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Årsredovisning 2013 

 

Askersunds kommuns årsredovisning avlämnas av kommunstyrelsen till kommun-

fullmäktige. Den vänder sig till kommuninvånare, förtroendevalda och anställda 

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

fentliga myndigheter. 

 

Årsredovisningen produceras av Kommunledningsförvaltningen för kommunstyrel-

sen. 

 

Enligt 4 kap i den kommunala redovisningslagen skall årsredovisningen innehålla 

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

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

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

förvaltningsberättelsen skall även framgå väsentliga händelser under året, kommu-

nens förväntade utveckling, väsentliga personalförhållanden samt andra förhållan-

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

samheten. 

Fotograf omslag: Rickard Åslund 

Fotograf ovan: Tanja Lundin 
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Antal invånare  11 096  Skolor, antal 7 

Landareal, km2 821  Förskolor, antal 13 

Antal invånare per km2 14  Fritidshem, antal 11 

Skatt kommunen 21:38  Kök, antal 21 

Skatt Askersunds församling 1:35  Bibliotek, antal 3 

Skatt Hammars församling 1:39  Badplatser, antal 10 

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

Skatt Snavlunda församling 1:62  Parkeringsplatser, antal 910 

Mandatfördelning 2010-2014 :   Fritidsgårdar, antal 8 

Socialdemokraterna 14  Lekplatser, antal 40 

Moderaterna 7  Idrottsplatser, antal 1 

Centerpartiet 3  Turistbyråer, antal 3 

Vänsterpartiet 2  Äldreboenden, antal 4 

Kristdemokraterna 3  Vattenverk producerande, 5 

Folkpartiet 2  Pumpstationer, antal 55 

Miljöpartiet 1  Vattenledningar, km 188 

Sverigedemokraterna 1  Reningsverk             5 

Totalt 33  Spill– och dagvattenledning, 

km 

        281 

Revision

Askersunds Industrifastigheter AB
100 %

Teknisk nämnd

Sydnärkes renhållnings AB

50 %

Socialnämnd

Askersundsbostäder AB

100 %

Barn- och utbildningsnämnd

Askersunds

kommunfastigheter AB

100 %

Kultur- och fritidsnämnd

Nerikes Brandkår

4,0 %

Kommunalförbund

Sydnärkes Byggnämnd

Sydnärkes Utbildningsförbund

33 %

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Gemensamma nämnder: 

Sydnärkes Miljönämnd 

 

Taxe- och Avgiftsnämnd 

 

Sydnärkes lönenämnd 

Sydnärkes Utbildningsförbundet 

                         31,85 % 

           Nerikes Brandkår 

                         3,7 % 



  

                        

När vi summerar 2013 kan jag konstatera att det är ett händelserikt år. 

Främst tänker jag på all verksamhet som bedrivs till våra medborgares 

fromma. Man kan i bokslutet ta del av vad vi åstadkommit i sifferform. 

Men man behöver ibland tänka efter vad alla siffror betyder i prakti-

ken. För mig blir det enklare om man lägger fram det som exempel.   

I skolan har vi lärt flera hundra barn att läsa, räkna och skriva. Allt 

sker inte på en gång och alla uppnår inte samma resultat, men alla får 

chansen att ta del av kunskapens frukter. Inom förskolans område möj-

liggör vi dels att barnen får ett bra omhändertagande med en god peda-

gogisk inriktning, dels ger vi föräldrarna möjlighet att förvärvsarbeta.  

Många av våra äldre behöver kommunens hjälp för att kunna bo kvar 

hemma. Detta sker genom vår fantastiska hemtjänst. Inom det tekniska 

området servar vi med gott vatten, avlopp, vägar och inte minst den 

viktiga maten till både barn och gamla.  

Detta är bara några exempel, det är omöjligt att räkna upp allt då det 

skulle ta allt för stor plats. Istället sammanfattar jag det gångna året 

genom att konstatera att vi har generellt sett  mycket bra verksamhet 

att vara stolta över. Många gånger tack vare bra medarbetare. 

 

Vårt ekonomiska resultat för 2013 blev bättre än budgeterat. Det är 

bra, men det räcker inte för att nå upp till god ekonomisk hushållning. 

Vi behöver bli bättre på att följa våra budgetar, om vi ska lyckas hålla 

ihop ekonomin långsiktigt. Det finns många stora och trevliga investe-

ringar i framtiden som kräver goda resultat om vi ska orka med dem. 

Arbetet med att få nämndernas budget i balans fortsätter! 

 

Det har varit ett händelserikt år. Under året har bland annat Edö områ-

det färdigställts. Försäljning av tomterna har börjat och visst skulle 

man önska att försäljning gick bättre. Å andra sidan så har det i hela 

sydnärke varit trögt vad gäller tomtförsäljning. Vi fortsätter att inve-

stera för att göra kommunen mer tillgänglig. Bland annat har torget nu 

blivit ”anpassat” genom plattor som kan användas för rullstolar och 

kundvagnar. Flaggan för städer och kommuner för tillgänglighet utde-

lades för sjätte gången! 

Askersundsbostäder blev klar med etapp ett i kvarteret Rådhuset. In-

flyttning började under senhösten. 

Området på kvarteret Verkstaden börjar ta form. Det är nu klart att 

O´Learys öppnar i vår, att Askersunds hälsan och Vätter rehab flyttar 

in till sommaren. Det händer kort sagt saker hela tiden.  

 

Nu gäller det att fortsätta blicka framåt att ha förmåga att både gasa 

och bromsa. Kommande år är ett valår, vilket säkert kommer göra poli-

tikens roll mer synlig. 
 

Per Eriksson (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

Askersund – ständigt i utveckling 

Per Eriksson 

Kommunstyrelsens ordförande 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Kommunens utveckling 
 

Antalet invånare Ökar  
Vid årsskiftet hade kommunen 11 096 invånare. Det är 85 kom-

muninvånare fler än för ett år sedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under året har 611 personer flyttat in till kommunen och 466 

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

skott på 145 personer som kan jämföras med föregående års 

flyttningsunderskott på 102 personer.  

 

Antalet födda har minskat. Under 2013 föddes 87 barn i kom-

munen. Det är 26 färre än året innan. Antalet avlidna invånare 

uppgick emellertid till 147 personer, vilket var 12 fler  än 2012. 

Totalt uppgår födelseunderskottet till 60 personer mot 22  

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetslöshet 
Arbetslösheten har under hela året i princip varit länets lägsta. 

Per den sista december uppgick arbetslösheten till 4,9 % (5,4 

%) inklusive personer i arbetsmarknadsåtgärder. Det är under 

genomsnittet i länet, där siffran var 7,5 % (8,1 %), och under 

riksgenomsnittets 6,8 % (6,7 %). Andelen öppet arbetslösa var 

2,5 % (2,9 %) i Askersund, vilket var 1,2 procentenhet lägre än 

i riket och 1,1 procentenheter lägre än länet. 

