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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. 
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Förvaltningsberättelse 
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Omvärldsanalys 
 

Den svenska ekonomin utvecklades mycket starkt 

ifjol. Under första halvåret i år har utvecklingen 

varit mer dämpad. Förutsättningarna för svensk 

ekonomi ser trots det fortsatt gynnsamma ut. Den 

svenska ekonomin beräknas fortsätta att utvecklas 

betydligt starkare än ekonomin i många andra län-

der. Anledningen är en fortsatt stark utveckling av 

inhemsk efterfrågan. En försvagad krona tillsam-

mans med en förbättrad tillväxt i omvärlden innebär 

också att exporten väntas få bättre fart framöver. 

Högkonjunkturen i svensk ekonomi förstärks där-

med nästa år. 

Den nya och lägre bedömningen av antalet asylsö-

kande och antalet ensamkommande flyktingbarn 

innebär att prognosen för kommunal och statlig 

konsumtion har skruvats ned. I vår tidigare skatte-

underlagsprognos beräknades den offentliga kon-

sumtionen, i reala termer, öka med 4,6 procent i år. 

Ökningen har nu justerats ned till 3,1 procent – vil-

ket också det är en kraftig ökning. Utvecklingen 

nästa år har också justerats ned till följd av det mer 

begränsade flyktingmottagandet. 

En svagare utveckling av offentlig konsumtion in-

nebär, allt annat lika, en svagare utveckling av ef-

terfrågan i svensk ekonomi. Av bland annat detta 

skäl har bedömningen av tillväxten i svensk eko-

nomi justerats ned. Vi räknar nu med att BNP, ka-

lenderkorrigerat, ökar med 2,9 procent i år och 2,5 

procent 2017. Det innebär en nedjustering av till-

växten med två respektive tre tiondels procentenhet-

er jämfört med föregående prognos. 

 

Påverkan på Askersunds kommun: prognoserna 

över kommunens skatteintäkter för 2016-2019 har  

förändrats dramatiskt under året. Därför bedöms 

slutavräkningarna av kommunens skatteintäkter för 

2015 och 2016 medföra ett underskott på -3,6 mkr. 

Totalt underskott på skatteintäkterna beräknas till    

-5,8 mkr.  

 

Befolkning och arbetsmarknad 
Befolkningen har under året ökat med 45 personer 

och uppgår till 11 196 per den 31 juli. Födelseun-

derskottet uppgår till 42 personer medan flyttnettot 

är positivt med 87 personer.  

 

Den totala arbetslösheten i Askersunds kommun 

uppgick till 3,4 % per den sista augusti, vilket är en 

ökning med 0,1 procentenheter sedan föregående år. 

Detta är tredje lägst i länet. Lyckligtvis har ung-

domsarbetslösheten minskat från 6,4 % till 5,9 %, 

vilket är näst lägst i länet. 

 

Personalekonomisk redovisning 
Personalkostnaderna utgör 62 % av kommunens 

externa driftkostnader. Personalkostnaderna är 24 

mkr högre 2016 än 2015 vilket motsvarar en ök-

ning med 8,4 %. Det beror främst på att antalet 

anställda fortsätter att öka. 

 
Antalet anställda 
I augusti 2016 hade kommunen 853,6 årsarbetare 

anställda exkl timavlönade. Det är en ökning med 

54 årsarbetare jämfört med samma period föregå-

ende år. Under juli månad arbetade dessutom de 

timavlönade motsvarande 201,5 årsarbetare, vil-

ket framförallt beror på semestervikariat inom 

vård- och omsorg samt kost och städ. Motsva-

rande siffra 2015 var 193. Dessutom har de an-

ställda arbetat 9 731  

(5 643) timmar mer- och övertid under perioden 1 

januari – 31 juli, vilket motsvarar knappt 8,4 års-

arbetare varje månad.  
 

Könsfördelning—arbetstidsfördelning 
Drygt 86 % av de anställda är kvinnor, vilket är 

samma fördelning som föregående år. Andelen 

heltidstjänster 1 augusti har ökat från 66 %  2015 

till 67 % i år. Lägst andel heltidstjänster återfinns 

inom socialförvaltningen, där 49 % (50 %) av de 

anställda arbetar heltid. Totalt arbetar 64 % av 

alla anställda kvinnor heltid vilket är en ökning 

med 1 %. 
 

förvaltningar 
Heltid 

100 % 

Deltid 

>75% 

Deltid  

< 75 % 

Kommunledning 90 12 8 

Teknisk 73 19 8 

Bygg 100 0 0 

Kultur– och fritid 84 8 8 

Barn– och utbildning 85 12 3 

Social 49 41 10 

Totalt i kommunen 67 26 7 

% Kvinnor Män Totalt 

<29 11,2 14,0 12,0 

30-49 43,0 49,0 45,0 

>50 45,8 37,0 43,0 

43 % 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, 37 % 

av männen är äldre än 50 år.  

Åldersfördelning 



 

 

Personalstrategiska frågor 
Vi är i ett akut läge när det gäller att rekrytera ny perso-

nal för att klara av att producera bra dagar för alla de 

som behöver våra tjänster. Det kommer dessutom nya 

krav på oss som arbetsgivare och då b.la. från arbetsmil-

jöverket genom den nya föreskriften från Arbetsmiljö-

verket om organisatorisk och social arbetsmiljö. Men 

den innehåller inte bara krav utan även nya möjligheter 

när vi ska fortsätta arbetet med att utveckla Askersunds 

kommun till att bli den attraktiva arbetsgivare som vi 

vill bli. Genom att våga lyfta in arbetsmiljöfrågorna på 

våra arbetsplatsträffar så kan den skapa engagemang. 

Sjukfrånvaron är en sådan fråga, men tyvärr ökade sjuk-

frånvaron både 2014 och 2015. Det positiva är att vi ser 

en inbromsning och något lägre sjukfrånvaro under 

2016. Därför tror vi att med engagerade medarbetare, en 

målmedveten rehabilitering och ett aktivt förebyggande 

arbete så ska den fortsätta nedåt (den fortsätter att öka i 

nästan samtliga grannkommuner). 

 

Finansiell analys 

Resultatet för perioden uppgår till 39,6 mkr, vilket är 

avsevärt bättre än det budgeterade resultatet för året. 

Helårsprognosen uppgår till 22 mkr. Dvs 14,5 mkr 

bättre än budgeterat. Den främsta orsaken till det stora 

överskottet i prognosen är dels förvaltningarnas samlade 

överskott på 3,9 mkr men också det förstärkta statsbi-

drag som kommunen erhöll ifrån staten på grund av de 

stora flyktingströmmarna. Budgeterat helårsresultat är 

7,5 mkr. Prognosen är 293 % bättre än det finansiella 

målet.  

Under årets åtta första månader ianspråktog den löpande 

verksamheten 86,7 % av skatteintäkter och kommunale-

konomisk utjämning. Avskrivningarnas andel var 4,0 % 

och finansnettot –0,1 %. Tillsammans tog de löpande 

nettokostnaderna i anspråk 90,6 % av skatteintäkter och 

kommunalekonomisk utjämning. Under de två första 

tertialen var kommunens skatteintäkter 10,3 % högre än 

kommunens nettokostnader.  

Nettoinvesteringarna uppgick efter andra tertialen till 

110,9 mkr (126,1,5) jämfört med totalt anslagna medel 

om 239,2 mkr. Prognosen för helåret ligger på 184,4 

mkr. 

När den löpande verksamheten, exklusive avskrivning-

ar, är finansierad återstår ca 57 mkr av skatteintäkterna. 
 

För att klara de planerade investeringarna under resten 

av året behövs ytterligare upplåning på ca 10 mkr.  

Amorteringar på 10 mkr av långfristiga lån har gjorts 

under 2016. Soliditeten uppgick vid delåret till 34,2 % 

att jämföra med 37,9 % motsvarande tid föregående år. 

Inkluderas pensionsåtagandet utanför balansräkningen, i 

soliditetsmåttet uppgår detta till 4,6% (-2,8 %). Detta 

beror främst på att pensionsåtagandet minskat med ca 

10 mkr mellan åren. 

 Sjukfrånvaro i % av anställningstiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjukfrånvaron 

Den totala sjukfrånvaron har minskat marginellt jäm-

fört med samma period föregående år. Sjukfrånvaron 

har minskat i åldersgruppen 30-49 år. Korttidsfrånva-

ron har minskat och långtidssjukfrånvaron har ökat. 
 

Personal– och kompetensförsörjning 

Precis som i landets övriga kommuner måste 

Askersunds kommun jobba strategiskt med personal- 

och kompetensförsörjning då en generationsväxling 

bland de anställda pågår samtidigt som verksamhets-

volymerna ökar. 

