensionsförsäkring -287 -29   

Löneskatt på pensionsförsäkring -70 -7   

Summa: 39 325 33 591   

varav jmfstörande post, pensionsförs 0 -36   

Ansvarsförbindelse*obs ej förändringen 240 974 245 674   

Överskottsfond 714 500   

     

Not 17     

Övriga avsättningar     

redovisat värde vid årets början 1 200 2 518 12 849 15 698 

Nya avsättningar 0 0 0 0 

Ianspråktagna avsättningar 0 -1 252 -617 -2 783 

Outnyttjade belopp som återförts 0 -66 0 -66 

Förändring av nuvärdet 0 0 0 0 

Utgående avsättning 1 200 1 200 12 232 12 849 

Varav     

avsättning till sociala fonder 1 000 1000 1 000 1000 

avsättning gång cykelbroar 200 200 200 200 

utträde SUF Kumla kommun 0 0 7 265 7265 

Övriga avsättningar 0 0 3 767 4 384 

Not 18     

Långfristiga skulder     

Lån i banker och kreditinstitut 414 000 394 000 922 404 837 013 

Investeringsbidrag 5 506 0 5 506 0 

Gatukostnadsersättningar 0 539 0 539 

Anslutningsavgifter 7 493 6 007 7 493 6 007 

Övriga långfristiga skulder 0 0 425 678 

Summa: 426 999 400 546 935 828 844 237 

     

Not 19     

Kortfristiga skulder     

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 15 000 3 565 2 138 3 565 

Koncernkonton 25 363 0 0 0 

Leverantörsskulder 47 386 75 333 67 930 83 432 

Semesterlöneskuld (inkl. övertid och ferielön) 26 870 26 801 31 537 30 987 

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 16 251 16 223 18 698 18 454 

Mervärdesskatt o punkskatter 20 1 050 730 1 050 

Pensioner, individuella delen, inkl. löneskatt 23 991 22 106 26 730 24 343 

Förutbetalda skatteintäkter 3 995 1 349 3 995 1 349 

Periodiserade räntor 476 528 476 528 

Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 34 167 40 374 49 118 58 982 

Övriga kortfristiga skulder 3 519 4 128 6 456 5 627 

Summa: 197 038 191 457 207 807 228 317 
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 Kommun Kommun Koncern Koncern 

Not 20 2017 2016 2017 2016 

Borgens- och ansvarsförbindelser     

Kommunägda företag     

Askersundsbostäder AB 383 516 317 216 0 0 

Askersunds Industrifastigheter AB 40 000 40 000 0 0 

Askersunds Kommunfastigheter AB 49 625 50 125 0 0 

Sydnärkes utbildningsförbund 36 416 35 869 0 0 

S:a kommunägda företag 509 557 443 210 0 0 

Egna hem och småhus     

SBAB 67 148 67 148 

Bostadskreditnämnden 28 28 0 28 

S:a egna hem och småhus 95 176 67 176 

Föreningar 0 0 0 0 

S:a totala borgensåtagande 509 652 443 386 67 176 

     

     

Not 21 Kommun Kommun Koncern Koncern 

Övriga åtaganden 2017 2016 2017 2016 

Leasingavtal bilar Socialnämnden   1 374 2 052 1 374 2 052 

Leasingavtal kopieringsmaskiner, Barn- och utbildningsnämnd 1 10 1 10 

Leasingavtal SKF 0 0 375 348 

Hyresavtal SUF 0 0 4 233 4 474 

Fastigo 0 0 183 133 

Summa: 1 375 2 062 6 165 7 017 

     

Not 22 Kommun Kommun Koncern Koncern 

2017 2016 2017 2016 

Pensionsåtaganden     

Ingående ansvarsförbindelse 245 674 261 320 262 764 281 880 

Aktualiseringar -371 -601 -512 -509 

Ränteuppräkning 1 828 1 779 2 012 1 949 

Basbeloppsuppräkning 4 098 1 294 4 403 1 357 

Övrig post 1 545 -6 775 1 591 -10 360 

Årets utbetalningar -10 883 -8 288 -11 900 -9 193 

Bromsen 0 0 0 0 

Löneskatt -917 -3 055 -3 078 -922 

Utgående ansvarsförbindelse 240 974 245 674 240 974 266 046 

     

Förpliktelsen minskad genom försäkring     

Överskottsmedel i försäkringen 500 tkr     

     

Aktualiseringsgrad 96% 95% 96% 95% 
Andel av personakterna som för anställd personal som är uppdaterad med avseende 

på tidigare pensionsgrundande anställningar.    