  

 

Utvecklingsplan 
Kommunfullmäktige antog i november 2012 en utvecklingsplan 

som beskriver fem strategiska utvecklingsmål. Dessa är: 

 

 Attraktiva boende– och livsmiljöer för alla 

 Gott liv hela livet 

 Lust att lära 

 Ett starkt näringsliv 

 Effektiv resursanvändning 

 

Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret för att verksamheten 

drivs enligt intentionerna i utvecklingsplanen. Förvaltningsorgani-

sationens uppgift är att bistå den politiska organisationen med er-

forderliga beslutsunderlag samt att tillse att politikens beslut och 

intentioner förverkligas. Kommunala beslut, oavsett verksamhets-

område, ska alltid ha sin utgångspunkt i utvecklingsplanen. Varje 

verksamhet ska bryta ned de övergripande målen till sin nivå och 

se sin roll utifrån helhet och kommunnytta.  

 

De mål som formulerats för 2013 är till stor del inte mätbara och 

därför beskriver vardera nämnd vilka aktiviter som vidtagits för att 

uppfylla målen i dessa fall. 

Attraktiva boende– och livsmiljöer för alla 

Förutsättningar ska skapas för att boende och inflyttning ska vara 

möjlig i alla delar av kommunen oavsett om det är stad, tätort eller 

landsbygd. 

Detta ska ske genom en god planberedskap, ökad tillgänglighet och 

en servicenivå utifrån största möjliga nytta för medborgarna. 

 

Nämndernas målformuleringar för att uppnå detta: 

 

Kommunstyrelsen: Tillse att en kontinuerlig byggnation av villor 

och flerfamiljshus i olika upplåtelseformer uppförs i kommunen, i 

enlighet med kommunens bostadspolitiska program. 

 

Socialnämnden: Alla kommuninvånare med behov ska erbjudas 

stöd, vård och omsorg i hela kommunen. 

 

Barn- och utbildningsnämnden: Nämndens verksamheter ge-

nomsyras av höga förväntningar på barn elever och vuxna. 

 

Kultur- och fritidsnämnden: Nämnden ska öka tillgängligheten 

för funktionshindrade på minst ett område årligen för att öka till-

gången till naturupplevelser. 

Antal invånare
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Tekniska nämnden: Nämnden ska erbjuda attraktiva, funkt-

ionella och resurssnåla fastigheter samt tillse att ha en trygg 

trafikmiljö för alla med tonvikt på cykel- och gångvägar. 

 

Gott liv hela livet 
Mångfald, folkhälsa och jämställdhet är viktiga framgångsfak-

torer  för att en kommun ska uppfattas som öppen och tolerant.  

 

Nämndernas målformuleringar för att uppnå detta: 

 
Kommunstyrelsen: Ohälsotalet i kommunen ska förbättras 

med tre enheter årligen för såväl män som kvinnor. Genom 

olika åtgärder ska kommunen verka för att mångfalden i kom-

munen ökar. 

 

Socialnämnden: Ta tillvara och utveckla det friska och ha ett 

rehabiliterande förhållningssätt i kommunen. 

 

Barn- och utbildningsnämnden: Alla barn och elever ska 

känna sig trygga och respektfullt behandlade i förskolan och 

skolan. 

 

Kultur- och fritidsnämnden: Genom riktade aktiviteter ska vi 

locka flickor respektive pojkar till aktiviteter som av tradition 

domineras av det motsatta könet. 

 

Tekniska nämnden: Ta vara på och värna om de gröna miljö-

erna i kommunen samt säkerställa vattenkvaliteten som en 

viktigt resurs för rekreation och livsmedel. 

 

Lust att lära 

I kommunen ska vi erbjuda en skola med lust att lära, utmana 

och inspirera till det livslånga lärandet. Såväl skolan som för-

skolan präglas av flexibilitet och förändringsvilja för att mot-

svara morgondagens krav.  

 
Nämndernas målformuleringar för att uppnå detta: 

 

Kommunstyrelsen: Barn och ungas välmående ska stärkas, 

med särskild tonvikt på unga flickor. 

 

Socialnämnden: Utveckla överenskommelser om samverkan 

med det civila samhället. 

 

Barn- och utbildningsnämnden: Betygssnittet ligger minst på 

riksgenomsnittet vad gäller meritvärde och behörighet till gym-

nasieskolan. 

 

Kultur- och fritidsnämnden: Erbjuda lärande och bildande 

fritidssysselsättningar för såväl gammal som ung och sträva 

efter en jämställdhetsintegrerad resursfördelning. 

 

Tekniska nämnden: Näringsrik och klimatsmart mat ska ser-

veras samt utveckla lärandet om maten. 

 

 Ett starkt näringsliv 

Kommunen ska arbeta aktivt tillsammans med det lokala nä-

ringslivet och andra myndigheter och organisationer i syfte att 

förbättra näringslivs- och arbetsmarkandssituationen i kommu-

nen. Kommunen ska nå minst plats 80 i riket på Svenskt nä-

ringslivs ranking. 

 
Nämndernas målformuleringar för att uppnå detta: 

 
Kommunstyrelsen: Kommunen ska kunna erbjuda minst 60 

000 kvm försäljningsbar industrimark fördelat på minst två 

orter för att öka antalet företagsetableringar och arbetstillfällen. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Socialnämnden: Vara en attraktiv arbetsgivare. 

 

Barn- och utbildningsnämnden: Vara en attraktiv arbetsgi-

vare. 

 

Kultur- och fritidsnämnden: Utveckla formerna för evene-

mang och arrangemang i kommunen. 

 

Tekniska nämnden: Genom att tillhandahålla en god service 

till kommunens företagare bidra till en positiv näringslivsut-

veckling. 
 

 

Effektiv resursanvändning 

Att resurserna ska användas på effektiva sätt gäller både natur 

och miljö i vår omvärld såväl som kommunens egna resurser i 

form av skattemedel. Naturtillgångarna ska användas på ett 

hållbart sätt och kommunstyrelsen ska verka för att miljö- och 

klimatmålen är levande i alla kommunens processer. 

De rutiner som avser ekonomisk styrning och uppföljning ska 

trimmas ytterligare i syfte att förbättra tydlighet och förståelse. 

 
Nämndernas målformuleringar för att uppnå detta: 

 
Kommunstyrelsen: Åtgärdsprogram för kommunens miljö-

målsarbete ska tas fram och vid upphandling ska antalet ramav-

tal med leverantörer och entreprenörer som har miljölednings-

system öka. 

 

Socialnämnden: Minska lokalytor och samverka om lokaler. 

 

Barn- och utbildningsnämnden: Uppnå harmoni mellan 

verkliga kostnader och strukturkostnader. 

 

Kultur- och fritidsnämnden: Genom omprioritering av 

nämndens verksamhet kan förnyelse skapas. 

 

Tekniska nämnden: Energieffektivisering i fastighetsbestån-

det. 

 

Tillgänglighet 
 
Kommunstyrelsen leder arbetet i kommunen för en ökad till-

gänglighet och användbarhet för ALLA. Kommunstyrelsen 

fungerar som opinionsbildare ut mot näringslivet i kommunen 

samt är kontaktorgan för Design for all. Kommunen erhöll den 

s.k tillgänglighetsflaggan för sjätte året i rad.  

 

Näringslivsverksamhet 
Vid förfrågningar inom området näringslivsutveckling klarar 

verksamheten av att ge svar inom två arbetsdagar. 

 

Vid förfrågningar om tomter, planbestämmelser, taxor och 

avgifter kan svar lämnas inom 5 arbetsdagar. 

 

Information 
Kommunens tidning Bo i Askersund har delats ut till samtliga 

företag och hushåll i kommunen vid fyra tillfällen under 2013. 