 

Rekryteringen har ökat de senaste åren. Under första 

delen av 2016 utannonserades sammanlagt 482 tjäns-

ter (275), varav 163 säsong/semestervikariat (150). 

Om man undantar semestervikariaten så står Barn- 

och utbildningsförvaltningen för de flesta utannonse-

rade tjänsterna, 113 st,  tätt följd av Socialförvaltning-

en som har utannonserat 104 st lediga tjänster. 

 

Totalt har inkommit 1692 ansökningar, vilket i ge-

nomsnitt ger 3,5 ansökningar per utannonserad tjänst. 

Pga bristen på ansökningar från kompetenta sökande 

så annonseras en del tjänster ut flera gånger. Nya re-

kryteringsvägar har prövats och kommer att utvärde-

ras. 

Bristen på legitimerade lärare, förskollärare, behöriga 

fritidspedagoger samt utbildade undersköterskor med-

för att outbildad personal anställs för begränsad tid. 

Den 31 augusti var andelen anställda med tidsbegrän-

sade anställningar 15 %. Barn- och utbildningsförvalt-

ningen hade högst andel tidsbegränsat anställda, 21 % 

vilket i huvudsak beror på legitimations- och behörig-

hetskraven. Inom vård –och omsorg erbjuds outbil-

dade med erfarenhet att validera till undersköterskor/

stödassistenter. F n validerar 17 vårdbiträden. 

Personalomsättningen har ökat. 72 personer (63) har 

sagt upp sig på egen begäran. En ökad rörlighet märks 

framförallt i bristyrken; förskollärare, undersköters-

kor, socionomer. 
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Förvaltningsberättelse 

 201508 201608 

Samtliga anställda 6,96 6,94 

-varav långtidssjuka (from dag 60) 42,01 43,71 

Korttidssjukfrånvaro 4,04 3,91 

Långtidssjukfrånvaro 2,92 3,03 

Kvinnor 7,54 7,46 

Män 4,08 4,56 

Anställda < 30 år 4,27 4,66 

Anställda 30-49 år 7,22 5,89 

Anställda > 50 år 7,51 8,71 



 

 

Risk och kontroll 
Kommunens kassalikviditet uppgick per den 31/8 till 

25,6 %, vilket är avsevärt högre än motsvarande tid-

punkt föregående år. Den höga kassalikviditeten be-

ror främst på likviditetstillskott genom det extra 

statsbidrag som betalades ut i november 2015 Den 

finansiella beredskapen på kort sikt har ökat jämfört 

med föregående år då balanslikviditeten har gått  

från 83,7 % till  102,5 %. 

Kommunens totala borgensåtaganden uppgår till ca  

439,8 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. Målet är 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.  Målet är 

uppfyllt.. 

 

 På sikt ska kommunens redovisa årliga resultat 

som minst motsvarar 2 % av skatteintäkter och 

generella statsbidrag. Under åren 2016-2018 ska 

resultatet uppgå till 1,3 %. Målet är 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 na-

tur och miljö i vår omvärld såväl som kommu-

nens egna resurser i form av personal och skatte-

medel. 

Resultat och kapacitet 2016 2015 

Nettokostnadsandel inkl finans-

netto % 
90,6 95,7 

Periodens resultat, tkr 39 563 16 535 

Resultatandel, % 9,2 4,3 

Självfinansieringsgrad av materi-

ella investeringar, % 
49 26 

Soliditet 34,2 37,9 

Risk och kontroll 2016 2015 

Kassalikviditet,  % 25,6 10,1 

Finansiella nettotillgångar, tkr 61,9 56,7 

Ansvarsförbindelser, tkr 695 357 672 142 

Budgetavvikelse prognos, tkr 14 547 -1 802 

Balanskrav uppfyllt Ja Ja 

Förvaltningsberättelse 

Avstämning Balanskravet, tkr 201608 201512 

Årets resultat 39 563 16 535 

Samtliga realisationsvinster -2 775 -818 

Justering för realisationsvinst  0 0 

Justering för realisationsförlust 0 0 

Orealiserade förluster i värdepapper 0 0 

Justering för orealiserade förluster i 
värdepapper 

0 0 

Årets resultat efter balanskravsjuster. 36 788 15 717 

Reservering av medel till resultatutjäm-
ningsreserv 

0 0 

Användning av medel från resultatutjäm-
ningsreserv 

0 0 

Balanskravsresultat 36 788 15 717 



 

 

Kommentarer kring måluppfyllelsen: 

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

verksamheter 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 den stora flyktingvåg som kommit till kommunen under senaste året 

ska ges möjlighet att etablera sig i kommunen. 

Det blir allt tydligare att graden av måluppfyllese 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 mark-

nad inom byggbranschen. 

 

Under 2017 bedöms  långt fler bostäder att färdigställas än vad målsättningen uppger 

Kommentarer kring måluppfyllelsen: 

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

där skolans roll med all sannolikhet har störst betydelse över hur hälsotillståndet utvecklas. En ökad läs-

förståelse i tidiga år öppnar möjligheten att forma sin egna framtid vilket får anses vara en av de viktig-

aste orsakerna till ett gott hälsotillstånd. 

 

Möjligheten till goda och varierande fritidssysselsättningar ger ytterligare chanser för Askersundarna att  

delta i exempelvis kultur– och idrottsaktiviteter. 

 

Inom äldreomsorgen läggs stor vikt vid aktiviteter som främjar hälsan hos våra äldre. 

Kommentarer kring måluppfyllelsen: 

I Askersunds kommun har alla elever rätt till ledning och stimulans i grundskolan och grundsärskolan för 

att nå målen med utbildningen. Alla elever som är i behov av det, skall ha tillgång till extra anpassningar 

eller särskilt stöd för att uppnå kunskapskraven där tidig läsförståelse är av avgörande vikt. 
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Förvaltningsberättelse 

KF:

s 

mål 

nr: 

Beskrivning Målindikator 

för 2016 

Utfall Resultat Kommentar 

1 Askersund ska ha 12 000 

invånare. 

11 165 invånare 

enligt SCB:s 

befolkningssta-

tistik. 

11 196 invånare 

per 160731 

  Målet är långsiktigt och 

beräknas inte uppfyllas 

förrän tidigast år 2025 

 

2 Färdigställandet av attrak-

tiva boendealternativ ska 

öka i kommnen. 

 

Enfamiljshus 

 

Lägenheter i flerfamiljshus 

Statistik ifrån 

SCB. 

 

 

20 

 

20 

Utfallet tom 31 

aug är: 
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0 

  Pågående projekt avse-

ende flerfamiljshus har 

försenats något och fär-

digställs under 2017. 

3 Andelen invånare som 

skattar sitt hälsotillstånd 

som bra ska öka 

72 % enligt mät-

ningen Hälsa på 

lika vilkor. 

67 % enligt den-

senaste mätning-

en 2015. 

  Ny mätning sker hösten 

2016. 

4 Alla elever har senast på 

vårterminen i årskurs 2 

tillägnat sig god läsförstå-

else. 

77 % enligt egen 

mätning. 

Mätningen är ännu 

ej färdigställd för 

2016. 
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Förvaltningsberättelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer kring måluppfyllelsen: 

Askersunds kommun har i de tidigare mätningarna som avser servicenivå och kvalitet i myndighetsut-

övningen 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 investeringar utan att helt förlita sig på lånefinansiering. 
På grund av delvis stora delar av extern medfinansiering av kommunernas flyktingverksamhet är åren 2015 och 

2016 generellt 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 och livsmedel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KF:

s 

mål 

nr: 

Beskrivning Målindikator 

för 2016 

Utfall Resultat Kommentar 

5 Företagsklimatet ska vara 

så bra att det vid slutet av 

planperioden har nått upp 

till nöjdhetsindex 77. 

Index 77 enligt 

öppna jämförel-

ser. 

Senaste utfallet 

avser 2014 och låg 

då på index 73 

  Nästa mätning sker hös-

ten 2016. 

6 Kommunens ekonomiska 

resultat ska på sikt uppgå 

till 2 % av kommunens 

skatteintäkter. 

1,3 % enligt bud-

geterad resultat-

räkning. 

3,4 % enligt pro-

gnos i delårsbok-

slutet 2016. 

 

 

  Resultatet för 2016 pro-

gnosticeras till ett över-

skott på 22 mkr. 

7 Kommunens samlade kol-

dioxidutsläpp ska minska. 

650 ton CO2 

utsläpp. 

Ingen mätning är 

gjord under året. 

  Mätning för 2016 sker 

under våren 2017. 



