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- med helårsprognos 

 

 

Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och 
augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det 
ekonomiska resultatet vid årets slut. Vid sidan av dessa två 
prognoser infordrar Kommunstyrelsen månatliga prognoser 
från nämnderna som är av mer övergripande karaktär. 



 

 

2 

Innehållsförteckning 

Förvaltningsberättelse         3 
 
Omvärldsanalys          3 
Befolkning, arbetsmarknad, näringsliv       3 
Personalekonomisk redovisning        3 
Finansiell analys av kommunen        4 
Finansiella nyckeltal           5 
Avstämning av övergripande mål                   5  
 
Räkenskaper  
Driftredovisning          8 
Investeringsredovisning         8 
Resultaträkning          9 
Balansräkning           9 
Kassaflödesanalys          10 
Noter           11 
Redovisningsprinciper                              13
     
 
Verksamhetsberättelser                   15 
Kommunstyrelsen                      15 
Kultur– och Tekniknämnden        16 
Sydnärkes Byggnämnd        18 
Barn– och utbildningsnämnden       19 
Socialnämnden         20 
Askersunds Bostäder AB        21 
Askersunds Industrifastigheter AB       21 
Sydnärkes Miljönämnd        21 
Askersunds Kommunfastigheter AB       21 
Sydnärkes utbildningsförbund       22 
Nerikes Brandkår         22 
Taxe– och avgiftsnämnden        23 
Samordningsförbundet Sydnärke       23 
Lönenämnden          23 
Sydnärkes kommunalförbund        23 
 
 
 
 
         



 

 

Förvaltningsberättelse 
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Omvärldsanalys 
 

Svensk ekonomi avslutade 2014 mycket starkt. 
Även 2015 har startat bra och utsikterna inför 
framtiden är ljusa. Ett skäl är att tillväxten i 
omvärlden får allt bättre fart. Svensk BNP beräknas 
växa med drygt 3 procent både i år och nästa år 
(kalender-korrigerat). Nästa år väntas den svenska 
ekonomin nå konjunkturell balans. För åren 
därefter, 2017 och 2018, antas utvecklingen vara i 
linje med trendmässig tillväxt vilket är liktydigt 
med en väsentligt svagare utveckling i ekonomin 
jämfört med i år och nästa år. 
Under fjolåret växte inhemsk efterfrågan mycket 
snabbt. Framförallt investeringarna ökade rejält. 
Förutsättningar finns för en fortsatt stark tillväxt i 
inhemsk efterfrågan också i år och nästa år. 
Företagens investeringar och hushållens kon-
sumtionsutgifter är i utgångsläget låga. Med en 
ökad framtidstro bör företagens och hushållens 
benägenhet att investera och konsumera kunna 
höjas rejält. Men för att framtidstron ska stärkas 
krävs att utvecklingen i omvärlden uppfattas som 
mer stabil. Den internationella konjunkturen 
behöver förstärkas ytterligare och den svenska 
exporten behöver få bättre fart. Sysselsättningen 
fortsätter öka i år vilket bidrar till att läget på den 
svenska arbetsmarknaden förbättras. Löneökningar-
na ligger fortsatt i år på 3 procent och blir nästa år 
något högre. Prisutvecklingen är i år fortsatt mycket 
svag, men i takt med att effekterna av prisfallet på 
olja klingar av kommer inflationstalen att höjas. 
Den fortsatt höga tillväxten drar också upp prisök-
ningstakten.  
 
Påverkan på Askersunds kommun: prognoserna 
över kommunens skatteintäkter för 2015 har endast 
förändrats marginellt under året. 
Däremot är återbetalade premier från AFA Försäk-
ring på ca 4,9 mkr medräknade i kommunens intäk-
ter för året. 
 

Befolkning och arbetsmarknad 
Befolkningen har under året ökat med 37 personer 
och uppgår till 11 156 per den 31 juli. Födelseun-
derskottet uppgår till 35 personer medan flyttnettot 
är positivt med 67 personer.  
 
Den totala arbetslösheten i Askersunds kommun 
uppgick till 3,3 % per den sista augusti, vilket är en 
ökning med 0,3 procentenheter sedan föregående år. 
Detta är tredje lägst i länet. Lyckligtvis har ung-
domsarbetslösheten minskat från 7,7 % till 6,4 %, 
vilket är näst lägst i länet. 

 

Personalekonomisk redovisning 
Personalkostnaderna utgör ca 63 % av kommu-
nens externa driftkostnader. Personalkostnaderna 
är 17,8 mkr högre 2015 än 2014 vilket motsvarar 
en ökning med 6,5 %.   
 

Antalet anställda 
I augusti 2015 hade kommunen 799,6 årsarbetare 
anställda exkl timavlönade. Det är en ökning med 
12,6 årsarbetare jämfört med föregående år. Un-
der juli månad arbetade dessutom de timavlönade 
motsvarande 193 årsarbetare, vilket framförallt 
beror på semestervikariat inom vård- och omsorg 
samt kost och städ. Motsvarande siffra 2014 var 
181,5. Dessutom har de anställda arbetat 5 643  
(6 181) timmar mer- och övertid under perioden 1 
januari – 31 juli, vilket motsvarar knappt 4,9 års-
arbetare varje månad.  
 

Könsfördelning—arbetstidsfördelning 
Drygt 86 % av de anställda är kvinnor, vilket är 
samma fördelning som föregående år. Andelen 
heltidstjänster 1 augusti är oförändrat på 66 %  
2015. Lägst andel heltidstjänster återfinns inom 
socialförvaltningen, där 50 % (50 %) av de an-
ställda arbetar heltid. Totalt arbetar 63 % av alla 
anställda kvinnor heltid vilket är en ökning med  
1 %. 
 

Andel anställda med olika tjänstgörings-
grader 

förvaltningar Heltid 
100 % 

Deltid 
>75% 

Deltid  
< 75 % 

Kommunledning 88 3 9 

Teknisk 76 16 8 

Kultur– och fritid 82 6 12 

Barn– och utbildning 79 18 3 

Social 50 40 10 

Totalt i kommunen 66 26 8 

Bygg 90 0 10 

% Kvinnor Män Totalt 

<29 8,3 6,0 8,0 

30-49 44,2 49,0 45,0 

>50 47,5 45,0 47,0 

47 % av de anställda är äldre än 50 år.  Detta är en  
föryngring mot föregående år och det är framförallt 
männen som har lägst andel i denna grupp, 45 % 
av männen är äldre än 50 år.  

Åldersfördelning 



 

 

Personalstrategiska frågor 
Precis som många andra av landets kommuner står 
Askersunds kommun inför en gigantiskt generations-
växling. Sjukfrånvaron ökade något, men mindre än i 
grannkommunerna.  Den mänskliga resurshushållningen 
är viktig eftersom personalkostnaderna är ca 65 procent 
av kommunens budget  och på vissa förvaltningar över 
80 procent. För att klara ovanstående måste kommunen 
ha både chefer och medarbetare som går till jobbet 
stolta för att de jobbar i Askersund kommun. Chefer och 
medarbetare är kommunens främsta ambassadörer. Ett 
väl utvecklat chefs- och medarbetarfokus med satsning-
ar på både chefs- och medarbetarskap kommer att stärka 
engagemanget. Det ska märkas och kännas hos brukare, 
barn och övriga av kommunens medborgare. Ett ax-
plock av vad som gjorts under året består av följande: 
• Förbättrat rutinerna vid sjukfrånvaro och rehab. 

• Ett nytt kompetens- och personalförsörjningsprogram. 

• Friskvårdscheck för samtliga medarbetare. 

• Utbildat cheferna i strategisk lönesättning. 

• Chefs- och medarbetarpolicy med fokus på lust,  
       mod och engagemang. 
Finansiell analys s 

Resultatet för perioden uppgår till 16,5 mkr, vilket är 
avsevärt bättre än det budgeterade resultatet för året. 
Helårsprognosen uppgår till 5,7 mkr. Dvs 1,8 mkr sämre 
än budgeterat. Den främsta orsaken till att det budgete-
rade resultatet inte uppnås är förvaltningarnas under-
skott. Budgeterat helårsresultat är 7,5 mkr. Prognosen är 
24 % sämre än det finansiella målet.  
 

Under årets åtta första månader ianspråktog den löpande 
verksamheten 91,1 % av skatteintäkter och kommunale-
konomisk utjämning. Avskrivningarnas andel var 4,1 % 
och finansnettot 0,5 %. Tillsammans tog de löpande 
nettokostnaderna i anspråk 95,7 % av skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning. Under de två första 
tertialen var kommunens skatteintäkter 5,0 % högre än 
kommunens nettokostnader.  
Nettoinvesteringarna uppgick efter andra tertialen till 
126,1 mkr (19,5) jämfört med totalt anslagna medel om 
264,6 mkr. Prognosen för helåret ligger på 234,2 mkr. 
När den löpande verksamheten, exklusive avskrivning-
ar, är finansierad återstår ca 37 mkr av skatteintäkterna. 
 

För att klara de planerade investeringarna under resten 
av året behövs ytterligare upplåning på ca 200 mkr. Ing-
en amortering av långfristiga lån planeras under 2015. 
Soliditeten uppgick vid delåret till 37,9 % att jämföra 
med 44,3 % motsvarande tid föregående år. Inkluderas 
pensionsåtagandet utanför balansräkningen, i soliditets-
måttet uppgår detta till –2,8 % (-7,5 %). Detta beror 
främst på att pensionsåtagandet minskat med ca 10 mkr 
mellan åren. 

Sjukfrånvaron  

Sjukfrånvaro i % av anställningstiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den totala sjukfrånvaron har ökat jämfört med samma 
period föregående år. Sjukfrånvaron har ökat i samt-
liga åldersgrupper. Både kort– och långtidssjukfrånva-
ron har ökat. 
 

Tillbud och arbetsskador 

Hittills i år har 123 (70) tillbud och 67 (69) arbetsska-
dor anmälts. Många arbetsskador beror på våld ifrån 
dementa och funktionshindrade samt halkolyckor. 

Tillbudsrapporteringen har ökat kraftigt. Det beror på 
att upplevd stress på grund av vikariebrist anmäls som 
tillbud i högre utsträckning än tidigare. 
 

Bemanningsenheten 

Bemanningsenheten arbetar med att rekrytera och till-
sätta korttidsvikarier åt framförallt barn- och utbild-
ningsförvaltningen, tekniska förvaltningen (kost- och 
städ) samt socialförvaltningen. Verksamheterna be-
ställer vikarier via ett datasystem där vikarier också 
har angett den tid som de vill arbeta. På så sätt mat-
chas beställning med tillgänglig vikarie. 