  

Samtliga nämnder och styrelser anslår sina protokoll på kom-

munens hemsida och de flesta anslår även kallelser. 
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Förvaltningsberättelse 

Verksamheternas utveckling 
 

 

Barnomsorgen 

 

 

 

 
 

Nettokostnaden för verksamheten har ökat med 1,2 % från föregå-

ende år. 
 

I augusti 2012 upphörde familjedaghemsverksamheten och barnen 

flyttades över till de förskolor de var knutna till. Uppsägningen av 

barnskötarna i kommunen innebar förändringar för förskolans 

personalgrupper. 

 

Antalet inskrivna barn i kommunens förskola har ökat med 13 

vilket kan förklaras med att familjedaghemmen togs bort.  

Andelen barn  som har s.k. 15-timmarsplats i förskolan, d.v.s. 

allmän förskola för 3 -5 åringar, barn till föräldralediga och barn 

till arbetslösa har minskat. Dessa utgör 15% av det totala antalet 

barn i förskola och familjedaghem vilket är 5 % färre än föregå-

ende år. 

 

Antalet barn på kommunens fritidshem har ökat med 8 barn. 

 

Riksdagens beslut om att  föräldrar har rätt att välja förskola i 

annan kommun har medfört att sju barn går i förskola i annan 

kommun. 
 

 

Grundskolan 
 

Grundskolan har ökat med 9 elever sedan 2012. Skolornas storlek 

varierar från 36 elever i Snavlunda till 444 elever på Sjöängssko-

lan. Störst procentuell minskning av antalet elever finns i 

Snavlunda som har nio elever färre än föregående år. 

 

Rönneshytta skola har ökat med 13 elever och Sjöängsskolan har 

ökat med 16 elever. Den största procentuella ökningen står Åm-

mebergs skola för, som ökat med 13,4 % pga att ett flertal elever 

återvänt från annan kommun. 

 

Verksamheter som startats eller nystartats är gästskolan Slussen 

för asylsökande barn. Under januari till april fanns verksamhet för 

50 elever i Lunnagårdens lokaler i Hammar och från hösten 2013 

ca 30-35 elever. Verksamheten har numera flyttats till lokaler i 

Askersund där eleverna får en individuellt anpassad introduktion 

och slussas sedan ut i ordinarie verksamhet när de är redo för det. 

 

Vård och omsorg 

 

 

Antalet äldre som får hjälp i hemmet har ökat med 36 stycken 

jämfört med 2012. Antalet äldre i särskilt boende har minskat 

kraftigt, med 12 stycken. Kostnaderna har ökat med 2,9 %.  Soci-

alnämnden klarar inte att bedriva verksamheten inom tilldelad 

budgetram. Totalt överskreds äldreomsorgens budget med ca 2,1 

mkr. 

 

Verksamheten under året har karaktäriserats av en rad olika pro-

jekt. 

Det EFS-stödda projektet ”Lärande för minskad ohälsa” som be-

drivits sedan 2012, avslutades i april. I projektet  har all personal 

genomgått utbildning i salutogent förhållningssätt. All personal 

har också erbjudits att göra en hälsoprofil hos Askersundshälsan.  

Det pågående SATSA-projektet ska utmynna i ökade möjligheter 

för personer med Aspergers syndrom/högfungerande autism att 

finna arbete och även ges möjligheten att behålla arbete under en 

längre tid. Projektet som bedrivs gemensamt i Sydnärke har tom 

131231 kunnat erbjuda 33 personer att pröva SATSA-modellen. 

Av dessa har 6 personer gått vidare till studier och 7 personer har 

nått anställning. 

Inom socialförvaltningen pågår arbete med ett kvalitetsledningssy-

stem. Arbetet som ska genomsyra hela förvaltningen, ska använ-

das för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verk-

samhetens kvalitet. En värdegrund är framtagen och arbetet för att 

implementera den i verksamheten pågår. 

 

Under 2013 har Syrenen haft 15 platser för korttidsvård. Under de 

flesta av årets dagar har beläggningen varit högre , mellan 16-21 

personer. Belastningen på verksamheten har varit mycket hög 

eftersom ambitionen att ta hem färdigbehandlade patienter från 

sjukhusen varit hög. 

 2013 2012 2011 2010 

Nettokostnad (tkr) 53 029 52 912 53 044 50 694 

Barn i förskola 448 435 409 425 

Barn i familjedag-
hem 

0 0 19 26 

Barn i fritidshem 368 360 387 354 

 2013 2012 2011 2010 

Nettokostnad (tkr) 80 045 82 908 79 773 92 020 

Antal elever 1 096 1 087 1 079 1 084 

 2013 2012 2011 2010 

Nettokostnad (tkr) 123 382 119 869 122 809 123 635 

Antal med hemtjänst 377 341 345 343 

Antal i särsk. bo-
ende 

85 97 108 118 
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Individ– och familjeomsorg 

Kostnaderna för individ– och familjeomsorgen är  ca 1,3 mkr 

högre än budget där barn- och ungdomsvården står för den största 

delen av underskottet. 

 

Under året har antalet placeringsdygn på institution ökat med        

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

kat kraftigt  med 361 stycken. Det är framförallt barn och unga 

som under året haft familjehemsplacering. 

 

 

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

ionshindrade) har ökat med ca 2,1 mkr under 2013.  

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

dets kommuner finns ett utjämningssystem. Under tidigare år har 

Askersunds kommun varit en bidragsgivare i systemet, vilket in-

nebär att kommunens kostnader varit lägre än genomsnittet i riket. 

I och med att kommunen övertog kostnadsansvaret för ytterligare 

personer så blev kommunen en bidragsmottagare i systemet. Un-

der 2013 erhöll kommunen ett bidrag på ca 7,5 mkr, vilket var 2,3 

mkr mer än 2012. 

 2013 2012 2011 2010 

Nettokostnad (tkr) 15 112 15 613 17 078 14 557 

Inst. placeringar 
dygn 

4 568 4 539 2 789 1 189 

Familjehem dygn 7 956 8 317 6 850 6 712 

Hushåll ekon. bi-
stånd 

175 171 207 186 

Antal 18-25 år mer 
än 6 mån 

14 31 15 12 

Kr per hushåll 21 806 26 441 20 097 16 659 

Försäkringskassan har infört en striktare bedömning vid bevil-

jande av assistansersättning. Detta har medfört att fler personer 

söker personlig assistans enligt LSS. Kommunens kostnader har 

därmed ökat. 

 

Vatten– och avlopp 
 

Totalt har den allmänna VA-anläggningen utökats med 13 

servisanslutningar för dricksvatten och spillvatten.  

För att säkerställa driften på vatten och avloppsverk har styr– och 

övervakningssystem uppgraderats under 2013. 

Den allmänna VA-anläggningen har byggts ut mot Edö, 

Askersundsbyn och Bastedalen. 

 

Utredning har påbörjats för att säkra dricksvattenleveranser till 

VA-abonnenter i Zinkgruvan. 