 

 

Investeringsredovisning 

tkr Utfall 

2015-08-31 

Utfall 

2016-08-31 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

Kommunstyrelsen -105 890 -105 080 -201 144 -151 887 49 257 

Kultur– och Tekniknämnden -19 707 -4 802 -29 558 -26 654 2 904 

Varav Affärsdrivande verksamhet -11 275 -2 991 -19 789 -18 241 1 548 

Varav Skattefinansierad verksamhet -8 432 -1 811 -9 769 -8 413 1 356 

Sydnärkes Byggnämnd 0 0 0 0 0 

Barn– och utbildningsnämnden -189 -90 -1 020 -1 020 0 

Socialnämnden -309 -473 -2 048 -1 426 622 

Summa Investeringsutgifter -126 118 -110 870 -239 235 -184 428 54 807 
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Driftredovisning 

tkr Utfall 

2015-08-31 

Utfall 

2016-08-31 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

Kommunstyrelsen -83 156 -99 235 -150 884 -152 820 -1 936 

Kultur– och Tekniknämnden -28 344 -22 287 - 35 989 -35 995 -6 

Sydnärkes Byggnämnd -1 306 -374 -2 197 -1 747 450 

Barn– och utbildningsnämnden -111 357 -110 842 -178 839 -175 939 2 900 

Socialnämnden -147 855 -153 493 -235 473 -232 973 2 500 

Summa nämnderna -372 018 -386 231 -603 382 -599 474 3 908 

Finansförvaltningen 388 553 425 794 610 835 621 474 10 639 

Resultat 16 535 39 563 7 453 22 000 14 547 

Resultaträkning 

tkr Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse Not Utfall 

2016-08-31 

Utfall 

2015-08-31 

Verksamhetens intäkter 122 108 190 464 68 356 1 130 713 94 280 

Verksamhetens kostnader -701 170 -768 255 67 085 2 -502 900 -447 874 

Avskrivningar -30 314 -36 814 -6 500 3 -17 192 -15 863 

Verksamhetens nettokostnader -609 376 -614 605 -5 229  -389 379 -369 457 

Skatteintäkter 496 589 490 717 -5 872 4 326 994 314 156 

Kommunalekonomisk utjämning 136 729 154 447 17 718 5 102 375 73 889 

Finansiella intäkter 1 677 2 742 1 065 6 2 074 859 

Finansiella kostnader -18 166 -11 301 6 865 7 -2 501 -2 912 

Resultat 7 453 22 000 14 547  39 563 16 535 
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Balansräkning 

tkr Not Utfall  

2015-08-31 

Utfall  

2015-12-31 

Utfall  

2016-08-31 

TILLGÅNGAR     

Materiella anläggningstillgångar mark & byggnader 8 353 850 522 383 502 335 

Materiella anläggningstillgångar maskiner & inv. 9 28 134 34 197 28 575 

Pågående arbeten 10 126 118 0 112 177 

Finansiella anläggningstillgångar 11 64 324 57 724 57 502 

Summa Anläggningstillgångar  572 426 614 304 700 589 

Förråd  447 431 289 

Exploateringstillgångar  20 425 36 117 30 133 

Kortfristiga fordringar 12 49 928 83 735 92 515 

Kassa och bank 13 9 675 67 335 40 951 

Summa Omsättningstillgångar 

 

 80 475 187 618 163 888 

SUMMA TILLGÅNGAR  652 901 801 922 864 477 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

     

Årets resultat  16 535 18 006 39 563 

Övrigt eget kapital  231 019 238 019 256 026 

Eget kapital 14 247 554 256 026 295 589 

     

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 15 28 546 29 079 31 181 

Övriga avsättningar 16 6 616 2 518 2 518 

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser  35 162 31 597 33 699 

     

Långfristiga skulder 17 274 017 314 918 375 264 

Kortfristiga skulder 18 96 168 199 381 159 925 

Summa skulder  370 185 514 299 535 189 

SUMMA E K., AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  652 901 801 922 864 477 

     

Borgensåtaganden mm 19 406 260 425 996 439 820 

Övriga åtaganden  0 656 0 

Pensionsåtaganden före 1998 20 265 882 261 320 255 537 

ANSVARSFÖRBINDELSER  672 142 687 972 695 357 



 

 

Kassaflödesanalys 

tkr Not Utfall 

2016-08-31 

Utfall 

2015-08-31 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    

Periodens resultat                                               39 563 16 535 

Justerings för av– och nedskrivningar       3 17 192 15 863 

Justering för gjorda avsättningar 15,16 2 116 3 084 

Justeringar för ianspråktagna avsättningar  -14 0 

Övriga justeringar ej likvidpåverkande poster                                       21 -2 825 -850 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  56 032 34 632 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar      -2 796 5 770 

Ökning/minskning förråd                              142 37 

Ökning/minskning kortfristiga skulder          -39 456 -14 644 

Kassaflöde från löpande verksamheten 

 

 13 922 25 795 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN    

Investering i materiella tillgångar 8,9 -110 870 -126 118 

Försäljning av materiella tillgångar 8,9 9 928 827 

Investering i finansiella tillgångar  0 0 

Försäljning av finansiella tillgångar  200 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -100 742 -125 291 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    

Nyupptagna lån 17 70 436 99 399 

Amortering av skuld 17 -10 000 0 

Ökning av långfristiga fordringar  0 0 

Minskning av långfristiga fordringar  0 100 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

 

 60 436 99 499 

Periodens kassaflöde  -26 384 3 

Likvida medel vid årets början  67 335 9 672 

Likvida medel vid periodens slut  40 951 9 675 

10 
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1 Verksamhetens intäkter 160831 150831 

 Försäljningsmedel 3 593 3 256 

 Taxor och avgifter 32 710 31 853 

 Hyror och arrenden 12 882 6 276 

 Bidrag 76 423 50 019 

 Försäljning verksamhet/ 1 734 1 774 

 Exploateringsintäkter 121 0 

 Realisationsvinster 2 775 818 

 Försäkringsersättningar 0 0 

 Övriga intäkter 475 284 

 Summa 130 713 94 280 

    

    

2 Verksamhetens kostnader 160831 150831 

 Löner och sociala avgifter -286 912 -265 125 

 Pensionskostnader -25 814 -23 477 

 Inköp anläggnings– o underhålls- -1 845 -1 782 

 Bränsle, energi, vatten -3 668 -9 456 

 Köp av huvudverksamhet -92 306 -85 662 

 Lokal– och markhyror -28 588 -8 773 

 Övriga tjänster -1 902 -3 008 

 Lämnade bidrag -11 750 -12 442 

 Realisationsförluster och utrangering- -17 -28 

 Övriga kostnader -50 098 -38 121 

 Summa -502 900 -447 874 

    
3 Avskrivningar/Nedskrivningar 160831 150831 

 Avskrivning byggnader och mark -11 629 -9 980 

 Avskrivning maskiner och inventarier -5 563 -5 883 

 Nedskrivning matr.anläggningstillg. 0 0 

 Summa -17 192 -15 863 

    
4 Skatteintäkter 160831 150831 

 Kommunalskatt 329 172 314 300 

 Slutavräkning -433 -440 

  Preliminär slutavräkning -2 169 296 

 Mellankomm kostnadsutjämning 424 0 

 Summa 326 994 314 156 

    
5 Gen. Statsbidrag och utjämning 160831 150831 

 Inkomstutjämningsbidrag 60 367 57 242 

 Kommunal fastighetsavgift 15 842 15 925 

 Bidrag från LSS-utjämning 7 354 6 029 

 Regleringsavgift/bidrag -254 -286 

 Strukturbidrag 0 770 

 Kostnadsutjämningsavgift -6 291 -5 958 

 Generella bidrag från staten 25 357 167 

 Summa 102 375 73 889 

    
 Summa not 4 och 5 429 369 388 045 

6 Finansiella intäkter 160831 150831 

 Utdelningar på aktier och andelar 1 200 0 

 Ränteintäkter 74 149 

 Övriga finansiella intäkter 800 710 

 Reavinst på finansiella tillgångar 0 0 

 Summa 2 074 859 

    
7 Finansiella kostnader 160831 150831 

 Räntekostnader -2 304 -2 561 

 Ränta på pensionsavsättningar -148 -264 

 -varav sänkn disk. ränta 0 0 

 Övriga kostnader -49 -87 

 Reaförlust på finansiella tillgångar 0 0 

 Nedskrivning finans. anläggnings- 0 0 

 Summa -2 501 -2 912 

    
8 Mark, byggnader och tekn.anl.  160831 150831 

 Anskaffningsvärde 762 224 0 

 Ack. Avskrivningar -259 889  

 Ack. Nedskrivningar 0 0 

 Bokfört värde 502 335 0 

    