 
 

Vikariebristen fortsätter och det är trots olika rekryte-
ringskampanjer svårt att rekrytera vikarier till kommu-
nens verksamheter. Socialförvaltningen beställer flest 
vikarier, 72 % av alla tillsatta vikariat medan Barn– 
och utbildningsnämnden står för 18 %. De tillsatta  
timmarna motsvarar 67,5 årsarbetare under perioden, 
en ökning med 5,5 timmar. Ca 48,6 av dessa är inom 
socialförvaltningen. 

4 

Förvaltningsberättelse 

 2015 2014 

Samtliga anställda 6,96 6,06 

-varav långtidssjuka (from dag 60) 42,01 38,12 

Korttidssjukfrånvaro 4,04 3,75 

Långtidssjukfrånvaro 2,92 2,31 

Kvinnor 7,54 6,34 

Män 4,08 4,72 

Anställda < 30 år 4,27 3,70 

Anställda 30-49 år 7,22 5,99 

Anställda > 50 år 7,51 6,67 

Orsaker Beställda timmar          % 

sjukdom 37 408 36,7 

semester 13 970 13,7 

Extra personal 19 473 19,0 



 

 

Risk och kontroll 
Kommunens kassalikviditet uppgick per den 31/8 till 
10,1 %, vilket är i nivå med motsvarande tidpunkt 
föregående år. Den låga kassalikviditeten beror 
främst på den höga investeringstakten under året. 
Den finansiella beredskapen på kort sikt har minskat 
jämfört med föregående år då balanslikviditeten har 
gått  från 99,4 % till  83,7 %. 
Kommunens totala borgensåtaganden uppgår till ca  
406,3 mkr. I stort sett hela beloppet avser de helägda 
kommunala bolagen. Risken för infriande bedöms 
som liten. 
 
Finansiella nyckeltal  

Måluppfyllelse av övergripande mål 
Finansiella mål: 
• Kommunens ekonomiska planering ska präglas 

av långsiktighet och utgå från god ekonomisk 
hushållning. Målet är uppfyllt. 
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• Det är ekonomin som sätter gränsen för verksam-
hetens omfattning. Inte uppfyllt. 

 
• Det egna kapitalet ska skyddas mot inflationen. 

Målet är uppfyllt. 
 
• Lånefinansiering av investeringar ska undvikas 

och begränsas till affärsverksamheten. Inte upp-
fyllt. 

 
• Utrymme ska skapas för sparande till kommande 

pensionsutbetalningar motsvarande minst 1,5 % 
per år av kommunens pensionsskuld.  Inte upp-
fyllt. 

 
• På sikt ska kommunens redovisa årliga resultat 

som minst motsvarar 2 % av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Under åren 2015-2017 ska 
resultatet uppgå till 1,5 %. Inte uppfyllt. 

 
 
Verksamhetsmål: 
Kommunen har upprättat en vision med fem övergri-
pande strategiska områden (se nedan), på nästa upp-
slag redovisas måluppfyllelsen. 
 
Detta är det första steget mot kommunens nya mål-
styrningsstruktur. 
 
• Attraktiva boende– och livsmiljöer: Förutsätt-

ningar ska skapas för att boende och inflyttning 
ska vara möjlig i alla delar av kommunen. 

 
• Gott liv hela livet: Mångfald, folkhälsa och jäm-

ställdhet 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 tillsammans med det lokala näringslivet 
och andra myndigheter och organisationer i syfte 
att förbättra näringslivs– och arbetsmarknadssi-
tuationen 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 skatteme-
del. 

Resultat och kapacitet 2015 2014 
Nettokostnadsandel inkl finans-
netto % 

95,7 99,1 

Periodens resultat, tkr 16 535 3 416 

Resultatandel, % 4,3 0,9 

Självfinansieringsgrad av materi-
ella investeringar, % 

26 95 

Soliditet 37,9 44,3 

Risk och kontroll 2015 2014 
Kassalikviditet,  % 10,1 9,8 

Finansiella nettotillgångar, tkr 56,7 49,8 

Ansvarsförbindelser, tkr 672 142 620 527 

Budgetavvikelse prognos, tkr -1 802 -3 135 

Balanskrav uppfyllt Ja Ja 

Förvaltningsberättelse 

Avstämning Balanskravet, tkr 201508 201512 

Årets resultat 16 535 5 664 

Samtliga realisationsvinster -818 -818 

ÅR efter balanskravsjust. 15 717 4 846 

medel till resultatutjämningsreserv 0 0 

medel från resultatutjämningsreserv 0 0 

Årets balanskravsresultat 15 717 4 846 

Balanskravsresultat från tidigare år -3 115 -3 115 

Summa  12 602 1 731 

Balanskravsresultat att reglera 0 0 



 

 

Måluppfyllelse av verksamhetsmål: 
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Förvaltningsberättelse 

KF:
s 
mål 
nr: 

Beskrivning Målindikator 
för 2015 

Utfall Resultat Kommentar 

1 Andelen som upplever ett 
gott bemötande och god 
tillgänglighet i kontakt 
med kommunen ska öka. 

60 % enligt 
SCB:s medbor-
garundersökning 

56 i index enligt 
mätningen hösten 
2014 

  Samma nivå som mät-
ningen 2012 

2 Askersund ska ha 12 000 
invånare. 

11 140 invånare 
enligt SCB:s 
befolkningssta-
tistik. 

11 156 invånare 
per 150731 

 Målet är långsiktigt och 
beräknas inte uppfyllas 
förrän tidigast år 2025 

3 Andelen medborgare som 
känner sig trygga i kom-
munen ska öka. 

68 % enligt 
SCB:s medbor-
garundersökning 

62 i index enligt 
mätningen hösten 
2014 

 Även om resultatet 
sjunkit med 3 enheter 
sedan 2012 ligger det 
över riksgenomsnittet. 

4 Andelen som upplever att 
de bor i en kommun med 
välskött vatten- och av-
loppssystem ska öka. 

79 % enligt 
SCB:s medbor-
garundersökning 

77 i index enligt 
mätningen hösten 
2014 

 Resultatet ligger inom 
felmarginalen 

5 Fosforbelastningen på sjön 
Alsen ska minskas med 30 
% och medelhalten av fos-
for i sjön ska vara högst 16 
mikrogram fosfor per liter 
senast år 2021.  

≤ 24 µg P/l 
(mikrogram fos-
for per liter vat-
ten) 

Enl. recipient-
kontrollen i Norra 
Vätterns tillrin-
nings-område  var 
medelvärdet för 
2013 25 µg P/l  

 Mätningen presenteras 
som medelvärde för ett 
helt år dock visar mät-
ningarna att resultatet 
gått åt rätt håll under 
2013.  

6 Andelen park och grönytor 
ska inte minska i tätorter-
na. 

Grönstrukturpla-
nen är under 
framtagande och 
därför har ännu 
ingen indikator 
satts upp 

Inga uppgifter 
lämnade 

 Planen kommer att fast-
ställas under året varvid 
mätning kan börja ske 
först 2016. 

7 Andelen medborgare som 
är nöjda med tillgången på 
kulturevenemang i 
Askersunds kommun ska 
öka 

Nöjdhetsindex 
58 enl SCB:s 
medborgarunder-
sökning 

54 i index enligt 
mätningen hösten 
2014 

 Biblioteksverksamhet 
får bra betyg medan 
utbudet av teater och 
konserter drar ned bety-
get. 

8 Andelen medborgare som 
är nöjda med tillgången på 
fritidssysselsättningar i 
Askersunds kommun ska 
öka 

Nöjdhetsindex 
60 enl SCB:s 
medborgarunder-
sökning 

51 i index enligt 
mätningen hösten 
2014 

 Tillgången på parker, 
grönområden och natur 
får bra betyg medan 
nöjesutbudet får dåligt 
betyg. 

9 Handläggningstiden ska ej 
överstiga 3 veckor vid 
bygglovsansökan 

80 % enligt egen 
mätning 

Vid 100 % av alla 
bygglovs-ärenden 
var handlägg-
ningstiden kortare 
än 3 veckor. 

  

10 Antalet olika personer som 
en hemtjänsttagare möter 
under en 14-dagars period 
ska minska. 

15 vårdare enligt 
KKIK 

Under 2014 var 
antalet i genom-
snitt 21 personer 

 Trycket på hemtjänsten 
är hårt varför arbetet 
med kontinuiten i vår-
den ej kunnat genomfö-
ras som planerat 
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Förvaltningsberättelse 

KF:
s 
mål 
nr: 

Beskrivning Målindikator 
för 2015 

Utfall Resultat Kommentar 

11 Antalet mycket nöjda 
och ganska nöjda bru-
kare inom hemtjänst och 
särskilt boende ska öka. 

Nöjdhetsindex                      
90 hemtjänsten                                 
70 särskilt bo-
ende 

Index uppgick till 
93 för hemtjänsten 
och 69 för sär-
skilda boenden 
2014. 

 Förvaltningen arbetar aktivt med 
värdegrunds- och bemötande frå-
gor. Socialnämnden har antagit 
värdighetsgarantier. 

12 Andelen invånare 16-84 
som skattar sitt hälsotill-
stånd som bra ska öka. 

76 % av invånar-
na enligt mätning 
i Hälsa på lika 
vilkor. 

68 % av kommu-
nens invånare. 

 68 % är samma resultat som 2013 
men 2 % lägre än 2012. 

13 Kommunen ska verka 
för ökad tillgänglighet 
och mångfald för en 
levande musikkultur 
bland barn och unga 

Antalet elevplat-
ser i musikskolan 
ska 2014 uppgå 
till 260 platser 

Under 2014 upp-
gick antalet elev-
platser till 226 i 
genomsnitt. 

 Mätningen är från 2014. Nästa mät-
ning sker under hösten 2015 och 
presenteras  vid årsbokslutet 

14 Andelen elever som når 
godkänt provbetyg i 
kärnämnena ska öka 
eller bibehållas. 

Engelska   100 %                                
Matematik  90 %                                            
Svenska    100 % 

Engelska     100 % 
Matematik  88,8 % 
Svenska         98 % 

 Mätningen är från 2014. Nästa mät-
ning sker under hösten 2015 och 
presenteras  vid årsbokslutet 

15 Det genomsnittliga me-
ritvärdet i ÅK 9 och 
behörigheten till gymna-
siet ska öka. 

Meritvärde   212 
Behörighet  86 % 

Meritvärde  208,9 
Behörighet 84,6 

 Mätningen är från 2014. Nästa mät-
ning sker under hösten 2015 och 
presenteras  vid årsbokslutet 

16 Andelen elever som upp-
lever att lärarna tar hän-
syn till deras åsikter ska 
öka. 

Årskurs 5  90 % 
Årskurs 8  75 % 
enligt KKiK. 