 

 

 2013 2012 2011 2010 

Intäkter (tkr) 22 971 24 405 21 385 20 213 

Kostnadstäckningsgrad 91,0 % 105,1 % 91,9 % 92,1 % 

Produc. vattenmängd m3 863 000 816 000 836 000 869 000 

% ej debiterad mängd 27,0 % 25,0 % 27,0 % 34,0 % 

 2013 2012 2011 2010 

Nettokostnad (tkr) 47 489 45 398 43 854 40 245 

Antal i gruppboende 39 38 38 35 

Antal med pers. ass. 10 11 10 6 

9 
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  Bokslut Budget Avvikelse Bokslut Budget Avvikelse

  2013 2013 2013 2012 2012 2012

Kommunstyrelsen -106 514 -104 055 -2 459 -103 125 -96 059 -7 066

Tekniska nämnden -45 465 -32 698 -12 767 -36 694 -34 710 -1 984

Byggnadsnämnden -1 258 -1737 479 -1 627 -1 723 96

Kultur- och fritidsnämnden -16 689 -17 137 448 -15 526 -16 555 1 029

Barn- och utbildningsnämnden -155 318 -153 697 -1 621 -157 929 -154 964 -2 965

Socialnämnden -205 926 -203 856 -2 070 -202 454 -199 303 -3 151

Summa nämnder och styrelser -531 170 -513 180 -17 990 -517 355 -503 314 -14 041

Finansförvaltning 537 042 516 120 20 922 523 132 506 683 16 449

Kommunens resultat 5 872 2 940 2 932 5 777 3 369 2 408

Kommentarer till driftredovisningen 
Från och med 2009 belastar inte längre avgiftskollektiven, dvs VA

-verksamheten och renhållningen, kommunens resultat. Den del av 

avgiftskollektivens intäkter som överstiger kostnaderna bokförs 

som en förutbetald intäkt. Detta innebär att resultatet alltid kom-

mer att vara noll för de båda avgiftskollektiven. Deras resultat 

återfinner man under kortfristig fordran respektive skuld i balans-

räkningen. 

 

Socialnämnden uppvisar underskott på 2 070 tkr. Totalt utgör det 

1,0 % av socialnämndens tilldelade nettobudget. Det är framförallt 

hemtjänsten inom äldreomsorgen som står för underskottet. Fler 

beviljade hemtjänsttimmar har orsakat höga personalkostnader. 

Inom omsorgen har intäkterna från försäkringskassan minskat och 

kommunens kostnader för omsorg har ökat både till försäkrings-

kassan och till externa vårdgivare. Även individ och familje-

omsorgen uppvisar ett underskott. Behovet av familjehem, insti-

tutionsvård och öppenvård har också ökat för barn och unga.  

 

Barn och utbildningsnämnden uppvisar ett underskott  som fram-

förallt beror på högre lönekostnader inom grundskolan än planerat 

men även på ett underskott i de interkommunala ersättningarna.  

 

Tekniska nämnden visar en negativ budgetavvikelse på 12,8 mkr 

mot sin tilldelade budgetram. Underskottet beror bland annat på en 

några större  obudgeterade kostnader av engångskaraktär. Bland 

annat har avsättningar gjorts för länsgemensamma satsningar på 

kollektivtrafiken med 4,8 mkr och nedskrivning av exploaterings-

projektet med ca 2,8 mkr. 

 

Övertids– och semesterlöneskuldsförändringen ökade under 2013 

med ca 0,4 mkr. Ökningen beror främst på att mätpunkten för 

skulden flyttats fram med en månad jämfört med tidigare år. 

 

 

Kommunen fortsätter sitt arbete med att aktivt  försöka sänka se-

mesterlöneskulden till de anställda. 

 

Kultur– och Fritidsförvaltningen uppvisar ett överskott på 2,6 %. 

Det är framförallt en vakant tjänst inom biblioteket som ger över-

skottet. 

 
Kommunstyrelsens underskott härrör sig från ett kommunövergri-

pande sparkrav på 11,8 mkr som ligger under kommunchefen. 

Förvaltningens resultat tyngs med 2,6 mkr av sparbetinget. Kom-

munstyrelsens egna verksamheter uppvisar ett överskott på kost-

nader för gymnasieskolan. En avsättning på 1 mkr för sociala 

investeringsfonder belastar kommunledningsförvaltningens resul-

tat.  

 

Byggnämnden redovisar ett överskott på 0,5 mkr beroende på 

högre bygglovsintäkter än budgeterat. 

 

Finansförvaltningen redovisar ett överskott på 20,9 mkr. Av över-

skottet kommer ca 9,9 mkr från återbetalning av AFA-premier. 

Skatteintäkter och statsbidrag ger ett överskott på totalt ca 4,7 mkr 

och finansnettot ger ett överskott på 3,4 mkr pga lägre räntekost-

nader. 

 

Prognossäkerhet 
Verksamheterna lämnar 8 gånger per år en budgetuppföljning med 

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

lämnades per den 31 augusti 2013 pekade prognosen på ett årsre-

sultat om 6,3 mkr. Utfallet kom sedan att hamna 0,4 mkr lägre.  

 

Den sista prognosen som gjordes i november visade ett resultat på 

6,8  mkr.  
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Verksamhet (tkr) Kostnader Intäkter Netto 

ADMINISTRATION -64 800 8 850 -55 950 

SERVICEFUNKTIONER -8 316 909 -7 407 

ARBETSSAVDELNING -7 966 7 339 -627 

FASTIGHETSKOSTNADER -32 633 31 721 -912 

KOST-/STÄDSERVICE -33 513 33 975 462 

GEMENSAMMA KOSTNADER -2 434 37 -2 397 

NÄMNDER -4 780 62 -4 718 

STÖD TILL POLITISKA PARTIER -531 0 -531 

REVISION -590 0 -590 

ÖVRIG POLITISK VERKSAMHET -4 191 953 -3 238 

FYSISK O TEKNISK PLANERING -6 668 5 037 -1 630 

KONSUMENT- O ENERGIRÅDGIVNING -805 560 -245 

NÄRINGSLIVSBEFRÄMJANDE. ÅTGÄRDER -1 367 117 -1 250 

TURISTVERKSAMHET -2 382 542 -1 839 

GATOR O VÄGAR  -11 745 677 -11 068 

PARKER -3 673 556 -3 117 

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD -9 128 7 717 -1 412 

RÄDDNINGSTJÄNST. O SAMHÄLLSSKYDD -5 718 510 -5 208 

ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET -1 626 0 -1 626 

ALLMÄN KULTURVERKSAMHET -1 530 230 -1 300 

BIBLIOTEK -4 126 74 -4 052 

MUSIKSKOLA/KULTURHUS -2 952 329 -2 623 

FRITIDSVERKSAMHET -7 350 1 780 -5 569 

FRITIDSGÅRDAR -362 114 -248 

FÖRSKOLA -47 915 6 607 -41 307 

FRITIDSHEM -15 115 3 393 -11 722 

SKOLVERKSAMHET.FÖR BARN O UNGDOM -93 952 1 218 -92 734 

PEDAGOGISK VERKSAMHET -5 820 0 -5 820 

GYMNASIESKOLA -59 432 1 274 -58 158 

VÅRD O OMSORG ENLIGT SOL o HSL -137 492 14 110 -123 383 

INSATSER ENLIGT LSS -59 302 11 296 -48 006 

ÖVRIG VÅRD. -5 962 776 -5 186 

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST -2 959 184 -2 775 

ÖPPNA INSATSER -1 022 297 -724 

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG -18 516 2 855 -15 661 

FLYKTINGVERKSAMHET -15 721 17 352 1 631 

ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER -14 073 11 158 -2 915 

ARBETSOMRÅDEN OCH LOKALER -777 1 500 723 

KOMMERSIELL VERKSAMHET -52 49 -3 

BOSTADSVERKSAMHET -3 022 125 -2 898 

HAMNVERKSAMHET -342 93 -250 

KOMMUNIKATIONER -4 889 0 -4 889 

VATTENFÖRSÖRJNING -11 366 11 366 0 

AVLOPPSHANTERING -13 872 13 872 0 

AVFALLSHANTERING -7 934 7 934 0 

VERKSAMHETENS KOSTNADER/INTÄKTER. -10 256 24 216 13 960 

FINANSIELLA. KOSTNADER/INTÄKTER -29 655 552 738 523 083 

Totaler -778 628 784 500 5 872 
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 Bokslut Budget Avvikelse Bokslut Budget Avvikelse 