 Värde vid årets början 521 076 363 898 

 Investeringar 0 0 

 Avyttringar och utrangeringar -7 112 -68 

 Nedskrivningar 0 0 

 Återförda avskrivningar 0 0 

 Avskrivningar -11 629 -9 980 

 Övriga förändringar 0 0 

 Summa 502 335 353 850 

    

9 Maskiner och inventarier  160831 150831 

 Anskaffningsvärde 109 538 0 

 Ack. Avskrivningar -80 963 0 

 Ack. Nedskrivningar 0 0 

 Bokfört värde 28 575 0 

    

 Värde vid årets början 34 197 33 991 

 Investeringar 0 0 

 Avyttringar och utrangeringar -59 26 

 Nedskrivningar 0 0 

 Återförda avskrivningar 0 0 

 Avskrivningar -5 563 -5 883 

 Övriga förändringar 0 0 

 Summa  28 575 28 134 

    

10 Pågående arbeten. 160831 150831 

 Värde vid årets början 1 307 0 

 Investeringar 110 870 126 118 

 Avyttringar och utrangeringar 0 0 

 Summa  112 177 126 118 
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11 Finansiella anläggningstillg 160831 150831 

 Aktier och andelar   

 Sydnärkes renhållnings AB 50 50 

 Askersunds Industrifastigheter AB 6 050 6 050 

 Askersundsbostäder AB 14 842 7 842 

 Askersunds kommunfastigheter AB 10 500 17 500 

 Kommuninvest ekonomisk förening 3 561 305 

 Kommentusgruppen 1 1 

 Kreditgarantiföreningen Örebro Reg- 0 82 

 Förenade småkommuners försäkrings 2 000 2 000 

 Åsbro Solel ekonomisk förening 0 0 

 Övrigt 7 7 

 Placeringar   

 Obligationer 20 131 18 112 

 Långfristiga fordringar   

 Askersunds kommunfastigheter AB 0 12 000 

 Föräldrakooperativet Dagsländan 360 375 

 Summa: 57 502 64 324 

    

12 Fordringar, kortfristiga 160831 150831 

 Kundfordringar 11 448 2 758 

 Statsbidragsfordringar 47 837 0 

 Skattefordringar 21 551 16 122 

 Förutbet kostnader/upplupna intäkter 11 200 26 391 

 Övriga kortfristiga fordringar 479 4 657 

 Summa 92 515 49 928 

    
13 Kassa och Bank 160831 150831 

 Kassa 0 0 

 Plusgiro 551 382 

 Bank 40 400 9 293 

 Summa: 40 951 9 675 

    
14 Eget Kapital 160831 150831 

 Ingående eget kapital 256 026 231 019 

 Årets resultat 39 563 16 535 

 Summa 295 589 247 554 

    
15 Avsättningar till pensioner 160831 150831 

 Ingående avsättning 29 079 26 485 

 Pensionsutbetalningar -538 -597 

 Nyintjänad pension 2 077 2 016 

 Ränte och basbeloppsuppräkningar 148 264 

 Förändring av löneskatt 411 402 

 Sänkning av diskonteringsränta 0 0 

 Övrigt 4 -24 

 Utgående avsättning 31 181 28 546 

    
 Aktualiseringsgrad 94% 93% 

16 Övriga avsättningar 160831 150831 

 Redovisat värde vid årets början 2 518 5 593 

 Nya avsättningar 0  1 023 

 Ianspråktagna avsättningar 0 0 

 Förändring av nuvärdet 0 0 

 Summa 2 518 6 616 

    
 Avsättning sociala fonder 1 000 1 000 

 Avsättning Citybaneavtalet 1 318 2 562 

 Avsättning gång– och cykelbroar 200 200 

 Avsättning flyktingverksamhet 0 2 854 

    
17 Långfristiga skulder 160831 150831 

 Lån i banker och kreditinstitut 369 000 269 000 

 Investeringsbidrag 546 0 

 Gatukostnadsersättning 0 0 

 Anslutningsavgifter 5 718 5 017 

 Summa 375 264 274 017 

    
18 Kortfristiga skulder 160831 150831 

 Kortfristiga skulder till kreditinstut 3 320 5 505 

 Leverantörsskulder 24 069 26 632 

 Semesterlöneskuld (inkl. övertid 24 908 24 471 

 Personalens skatter, avgifter och 16 452 209 

 Mervärdesskatt o punkskatter 1 868 267 

 Pensioner, individuella delen, inkl. 21 978 17 902 

 Förutbetalda skatteintäkter 2 125 0 

 Periodiserade räntor 304 290 

 Upplupna kostnader o förutbetalda 45 732 14 888 

 Övriga kortfristiga skulder 19 169 6 004 

 Summa: 159 925 96 168 

    
19 Borgens– och ansvarsförbind. 160831 150831 

 Kommunägda företag  0 

 Askersundsbostäder AB 307 216 280 016 

 Askersunds industrifastigheter AB 43 500 36 000 

 Askersunds Kommunfastigheter 52 000 50 000 

 Sydnärkes utbildningsförbund 36 960 36 960 

 S:a kommunägda företag 439 676 402 976 

 Egna hem och småhus   

 SBAB 115 230 

 Bostadskreditnämnden 29 33 

 S:a egna hem och småhus 144 263 

 BRA fastigheter AB 0 3 000 

 Föreningar 0 21 

 S:a totala borgensåtagande 439 820 406 260 
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20 Pensionsförpliktelser 160831 150831 

 Ingående ansvarsförbindelse 261 320 271 698 

 Aktualiseringar -312 -659 

 Ränteuppräkning 1 226 1 225 

 Basbeloppsuppräkning 1 294 2 220 

 Årets utbetalningar -7 588 -6 915 

 Bromsen 0 0 

 Löneskatt -1 130 -1 136 

 Övrig post 727 -551 

 Utgående ansvarsförbindelse 255 537 265 882 

    

 Förpliktelsen minskad genom försäkring   

 Överskottsmedel i försäkring 0 tkr   

    

 Aktualiseringsgrad 94,0% 93,0% 

 Andelen av personakter som för anställd   

 personal är uppdaterad med avseende på   

 tidigare pensionsgrundande anställningar.   

    

21 Just. för ej likvidpåverkande poster 160831 150831 

 Reavinst -2 775 -818 

 Reaförlust 17 28 

 Övrigt -67 -60 

 Summa -2 825 -850 

    

Redovisningsprinciper 
 

Tillämpning av redovisningsprinciper 

I 2016 års bokföring och delårsrapport har den kommu-

nala redovisningslagens bestämmelser i allt väsentligt 

tillämpats.  

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.  

Periodisering har även skett av kostnader och in-

täkter av väsentliga belopp som bokförts de första 

tertialen men som avser det sista tertialet eller 

helåret.  

Kostnads– och intäktsräntor som kan hänföras till 

perioden belastar delårsresultatet. Komponentav-

skrivning tillämpas från 201601 med undantag för 

gator och vägar. Det beräknas starta under hösten 

2016. 
 

Skatteintäkter r edovisas 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 blandmo-

dellen. Den pensionsskuld som uppkommit efter 

1998-01-01 redovisas som en avsättning i balans-

räkningen. Beräkningarna har utförts av KPA i 

augusti.  Den årliga förändring av pensionsskulden 

redovisas i resultaträkningen under verksamhetens 

kostnader. Den finansiella delen av pensionsskuld-

sökningen 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  an-

skaffningsvärde i enlighet med RKR 

11:2 .Kommunen anser att värdet på en investe-

ring ska vara minst ett prisbasbelopp och ha en 

livslängd om minst tre år.  Avskrivningar av an-

läggningstillgångar görs efter bedömning av till-

gångars nyttjandeperiod, vägledning finns i SKL:s 

förslag till avskrivningstider och RKR:s skrift om 

avskrivningar. Avskrivningarna beräknas utifrån 

rak nominell metod. Intäkter hänförliga till till-

gången periodiseras över nyttjandeperioden. Av-

skrivningarna påbörjas innevarande månad då till-

gången tas i bruk.  

 

Ingen sammanställd redovisning beträffande kom-

munkoncernen har upprättats i denna rapport.  

Däremot  redovisas delårsresultat samt prognoser 

för respektive enhet. 
 

 

 

* 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 282 kommuner som per 2016-

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 2016-06

-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 350 

538 148 tkr och totala tillgångar till 346 333 129 tkr. Kommunens andel 
av de totala förpliktelserna uppgick till 938 620 tkr och andelen av de 
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Löner och övriga löneförmåner redovisas enligt 

kontantmetoden, vilket innebär att semestervikarier-

nas löner ej har periodiserats. Retroaktiva löner en-

ligt nya löneavtal har periodiserats. 