 Kommun Kommun Koncern Koncern 

Not 23 2017 2016 2017 2016 

Övriga justeringar     

     

Reaförluster/Reavinster 380 -3 284 -4 961 -4 961 

Skatt 0 0 623 623 

Övriga justeringar 982 7 971 7 871 7 871 

Summa:  1 362 4 687 3 533 3 533 



  

                        

Den kommunala redovisningslagen 
Det som reglerar hur den kommunala redovisningen ska utformas 

är dels god redovisningssed samt den kommunala redovisningsla-

gen. Här regleras hur kommunens ekonomiska resultat och finan-

siella ställning ska redovisas i en resultaträkning, en balansräk-

ning samt en finansieringsanalys. För att beskriva kommunens 

interna redovisning används en drift– och investeringsredovis-

ning. Dessutom ska kommunen upprätta en sammanställd redovis-

ning. Den utgörs av resultat– och balansräkningar samt finansie-

ringsanalys för kommunen och de bolag där kommunen har ett 

betydande inflytande.  

Redovisningsprinciper 
Redovisningslagen tydliggör även en del principer för den ekono-

miska redovisningen. Dessa är:  

 Principen om pågående verksamhet. 

 Principen om transparens eller öppenhet. 

 Försiktighets– och matchningsprincipen. 

 Kongruensprincipen. 

 Objektivitetsprincipen. 

 Principen om historiska anskaffningsvärden. 

De tre första är överordnade de tre övriga och innebär i korthet att 

verksamheten är tänkt att fortsätta kontinuerligt och är utgångs-

punkten för de övriga principerna.  

Sammanställd redovisning 

Askersunds kommunkoncern omfattar förutom kommunen även 

aktiebolag där kommunen har ett väsentligt inflytande, minst 20 

%. I kommunkoncernen ingår för 2017: 

Askersundsbostäder AB, 100 % 

Askersunds Industrifastigheter AB, 100 % 

Askersunds Kommunfastigheter AB, 100 % 

Sydnärkes Utbildningsförbund, 31,10% 

Sydnärkes Kommunalförbund, 27,99% 

 

Askersunds Industrifastigheter AB äger 52% i Askersunds Lo-

gistikfastigheter AB. Enligt RKR 8.2 får företag vars verksamhet 

är av obetydlig omfattning  undantas från de sammanställda rä-

kenskaperna, vilket har gjorts med Askersunds Logistikfastigheter 

AB.  

 

Den sammanställda redovisningen är upprättad enligt förvärvs-

metoden med proportionell konsolidering. Det innebär att kom-

munens bokförda värden på aktier i bolaget har eliminerats mot 

bolagets egna kapital vid förvärvet.  

 

Justering av olikheter i avskrivningsprinciper har inte skett. 

Kapitaldelen av obeskattade reserver  ingår i eget kapital. Under 

avsättningar ingår endast skatteskuld obeskattade reserver samt 

pensionsskuld och uppskjuten skatt för bolagen. Interna poster av 

väsentlig betydelse har eliminerats.  
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Tillämpade redovisningsprinciper 
I 2017 års bokföring och bokslut har den kommunala redovis-

ningslagens bestämmelser i allt väsentligt tillämpats. Undantaget 

är intäkterna från Migrationsverket som är redovisade efter beslut  

KS §12/2017. 

 

Skatter 

Den preliminära slutavräkning för år 2017 följer prognosen i 

SKL´s cirkulär 17:68.  

 

Löner och övriga löneförmåner 

Redovisas enligt kontantmetoden, förutom retroaktiva löner enligt 

nya löneavtal. 

 

Semester– och övertidsskuld 

Semester och övertidsskuld är bokförd som en kortfristig skuld. 

Skuldförändringen bokas mot respektive verksamhet i resultaträk-

ningen. 

 
Pensionsåtaganden 
Pensionsskulden redovisas enligt blandmodellen.  

Den pensionsskuld som uppkommit efter 1998-01-01 redovisas 

som en avsättning i balansräkningen. Beräkningarna har utförts av 

KPA enligt RIPS 17. Den årliga förändringen av pensionsskulden 

redovisas bland verksamhetens kostnader i resultaträkningen. Den 

finansiella delen av pensionsskuldsökningen redovisas som en 

finansiell kostnad. Den individuella delen av avtalspensionen, 

inklusive löneskatt, är kostnadsförd och redovisas som en kortfris-

tig skuld, då utbetalning sker i mars.  

Pensionsåtaganden inklusive löneskatt som uppkommit före 1998 

redovisas som en ansvarsförbindelse. 

Årsarvoderade förtroendevalda får pension enligt OPF-KL. 

De förtroendevaldas pensionsskuld ingår inte i kommunens redo-

visning. 

 
Anläggningstillgångar 
Kommunen anser att värdet på en investering skall motsvara 

minst ett basbelopp och ha en livslängd om minst tre år. Anlägg-

ningstillgångar ska värderas efter anskaffningstidpunkten enligt 

Redovisningsrådets rekommendation nr 12. Kommunen har sam-

manställt sina anläggningstillgångar efter denna rekommendation. 