ÅK 5     86 % 
ÅK 8     68 % 

 Mätningen är från 2014. Nästa mät-
ning sker under hösten 2015 och 
presenteras  vid årsbokslutet 

17 Antalet barn per perso-
nal i förskolan ska 
minska 

5,3 barn per per-
sonal enligt skol-
verkets statistik 

5,7 inskrivna bern 
per personal. 

 Mätningen är från 2014. Nästa mät-
ning sker under hösten 2015 och 
presenteras  vid årsbokslutet 

18 Företagsklimatet ska 
vara så bra att det vid 
slutet av planeringspe-
rioden (2016) rankas 
bland landets 65 bästa.  

Plats 75 i Svenskt 
Näringslivs årliga 
mätning av före-
tagsklimat. 

plats 125 av lan-
dets 290 kommu-
ner. 

 En nyinrättad tjänst som närings-
livsutvecklare och ett nytt närings-
livsprogram pekar ut vägen mot 
målet. 

19 Antalet arbetstillfällen i 
Askersund ska öka.  

4 080 enligt 
SCB:s RAMS 
mätning. 

4 195 enligt sen-
aste publicerad 
mätning  i dec 
2014. 

 Antalet arbetstillfällen har ökat 
avsevärt (2013 var siffran 4 060). 

20 Andelen företagare som 
upplever att de verkar i 
en kommun med väl 
fungerande bygglovs-
hantering ska öka. 

Nöjdhetsindex 80 
enligt SKL:s 
mätning Insikt. 

Enligt senaste mät-
ningen 2015 upp-
gick nöjdhetsindex 
till 78 

 Även om resultatet ligger under 
målet är det fortfarande mycket 
över riksgenomsnittet och det 14:e 
bästa i landet. 

21 Sjukfrånvaron bland 
kommunens anställda 
ska minska.  

 5 % sjukfrånvaro 
enl egen mätning. 

Sjukfrånvaron 
uppgår till 6,96 % i 
augusti 2015 

 Sjukfrånvaron ökar men inte lika 
mycket som i jämförbara kommu-
ner. 

22 Kommunens fastigheter 
ska vara ändamålsenliga 
och resurseffektiva och 
vara väl underhållna. 

40 kr per kvm i 
periodiskt fastig-
hetsunderhåll 
2014 

Det periodiska 
underhållet beräk-
nas uppgå till 22 kr 
per kvm 2014 

 Från 2016 förvaltas de flesta av 
kommunens verksamhetsfastighet-
er av Askersundsbostäder AB. 



 

 

 

Investeringsredovisning 

tkr Utfall 
2015-08-31 

Utfall 
2014-08-31 

Budget 
2015 

Prognos 
2015 

Avvikelse 

Kommunstyrelsen -105 890 -2 916 -201 096 -199 983 1 113 

Kultur– och tekniknämnden -19 707 -14 659 -56 253 -31 844 24 409 

Sydnärkes Byggnämnd 0 -366 0 0 0 

Kultur– och tekniknämnden -23 -106 -3 290 -450 2 840 

Barn– och utbildningsnämnden -189 -626 -456 -581 -125 

Socialnämnden -309 -825 -3 525 -1 295 2 230 

Summa Investeringsutgifter -126 118 -19 488 -264 620 -234 153 30 467 

Varav Skattefinansierad verksamhet -8 432 -11 545 -29 223 -16 215 13 008 

Varav Affärsdrivande verksamhet -11 275 -3 114 -27 030 -15 629 11 401 

Finansförvaltning 0 10 0 0 0 
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Driftredovisning 

tkr Utfall 
2015-08-31 

Utfall 
2014-08-31 

Budget 
2015 

Prognos 
2015 

Avvikelse 

Kommunstyrelsen -72 332 -83 156 -130 332 -130 625 -293 

Kultur– och tekniknämnden -24 732 -17 329 -22 059 -23 426 -1 367 

Varav taxefinansierad verksamhet 0 0 480 -115 -595 

Sydnärkes Byggnämnd -716 -1 306 -2 228 -1 828 400 

Kultur– och tekniknämnden -11 466 -11 015 -17 217 -16 937 280 

Barn– och utbildningsnämnden -108 586 -111 357 -171 682 -171 582 100 

Socialnämnden -139 547 -147 855 -215 927 -226 926 -10 999 

Summa nämnderna -357 379 -372 018 -559 445 -571 324 -11 879 

Finansförvaltningen 360 795 388 553 566 911 576 988 10 077 

Resultat 16 535 3 416 7 466 5 664 -1 802 



 

 

tkr Budget 
2015 

Prognos 
2015 

Avvikelse 

Verksamhetens intäkter 97 073 135 611 38 538 

Verksamhetens kostnader -634 344 -681 137 46 793 

Avskrivningar -26 703 -25 225 1 478 

Verksamhetens nettokostnader -563 974 -570 751 -6 777 

Skatteintäkter 473 596 471 454 -2 142 

Kommunalekonomisk utjämning 113 693 111 418 -2 275 

Finansiella intäkter 1 400 1 476 76 

Finansiella kostnader -17 249 -7 933 9 316 

Resultaträkning 

Resultat 7 466 5 664 -1 802 

Not Utfall 
2014-08-31 

1 86 460 

2 -430 995 

3 -15 192 

 -359 727 

4 296 780 

5 68 503 

6 1 089 

7 -3 229 

 3 416 

Utfall 
2015-08-31 

94 280 

-447 874 

-15 863 

-369 457 

314 156 

73 889 

859 

-2 912 

16 535 
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Balansräkning 

tkr Not Utfall  
2015-08-31 

Utfall  
2014-12-31 

TILLGÅNGAR    

Materiella anläggningstillgångar mark & byggnader 8 353 850 363 898 

Finansiella anläggningstillgångar 10 64 324 64 424 

Summa Anläggningstillgångar  572 426 462 313 

Förråd  447 484 

Exploateringstillgångar  20 425 19 198 

Kortfristiga fordringar 11 49 928 56 925 

Kassa och bank 12 9 675 9 672 

Summa Omsättningstillgångar 
 

 80 475 86 279 

SUMMA TILLGÅNGAR  652 901 548 592 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

Eget kapital  247 554 231 019 

Därav periodens resultat  16 535 -1 642 

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 13 35 162 32 078 

Långfristiga skulder 14 274 017 174 683 

Kortfristiga skulder 15 96 168 110 812 

Summa skulder  370 185 285 495 

SUMMA E K., AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  652 901 548 592 

ANSVARSFÖRBINDELSER 16 672 142 635 374 

Pågående arbeten  126 118 0 

Materiella anläggningstillgångar maskiner & inv. 9 28 134 33 991 

Utfall  
2014-08-31 

 

328 125 

31 451 

19 488 

58 330 

437 394 

471 

18 933 

67 221 

9 470 

96 095 

533 489 

 

236 077 

3 416 

31 657 

169 095 

96 660 

265 755 

533 489 

620 527 



 

 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    

Periodens resultat                                               16 535 3 416 

Justerings för av– och nedskrivningar       3 15 863 15 192 

Övriga justeringar ej likvidpåverkande poster                                       17 -850 -313 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  34 632 18 884 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar      5 770 -11 667 

Ökning/minskning förråd                              37 370 

Ökning/minskning kortfristiga skulder          -14 644 15 307 

Kassaflöde från löpande verksamheten 
 

 25 795 22 894 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN    

Investering i materiella tillgångar 8,9 -126 118 -19 488 

Försäljning av materiella tillgångar 8,9 827 0 

Investering i finansiella tillgångar  0 -4 320 

Försäljning av finansiella tillgångar  0 2 326 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -125 291 -21 482 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    

Nyupptagna lån 14 99 399 344 

Amortering av skuld 14 0 -40 

Ökning av långfristiga fordringar  0 -12 000 

Minskning av långfristiga fordringar  100 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
 

 99 499 -11 696 

Periodens kassaflöde  3 -10 284 

Likvida medel vid årets början  9 672 19 754 

Likvida medel vid periodens slut  9 675 9 470 

Kassaflödesanalys 
tkr Not Utfall 

2015-08-31 
Utfall 

2014-08-31 

Justering för gjorda avsättningar 17 3 084 1 321 

Justeringar för ianspråktagna avsättningar  0 -732 
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Jämförelsestörande intäkt AFA 4 865 tkr 