Förändringen av semesterlöneskulden bokas inte 

upp per den 31/8 utan justeras vid årsbokslut i de-

cember. Däremot visar en jämförelse mellan 2015 

och 2016 per 31/8 att skulden ökar främst pga av fler 

anställda. Hänsyn har tagits till det i prognosen per 

den 31/12. 

 

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  

 



 

 

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.  

 
 

Viktiga händelser/Framtiden/Omvärlden 
En viktig fråga under årets första del har varit och 

kommer att fortsatta vara gestaltningen av scenkons-

ten i Sjöängen. Skolan flyttade in i sina nya lokaler till 

höstterminens start och succesivt under hösten flyttar 

bibliotek, turistbyrån, konsthallen och scenkonsten in i 

lokalerna. 

 

Under året har arbetet fortsatt med att mordenisera IT-

infrastrukturen i alla kommuner som är medlemar i 

Sydnärkes IT nämnd. Förutom Askersunds och Leke-

bergs kommuner ingår även Laxå och Hallsbergs 

kommuner. 

 

Den organisationsöversyn som gjordes under 2014 

och som medförde stora förändringar behöver fortsatt 

intrimning. Bland annat bildade Tekniska nämnden 

och Kultur- och fritidsnämnden en gemensam kultur- 

och tekniknämnd och i samband med detta flyttades 

en del frågor som rör kommunens utveckling till kom-

munstyrelsen och inlemmades i den nya utvecklings-

avdelningen.  Omorganisationen innebar även att för-

valtningen av kommunens fastigheter lades över på 

Askersundsbostäder AB från årsskiftet. 

 

Kommunen har även förvärvat en del mark vid västra 

Strandparken i Askersund i syfte att främja bostads-

byggandet i kommunen. Dessa byggnationer beräknas 

starta under hösten 

  

De kraftiga flyktingströmmarna som rörde sig över 

Europa under senare delen av förra året fick även stora 

påverkningar på vår kommun. Ambitionen har varit att 

skapa ett så gott mottagande som möjligt för att hjälpa 

flyktingarna i deras svåra situation och alla verksamhe 

Verksamhetsberättelse 

 

Måluppfyllelse 
Redovisning av kommunfullmäktiges mål redovisas 

på sid 6-7. Kommunstyrelsen har inga övriga mål 

utöver dessa. 
 
Delårsresultat och prognos 
Utfallet per 2016-08-31 är –99 mkr  vilket är i linje 

med budgeten för perioden. Kommunstyrelsen be-

räknas totalt lämna ett underskott på -1,9 mkr. De 

största enskilda posten består av ett befarat under-

skott för inhyrda verksamhetslokaler från 

Askersundsbostäder AB med 1,8 mkr. Även kostna-

derna IT-drift, skolskjutsar och färdtjänst genererar 

underskott i budgeten. Lönerevisionen beräknas ge 

ett överskott på 1,1 mkr.  
 

Investeringar 
Investeringarna beräknas uppgå till ca 151 mkr vid 

årets slut. Uppskattningsvis 23 mkr kommer troligen 

att behöva ombudgeteras till 2017. Budgeten för för-

valtningen uppgår till 201 mkr varav projekt rörande 

Sjöängen uppgår till drygt 170 mkr. 

 

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 gender budget perspektiv.. 

 

Kommunen tilldelades tillgänglighetsflaggan som-

maren 2015 för åttonde gången i rad. Flaggan delas 

ut efter prövning av de åtgärder som kommunen vid-

tagit för att göra kommunen tillgänglig för alla. 

Minst 2 % av de kommunala investeringarna måste 

gå till tillgänglighetsanpassningar.  

Under 2016 planeras bland annat handikappanpass-

ning av toaletter i Åsbro, i hamnen och vid Sjö-

ängen. 

Hela kommunens stora satsning Sjöängen genomsy-

ras av ett tillgänglighetsperspektiv. 
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Verksamhetsberättelse 

Kultur– och Tekniknämnden 
Tekniska Förvaltningen 
Verksamhet 
Under året har organisationen inom Tekniska föränd-

rats. Förvaltningens skattekollektiv består nu av 4 st 

enheter:  Tekniska kontoret, anläggning, städ och mål-

tid. 

Nya Sjöängsköket har startat och Norrbergaköket och 

gamla Sjöängsköket har avslutats. Förändringarna har 

påverkat alla köksenheter och inneburit att 27 av 60 

personer har bytt arbetsplats under sommaren. 

 

Nya Sjöängsköket har inneburit att: 

 kommunen har fått sitt första kök med bageri. 

Bageriet levererar till café, restaurang och mot-

tagande köksenheter. 

 det nya köket ger större möjligheter att jobba 

med mer oberedda och naturliga råvaror, det 

som kallas att ”laga maten från grunden”. 

 det finns en avskild del i nya köket för special-

kost, vilket ökar säkerheten vid hanteringen av 

specialkost. 

 möjligheterna att köpa närodlade råvaror har 

ökat. Sjöängens kök planeras bli samdistribut-

ionscentral för mottagning av lokala produkter. 

Producenterna får ett leveransställe att transpor-

tera sina varor till. Lokalt producerade varor 

och oberedda råvaror kan tas emot, beredas och 

levereras vidare till mindre köksenheter. Få le-

veranspunkter och färre transporter gör det möj-

ligt att sluta bra avtal med lokala leverantörer. 

 köket försörjer mindre kök, ca 26 - 30 köksen-

heter får livsmedel och måltider. 

 köket lagar mellan 140 portioner - 2000 port-

ioner vid per dag vid lunchtid. 

 valmöjligheterna i restaurangen kommer att 

öka. 

 

Måluppfyllelse 
Måluppfyllelse av de av fullmäktige fastställda målen 

redovisas på sid 6-7.  

 

Delårsresultat och prognos 
Resultatet för delåret uppgår till -7 ,8 mkr. Hela för-

valtningens avvikelse på helår beräknas till ett under-

skott på –0,4 mkr och kommer till största del från ga-

tubelysnings driftkostnader och extrabemanning vid 

vinterväghållning. 

 

Investeringar 
Av nämndens investeringsbudget på 29,6 mkr beräk-

nas ca 2,9 mkr ej bli investerade 2016. Ca hälften av 

överskottet behöver flyttas till 2017 då några projekt 

Framtiden/omvärlden 
Under hösten öppnas en seniorrestaurang igen i mål-

tidsenhetens regi. Restaurangen är riktad för äldre och 

omsorgstagare och ingår i den ordinarie skol- och per-

sonalrestaurangen vid Sjöängen. Målsättningen är att 

äldre kan träffas och äta tillsammans med övriga gäster. 

 

I Sjöängen kommer ett café för allmänheten att öppna 

under hösten. Caféet ska även erbjuda sysselsättning för 

personer med funktionshinder. 

Måltidsenheten startar ytterligare en verksamhet under 

hösten för foajéservering vid föreställningar och mål-

tider vid konferensverksamhet för upp till 500 personer. 

För café och foajéserveringen rekryteras nu personal, 

hovmästare/produktionsledare, biträdande hovmästare, 

cafévärd, samt serveringspersonal.  
 

Va–verksamheten 
 

Verksamhet 
Under perioden har 16 nya abonnenter anslutits till den 

allmänna VA-anläggningen. Vattenmätarbyten sker 

under året enligt plan. Totalt byts ca 280 mätare 2016. 

 

Arbetet med att renovera Åsbro vattentorn fortskrider 

enligt plan. 

Mellanlagringsplats för rötslam i kommunen har nu 

tagits i bruk (Platsen är belägen på Åmmetippen). Mel-

lanlagringen skapar möjlighet att vidare utreda, bästa 

sätt för kretsloppshantering av rötslammet. VA-enheten 

har anlitat en konsult för att utreda framtida möjligheter 

för avsättning av rötslammet. 

 

Gamla uttjänta VA-ledningar på botten i Östersjön mel-

lan Kårberg och Skyllberg har ersatts med nya ledning-

ar. Den nya vattenledningen kommer under hösten göra 

det möjligt att försörja Snavlunda med dricksvatten från 

Harge vattenverk varvid vattenverket i Snavlunda kan 

läggas ner. 

 

VA-verksamheten har påbörjat en informationsskrift 

tillsammans med Sydnärkes miljöförvaltning, Syd-

närkes byggförvaltning och Sydnärkes kommunalför-

bund, om hur vi ska kunna minska utsläppet av matfett 

till spillvattenledningarna. Detta är idag ett stort pro-

blem i våra ledningar och pumpstationer. 

 

Enligt föreskrifter från Länsstyrelsen i Örebro län för 

vattenskyddsområde Vättern har 6 st bräddmätare in-

stalleras för att mäta aktuellt flöde vid bräddningar från 

spillvattennätet till Vättern. 