 2013 2013 2013 2012 2012 2012 

Nämnd/styrelse       
Kommunstyrelsen -17 707 -8 367 -9 340  -24 734 -6 553 -18 181 

Tekniska nämnden -25 154 -64 621 39 467 -22 684 -42 372 19 688 

varav VA -8 634 -8 820 186 -9 572 -9 770 198 

Sydnärkes Byggnämnd -209 -419 210 0 -419 419 

Kultur- och fritidsnämnden -776 -700 -76 -842 -1 135 293 

Barn- och utbildningsnämnden -1 062 -1 860 798 -1 474 -1 875 401 

Socialnämnden -613 -1 561 948 -894 -1 272 378 

Summa investeringsredovisning -45 521 -77 528 32 007 -50 628 -53 626 2 998 

Kommentarer till investeringsredovis-

ningen 
De totala investeringarna understeg budget med 32,0 mkr.  

Jämfört med föregående år har 59 % aktiverats i år mot 94% 2012. 

Det finns fortfarande en diskrepans mellan budgeterad investe-

ringsvolym och utförda investeringar. 

 

Kommunens totala investeringar motsvarar 176 % av årets kostna-

der för avskrivningar. Skattekollektivets investeringar uppgår till 

81 % av de totala investeringarna. 

 

Kommunstyrelsens investeringsbudget lämnar ett underskott 

mot budget om –9 340 tkr. Främsta orsaken är att exploateringen 

av Edö redovisas som ett investeringsprojekt på kommunstyrelsen. 

Projektet är nu slutfört och har i bokslutet 2013 delats upp i en 

exploateringsdel och en investeringsdel. Vid uppdelningen upp-

stod ett nedskrivningsbehov på de 26 färdigställda tomterna på 

sammantaget ca 2,8 mkr.  

 

Tekniska nämndens investeringar gällande skattekollektivet har 

en positiv avvikelse om 39 mkr. Aktiveringsgraden är 39%. Under 

2013 har arbetet fortsatt med att genomföra energieffektiviserande 

åtgärder och investeringar för att öka tillgängligheten i kommu-

nen. Förseningen avseende det nya kunskaps- och kulturcentret 

utgör 16,2 mkr av det som inte har aktiverats i investeringsbudge-

ten.  Även projektet med citycampingen (3,6 mkr) och utköp av 

gatubelysning (7,3 mkr) har försenats. 

 

Avgiftskollektivet lämnar ett överskott mot budget med 5,4 mkr. 

Det betyder att de budgeterade investeringarna har utförts enligt 

plan men att återvinningscentralen (5 mkr) har försenats och ge-

nomförs 2014.   

Byggnämndens investeringar avser inventarier till den nya 

nämnden. Avvikelsen avser inköp av ett nytt datasystem 

som kommer att köpas in 2013-14 . 

 

Kultur- och Fritidsnämndens investeringar avser till stor 

del utbyte av maskiner.  

 

Barn– och utbildningsnämndens investeringar ligger ca 

0,8 mkr under budget och avser framför allt inventarier till 

barnomsorg och idrottshallar samt it-utrustning.  

 

Socialnämndens investeringar avser till stort inventarier till 

verksamheten. Överskottet beror på att ett nytt datasystem 

kommer senareläggas till 2014. 
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Projekt Bokslut Budget Avvikelse ombudgeteras 

ÅTGÄRDER IT-NÄTET -530 550 20  

TELEFONI -5 235 230  

BOKNINGSSYSTEM PÅ TURISTB 0 50 50 50 

RÅDHUSET FAST.NÄT . -438 714 276  

INVENTARIER -250 100 -150  

ANSLAGSTAVLOR PÅ LANDSBYGD 0 50 50 50 

EDÖ ETAPP II -12 357 0 -12 357  

EKONOMISYSTEM -762 1 400 638 638 

SAMFÖRLÄGGN. KANALISATION -518 942 425  

WEBBPLATS -240 367 127 127 

E-TJÄNSTEPLATTFORM -221 145 -76  

KOMMUNAL LEDNINGSPLATS 0 123 123  

IT-SAMORDNING. I SYDNÄRKE 0 300 300  

RÅDSALEN RENOVERING -185 41 -144  

VÄLKOMSTTAVL RV50 O LV205 0 250 250 250 

VIRITUELLA SERVRAR -575 600 25  

FASTIGHETSFÖRVÄRV -1 593 2 500 908  

FASTIGHETSFÖRSÄLJNING 2 191 0 2 191  

INV. TEKNISK FÖRVALTNING 0 120 120  

MASKINANSKAFFNING -1 519 2 830 1 311  

ELCYKLAR -104 100 -4  

UTBYGGN WC-ANLÄGGN HARGE -263 140 -123  

CITYCAMPING STAPELÄNGEN -66 3 500 3 435 3 435 

FÖRBÄTTRINGAR BADPLATSER -117 200 83 83 

KÖKSUTRUSTNING -171 200 29  

KOSTDATASYSTEM -118 275 157 157 

TILLGÄNGLIGHET FUNKTIONSH -375 1 500 1 125  

TILLGÄNGLIGHET TORGET -830 700 -130  

ENERGIEFF.  ÅTGÄRDER -2 267 2 300 34  

INV I FÖRNYELSEBAR ENERGI 0 500 500  

KUNSKAPS- O KULTURCENTRUM -8 791 25 000 16 209 16 209 

SERIEKOPPL BRANDV FÖRSKOLOR -75 200 125  

LEKUTRUSTNING FÖRSKOLOR -122 300 178  

UTEMILJÖ ÅMMEBERGS SKOLA -848 900 52  

UNDERHÅLLSPLANERING -129 100 -29  

VÄRMEPUMPAR -562 1 200 638  

FÖRSTUDIE AVS ÄLDREBOENDE -144 500 356 356 

ASFALTERING AV GATOR -1 512 1 500 -12  

PARKERING LANDSKYRKAN -559 500 -59  

BROINVENTERING -46 100 54  

EFFEKTIVARE GATUBELYSNING -146 476 330  

GATUBEL. ESTABOV  BERGSL. -73 100 28  

GATUBEL PARALLELLV OLSH -111 150 39  

GATUBELYSNING ASKERSUND 0 7 300 7 300 7 300 
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STRANDPARKEN -13 40 27  