Noter 

 201508 201408 

Byggnader och mark -9 980 -9 901 

Maskiner och inventarier -5 883 -5 291 

Summa -15  863 -15 192 

Not 3: Avskrivningar 

Nedskrivning 0 0 

Not 1: Verksamhetens intäkter 

 201508 201408 

Försäljningsmedel 3 256 3 244 

Taxor och avgifter 31 853 35 780 

Hyror och arrenden 6 276 6 319 

Bidrag 50 019 38 781 

Övrigt 2 876 2 336 

Summa 94 280 86 460 

Varav reavinster 818 0 

Not 5: Kommunalekonomisk utjämning 

 201508 201408 

Inkomstutjämningsbidrag 57 242 52 826 

Regleringsbidrag/avgift -286 1 703 

Kostnadsutjämningsavgift -5 958 -7 208 

Bidrag från LSS utjämning-
en 

6 029 4 841 

Kommunal fastighetsavgift 15  925 15 578 

Summa 73 889 68 503 

Strukturbidrag 770 763 

Generella bidrag från staten 167 0 

 201508 201408 

Räntor på långfristiga skulder -2 508 -2 963 

Ränta på pensionsskuld -264 -165 

Övriga kostnader -140 -101 

Not 7: Finansiella kostnader 

Reaförlust obligation 0 0 

Summa -2 912 -3 229 

Sänkning av diskonterings-
ränta pensionsskuld 

0 0 

Not 2: Verksamhetens  kostnader 

 201508 201408 

Personalkostnader -288 602 -270 760 

Material -1 782 -26 404 

Tjänster -85 662 -104 379 

Bidrag -12 442 -12 303 

Hyreskostnader -11 781 -8 217 

Övriga kostnader -47 605 -8 932 

Summa -447 874 -430 995 

Varav reaförlust -28 0 

Not 4: Skatteintäkter 

 201508 201408 

Kommunalskatt 314 300 295 541 

Prel slutavräkning 2013 0 -419 

Prel slutavräkning 2014 -440 1 160 

Prel slutavräkning 2015 296 0 

Mellankommunal kost-
nadsutjämning 

0 498 

Summa 314 156 296 780 

Not 6: Finansiella intäkter 

 201508 201408 

Ränteintäkter 97 177 

Borgensavgift 672 579 

Övriga finansiella intäkter 90 21 

Reavinst obligation 0 312 

Summa 859 1 089 
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Noter 

 201508 201408 

Kassa 0 0 

Plusgiro 382 25 

Bank 9 293 9 445 

Not 12: Kassa och bank 

Summa 9 675 9 470 

Kortfristiga placeringar 0 0 

201412 

0 

91 

0 

9 581 

9 672 

Not 13: Avsättningar 

 201508 201408 

Ingående avsättning 32 078 31 068 

Nyintjänad pension 1 395 737 

Ränte och basbelopps-
uppräkning 

264 165 

Förändring av löneskatt 402 219 

Övrigt 1023 -532 

Aktualiseringsgrad 93,0% 93,0% 

Summa 35 162 31 657 

Sänkning av diskonte-
ringsränta 

0 0 

201412 

31 068 

1 862 

271 

293 

0 

-1 416 

32 078 

93,0% 

 201508 201408 

Kundfordringar 2 758 11 185 

Skattefordringar 16 122 3 587 

Övriga kortfristiga 
fordringar 

4 657 7 681 

Not 11: Kortfristiga fordringar 

Summa 49 928 67 221 

Förutbetalda kost-
nader/upplupna 
intäkter 

26 391 44 768 

201412 

7 795 

26 550 

14 379 

8 201 

56 925 

 201508 201408 

Aktier och andelar i 
kommunens koncern-
företag 

31 442 25 442 

Övriga aktier och 
andelar 

20 500 20 369 

Övriga långfristiga 
fordringar 

382 419 

Not 10: Finansiella anläggningstillgångar 

Summa 64 324 58 330 

Långfristiga fordring-
ar hos kommunens 
koncernföretag 

12 000 12 100 

201412 

31 442 

20 507 

12 100 

375 

64 424 
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Not 9: Maskiner, inventarier och övriga tillg 

 201508 201408 

IB Bokfört värde 33 991 36 741 

Avskrivningar -5 883 -5 290 

Avyttrade anläggning-
ar/justeringar/
nyanskaffningar 

25 0 

Summa 28 134 31 451 

201412 

36 741 

-7 920 

5 170 

33 991 

Not 8: Mark, byggnader och tekniska anlägg-
ningar 

 201508 201408 

IB bokfört värde 363 898 338 026 

Avskrivningar -9  980 -9  901 

Nedskrivningar 0 0 

Summa 353 850 328 125 

Avyttrade anlägg-
ningar/justeringar/
nyanskaffningar 

-68 0 

201412 

338 026 

-14 860 

0 

40 732 

363 898 



 

 

 

Redovisningsprinciper 

 201508 201408 

Leverantörsskulder 26 632 10 918 

Moms och punktskat-
ter 

267 1 302 

Övriga upplupna 
kostnader 

9 636 25 143 

Not 15: Kortfristiga skulder 

Övriga kortfristiga 
skulder 

11 508 1 987 

Summa 96 168 96 660 

Semesterlöneskuld  
per 31/12 

24 471 23 675 

Personalens skatter 
och avgifter 

-183 4 626 

Arbetsgivaravgifter 392 427 

Förutbetalda intäkter 5 543 11 684 

Avtalsenliga pension-
er inkl löneskatt 

17 902 16 898 

201412 

34 427 

24 471 

0 
 

13 023 

19 681 

-1 192 

7 323 

750 

12 329 

110 812 

 201508 201408 

Ingående skuld 174 683 168 791 

Amortering 0 0 

Nyupplåning 99 000 0 

Not 14: Långfristiga skulder 

Summa 274 017 169 095 

Varav hos Kommuninvest* 269 000 165 000 

Anslutningsavgifter 
VA 

334 304 

201412 

168 791 

 

5 000 

892 

174 683 

170 000 

 201508 201408 

Askersunds Bostäder 
AB 

280 016 245 816 

Askersunds Industri-
fastigheter AB 

36 000 30 000 

Övriga borgensåtagan-
den 

40 244 28 764 

Not 16: Ansvarsförbindelser 

Summa 672 142 620 527 

Pensionsförpliktelser 265 882 275 947 

Askersunds Kommun-
fastigheter. AB 

50 000 40 000 

201412 

271 698 

250 816 

40 000 

30 000 

42 860 

635 374 
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* Askersunds kommun har i september 2011 ingått en solidarisk borgen 
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuva-
rande och framtida förpliktelser. Samtliga 279 kommuner som per 2015-
06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått 
likalydande borgensförbindelser. 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har 
ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i 
förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun 
lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekono-
misk förening. 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Askersunds kommuns 
ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2015-06
-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 335 
266 288 tkr och totala tillgångar till 324 392 728 tkr. Kommunens andel 
av de totala förpliktelserna uppgick till 816 787 tkr och andelen av de 
totala tillgångarna uppgick till 790 414 tkr. 

 
Tillämpning av redovisningsprinciper 
I 2015 års bokföring och delårsrapport har den kommu-
nala redovisningslagens bestämmelser i allt väsentligt 
tillämpats. Kommunen tillämpar samma redovisnings-
principer och beräkningsmetoder som i senast upprät-
tade årsbokslut förutom att investeringarna nu aktiveras 
löpande och avskrivningarna påbörjas månaden efter 
aktiveringen.  
Intäkter och kostnader av väsentliga belopp som redo-
visas efter den 31 augusti  men är hänförliga till redo-
visningsperioden, har tillgång– och skuldbokförts och 
belastar redovisningen de första 8 månaderna. Periodi-
sering har även skett av kostnader och intäkter av vä-
sentliga belopp som bokförts de första tertialen men 
som avser det sista tertialet eller helåret.  
 
Kostnads– och intäktsräntor som kan hänföras till peri-
oden belastar delårsresultatet. I delårsrapporten  samt 
helårsprognosen har inte övergången till komponentav-
skrivning beaktats. Planen är att införa det med början 
2016. 
 

 

 201508 201408 

Reaförlust 28 0 

Pensionsavsättning 3 084 1 121  

Övrigt -60 -533 

Not 17: Justering för ej likvidpåverkande 
post 

Summa 2 234 276 

Reavinst -818 -312 



 

 

Redovisningsprinciper forts 
 
Skatteintäkter redovisas i enlighet med rekom-
mendation från Rådet för kommunal redovisning. 
Detta innebär att skatteintäkter skall redovisas ef-
ter bokföringsmässiga grunder baserat på SKL´s 
senaste prognos.  
 

Pensionsskulden redovisas enligt blandmodellen. 
Den pensionsskuld som uppkommit efter 1998-01-
01 redovisas som en avsättning i balansräkningen. 
Beräkningarna har utförts av KPA i augusti.  Den 
årliga förändring av pensionsskulden redovisas i 
resultaträkningen under verksamhetens kostnader. 
Den finansiella delen av pensionsskuldsökningen 
redovisas som en finansiell kostnad.  
Den individuella delen av avtalspensionen, inklu-
sive löneskatt är kostnadsförd och redovisas som 
en kortfristig skuld. De pensionsåtaganden inklu-
sive löneskatt som uppkommit före 1998 redovisas 
som en ansvarsförbindelse. Årsarvoderade förtro-
endevalda får pension enligt det kommunala pens-
ionsreglementet. Förtroendevaldas pensionsskuld 
ingår inte den beräkning vi erhåller från KPA. 
 

Anläggningstillgångar ska värderas efter anskaff-
ningsvärde i enlighet med RKR 11:2 .Kommunen 
anser att värdet på en investering ska vara minst 
ett prisbasbelopp och ha en livslängd om minst tre 
år.  Avskrivningar av anläggningstillgångar görs 
efter bedömning av tillgångars nyttjandeperiod, 
vägledning finns i SKL:s förslag till avskrivnings-
tider och RKR:s skrift om avskrivningar. Avskriv-
ningarna beräknas utifrån rak nominell metod. 
Intäkter hänförliga till tillgången periodiseras över 
nyttjandeperioden. Avskrivningarna påbörjas må-
naden efter tillgången tas i bruk.  
 

Ingen sammanställd redovisning beträffande 
kommunkoncernen har upprättats i denna rapport.  
Däremot  redovisas delårsresultat samt prognoser 
för respektive bolag. 
 

Löner och övriga löneförmåner redovisas enligt 
kontantmetoden, vilket innebär att semestervikari-
ernas löner ej har periodiserats. Retroaktiva löner 
enligt nya löneavtal har periodiserats. 
Förändringen av semesterlöneskulden bokas inte 
upp per den 31/8  utan justeras vid årsbokslut i 
december. Däremot visar en jämförelse mellan 
2014 och 2015 per 31/8 att skulden ligger i princip 
oförändrad. 
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Affärsverksamhet 
 

Från och med 2009 redovisas taxekollektivens 
skuld/fordran på kommunen under kf skuld/fordran. 
I enlighet med RKR´s rekommendation nr 18 så 
bokförs över/underuttag av intäkter som fordran/
skuld då dessa verksamheter ska vara taxefinansi-
erade. Detta innebär att taxekollektivens resultat är 
noll i resultaträkningen  
Då Sydnärkes kommunalförbund har varit under 
konstruktion så har Askersunds kommun haft kost-
nader och intäkter tillhörande kommunalförbundet 
under årets första åtta månader. Planeringen är att 
dessa ska föras över till förbundet i september. För 
att klara likviditeten i förbundet har också ett för-
skott på avräkningen betalats ut motsvarande 3 000 
tkr. Detta innebär att det finns tillgångar och skulder 
avseende avfallskollektivet som ökar balansomslut-
ningen i delåret men kommer att vara reglerat till 
årsbokslutet. 
 



 

 

Kommunstyrelsen 
Verksamhet 
Kommunstyrelsens uppgift är att samordna och leda 
förvaltningen av kommunens angelägenheter. Det in-
nebär enligt kommunallagen att Kommunstyrelsen har 
uppsikt över samtliga nämnders verksamhet, vilket 
även omfattar de kommunala företagen och de kom-
munförbund som kommunen är medlem i. Kommun-
ledningsförvaltningen består av delarna: administrat-
ion, ekonomi, personal samt  utvecklingsavdelningen 
som också ansvarar för frågor kring näringsliv- och 
turism. Kommunen samverkar aktivt med andra kom-
muner för att sänka kostnader och säkerställa kvalitet 
och kompetens.  
 
Verksamhetsmått 
Turistbesöken har legat på ungefär samma nivå som 
2014 men andelen besöksärenden som behandlats av 
turistbyrån har ökat jämfört med föregående år. 
 