 

Tömningsstation för husbilar och husvagnar har iord-

ningställts vid reningsverket i Askersund. 



 

 

Verksamhetsberättelse 
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Kultur– och Tekniknämnden 
Kultur– och Fritidsförvaltningen 
Verksamhet/måluppfyllelse 

 

Omorganisation 
Den omorganisation som påbörjades i och med Kom-

munfullmäktiges beslut 2014-06-16 § 60 har slutförts. 

Antalet enhetschefer har gått från tre till två, med an-

svar för enheterna Kultur och aktivitet samt Fritid och 

rekreation. Omorganisationen har inneburit en omför-

delning av tjänster inom enheten Kultur och aktivitet. 

Ansvar för föreningsbidrag har omfördelats efter ar-

betsområde vilket innebär att fler personer nu arbetar 

med frågor som rör ideell sektor. Verksamheten pub-

lika arrangemang samt tjänsten som kulturassistent har 

flyttats till Scenkonstavdelningen i Kommunlednings-

förvaltningen, vilket innebär ett större fokus på erbju-

dande och främjande av aktiviteter på Kultur- och fri-

tidsförvaltningen. 
 

Sedan våren 2015 har musikskolan och skolan för ny-

anlända, Slussen, huserat i samma fastighet. Då Slus-

sen var i akut behov av fler lokaler vid starten av vår-

terminen 2016, beslutades att musikskolan skulle 

flytta ur Norrberga kulturhus.  

 

Flytt till Sjöängen 
Fritidsgård och musikskola har under sommaren flyt-

tat in i Sjöängens kunskaps- och kulturcentrum. Även 

biblioteket kommer att flytta in i Sjöängen och samt-

liga har fått anpassa sin verksamhet efter flyttarbetet. 
 

Aktiviteter 
Fritidsgården har i samarbete med socialförvaltningen, 

föreningar och studieförbund genomfört Grön Som-

marlovsfestival för första gången. Många aktiviteter 

fanns på programmet och kvällen avslutades med 

skumdisco. Kvällen var mycket uppskattad av de 

yngre eleverna på Sjöängsskolan. Sommarsimskola 

har även i år genomförts med hjälp av bidrag från 

Zinkgruvan Mining. 

Sportlovsaktiviteter anordnades med ett varierat pro-

gram, dels av förvaltningen, dels av föreningar. 
 

Utegym 
Kommunens första ute-gym invigdes 25 april. Gym-

met är beläget på Solberga Idrottsplats med närhet till 

elljusspår och fotbollsplaner. Gymmet är byggt i trä 

för att smälta in med omgivningen och området är be-

lyst för att öka tryggheten. Stora delar av gymmet är 

tillgänglighetsanpassat, med bland annat en handikap-

panpassad marklyft. 
 
 

Hjärtstartare 
Under december 2015 inköptes fem hjärtstartare, 

vilka kompletterades med fyra skyddsskåp och en 

stöttålig väska 2016. Hjärtstartarna är monterade i 

Åsbrohallen, Närlundahallen, Sjöängshallen och på 

Solberga Idrottsplats. Det finns även en hjärtstartare 

som föreningar kan låna vid evenemang. 

 

Uppfyllelsen av de mål som Kommunfullmäktige 

adresserat till nämnden redovisas på sid 6-7. 

 

Delårsresultat och prognos 
Delårsresultatet för Kultur och fritidsförvaltningen 

hamnade på –13,2 mkr vilket är i paritet med budge-

ten. Årsprognosen för hela 2016 pekar på ett över-

skott på 360 tkr. Huvuddelen av överskottet kommer 

ifrån att föreningsbidrag ej har sökts i den utsträck-

ning som planerats. 

 

Investeringar 
Av den beviljade investeringsbudgeten på 5 465 tkr 

bedöms ca 3 441 tkr att förbrukas under året. Det 

projekt som avser utbyte av armaturer elljusspår ut-

reds fortfarande och startar under 2017 och det-

samma gäller för det anslag på 900 tkr som avsatts 

för ungdomens hus. 

 

Tillgänglighet 

Utöver det tillgänglighetsarbete som dagligen bed-

rivs i förvaltningen har ett nytt utegym anlagts uti-

från ett tillgänglighetsperspektiv. I och med flytten 

till Sjöängen är alla fastigheter inom kultur- och fri-

tidsförvaltningens verksamhet tillgängliga för rörel-

sehindrade. 

 

Framtiden/Omvärlden 
En tendens som särskilt uppmärksammats de senaste 

åren är det minskade intresset i traditionella former 

av ideellt engagemang. Även digitaliseringens påver-

kan på ungas intressen och vanor innebär stora för-

ändringar. 

 

Verksamhetens frivillighet gör den extra känslig för 

trender i samhället. Ett viktigt arbete är därför att 

skapa en flexibel organisation och metoder för hur 

förändringar ska hanteras. En avvägning finns oftast 

att göra mellan den senaste trenden och vårt gemen-

samma kulturarv. 

 

Ett annat utvecklingsområde är smartare samverkan 

inom kommunen, för att på bästa sätt nyttja den 

kompetens som finns. 



 

 

        Verksamhetsberättelse 
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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. Laxå innehar ordförande-

skapet 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 269 st 

bygglovsärende fördelat mellan kommunerna, 

Askersund 127 st, Lekeberg 75 st och Laxå 67 st. 

Ärende i byggnämnden 40 st. Delegationsbeslut 597 st. 

 

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. Målsättningen är att 80 % av de tillfrå-

gade företagarna ska uppleva att de verkar i en kommun 

med välfungerande bygglovshantering. I den senaste 

mätningen 2015 uppgick nöjdhetsgraden till 81 % vilket 

är 5 procentenheter ökning än vid föregående mätning 

2013. Detta innebär att målet har infriats. 

I den senaste mätningen 2015 för Askersund uppgick 

nöjdhetsgraden till 78 % vilket är 2 procentenheter ök-

ning än vid föregående 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 

Utfallet per den 31/8 2016 är –374 tkr vilket är lägre 

än budget för motsvarande period. Förvaltningen 

prognostiserar med en budgetavvikelse på 450 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 2016 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.  Översiktsplaner 

och lis-områden är antagna i alla tre kommunerna. 

Som ytterligare ett steg i att förbättra förvaltningens 

service gentemot medborgare och näringsliv har det 

införskaffats ett nytt kartprogram. 



 

 

Verksamhetsberättelse 
Barn– och utbildningsnämnden 
Verksamhet 
Inför läsåret 16/17 har: 

Slussen – ny organisation med nyrekryterad rektor. 

Sjöängsskolan har flyttat in i Sjöängen. 

Rönneshytta – återställande av lokaler samt mindre 

pedagogisk anpassning av lokaler efter omfattande 

vattenskada. 
 

Askersunds kommun har en, utifrån ett regionalt per-

spektiv, relativt hög andel behöriga förskollärare och 

lärare. Däremot kan behörigheten beskrivas som låg 

inom yrkesgrupperna fritidspedagoger och förskole-

chef/rektorer. Askersunds kommun eftersträvar 100 % 

behörig personal.  

 

Förskollärare 59,1% 

Fritidspedagog 40,7% 

Lärare 93,5% 

Förskolechef/rektor 33,3% 

 

Ur ett nationellt perspektiv presenteras yrkesgrupper-

na förskollärare, lärare i naturvetenskapliga ämnen 

och matematik, moderna språk samt modersmålslärare 

allt mer som bristyrken. Därtill kan läggas förskole-

chef/rektor. Så även i Askersunds kommun. 

 

Askersunds kommun har under de senaste åren sökt 

ett antal statsbidrag för att kunna utveckla våra verk-

samheter och fortbilda vår personal. Syftet med bidra-

gen är att ge våra elever bättre förutsättningar att nå 

kunskapsutveckling och en högre måluppfyllelse. 

Statsbidrag som rekvirerats är bl a Mattelyftet, För-

skolelyftet samt Lågstadielyftet. De statsbidragsfinan-

sierade insatserna har en utmaning i att säkerställa 

långsiktig hållbar bemanning då finansieringen är tids-

begränsad. 

 

Under höstterminen 2016 kommer Lärarlönelyftet 

genomföras. En tredjedel av förvaltningens pedagoger 

kommer beröras. Den genomsnittliga löneökningen 

kommer enligt riktlinjerna vara 2500-3500 kr/mån och 

hanteras genom fastställda kriterier. Dialog med de 

fackliga organisationerna har förts. 
 

 

Måluppfyllelse 

Uppfyllelsen av de mål som Kommunfullmäktige 

adresserat till nämnden redovisas på sid 6-7. 