BORGMÄSTARHOLMSBRON 0 100 100 100 

UTRUSTNING LEKPARKER -111 200 89  

ÅTGÄRDER VATTENFÖRS.PLAN -487 500 13  

ÅTGÄRDER SANERINGSPLAN -532 500 -32  

RÖNNVÄGEN ÅMMEBERG -241 150 -91  

ÖDESDOVRAV. KÅRBERG -69 100 31  

STYR O ÖVERVAKN.SYSTEM. -102 120 18 18 

PROCESSFÖRB. ARV, HAMMAR -2 924 2 250 -674  

ALLM VA-ANL G. SOLVIK -140 300 160  

ALLM VA-ANL A-SUNDSBY -2 875 2 200 -675  

ÅTG ENL FÖRN.PL LEDN. NÄT -577 809 232 232 

ALLM VA-ANL KÄRRA UDDE -447 1 766 1 320 1 320 

HARGE VA-V. ,HÖGA FÄRGTAL -44 50 6  

ÅTERVINNINGSCENTRAL -210 5 000 4 790 4 790 

ÅVC, FORDON 0 225 225 225 

BYGGNÄMND INVENTARIER 0 14 14 14 

DATASYSTEM -210 350 140 140 

HEMSIDA BYGGNÄMND 0 55 55 55 

PASSAGESYSTEM HALLAR -146 115 -31  

SKATE-/CYKELPARK -252 205 -47  

IDROTTSINVENTARIER 0 165 165 50 

INV. BARNOMSORG -176 200 24  

SÄKERHETSÅTG. IDROTTSHALL -88 114 26  

INV. SKOLA -111 200 89  

DATORER ETC. -688 1 125 437 437 

DATASYSTEM 0 56 56 56 

SOCIAL DOKUMENT.LÖSNING 0 480 480  

SÄNGAR OCH TAKLYFTAR -213 330 118  

INVENTARIER 0 65 65  

GRÄVNING VÄLTERV O TRÖSKV -114 200 86  

INKÖP KYLBIL -63 91 28  

TEKNISK GEMENSAM UTRUSTN. 0 45 45  

UTBYTE AV MÖBLER -142 150 8  

DATORER -81 200 119  

Totaler -45 521 77 528 32 007 36 092 



  

                        

Är i allmänhet ett ekonomiskt synsätt att tillvarata personalresur-

serna och en metod för att göra personalekonomiska beräkningar.  

I Askersund vill vi tydliggöra att personalekonomiska nyckeltal i 

synnerhet ska spegla ett synsätt att medarbetarna inte bara är en 

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

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

gör den enskilde individens värde och medarbetarna ställs i verk-

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

ekonomi och ett gott hushållande med de mänskliga resurserna. 

Den personalekonomiska redovisningen ska ge fingervisningar om 

eventuella missförhållanden på våra arbetsplatser så att vi kan 

analysera, åtgärda och förbättra verksamheten.  

 

Kommunens personalekonomiska redovisning ska ses som ett 

övergripande dokument utan anspråk på att ge en heltäckande bild 

av förvaltningarnas verksamheter. Därför är det viktigt att det i 

förvaltningarnas egna verksamhetsberättelser framgår hur kvalitet, 

ekonomi och personalpolitik förhåller sig till varandra kopplat till 

den egna verksamheten.  

 

Uppgifterna gäller antingen 1 november 2013 eller perioden 2013-

01-01 — 2013-12-31.  

 

Som anställda är räknat månadsavlönad personal som är anställd 

på avtal AB (allmänna bestämmelser) inkl helt lediga. En anställd 

kan ha flera anställningar.  

 

Jämförelser görs med föregående år. För en del nya nyckeltal kan 

jämförelser bakåt i tiden inte göras då uppgifterna inte är möjliga 

att få fram. 

 

Antal anställda per nämnd 
Antalet anställda har minskat något. Antalet årsarbetare har mins-

kat med 10 st sedan förra året. Andelen tillsvidareanställda har 

minskat och andelen visstidsanställda har ökat något. Andelen 

kvinnor är närapå lika stor som tidigare. Den genomsnittliga 

sysselsättningsgraden har däremot minskat något.  

Sjukfrånvaron har ökat vilket också avspeglar sig i kostnaden för 

sjuklön.  Mer– och övertidsuttaget har ökat . 

 

De anställda i Askersunds kommun har blivit färre, med lägre 

andel fast anställda,  som jobbar mindre. 

 

Antalet anställda har minskat inom socialförvaltningen och den 

tekniska förvaltningen men ökat något på kommunledningsförvalt-

ningen och barn– och utbildningsförvaltningen. 

Flest antal av kommunens anställda, 45,1%, eller 383 st, arbetar 

inom socialförvaltningen. 

  

 

 

Anställda heltid/deltid 
Andelen heltidsanställda har sjunkit något både bland män och 

kvinnor jämfört med föregående år, men ökat jämfört med 

2008. Andelen kvinnor som arbetar heltid är ungefär den-

samma som 2008. 

Andel heltidsanställningar har minskat inom samtliga förvalt-

ningar förutom kommunledningsförvaltningen. 

Se tabell nedan.  

Endast 47 % av kvinnorna inom socialförvaltningen och 66 % 

av kvinnorna inom tekniska förvaltningen arbetar heltid. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åldersstruktur 

Relationen mellan anställda inom olika ålderskategorier är 

ungefär densamma som föregående år. Antalet 50-59 åringar 

har minskat mest. Andelen anställda över 60 år har ökat något. 

Fortfarande har Askersunds kommun lägre andel yngre an-

ställda och högre andel äldre anställda än länets kommuner 
 

Medelåldern är fortfarande 48 år. Männens medelålder är ett år 

mer än kvinnornas. Lägst medelålder har de anställda i kom-

munledningsförvaltningen. Medelåldern i Askersunds kommun 

är högre än i länet och i kommungruppen. 

 

 

Personalekonomisk redovisning 
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Antal KLF TF KFF BOU SF TOT SBN 

Kvinnor 30 76 11 239 367 725 2 

Män 14 44 7 37 16 124 6 

Summa 44 120 18 276 383 849 8 

 Heltid      Deltid 

% 2013 2012 2013 2012 

Kvinnor 61 64 39 36 

Män 85 88 15 12 

Åldersstruktur i % 2013 2012 2011 2010 

-29 år 6 6 6 6 

30-39 år 19 18 20 20 

40-49 år 27 27 26 27 

50-59 år 31 32 31 30 

60– år 18 17 17 17 

Summa 100 100 100 100 
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mkr 2004 2003 2002 

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

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

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

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

  2004 2003 2002 

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

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

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

 
 

 Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron, mätt i % av överenskommen arbetstid, 

har ökat med 0,12 procentenheter jämfört med 2012. Högst sjuk-

frånvaro har socialförvaltningen, följt av tekniska förvaltningen 

trots att sjukfrånvaron minskat i båda förvaltningarna. Sjukfrånva-

ron har ökat inom kommunledningsförvaltningen och barn– och 

utbildningsförvaltningen. 

106 anställda (12 %) har varit sjukfrånvarande vid sex eller fler 

tillfällen under 2012. Det är en ökning med femton personer jäm-

fört med 2012. 57 st av dessa arbetar inom socialförvaltningen, 

 

15 % av socialförvaltningens anställda. Det är framförallt i ålders-

gruppen 30-49 år som de flesta med många sjukfrånvarotillfällen 

finns. 
Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har ökat 

med 3,55 procentenheter jämfört med 2012. Tekniska förvaltning-

en och socialförvaltningen har högst långtidssjukfrånvaro. 