Måluppfyllelse 
Redovisning av kommunfullmäktiges mål redovisas 
på sid 6-7. Kommunstyrelsen har inga övriga mål utö-
ver dessa. 
 
Omvärldsperspektiv 
Kommunen ska aktivt arbeta med jämställdhetsfrå-
gorna ur ett verksamhetsperspektiv. Jämställdhets-
gruppen arbetar med att ta fram en handlingsplan i 
enlighet med CEMR-deklarationen. Kommunen har 
tidigare år deltagit i ett projekt kring budgetering ur ett 
jämställdhetsperspektiv där kommunens kultur- och 
fritidsförvaltning och familjecentralen ingått i pro-
jektet.  
 
Kommunen tilldelades tillgänglighetsflaggan somma-
ren 2015 för sjunde gången i rad. Flaggan delas ut ef-
ter prövning av de åtgärder som kommunen vidtagit 
för att göra kommunen tillgänglig för alla. Minst 2 % 
av de kommunala investeringarna måste gå till till-
gänglighetsanpassningar och för 2014 uppgick kom-
munens satsningar till drygt 2,5 % i jämförelse med 
föregående års 22%. Flaggan gäller för de åtgärder 
som utfördes under 2014. I år har bland annat en ny 
handikapptoalett i Askersund invigts, en personlyftan-
ordning för fritidsbåtar installerats samt tillgänglig-
hetsanpassning av torgparken. 

Verksamhetsberättelse 

 
    

Delårsresultat och prognos 
Kommunstyrelsen beräknas lämna ett underskott på -
0,3 mkr. De största enskilda posten består av ett be-
farat underskott för skolskjutsar på 0,9 mkr. Lönere-
visionen beräknas ge ett överskott på 0,7 mkr. I öv-
rigt kalkyleras med endast små avvikelser för för-
valtningens verksamheter. 
 
Investeringar 
Investeringarna beräknas uppgå till 200 mkr vid 
årets slut. Cirka 0,3 mkr kommer troligen att behöva 
ombudgeteras till 2016. Budgeten för förvaltningen 
uppgår till 201,1 mkr varav projekt rörande Sjöängen 
uppgår till ca 195 mkr. 
 
Framtiden/Omvärlden 
Kommunledningsförvaltningen har under det första 
halvåret jobbat med att implementera förvaltningens 
nya organisation som innebär ett övertagande av di-
verse strategiska uppgifter från den tekniska förvalt-
ningen. Frågor rörande trafikpolitik, kollektivtrafik, 
fastigheter m.m. har nu inlemmats i den nya närings-
livs- och utvecklingsavdelningen. Arbetet med att 
lägga över förvaltningen av kommunens verksam-
hetslokaler till Askersunds Bostäder AB pågår för 
närvarande och ska vara i drift vid årsskiftet. Det 
fortsatta arbetet med att modernisera budgetproces-
sen och målstyrningen fortskrider. Bildandet av en 
gemensam nämnd för kommunens IT, per den 1:a 
april 2014, har som målsättning att kommunens IT-
utveckling stärks och underlättar för nämnderna i sin 
verksamhetsutveckling innebär ett omfattande arbete 
med att konvertera kommunens IT-plattform och 
gemensamma strategier vid inköp och drift av sy-
stem och hårdvara för de 4 ingående kommunerna. 
Bildandet av ett gemensamt avfallsförbund med 
Laxå, Lekeberg, Hallsberg och Askersund ska säker-
ställa ett bra och effektivt omhändertagande av av-
fallsfrågorna. Det som är en betydande orsak i alla 
samarbeten som kommunen deltar i är att säkerställa 
kompetensen och minska sårbarheten.  
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Verksamhetsberättelse 

Kultur– och Tekniknämnden 
Tekniska Förvaltningen 
Verksamhet 
Årets verksamhet har till stora delar karaktäriserats av 
att anpassa förvaltningen efter olika omorganisationer, 
både genomförda och kommande. Omfattande delar 
av organisationen har flyttats till Kommunledningsför-
valtningen och stora delar kommer att flyttas till kom-
munens bostadsbolag. Därutöver har  även planerats in 
omorganisationer mellan Kultur– och Tekniknämn-
dens två förvaltningar där delar av parkskötseln kom-
mer att flyttas till Kultur– och fritidsförvaltningen. 
 
Några viktiga händelser under året har varit: 
 
• Metodisk inventering och riskklassning av föro-

renade områden i samband med nedläggning av 
deponier har genomförts. 

• Planerad energieffektivisering av kommunens 
gatubelysning. 

• Ny båtbryggor vid exploateringsområdet Edö 
har lagts ut. 

• Renovering och tillgänglighetsanpassning av 
Torgparken 

 
Måluppfyllelse 
Måluppfyllelse av de av fullmäktige fastställda målen 
redovisa på sid 6-7. De mål som adresserats särskilt 
till Tekniska nämnden är mål nr: 4, 6 och 22. 
 
Delårsresultat och prognos 
Hela nämndens helårsresultat beräknas till underskott 
på –1,4 mkr och kommer till största del från gatube-
lysning, renhållning av allmänna platser samt från det 
periodiska underhållet av fastigheter. 
 
Investeringar 
Av nämndens investeringsbudget på 22,1 mkr beräk-
nas ca 13 mkr ej bli investerade 2015. Den största de-
len (ca 8,5 mkr) av investeringsbudgeten avser om– 
och tillbyggnad av Hammars skola. Här kommer dock 
största delen av anslaget att behöva flyttas över till 
nästkommande år. Projektet som avser gatubelysning 
kommer att behöva skjuta över ca 2,7 mkr till nästa års 
budget. 
 
Framtiden/omvärlden 
Fastighetsförändringar vid förskolor och grundskolor i 
kommunen under 2016 innebär att även förändringar 
för köks–, service-och städverksamheterna. 

 

Tillgänglighet 
Under ramen för tillgänglighetsarbetet har torgparken 
renoverats och anpassats för att främja tillgängligheten. 

Vid Hargebadet har strandplattor lagts ut för att under-
lätta framkomligheten för de strandrullstolar som inför-
skaffades förra året. För dessa rullstolar har även ett 
förråd byggts under året. 

 
 

Va- och renhållning 
 
Verksamhet 
Under perioden har 12 nya abonnenter anslutits till den 
allmänna VA-anläggningen. 
Vattenmätarbyten sker under året enligt plan. Totalt 
byts ca 270 mätare 2015. 
Installation av gaspanna vid Askersunds reningsverk 
har utförts under våren och är en bra energieffektivise-
ring. 
Det utrangerade reningsverket i Mariedamm har ersatts 
av en helt ny anläggning med en anpassad reningspro-
cess som visat mycket goda reningsresultat. 
Arbetet med att renovera vattentornet i Åsbro har på-
börjats. 
 
Diskussioner pågår i Sydnärke kring hantering av 
rötslam från kommunernas reningsverk. Askersunds 
kommun har valt att gå vidare med att anlägga en mel-
lanlagringsplats för rötslam vid Åmmetippen som be-
räknas vara klar under hösten. Mellanlagringen skapar 
möjlighet att vidare utreda, bästa sätt för kretsloppshan-
tering av rötslammet. 
 
Från årsskiftet hanteras alla avfallsfrågor av Sydnärkes 
Kommunalförbund. Askersunds kommun fortsätter 
dock arbetet med att anlägga en ny återvinningscentral i 
kommunen som senare kommer att hyras ut till förbun-
det. 
 
Även VA-kundtjänst ska skötas av Sydnärkes Kom-
munalförbund. Arbetet med att överföra kundtjänsten 
pågår fortfarande. Va-verksamheten har påbörjat en 
informationsskrift tillsammans med Sydnärkes miljö till 
kunderna, om hur vikten av minska utsläppet av matfett 
till spillvattenledningarna. Detta medför idag stora pro-
blem för våra avloppsledningar och pumpstationer. 
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Kultur– och Tekniknämnden 
Kultur– och Fritidsförvaltningen 
Verksamhet/måluppfyllelse 
En medarbetare arbetar numera heltid som samordnare 
för Sjöängen varför en vikarie på 50 % anställts till 
Musikskolan. Musikskolan har också överlåtit ett 
undervisningsrum till ”Slussen” vilket gör musiksko-
lan något mer ”trångbodd” under kommande läsår. 
 
Musikfestivalen har breddats med fler genrer och byte 
av tidpunkt till semesterperioden. 
 
Biblioteken arbetar med att gallra beståndet inför infö-
randet av RFID-teknik. Upphandling av detta sker un-
der hösten.  
 
Kultur 
Folk- blues och jazz i Askersund arrangerades 17-19 
juli. Festivalen var välbesökt och omdömet var gott. 
Festivalen arrangerades tillsammans med Live at heart
-organisationen som har sitt säte i Örebro.  
 
Ung peng kallas den möjlighet där unga människor 
med vilja att arrangera ett kulturevenemang kan söka 
medel från Askersunds kommun och Region Örebro 
län.  
 
Bidrag har lämnats till flera föreningar för teaterverk-
samhet, konstutställningar, föreläsningar m.m.  
 
Fritid  
Arbetet med utegymet pågår och kommer att slutföras 
så snart upphandling av redskap är klar.  
 
Ny personal på fritidsgården arbetar aktivt med delak-
tighet. Att skapa ett Ungdomens hus i den lokal där 
Sjöängsskolans matsal finns idag är ett levande mål 
för förvaltningen men kan inte genomföras förrän kö-
ket i Sjöängen tas i bruk.  
 
Musikskolan 
Det totala antalet enskilda elever som deltagit i musik-
skolans verksamhet går ej ännu att uppskatta för peri-
oden fram till och med 2015-09-01. I slutet av vårter-
minen var antalet aktiva elevplatser i musikskolan 
dock något mindre än föregående år. Samarbete med 
grundskolan är på gång och på detta sätt kommer mu-
sikskolan att nå fler elever. Ämnesbredden är mycket 
stor i förhållande till personalresurserna. Införandet av 
nya ämnen har inte bedömts som nödvändig under 
året, men kontinuerlig aktualisering av utbud och 
verksamhetsformer är ett fokusområde, med utgångs-
punkt i elevernas intresse.  

Utbudet är anpassat till en åldersgrupp från 8 till 19 
år. Även i år har musikskolans lärare besökt kommu-
nens skolor med fokus på årskurserna 2 och 3. Detta 
har varit mycket uppskattat bland både personal och 
elever och resulterat i elevanmälningar till musiksko-
lan. 
 
Uppfyllelsen av de mål som Kommunfullmäktige 
adresserat till nämnden redovisas på sid 6-7. 
 