 

Tillgänglighet 

Nämndnivå: 

Nämndsammanträden är öppna för allmänheten. 

Nämndprotokoll är offentliga. 

Förvaltnings- och skolenhetsnivå: 

Pedagogisk lärplattform 

Inköp av läsplattor till barn med läs- och skrivsvårig-

heter. 

Inköp av programlicenser för barn/elever som i be-

hov av särskilt stöd. 

Anpassning av yttre- och inre lärmiljöer så de är till-

gängliga för samtliga barn- och ungdomar. 

Komplettering av höj- och sänkbara skötbord. 
 

Delårsresultat och prognos 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar per 31 au-

gusti, för år 2016, en beräknad positiv budgetavvi-

kelse på 2 900 tkr. Utfallet är –110,8 mkr. De extra 

statsbidrag som nämnden erhållit för att bedriva 

skola och omsorg för nyanlända är största orsaken 

till överskottet. 

 

Framtiden/Omvärlden 
Skolinspektionens tillsyn samt ett systematiskt kvali-

tetsarbete vilket utgår från de av SKL presenterade 

centrala faktorer för framgångsrika skolor kommer 

bidra till ett avgörande förändrings- och utvecklings-

arbete inom förskolan, fritidshemmet, grundskolan 

och grundsärskolan i Askersunds kommun. 

 

Flyktingmottagandet under hösten 2015 samt våren 

2016 krävde en ny organisation, Slussen, vilken an-

svarar för kartläggning och placering ut i skola. 

Verksamheten är flexibel utifrån volym av motta-

gande av nyanlända men har genom detta en utma-

ning i att säkerställa kompetens och långsiktighet. 

 

Skolverket har presenterat en nationell strategi för 

digitalisering i förskola och skola. De skriver fram 

att eleverna behöver en god förberedelse inför ett 

alltmer digitaliserat samhälle, likvärdig tillgång till 

digitala verktyg samt ges ökade möjligheter till 

undervisning och administration. En digitalisering 

skulle kräva omfattande kompetensutveckling och 

omvärldsbevakning innan implementering och infö-

rande skulle komma att ske. 

 

Utbildningsdepartementet har remiss ute gällande 

stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande 

frågor. 

 

På nationell nivå och i kommunerna förs diskussion-

er kring antalet riktade statsbidrag som finns att söka 

för barnomsorgs- och skolområdet. Finansiering ge-

nom statsbidrag innebär att det är svårt att bedriva en 

kontinuerlig verksamhet, då bidragsstorleken varie-

rar från läsår till läsår. Statsbidragen kräver mycket-

tidskrävande  administration såsom, bevakning av 

ansökningstider, ansökning av bidrag, rekvisition av 

medel och redovisning av verksamheten och ekono-

min. Det kan även vara svårt att rekrytera behörig 
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  Verksamhetsberättelse Socialnämnden 

Verksamhet 
I socialförvaltningens ansvarsområde ingår äldre-

omsorg, handikappomsorg (LSS), socialpsykiatri och 

individ- och familjeomsorg (IFO) och integration.  

Vård och omsorg har ett demensboende med tillhö-

rande demensdagvård, två särskilda boenden, en kort-

tidsenhet samt en dagverksamhet som är till för rehabi-

litering. Hemtjänsten består av fem områden och här 

ingår också en nattpatrull. Här återfinns även anhö-

rigstöd. 

 

LSS-verksamheten har fyra gruppbostäder, en service-

bostad, ett korttidshem, tre enheter för daglig verksam-

het, avlösarservice, ledsagning, kontaktpersoner, av-

lastningsfamiljer. Under LSS ligger också personlig 

assistans. 

 

Inom socialpsykiatrin finns en daglig sysselsättning 

och ett boendestöd.  

 

IFO ansvarar för försörjningsstöd, missbruksvård, barn

- och ungdomsvård, familjerätt och familjecentralen. 

Hit hör även integration med ensamkommande barn 

och flyktingverksamhet. Under IFO finns all myndig-

hetsutövning för socialförvaltningen. 

 

Socialförvaltningen ansvarar även för alkohol- och 

tobakstillstånden och för bostadsanpassning. 

 

Händelser under året: 

Nya moduler till verksamhetssystemet är upphandlade 

och arbetet kring detta har påbörjats och fortsätter un-

der året. 

Upphandling har genomförts kring nya leasingbilar. 

 

Askersunds kommun, Region Örebro län och Länsgår-

darna har gemensamt undertecknat en  avsiktsförkla-

ring i juni 2015 gällande ett nytt vård och omsorgsbo-

ende i Askersund där Länsgårdarna ska bygga och 

kommunen hyra. En ny överenskommelse har under-

tecknats för att ta fram en ritning och en hyreskostnad 

som ska presenteras under hösten.  

 

Behovet av personal inom hemtjänsten fortsätter att 

öka och ett tillskott om 9 nya tjänster tillkom från 

2016. Tjänsterna finansieras via statsbidrag för ökad 

bemanning inom äldreomsorgen.  

 

Syrenen har från 2016 utökat budget med 5 platser, 

vilket innebär att det idag finns 20 korttidsplatser.  

 

Lindbogården öppnades i januari för 20 ensamkom-

mande barn. Under första kvartalet drev förvaltningen 

evakueringsboende på uppdrag av Migrationsverket. 

 

 

Migrationsverket har till följd av minskad in-

strömning av flyktingar till Sverige sagt upp avta-

len med Askersunds kommun. Fördelningen sker 

idag enligt en ny fördelningsmodell baserad på de 

nya prognoserna. 

 

Måluppfyllelse 
Uppfyllelsen av de mål som Kommunfullmäktige 

adresserat till socialnämnden redovisas på sid 6-7. 

 

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 hemsida pågår. 

 Fler lokaler har tillgänglighetsanpassats. 

 

Delårsresultat och prognos 
Delårsresultatet för 2016-08-31 är –153,5 mkr 

vilket ligger i fas med budgeten för samma period.  

Prognosen på helåret för hela socialförvaltningen 

visar ett positivt resultat på 2 500 tkr. 

 

Verksamhetsområdet vård och omsorg överskri-

der budget med -2 300 tkr beroende på fortsatt 

hög vårdtyngd inom hemtjänst och på korttidsbo-

ende Syrenen. 

 

LSS-verksamheten prognosticerar ett överskott på 

200 tkr, hänförligt till att behoven av personlig 

assistans minskat under året. 

 

Individ- och familjeomsorgen bedöms överskrida 

budget med -400 tkr. Det är inom verksamheterna 

för vuxna som kostnaderna har ökat till följd av 

ökade behov. 

 

Verksamheterna kring flyktingmottagande, integ-

ration och ensamkommande barn bedrivs inom de 

kostnadsramar som ersättningarna från Migrat-

ionsverket utgör och har ingen budgetavvikelse. 

 

Gemensam administration bedöms ge överskott 

med 5 000 tkr i form av olika statsbidrag. 

 

Framtiden/Omvärlden 
Svårigheter att rekrytera personal med rätt kompe-

tens till förvaltningen och en fortsatt intensiv 

verksamhet kring integreringen av flyktingar och 

ensamkommande barn kommer att vara viktiga 

frågor den närmaste tiden. 
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Verksamhetsberättelse 

Askersundsbostäder AB 
Askersundsbostäder AB är helägt av Askersunds kom-

mun. Delårsbokslutet per den sista augusti redovisar 

ett negativt resultat om –1,7 mkr. Prognosen för hela 

året uppgår till en förlust på -1,6 mkr. 

 

Uthyrningsläget har under perioden varit bra och per 

den 31/8 2016 fanns 8 (13) vakanta lägenheter och 26 

st lägenheter avsatta för evakuering och ombyggnad. 

Hyresförlusten för de vakanta lägenheterna uppgår till   

944 tkr (1 210 tkr). Ca hälften av hyresförlusten kom-

mer från ombyggnadsprojektet vid Fågelvägen i 

Askersund. 

Ombyggnation av kv. Fågelvägen i Askersund etapp 1 

där färdigställd och alla lägenheter är uthyrda. Etapp 2 

med ombyggnation av ytterligare 40 lägenheter star-

tade i augusti. 

 

Ombyggnation av kv Repslagaren till HVB-hem på-

går. 

 

Lägenhetsunderhållet har genomförts enligt plan och 

följer budget.  

 

Solpanelerna som är driftsatta på Fågelvägen har un-

der perioden levererat ca 48 000 kwh och vindkraft-

verket på Almudden ca 720 000 kwh. 

 

Under perioden har  13,9 mkr (25,3 mkr) investerats.  

 

Hyran höjdes med 0,5% från den 1 jan 2016. 