Den största ökningen har skett inom kommunledningsförvaltning-

en. 

Under 2013 har sammanlagt 65 st anställda vid något tillfälle varit 

sjukskrivna mer än 60 dagar. 31 av dessa har varit sjukskrivna på 

deltid. Det är en minskning med fjorton st anställda totalt. Motsva-

rande siffra 2012 var 79 st anställda, varav 41 på deltid och 2011; 

65 st anställda, varav 32 var sjukskrivna på deltid. 

Flest långtidssjukskrivna finns inom socialförvaltningen, där 35 

anställda under 2013 haft en sjukfrånvaroperiod längre än 60 da-

gar. 16 av dessa har varit sjukskrivna på deltid. 

Det är alltså färre antal långtidssjukskrivna som varit sjukskrivna 

längre tid jämfört med 2012. 

 

Sjukfrånvaron har minskat i åldersgruppen 30-49 år. Fortfarande 

är sjukfrånvaron störst i gruppen anställda 50 år eller äldre.  

Kvinnors sjukfrånvaro har minskat något medan männens sjuk-

frånvaro har ökat med 1,55 procentenheter. 

 

Sjukfrånvaron för resp personalkategori visar att anställda inom 

vård– och omsorgsarbete har högst sjukfrånvaro. Det är inom 

hemtjänst och särskilt boende som de anställda har den allra 

högsta sjukfrånvaron (7,63-11,85 %) . Sjukfrånvaron har ändå 

minskat något för vård- och omsorgspersonal. Men även inom 

teknikarbete (ex kockar och städare) är sjukfrånvaron relativt hög. 

Sjukfrånvaron har ökat mest för anställda inom skol– och barnom-

sorgsarbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalrörlighet 
Personalomsättningen mäts enligt Nyckeltalsinstitutets definition, 

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

snittligt antal anställda under perioden. Mätdatum här är 1 januari 

resp 31 december 2013 till skillnad mot andra tabeller som avser 

antal anställda 1 november 2013. Både tillsvidareanställda och 

visstidsanställda ingår i denna tabell. 

 

Personalomsättningen i kommunen under 2013 var 17,4 %  

(2012: 16 %, 2011: 16,7 %, 2010: 18,6 %) 

 

Under 2013 slutade totalt 75 tillsvidareanställda  

(2012: 92 st, 2011: 80 st; 2010: 54 st).  

 

25 avgick med pension (2012: 36 st, 2011: 33 st; 2010: 27 st) och  

25 slutade på egen begäran (2012: 30 st, 2011: 25 st; 2010: 21 st). 

 

Personalkostnader 
Totalt har lönekostnaderna ökat med 3,5 %. Löneöversyn 2013 

gav löneökningar på 2,87 % totalt. Kostnaden för timavlönade 

ökar och en förklaring kan vara att timavlönade fyller ut 

minskningen av månadsavlönade. Övertidsersättningarna har ökat 

vilket beror på en allmän personalbrist då personal beordras jobba 

övertid för att täcka för frånvaro. Kostnaderna för sjukfrånvaron 

har inte ökat mycket beroende på att den obetalda långtidssjuk-

frånvaron ökar. 

 

Övriga personalkostnader har ökat med 2,2 % totalt. 

Kostnadsökningen för kurser– och konferenser förklaras bla av att 

Askersunds kommun tog över det kommungemensamma jäm-

ställdhetsprojektet Gender Budgeting. De minskade kostnaderna 

för friskvård beror på att socialförvaltningens ESF-projekt upp-

hörde i början på 2013. 

Socialförvaltningen leasar arbetskläder pga ökade hygienkrav 

vilket leder till högre kostnader. 

% 2013 2012 2011 2010 

Kvinnor 6,11 6,26 5,6 5,6 

Män 4,56 3,01 3,1 4,1 

Totalt 5,9 5,7 5,2 5,4 

mkr 2013 2012 2011 2010 

Löner 272,7 262,6 264,4 258,3 

Personalomkostnader 81,2 79,3 80,9 78,8 

Pensioner 31,6 32,5 31,8 26,6 

Övrigt 6,5 6,3 7,6 7,2 

Summa 392,0 380,7 384,7 370,9 

16 

% 2013 2012 2011 2010 

-29 år 3,0 2,3 1,9 2,9 

30-49 år 4,8 5,3 5,0 4,9 

50– år 7,3 6,7 5,8 6,3 

% Totalt 

 2013 2012 

Kommunledning 4,5 3,9 

Teknisk förvaltning 6,4 7,0 

Kultur– och fritid 2,0 6,0 

Sydnärk. Byggförv. 0,5 0,0 

Barn– och utbildningsförv. 4,7 3,4 

Socialförvaltning 7,0 7,6 



  

                        

Förvaltningsberättelse 

Mertid/övertid 

Mer– och övertidsuttaget har ökat med 255 timmar jämfört med 

2012. 

110 anställda är inte alls berättigade till övertidsersättning (2012: 

97 st, 2011: 93 st) . Däribland finns chefer och arbetsledare men 

även handläggare och personal inom barnomsorg och skola. 

Många har årsarbetstid. Årsarbetstidsaldon registreras av resp 

anställd i en särskild excelfil och rapporteras månadsvis till 

närmsta chef, men registreras ej i HR-system. 

Inom socialförvaltningen registreras årsarbetstidssaldon i schema-

planeringssystemet Timecare. 

 

 

Sjuklönekostnad 
I personalkostnaderna ingår även sjuklönekostnader. Arbetsgiva-

ren betalar sjuklön i 14 dagar för varje sjuklöneperiod. År 2013 

uppgick sjuklönekostnaden, inklusive sjukförsäkringsavgiften, till 

4,7 vilket är en ökning med 1 %  jämfört med 2012. Sedan 2010 

har sjuklönekostnaderna således ökat något. 

Pensioner 
Kommunens pensionsåtagande består av flera delar:  

 

Den individuella delen som avser pensioner intjänade efter 1998, 

betalas ut till de anställda för eget val av förvaltare. År 2013 upp-

gick kostnaden till 15,0 (15,1) mkr inklusive löneskatt. En minsk-

ning med 0,1 mkr. 

 

Utbetalningen av pensioner till arbetstagare som redan gått i pens-

ion uppgick till 14,0 (14,9 mkr inklusive löneskatt. En minskning 

med 0,9 mkr jämfört med föregående år. 

 

I balansräkningen finns också pensionsåtaganden om 25,7 (23,2) 

mkr, en ökning med 2,5 mkr, upptagna under rubriken avsättning-

ar. Avsättningen avser bland annat särskild ålderspension och 

förmånsbestämd pension för anställda med en inkomst över 7,5 

basbelopp. 

 

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

nad före 1998, redovisas som en ansvarsförbindelse inom linjen. 

Vid årsskiftet uppgick denna skuld till 284,3 (268,3) mkr inklusive 

löneskatt.   

mkr 2013 2012 2011 2010 
Antal veckor sjuklön 2 2 2 2 
Sjuklönekostnad (exkl 
po), mkr 

4,7 4,6 4,4 4,4 

     

Semester– och övertidsskulden 
Kommunens semester– och övertidsskuld ökade med 0,5 mkr 

under 2013 och uppgår nu till 23,7 mkr, pga att mätpunkten för 

innestående semester och övertid har flyttats från 31 januari till 31 

december. 