Sammanställningen har arkiverats i huvudboken och tillsammans 

med anläggningsregistret. 

Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas ursprungliga netto-

anskaffningsvärde enligt rak nominell metod. Avskrivningstid 

utgår från rådets idéskrift och bedöms utifrån investeringen. An-

passningar har gjorts efter anläggningarnas speciella förutsätt-

ningar. 

 



  

                        

Komponentavskrivning 
 

Enligt Rådet för kommunal redovisning rekommendation 11.4  

materiella anläggningstillgångar så ska avskrivningarna spegla 

hur tillgångarna förbrukas.  Skillnader på  förbrukning och nytt-

jandeperioder på betydande komponenter ska beaktas. Tillgångar-

na ska delas upp på komponenter och skrivas av separat.  

 

Under 2016 övergick Askersunds kommun till komponentavskriv-

ning på fastigheter och gator och vägar. Alla fastigheter med ett 

bokfört värde på minst 5 mkr har delats upp i komponenter. Syd-

närkes utbildningsförbund är det enda förbundet/bolaget, som 

ingår i Askersunds kommuns sammanställda redovisning som 

använder komponentavskrivning. Sydnärkes kommunalförbund 

äger inga fastigheter.  

 

Affärsverksamhet 
Från och med 2009 redovisas taxe-kollektivens skuld/fordran på 

kommunen under kf skuld/fordran. I enlighet med RKR´s re-

komendation nr 18 så bokförs över/underuttag av intäkter som 

fordran/skuld då dessa verksamheter ska vara taxefinansierade. 

Detta innebär att taxekollektivens resultat är noll i resultaträkning-

en.  

 

Kommuninvest 
Askersunds kommun har i september 2011 ingått en solidarisk 

borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 

samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kom-

muner  och landsting/regioner som per 2017-12-31 var medlem-

mar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 

borgensförbindelser.  

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk före-

ning har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av an-

svaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråkta-

gande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet 

ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel 

som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, 

dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive in-

satskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.  

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Askersunds 

kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan no-

teras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s 

totala förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala till-

gångar till 349 243 746 321 kronor. Kommunens andel av de 

totala förpliktelserna uppgick till 969 974 433 kronor och andelen 

av de totala tillgångarna uppgick till 992 624 881 kronor.  

 

*Insatskapitalet i Kommuninvest ek förening avser inbetalt an-

delskapital.  Askersunds kommuns totala andelskapital i Kommu-

ninvest ekonomisk förening uppgick 2017-12-31 till 10 007 tkr. 
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Revisionsberättelse 
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 2017 2016 2015 2014 2013 

Årets resultat (mkr) 94,9 37,8 18,0 -1,6 5,9 

Resultat före extraordinära poster (mkr) 94,9 37,8 18,0 -1,6 5,9 

Nettokostnadsandel (%) 85,3 94,2 96,9 100,3 97,8 

Kassalikviditet Kassa/kortfr skulder (%) 21 22 34 9 24 

Borgensåtaganden (mkr) 510 443 426 362 307 

Långfristiga skulder 427 401 315 175 169 

Soliditet (exkl pensionsskuld) 37 32 32 42 45 

Soliditet (inkl pensionsskuld) 14 5 -1 -7 -10 

Antal färdtjänstresor 7 881 7 736 7 984 7 566 6 796 

Serverade matportioner: 630 000 600 000 576 000 500 705 493 000 

Producerad mängd vatten (m3) 836 000 852 000 793 000 777 000 863 000 

  -andel ej debiterad mängd, % 16 20 22 20 27 

Antal bygglov 349 384 353 473 525 

Antal personer med hemtjänst 357 369 379 388 377 

Antal personer i särskilt boende 93 97 93 95 85 

Antal vuxna personer i gruppboende LSS 32 31 35 43 39 

Antal personer med pers. assistent 10 11 14 12 10 

Antal hushåll med ekon. bistånd 192 201 214 174 175 

Placeringar dygn i familjehem 13 377 14 130 8 907 7 996 7 995 

Placeringar dygn på institution 9 915 8 379 5 474 4 322 4 568 

Inskrivna barn i barnomsorgen 823 817 820 806 816 

Antal elever i skolan 1 108 1 190 1 092 1 083 1 096 

Andelen elever med lägst betyg E i MA åk 9 87,0 89,8 87,0 90,4 85,1 

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 (16 ämnen kom. Skolor) 213 206 191 205 199 

Antal besök huvudbibliotek 131 473 60 534 64 055 63 041 65 685 
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* Från och med 2012-01-01     

   ägs kollektivtrafiken av Region Örebro Län 

 



  

                        