 

Askersunds Industrifastigheter AB 
Askersunds Industrifastigheter ägs till 100 % av 

Askersunds kommun. Delårsbokslutet per den sista 

augusti uppvisar ett negativt resultat om 0,2 mkr och 

prognosen för året visar på ett resultat näst intill noll.  

 

I de fastigheter som bolaget äger och förvaltar 

(Parkgatan 15 och Metallvägen 8) finns inga vakanser. 

Underhållet har genomförts enligt plan. 

 

Investeringar har gjort i en långtids-/

uppställningsparkering med 20 platser och ny grind 

och staket vid Parkgatan 15. 

 

De likvida medlen har ökat med 2,8 mkr och investe-

ringar för 0,8 mkr har utförts under perioden. 

 

Bolaget har inte tagit upp några nya lån under peri-

oden. 

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. 

Delårsresultatet hamnar på –641 tkr. Enligt den upp-

följning av budget som görs regelbundet och som rap-

porteras till miljönämnden vid varje sammanträde be-

drivs verksamheten inom budgetram. Prognosen per 

helår är ingen avvikelse mot budget.  

 

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 

men ska få en putsad och infärgad exteriör under hös-

ten 2016. Lokalen är upplåten som förråd med kon-

trakt till årets slut 2017. 

Lokalerna är utformade ur ett tillgänglighetsperspek-

tiv. Bolaget uppvisar ett resultat om - 414,5 tkr per 

den sista augusti 2016, inklusive avskrivningar.  

Prognosen på helårsbasis är beräknad till ca - 700 tkr 

inklusive avskrivningar. En hyresgäst gick i konkurs 

under sommaren men att nytt hyresavtal är tecknat. 

Det kan komma att innebära en hyresförlust på 300 tkr 

som är inräknat i prognosen 

Under våren 2016 har den sista marksaneringen vidta-

gits runt Smedjan och 16 parkeringsplatser har till-

skapats. 

Hyreskontrakt har även tecknats för nedre plan på 

kontoret. Renovering kommer att påbörjas i oktober 

och inflyttning ska ske per den 1 januari 2017. 

Det bokförda värdet på fastigheterna uppgår till ca 54 

mkr. Ännu återstår ca 2 mkr för iordningsställande av 

kontor och smedja. 

Den markförsäljning som genomfördes under 2015 

innebar skattemässiga konsekvenser som bidrog till att 

den ekonomiska effekt som förväntades av försälj-
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        Verksamhetsberättelse 
Sydnärkes utbildningsförbund 
Verksamhet 
Antalet elever som studerar vid Alléskolans ungdoms-

gymnasium fortsätter att öka och uppgick i mars 2016 

till 1 523 elever. Även antalet elever  som kommer 

från andra kommuner öker och är nu 531 elever. I 

mars 2016 studerade 339 elever från Askersund vid 

Alléskolan vilket är 16 elever fler än året innan. 
 

Delårsresultat samt helårsprognos 

Delårsrapporten efter årets första åtta månader redovi-

sar ett överskott på 2 676 tkr. 

Budgeten redovisar ett nollresultat för motsvarande 

period. Det positiva resultatet har påverkats  

av ett antal poster av engångskaraktär bland annat be-

döms pensionskostnaderna bli lägre än planerat. Då 

Örebro kommun under en rad år tagit ut för höga in-

terkommunala ersättningar återförs ca 3,7 mkr till för-

bundet under året.  

Hyresavtalet med Kristinagården i Askersund har 

överlåtits till Askersunds kommun från och med 1 au-

gusti 2016. Förbundet löser i samband med detta de 

1 787 tkr enligt hyresavtalet med Region Örebro län 

som skulle ha lösts vid avtalets utgång 2019 och kost-

naden belastar år 2016. 

Under 2014 drabbades en av förbundets fastigheter, E-

huset, av en vattenskada p g  a i ett efterhand konstate-

rat bygg fel , vilket kostade förbundet 1 354 tkr att 

återställa. I bokslutet 2015-12-31 bokades motsva-

rande 1 354 tkr upp som försäkringsintäkt. Förbundet 

driver nu frågan mot försäkringsbolaget men förbun-

det har i samband med detta antagit en försiktighetsåt-

gärd och bokat upp kostnaden på 2016 års resultat.  

Prognosen för hela 2016 beräknas redovisa ett noll 

resultat. Förbundet räknar med att få kostnadsökningar 

motsvarande ca10 miljoner kronor vilket beror på den 

ökade tillströmningen av elever till skolan. Detta gäl-

ler både gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. 

Språkintroduktion och SFI har en stor del i ökningen. 

Förbundet räknar med att få kostnadstäckning för de 

ökade kostnaderna med bidrag från Migrationsverket 

samt att de interkommunala ersättningarna kommer att 

öka i och med att fler elever väljer Alléskolan samt att 

det interkommunala priset höjdes 1 januari 2016. Efter 

en genomlysning av PWC kunde förbundet konstatera 

att prissättningen var för låg vilken åtgärdades från 

januari 2016. 

 

Investeringar 
 

Prognosen för investeringar beräknas till 5 000 tkr 

vilket motsvarar den budgeterade nivån. 

 

Nerikes Brandkår 
Verksamhet 
Arbetet med att ta fram en gemensam ledningscen-

tral för blåljusmyndigheter och krisaktörer fortsät-

ter i rask takt. Syfte är att den nya centralen ska stå 

färdig i slutet av 2018.  

Bakgrunden till detta är att polisregion Bergslagen 

behöver en ny ledningscentral för Örebro, Värm-

lands och Dalarnas län. Efter intresseförfrågan del-

tar nu även SOS Alarm, Nerikes Brandkår, länssty-

relserna i de tre länen, Region Örebro län, För-

svarsmakten, Örebro kommun, Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap i förberedelsearbetet 

inför byggandet av den nya ledningscentralen.  

Fortifikationsverket kommer att uppföra och äga 

den nya fastigheten som sedan hyrs ut till polisreg-

ion Bergslagen som i sin tur hyr ut en del av loka-

lerna till övriga intressenter.  

Målsättningen är att effektivisera och förbättra ser-

vicen då medborgarna behöver hjälp vid inträffade 

olyckor och kriser. Under många år har förbundet 

utvecklat förmågan att samverka på skadeplatser 

och med den nya centralen kan man påbörja denna 

samverkan redan vid larmögonblicket!  

Utöver ledningscentralen kommer även en större 

nationell utbildningsanläggning att uppföras där 

Polisen ska träna ledning och krishantering. Trots 

ökade hyreskostnader för Nerikes Brandkår inne-

bär den nya samverkanscentralen så många posi-

tiva effekter för den hjälpsökande att dessa kostna-

der kan försvaras.  

 

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 negativt med -1,6 mkr. Pro-

gnosen för helåret är ett underskott med 0,8 mkr, 

vilket är 1,0 mkr sämre än det budgeterade resulta-

tet. Största orsaken till underskottet går att hitta i 

höga kostnader i samband med skogsbrand i olän-

dig terräng 

Investeringar 
Investeringarna uppgår under perioden till 18,0 

mkr och avser framför allt fordon och räddnings-

material. Prognosen för helåret uppgår till 22,0 

mkr vilket ligger i nivå med årets budget.  
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Verksamhetsberättelse 

Taxe– och Avgiftsnämnden 
Taxe- och avgiftsnämnden är en gemensam nämnd för 

kommunerna Hallsberg, Askersund, Laxå, Lekeberg, 

Kumla, Degerfors samt Vingåker. 

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.  

 

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 2016 som år 2015. 

 

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. Utfallet per 2016-06-30 är 164 tkr. Pro-

gnosen per helår är—8 tkr, dvs en positiv budgetavvi-

kelse med 338 tkr.  

 

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. 

 

Resultatet i redovisningen tom augusti i år visar på ett 

överskott på ca 0,5 mkr detta indikerar på att nämnden 

förmodligen klarar av att bedriva sin verksamhet inom 

givna budgetramar 2016. 

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. I april i år anslöts sig även Ljusnarsbergs kom-

mun. 

 

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. Sedan 2016 ligger siffran på ca 

650 löner/månad så målet är uppfyllt. 

 

Nämnden kommer att  utföra uppgifter avseende 

pensionshantering och personalanknutna försäk-

ringsfrågor åt den kommun som så önskar. 
 

Delårsresultatet per 2016-08-31 hamnar på –261 tkr. 

Helårsprognosen pekar på en mindre avvikelse mot 

budget på –64 tkr.  
 

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. Utfallet per 2016-08-31 är 1,9 mkr och 

prognosen på helår är ett nollresultat.  
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Askersunds kommun 

696 82 Askersund 

Tfn: 0583-81 000 

Fax:0583-81 100 

E-post:info@askersund.se 

www.askersund.se 

 