Delårsresultat och prognos 
Delårsresultatet för Kultur och fritidsförvaltningen 
hamnade på –23 tkr däremot pekar prognosen för 
hela 2015 på ett överskott på 280 tkr. Huvudelen av 
överskottet kommer ifrån att föreningsbidrag ej har 
sökts i den utsträckning som planerats. 
 
Investeringar 
Av den beviljade investeringsbudgeten på 3 290 tkr 
bedöms endast ca 450 tkr att förbrukas under året. 
Det projekt som avser ett nytt bibliotekssystem flytt-
tas till 2016 och det anslag på 900 tkr som avsatts för 
ungdomens hus kommer att startas efter inflyttning 
till Sjöängen. 
 
Tillgänglighet 
Musikskolans lärarturné har genomförts för att alla 
kommunens skolelever ska komma i kontakt med 
musikskolan. Turnén underlättar elevrekrytering 
samt förbättrar möjligheten för eleverna att delta i 
undervisningen på sina respektive skolor. Stor vikt 
läggs vid schemaläggning för att elever ska få lekt-
ionstider som passar deras önskemål.  
 
Framtiden/Omvärlden 
Ny organisation ska implementeras där ny verksam-
het, skötsel av allmänna parker, lekplatser och bad-
platser och flaggning, flyttas till Kultur- och fritids-
förvaltningen från oktober 2015. Administrationen 
kommer att samarbeta med Tekniska förvaltningen. 
 
2016-års arbete kommer att fokusera på Bibliotekets 
inflyttning på Sjöängen. 
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Sydnärkes Byggnämnd 
Verksamhet 
2011-01-01  påbörjades samarbetet med gemensam 
nämnd och förvaltning mellan kommunerna Askersund, 
Lekeberg och Laxå. Sammanslagningen innebär en 
kompetenshöjning samt att sårbarheten minskar vid 
sjukdomsfall och personalförändringar.                                   
 
Förvaltningen är organiserad så att närheten till kommu-
ninvånare, verksamhetsutövare och kommunala tjänste-
män inte går förlorad.  Huvudkontoret är placerat i 
Askersund. Det finns även kontor i Laxå och Lekeberg 
som bemannas efter de behov kommunerna och allmän-
heten har. 
Den gemensamma byggnämnden består av nio ledamö-
ter, fördelat på tre ledamöter från vardera kommun. 
Nämnden sammanträder varannan månad samt har be-
redning mellan sammanträdena. Ordförandeskapet delas 
mellan Lekeberg och Laxå. Lekeberg innehar ordföran-
deskapet första mandatperioden. Vice ordförandeposten 
kommer att innehas av Laxå kommun och andre vice 
ordförandeposten kommer Askersunds kommun att in-
neha. 
 
Måluppfyllelse/Verksamhetsmått 
Nämnden har till den 31 augusti behandlat ca 255 st 
bygglovsärende fördelat mellan kommunerna, 
Askersund 149 st, Lekeberg 60 st och Laxå 91 st. 
Ärende i byggnämnden 56 st. Delegationsbeslut 536 st. 
 
Förvaltningen arbetar med olika planarbeten enligt 
nedanstående.  
 

Planärenden Askersund 

Detaljplan för Karintorp 1:4 mfl, Norra Kärra 5:115 mfl, 
Tikanäs 2:6, Åsbro industri, Repslagaren, Norra Kärra 
5:43, Knappfabriken,  Åviken 1:1,  Åsbro 1:17, ÅVC 
Askersundsby 1:7 mfl, Sjöängsskolan, Norra Bergen,  
Askersunds hamn, del av Askersund 1:2 m.fl, Estabo 
2:3 m.fl, Stockshammar, Planläggning för industri, 
Ullavi industriområde, Norra Kärra 5:88 mfl, Norra 
Kärra 5:46, Skyrsta S:5, Dahls Väg, Tisarbadsvägen 82, 
Hotellet Åmmeberg, Översiktsplan, LIS-Plan 
 
Målet som nämnden har haft om snabb handläggning 
infrias då ärendetiden beräknas kortare än tre veckor i 
100 % av bygglovansökningarna.  
 
Förvaltningen har även som mål att ge bra service till de 
företagare som söker bygglov.  

Detta mäts genom SKL:s mätning Insikt. Målsätt-
ningen är att 80 % av de tillfrågade företagarna ska 
uppleva att de verkar i en kommun med välfunge-
rande bygglovshantering. I den senaste mätningen 
2015 för Askersund uppgick nöjdhetsgraden till 78 
% vilket är 2 procentenheter ökning än vid föregå-
ende mätning 2013. Detta innebär att målet 80 % 
inte har infriats. 
 
Tillgänglighetsarbete 
Sydnärkes Byggförvaltning har enligt plan- och 
bygglagen ett ansvar att vid planläggning samt vid 
bygglovsgivning se till att tillgängligheten uppfylls 
när ny byggnation, om- och tillbyggnad och anläg-
gande av tomter görs.  
 
Delårsresultat och prognos 
Förvaltningen prognostiserar med ett överskott på 
400 tkr vid årets slut. Överskottet beror främst på 
högre bygglovsintäkter än planerat. Även personal-
kostnaderna ger överskott då förvaltningen haft va-
kanser under året. Kostnaderna för konsultarvoden 
ligger därför över budget. 
 
Investeringar 
Förvaltningen har genomfört investeringar under 
tiden sedan uppstart 2011. Målet har varit att få till 
ett modernt kontor som på ett enkelt sätt kan utföra 
arbetsuppgifter åt både allmänheten som företag un-
der 2015 genomförs dock inga investeringar. 
 
Framtiden/Omvärlden 
Bygglovsansökningarna bedöms fortsätta att ligga på 
en hög nivå. Detta motiveras med att ett stort antal 
planer för enbostadshus har tagits fram eller är under 
framtagande i både Askersunds kommun och Leke-
bergs kommun och Laxå kommun. Nya översiktspla-
ner och lis-områden är under framtagande i alla tre 
kommunerna och beräknas bli klara 2015. 
Som ytterligare ett steg i att förbättra förvaltningens 
service gentemot medborgare och näringsliv plane-
ras för införskaffandet av ett nytt kartprogram. 
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Barn– och utbildningsnämnden 
Verksamhet 
Nedan punktas några av de viktigaste områden där 
förvaltningen har haft sitt fokus under året. 
 
• Utvecklingsarbete för ökad måluppfyllelse i alla 

verksamheter. 

• Byggnation av Sjöängen pågår. 

• Implementering av nytt system för kvalitetsar-
bete. 

• Matematiklyftet. 

• Läslyftet inleds. 

• PISA 2015. 

 
MåluppfyllelseMåluppfyllelseMåluppfyllelseMåluppfyllelse    

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om ett 
nytt system för systematiskt kvalitetsarbete för att sä-
kerställa att planeringen, uppföljning och utvärdering 
samt utveckling av utbildningen överensstämmer med 
gällande bestämmelser vad gäller såväl huvudmanna- 
som enhetsnivån. Det nya kvalitetssystemet är inriktat 
mot de mål som finns för utbildningen i skollagen och 
i andra föreskrifter och är också ägnat att motsvara de 
krav som ställs på dokumentation av kvalitetsarbetet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens rutiner för uppfölj-
ning av elevers frånvaro har skärpts, för att säkerställa 
att nämndens ansvar som skolpliktsbevakande myn-
dighet kan fullgöras i enlighet med skollagens bestäm-
melser. 
 
Som ett led i arbetet med ökad måluppfyllelse har 
barn- och utbildningsnämnden har startat verksamhet-
en Motorn, som är en särskild undervisningsgrupp 
med elever i förskoleklassen samt låg- och mellansta-
diet som målgrupp. 
Ett medvetet arbete för att fokusera på kärnan i verk-
samheten, d.v.s. uppnåendet av läroplanens kunskaps-
mål har inletts. Detta innebär att elevhälsans arbete i 
vid bemärkelse är av avgörande betydelse, eftersom 
elevhälsans syfte enligt skollagen framför allt är att 
möjliggöra stöd på ett sätt som ger alla elever goda 
förutsättningar att nå målen. 
 
Verksamheten har i regel sökande till utannonserade 
tjänster men det råder brist på vissa personalkatego-
rier, såsom förskollärare och fritidspedagoger. Speci-
alpedagoger är en specialistkompetens som det råder 
mycket stor brist på. Enkäter på enheterna visar att 
medarbetarna trivs men upplever stress.  
Uppfyllelsen av de mål som Kommunfullmäktige 
adresserat till nämnden redovisas på sid 6-7. 

Tillgänglighet 
De åtgärder som vidtagits inom verksamheten är: 
Samtliga nämndsammanträden är öppna för allmän-
heten. 
En lättillgänglig lärplattform används i verksamhet-
erna. 
Inköp av läsplattor till barn med läs- och skrivsvårig-
heter. 
Inköp av speciella programlicenser för barn/elever 
som i behov av särskilt stöd. 
Komplettering av tysta bord i förskolorna. 
Komplettering av höj- och sänkbara skötbord. 
Bildbank för förtydligande pedagogik med bildstöd 
finns i förskolor och skolor. 
Inköp av EQ-dockor för arbete med socialt samspel i 
förskolan. 
Prioritera snöröjning vid enheter med barn/elever 
med fysiska funktionsnedsättningar. 
Familjecentralen erbjuder kompetens på autism-
spektrumområdet. 
Utbildning i AKK (alternativ och kompletterande 
kommunikation) och ICDP – vägledande samspel. 
Användning av metoder som TIL, Bravkod, BRP 
och bildstöd samt tidig intensiv matematikträning. 
 
I övrigt är nämndens arbete med att se till att alla 
barn ges möjlighet att nå målen med utbildningen det 
viktigaste för att arbeta för alla elevers tillgänglighet 
och deltagande i samhällslivet. 
 
Delårsresultat och prognos 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar per 31 au-
gusti, för år 2015, en beräknad positiv budgetavvi-
kelse på 100 tkr. Kostnaderna för barn i behov av 
särskilt stöd överskrider budgeten kraftigt men ge-
nom återhållsamhet och effektiviseringar inom andra 
områden kan detta kompenseras.  
 
Investeringar 
Investeringsbudgeten för 2015 uppgår till 456 tkr 
medans utfallet bedöms bli 581tkr. Överskridandet 
avser inköp av kopiatorer. Tilläggsanslag har äskats. 
 
Framtiden/Omvärlden 
Fortbildningsinsatserna under 2015 kommer bland 
annat vara inriktad mot språk- och matematikut-
veckling. Matematiklyftet fortsätter och skolverkets 
satsning Läslyftet inleds. Först att delta i Läslyftet är 
Sjöängsskolan. Ett annat viktigt område för fortbild-
ningsinsatser är lärares ledning av elevernas lärande 
i klassrummet. 
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Socialnämnden 
Verksamhet 
Under första delen av 2015 har efterfrågan på platser i 
särskilt boende varit oförändrat mot 2014. Tiden från 
beslut till inflyttning har varit kortare än tidigare år trots 
ett färre antal platser på kommunens särskilda boenden. 
Periodvis har det även funnits tomma platser. 
 
Den äldreomsorg som idag sker i hemmen ökar i vård-
tyngd. Under 2015 fortsatte  antalet beviljade timmar att 
öka och antalet personer som får insatser  har ökat något 
under året. 
PWC anlitades för att göra en översyn av biståndshand-
läggningen. Förvaltningen arbetar med de delar som 
behöver åtgärdas utifrån utredningen. 
Ett intensivt arbete har pågått kring hemtjänstens orga-
nisation där ett arbete pågår för att effektivisera. Laps-
care har implementerats i flera verksamheter samt ut-
bildningsinsatser har skett kring planeringssystemet. 
 
Ett mottagningsteam har startats i samverkan med Ar-
betsförmedling och Försäkringskassan. Teamets syfte är 
att få ut långtidsarbetslösa ungdomar i arbete eller stu-
dier. Detta finansieras genom Finsam. 
 Nytt avtal har upprättats med Migrationsverket att ta 
emot tjugofem ensamkommande barn och ett avtal finns 
även om mottagande och bosättning av fyrtio nyanlända 
flyktingar. Hittills har 39 ensamkommande barn kommit 
till Askersund. 
 
Måluppfyllelse 
Uppfyllelsen av de mål som Kommunfullmäktige adres-
serat till socialnämnden redovisas på sid 6-7. 
Utöver dessa mål har nämnden egna mål: 
 
Att arbeta systematiskt med kvalitet och patientsä-
kerhet i förvaltningen. 
Inom socialförvaltningen pågår ett kvalitetsledningssys-
temarbete. Arbetet ska genomsyra hela förvaltningen 
och leda till att säkerställa att brukaren får den insats 
som är beviljad och att insatsen är av god kvalitet. För 
att utveckla detta arbete ytterligare pågår ett intensivt 
arbete med att göra processkartläggningar inom för-
valtningens olika områden. Processerna ska kartlägga 
hur vi arbetar med olika delar i verksamheterna och det 
kan även påvisa saker som behöver förbättras. Pro-
grammet har köpts in för att kunna göra dessa proces-
ser och är ett led i det fortsatta arbetet kring kvalitets-
ledningssystemet. 
 
Ur socialnämndens värdegrund särskilt fokusera på 
hög delaktighet i verksamheterna. 
Verksamheterna inom vård och omsorg har arbetat med 
genomförandeplaner för att få en hög delaktighet i verk-
samheterna. Individ- och familjeomsorg arbetar med 
göra barn- och unga delaktiga i beslut och i ärenden. 
Brukarråd inom socialpsykiatrin och daglig verksamhet. 

Alla kommuninvånare med behov ska erbjudas 
stöd, vård och omsorg i hela kommunen. 
Flera kontakter tas med företag och organisation-
er för att öka möjligheter till meningsfull syssel-
sättning för brukare via Försteget. Hemsidan är 
uppdaterad och informationsbroschyrer har tagits 
fram som ger medborgarna information om för-
valtningens insatser. En integrationspolicy är un-
der upparbetning. 
  
Ta tillvara det friska och ha ett rehabiliterande 
förhållningssätt i kommunen. 
Aktiviteter som promenader, gåträning och 
gruppgymnastik har ökat. Även fritidsaktivitet och 
möjligheter till olika sammankomster har ökat. 
Allt utifrån den enskilda individens behov och 
möjligheter. En handlingsplan för det salutogena 
ledarskapet och förhållningssätt har antagits av 
socialnämnden. 
  
Arbeta för att utarbeta överenskommelser och 
samverkan med det civila samhället. 
Tekniska hjälpmedel har införskaffats både inom 
LSS och äldreomsorgen för att underlätta kontak-
ten med det civila samhället. Samverkan sker även 
genom olika projekt ex vis LiSa-projektet,  studie-
förbunden. Samverkan har också utvecklats med 
Väntjänsten och Röda korset. 
 
Tillgänglighetsarbete 
• Alla patienter har en ansvarig arbetsterapeut 

och sjuksköterska som är lätt nåbar. 
• Arbetet med att ta fram skriftlig informat-

ion om våra olika verksamheter fortsätter. 
• Arbetet med att göra en ny och bättre hem-

sida pågår. 
• Fler lokaler har tillgänglighetsanpassats. 
 
Delårsresultat och prognos 
Prognosen visar ett negativt resultat på -11,0 mkr. 
De verksamheter som har störst avvikelse mot 
budget är: 
Vård och omsorg inom hemtjänsten -4,9 mkr och 
korttidsboende Syrenen -2,9 mkr. 
Bostadsanpassningen gör ett överskridande med – 
2,2 mkr. 
Placeringar inom LSS boende för vuxna överskri-
der med -3,3 mkr. 
Gemensam administration där bla. de prestations-
baserade ersättningarna är bokförda ger överskott 
med +4,7 mkr. 
 
Framtiden/Omvärlden 
Svårigheter att rekrytera personal med rätt kompe-
tens till förvaltningen och en ökad tillströmning av 
flyktingar och ensamkommande barn kommer att 
vara viktiga frågor den närmaste tiden. 
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Askersundsbostäder AB 
Askersundsbostäder AB är helägt av Askersunds kom-
mun. Delårsbokslutet per den sista augusti redovisar 
ett positivt resultat om 0,2 mkr. Prognosen för hela 
året uppgår till en vinst på 1,0 mkr 
 
Uthyrningsläget har under perioden varit bra och per 
den 31/8 2015 fanns 13 (15) vakanta lägenheter. Hy-
resförlusten för de vakanta lägenheterna uppgår till   
1 210 tkr (1 165 tkr). Ca hälften av hyresförlusten 
kommer från ombyggnadsprojektet vid Fågelvägen i 
Askersund. 
 
Markbostäderna i Rönnehytta är nu färdigställda och 
alla är uthyrda. 
 
Lägenhetsunderhållet har genomförts enligt plan.  
 
Energibesparande åtgärder som injustering och drifts-
optimering följer uppgjord plan där bla. första delen 
av solcellsanläggningen på Fågelvägen driftsattes i 
juli. 
Vindkraftverket levererar 1,2 mwh på årsbasis. 
 
Ombyggnation av kv. Fågelvägen i Askersund pågår 
med etapp 1 där ett hus är färdigställt och arbetet med 
nästa hus pågår. 
 
Under perioden har  25,3 mkr (24,2 mkr) investerats i 
fastigheter och mark samt 124 tkr (31 tkr) i fordon och 
inventarier. De likvida medlen har ökat sedan årsskif-
tet med  1 567 tkr och de långfristiga skulderna ökat 
med 29 200 tkr.  
 

Askersunds Industrifastigheter AB 
Askersunds Industrifastigheter ägs till 100 % av 
Askersunds kommun. Delårsbokslutet per den sista 
augusti uppvisar ett nagativt resultat om 0,1 mkr och 
prognosen för året visar på ett resultat näst intill noll.  
 
Händelser under året: 
 
- Parkgatan 15 i Askersund har inga vakanser. Under-
hållet på fastigheten har utförts enligt plan. En oplane-
rad ombyggnad av ventilationsanläggningen har ut-
förts under perioden 
 
- Fastigheten på Metallvägen 8 i Åsbro är fullt uthyrd 
och underhållet är utfört enligt plan. Utbyggnad av 
tillverknings– och lagerlokal på 1 500 kvm pågår. 
 
De likvida medlen har minskat med 5,2 mkr och inve-
steringar för 11 mkr har utförts under perioden. 

Sydnärkes Miljönämnd 
Verksamhet 
Sydnärkes miljöförvaltning bildades vid årsskiftet 
2010 när Lekebergs kommun gick med i Laxå och 
Askersunds kommuners gemensamma miljönämnd 
och förvaltning. Laxå kommun är fortsatt värdkom-
mun. På förvaltningen arbetar nu sex tjänstemän och 
en nämndsekreterare.  
Verksamheten har under årets första månader bedrivits 
i enlighet med av miljö-nämnden beslutade tillsyns-
plan. Samtliga projekt löper enligt plan och har rap-
porterats till nämnden. 
På uppdrag från nämnden har miljöchefen tagit fram 
ett förslag till miljömålsbaserad tillsyn. Förslaget utgår 
från en breddning av miljömålsarbetet och där miljö-
nämnden av kommunfullmäktige tilldelas ett huvudan-
svar. Miljönämnden har fattat ett beslut i enlighet med 
förslaget och ärendet har översänts till KS/KF för be-
slut. Förändringen av verksamheten och breddningen 
av miljömålsarbetet i enlighet med förslaget kommer 
inte att förändra verksamhetens eller kommunens eko-
nomi. 
 
Enligt den uppföljning av budget som görs regelbun-
det och som rapporteras till miljönämnden vid varje 
sammanträde bedrivs verksamheten inom budgetram.  
 

Askersunds Kommunfastigheter AB 
Bolaget har för närvarande 6 hyresgäster i de nyreno-
verade lokalerna på Kvarteret Verkstaden. Totalt är ca 
2 200 kvm uthyrt. Smedjan är ännu inte färdigställd. 
Lokalerna är utformade ur ett tillgänglighetsperspek-
tiv. Bolaget uppvisar ett resultat om -1 062,8 tkr per 
den sista augusti 2015, inklusive avskrivningar. Av-
skrivningarna uppgår till 1 117,2 tkr. 
Prognosen på helårsbasis är beräknad till ca -1 600 tkr 
inklusive avskrivningar. Kostnader avseende rivning, 
sanering av mark och fastigheter belastar bolaget med 
ca 17 mkr. Detta har finansierats genom lån från kom-
munen med 12 mkr. Del av kostnaderna avser mark 
som ska försäljas för bostadsändamål. 
Under våren 2015 gjordes en värdering av mark och 
byggnader, den kan komma att revideras med anleding 
av pågående markförsäljning. 
Investeringar om ca 62 mkr har gjorts i fastighetens tre 
av fyra byggnader, samt bryggor och markanläggning-
ar. Ännu återstår ca 2-5 mkr för iordningsställande av 
kontor/smedja och marksanering. 
Under hösten 2015 kommer två mindre byggnader att 
rivas samt att viss asfaltering och plantering av träd 
och buskar att ske. Parallellt med detta har Peab fått 
ett reservationsavtal på hela området som avser bo-
stadsbyggnation. Försäljningsstart av 16 radhuslägen-
heter påbörjas i mitten av oktober. Det finns ca 100 
som anmält intresse till köp av dessa 16 lägenheter.  
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        Verksamhetsberättelse 

Sydnärkes utbildningsförbund 
Verksamhet 
Första halvåret 2015 har präglats av ”växtvärk” i orga-
nisationen. Betydligt fler elever än prognostiserat så-
väl vid Alléskolan som vid Allévux har medfört en 
högre kostnadsutveckling än väntat. Framförallt rör 
det ökade personalkostnader inom flera yrkesområden, 
men även hyra av externa lokaler, skollunch, resor och 
materialkostnader.  
Faktorer som bidrar till att resultatet för 2015 ändå 
förväntas bli positivt är följande:  
- Fler externa elever som studerar vid Alléskolan  

- Färre ungdomar från Askersund, Hallsberg och Laxå 
som väljer andra skolor  

- Kostnadseffektiva utbildningar som bedrivs i egen 
regi  

- Statsbidrag som kunnat täcka delar av kostnaderna 
för språkintroduktion (gymnasieutb. för nyanlända)  
 

Delårsresultat samt helårsprognos 
Delårsrapporten visar på ett överskott på 1 604 tkr för 
perioden. 
Prognosen för hela 2015 beräknas till ett överskott på 
1 000 tkr. Det beräknade överskottet beror bl a på att 
förbundet haft färre elever från sitt upptagningsom-
råde som studerat hos annan utbildningsanordnare och 
istället valt Alléskolan. Höstterminen 2015 kommer 
förbundet även att ha fler ungdomar på Alléskolan än 
föregående läsår. Detta kommer att ytterligare sänka 
de interkommunala kostnaderna som betalas till andra 
skolor. Även de interkommunala intäkterna har ökat. 
Överskottet för de första sju månaderna kommer att 
reduceras under hösten.  
I prognosen för hela 2015 har hänsyn tagits till ökade 
kostnader för både tillkommande lokalkostnader, kost-
nader för utökning av personal och ökade övriga verk-
samhetskostnader som är en följd av den positiva elev-
tillströmningen till Alléskolan och Allévux.  
Som tidigare år så finns en osäkerhet i prognosen av-
seende de interkommunala ersättningarna. Om den 
studerande väljer att avbryta sina studier hos annan 
kommunal utbildningsanordnare efter det brytdatum 
som är fastställt till den 15 september respektive 15 
februari, får förbundet ändå stå för hela terminskostna-
den.  
 
Investeringar 
Prognosen för investeringar beräknas till ca 15 000 tkr 
vid delårsbokslutet. Den kraftiga ökningen av investe-
ringar beror till stora delar på att möta den ökade till-
strömningen av elever till Alléskolan och Allévux 
samt reinvesteringar och utbyte av befintliga fordon  
och maskiner.  

Nerikes Brandkår 
Verksamhet 
Nerikes Brandkår har under juni månad 2015 av-
slutat utredningsarbetet om Västmanlandsbranden. 
Personal från förbundet har på uppdrag av de drab-
bade kommunerna Sala-Heby, Västra Mälardalens 
Räddningstjänstförbund och Södra Dalarnas Rädd-
nings-tjänstförbund utfört en olycksförloppsutred-
ning av den första delen av branden, och sedan 
särskilt utrett branden då Länsstyrelsen tog över 
ledningsansvaret från och med den 4 juli 2014.  
Västmanlandsbranden är unik på många sätt. Det 
är den största räddningstjänsthändelsen i modern 
tid. Dessutom berörde den hela nationen då många 
räddningstjänster, myndigheter och privatpersoner 
deltog i kris- och släckningsarbetet. Kommunernas 
sätt att agera i kris har åskådliggjorts efter branden.  
Från och med den 1 januari 2015 ingår tre län i 
region Bergslagen vad avser Polisens nya organi-
sation med en myndighet för Sverige. Dessa län är 
Örebro, Dalarna och Värmland. Region Bergsla-
gen leds från Örebro och i förlängningen behövs 
en ny ledningscentral för polisverksamheten i reg-
ion Bergslagen.  
I ett syfte att hitta samverkansfördelar har övriga 
blåljusorganisationer, SOS Alarm AB, kommuner, 
försvaret, länsstyrelsen och frivilligorganisationer 
bjudits in i arbetet med att utreda förutsättningar 
kring gemensam ledning och samverkan. Om SOS 
Alarm AB har för avsikt att inleda detta samarbete 
är det mycket som talar för att även ledningsdelen 
för Nerikes Brandkår följer med i denna samlokali-
sering. SOS Alarm har varit i brandkårens lokaler 
under de senaste tio åren och dessa fördelar kan 
inte förbises. Polisen arbetar med en mycket snäv 
tidplan och ambitioner finns att den nya centralen 
ska stå färdig under 2017.  
 
Måluppfyllelse 
Uppföljning av mål och aktiviteter för verksamhet-
en har gjorts och många mål är uppfyllda redan vid 
delårsbokslutet och merparten kommer att nås un-
der helåret. 
 
Delårsresultat samt helårsprognos 
Utfallet till sista juli är positivt med 1,9 mkr. Pro-
gnosen för helåret är ett underskott med 0,2 mkr, 
vilket är 0,7 mkr sämre än det budgeterade resulta-
tet. Största orsaken till underskottet finns på perso-
nalsidan där lönerevision för deltidspersonal vida 
översteg det budgeterade. 
Investeringar 
Investeringarna uppgår under perioden till 2,6 mkr 
och avser framför allt fordon och räddningsmaterial. 
Prognosen för helåret uppgår till 11,0 mkr.  
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Verksamhetsberättelse 

Taxe– och Avgiftsnämnden 
Taxe- och avgiftsnämnden är en gemensam nämnd för 
kommunerna Hallsberg, Askersund, Laxå, Lekeberg, 
Kumla samt Degerfors. 
Nämnden hanterar debiteringen av avgifter och taxor 
inom vård- och omsorgsverksamheterna. Nämndens 
uppgifter är att fullgöra lagreglerade uppgifter såsom 
inkomstförfrågan, inkomstregistrering, fastställande av 
avgift, omprövning av avgiftsbeslut, besvärshantering 
och dokumentation. 
Under innevarande år har inga stora förändringar skett 
i hur verksamheten bedrivs.  
 
I december 2008 beslutade riksdagen om förändring i 
sättet att beräkna förbehållsbeloppet. Detta för att 
pensionärernas skattelättnad inte skulle användas till  
ökade hemtjänstavgifter på grund av högre nettointäk-
ter. Något som lett till att ökningen av hemtjänstavgif-
terna inte längre följer samma höga intäktsökning som 
tidigare. 
Inom nämndens verksamhetsområde har antalet bru-
kare ökat med drygt 22 personer sedan årsskiftet. 
 
Totalt kommer Taxe- och avgiftsnämnden att gå med 
nollresultat så som brukligt är. Samtliga taxeintäkter 
utbetalas månadsvis till respektive kommun. Det even-
tuella över- eller underskott avseende administration 
såsom personalkostnader, IT-kostnader och liknande 
flyttas över till nästkommande år. Tack vare administ-
rativa överskott tidigare år har nämnden kunnat hålla 
bidraget från de deltagande kommunerna på samma 
nivå år 2015 som år 2014. 
 

Samordningsförbundet Sydnärke 
Förbundet bildades 1 november 2008 och har som 
övergripande mål att bedriva finansiell samordning 
inom rehabiliteringsområdet, så att de aktuella sam-
hällsresurserna används till största nytta för invånarna 
i Sydnärke. Samordningsinsatserna sker mestadels i 
projektform. 
 

Sydnärkes IT-nämnd 
Under 2013 beslutade fullmäktige i Askersunds, 
Hallsbergs, Laxås och Lekebergs kommuner att bilda 
en gemensam IT-nämnd i syfte att säkerställa att kva-
liteten på IT-servicen även i framtiden kommer att 
vara hög i Sydnärke. I April 2014 bildades nämnden 
och under året har ett intensivt arbete bidrivits med att 
organisera och strukturera nämndens arbete. 
 
Baserat på redovisningen tom augusti i år prognostice-
rar nämnden med ett underskott för 2015 på ca 1,7 
mkr varav ca 0,5 mkr då tillfaller Askersunds kom-
mun. 

Lönenämnden 
 
Askersund och  Kumla kommuner har en gemensam 
lönesystemsnämnd sedan 2005. Syftet med nämnden 
är att samverka om IT system för personal och löner. 
Kumla kommun sköter det gemensamma lönesyste-
met.  
Efter ombildande till en gemensam lönenämnd i ja-
nuari 2010 ingår Lekebergs kommun i nämnden och 
numera ingår även Laxå kommun i nämnden och 
Hallsbergs kommun har tillkommit från årsskiftet 
2014. 
 
Syftet med den nya nämnden är att : 
 
Den gemensamma nämnden ska bedriva en ekono-
misk effektiv verksamhet inom löneområdet i enlig-
het med vad som åvilar var och en av kommunerna 
enligt gällande författningar och frivilliga åtaganden 
samt nyttja och säkra kompetens inom nämndens 
verksamhetsområde. Kravet är att de samverkande 
kommunerna ska ha samma personaladministrativa 
system och samma lönerutiner.  
För att uppnå en effektiv verksamhet är målet att 
varje heltidsanställd löneadministratör i snitt ska ad-
ministrera 600 löner. 2014 låg siffran på ca 620 lö-
ner/månad så målet är uppfyllt. 
 
Nämnden kommer att  utföra uppgifter avseende 
pensionshantering och personalanknutna försäk-
ringsfrågor åt den kommun som så önskar. 
 
Ingen avvikelse från budget har rapporterats för 
2015. 
 

Sydnärkes Kommunalförbund 
Förbundet bildades 1 januari 2015 och har som över-
gripande mål att ansvara för den strategiska plane-
ringen av frågor kring avfallshantering och de upp-
gifter rörande insamling och behandling av avfall 
samt den myndighetsutövning som åligger kommu-
nerna enligt miljöbalken. Förbundet ska medverka 
till att skapa en långsiktig hållbar avfallshantering 
med utgångspunkt från nationella, regionala och lo-
kala miljömål. 
 
Förbundets kontor är beläget i Hallsberg. 
 
Förbundet ska i sin helhet och enbart finansieras via 
kommunernas avfallstaxor. Inga kommunala driftbi-
drag ingår. 
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