 

Förändringen av skulden bokförs som en kostnadsökning i resul-

taträkningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Under 2014  fortsätter arbetet för att på olika sätt minska se-

mesterlöneskulden, ur såväl ett hälsoperspektiv som ett ekono-

miskt. 

 

 

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

förändringar som krävs för att fullgöra sitt uppdrag. Detta ställer 

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

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

aktighet i det arbete som utförs samt yrkesstolthet.  

 

 

Jämställdhet 
Antalet chefer och andelen kvinnliga chefer är färre än 2012. An-

delen kvinnliga anställda är en procentenhet lägre än 2012. 

 

Om andelen kvinnliga chefer sätts i relation till andelen kvinnliga 

anställda erhålls en indikation på jämställdhet. Ett värde på under 

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

I Askersund blir värdet 0,75, vilket är något sämre än tidigare år. 

I genomsnitt har en chef i Askersunds kommun 22,2 medarbetare, 

vilket är detsamma som föregående år. Skillnaden mellan manliga 

och kvinnliga chefer har ökat. En kvinnlig chef har i genomsnitt 

29,7 medarbetare vilket är 27 % mer än genomsnittet. En manlig 

chef har 8,8 medarbetare vilket är ca 38 % av genomsnittet. 

 

En förklaring är att inom barn– och utbildningsförvaltningen och 

socialförvaltningen finns majoriteten av de kvinnliga cheferna och 

de har även stora grupper med medarbetare. 

Inom tekniska förvaltningen finns förhållandevis många chefer 

eftersom verksamheterna är av ganska olika karaktär. Här är också 

andelen män större än övriga förvaltningar.  

 

Inom tekniska förvaltningen liksom inom kultur– och fritidsför-

valtningen och kommunledningsförvaltningen är de flesta chefer 

även handläggare av olika ärenden. 

Semester- och övertidsskuld
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mkr 2012 2011 2010 2013 

Individuell del 15,1 14,9 15,2 15,0 

Pensionsavsättning 23,2 20,9 16,3 25,7 

Ansvarsförbindelse 268,3 268,4 247,4 284,3 

Summa 306,6 303,1 278,9 325,0 
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Kommunen 

Resultat och kapacitet 
Verksamhetens nettokostnader har ökat med 1,9 % mellan 

2012 och 2013, medan skatteintäkter inklusive den kommunal-

ekonomiska utjämningen ökade med 2,0 %. Finansnettot blev 

sämre än föregående år, 0,6 mkr. Orsaken är främst högre rän-

tor för pensionsskulden 

 

 

 

Kommunens resultat uppgick 2013 till 5,9 mkr. Detta är 0,1 

mkr bättre än år 2012. Jämför man med budget är resultatet 2,9 

mkr bättre. Orsaken till det blygsamma överskottet mot budge-

ten finns i finansförvaltningen. Återbetalning av AFA-premier, 

skatter, statsbidrag och finansiella poster de främsta förklaring-

arna. Nämnderna uppvisar ett negativt resultat om ca 17 mkr. 

År 2012 lämnade nämnderna ett negativt resultat om 14 mkr. 

Denna negativa trend måste brytas under 2014. 

 

Årets resultat i förhållande till skatter inklusive kommunaleko-

nomisk utjämning uppgår till 1,1 %, vilket ska jämföras med 

den nivå som man allmänt brukar beteckna som god ekono-

misk hushållning om 2 %.  Ett sådant resultat minskar radikalt 

utrymmet för att över en längre tid skattefinansiera större delen 

av en normal investeringsvolym. Av tabellen framgår att det är 

finansförvaltningen som svarar för resultatet. Det är värt att 

notera att  nämnderna  lämnar ett negativt resultat, dock med 

stora inbördes skillnader, som kan noteras i driftredovisningen. 

Skatte– och nettokostnadsutveckling 

Förändring i % 
 
Skatteintäktsutveckling 

2013 
 

2,0 

2012 
 

-1,7 

2011 
 

0,4 

Nettokostnadsutveckling 1,9 -3,5 3,3 

Årets resultat 

 2013 2012 2011 

Årets resultat i tkr 
- varav facknämnder 
 -varav finansen 

5 872 
-17 990 
20 922 

-4 615 
-17 131 
17 791 

5 777 
-14 040 
16 448 

Årets resultat/skatter, % 1,1 -0,9 1,1 

Askersunds kommun redovisade 2013 ett positivt resultat på 5,9 

mkr mot 5,8 mkr år 2012. Investeringsvolymen uppgick till 45,5 

mkr, vilket är 5,1 mkr mindre än 2012. Detta är 32,0 mkr lägre än 

budgeterat. Skattefinansieringen av investeringarna uppgick till 

105  % avseende enbart de skattefinansierade investeringarna. 

Inkluderas den affärsmässiga delen är finansieringsgraden 85 %.  

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

analysera  kommunens resultat, riskförhållanden, kapacitetsut-

veckling samt kontrollen över  den finansiella utvecklingen. Detta 

utgör ett underlag för att bedöma huruvida kommunen har en god 

ekonomisk hushållning eller inte.  

 

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

kontroll. 

 

Resultat 

Vilken balans har kommunen haft över sina intäkter och kostnader 

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

arna. 

 

Kapacitet 

Vilken kapacitet eller förmåga har kommunen att möta finansiella 

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

måga att klara av framtida ekonomiska problem. 

 

Risk 

Finns några risker som kan påverka kommunens resultat och kapa-

citet? Här analyseras kommunens pensionsskuld och finansiella 

åtaganden. 

 

Kontroll 

Vilken kontroll har kommunen över den ekonomiska utveckling-

en? 
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Kommunen 

 

För att uppnå och även behålla en god ekonomisk hushåll-

ning gäller att hålla en balans mellan kostnader och intäk-

ter. För att belysa denna balans används driftkostnadsande-

len. Denna mäter samtliga löpande kostnader inklusive 

finansnettot och relaterar detta till skatter och bidrag för 

den kommunalekonomiska utjämningen. Ligger driftkost-

nadsandelen under 100 % har kommunen en balans mellan 

kostnader och intäkter. För att uppnå en god ekonomisk 

hushållning bör måttet understiga 98 %. 

 

Nettot av verksamhetens kostnader och intäkter ianspråk-

tog 93 % av skatteintäkterna 2013. Avskrivningarna stod 

för 4,9 % och finansnettot för 1,0 %. Detta är en förbätt-

ring jämfört med 2012. Totalt tog kommunens nettokostna-

der inklusive finansnetto i anspråk  98,9 % av skatteintäk-

terna, detta innebär en avvikelse från god ekonomisk hus-

hållning.  

 

 

Askersunds kommuns investeringsvolym uppgick till 45,5 

mkr under 2013. Detta är en volym i paritet med de två 

tidigare åren.  I förhållande till budgeten 2013 har 32,0 

mkr ej investerats. I relation till kommunens bruttokostnad 

investerade kommunen 7,1 % vilket är den nivå som inve-

steringarna bör ligga på för att ha en jämn reinvesterings-

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

en normal nivå.  

 

I förhållande till avskrivningarna ligger dock kommunen 

på en hög nivå, 176 %. Det innebär också att kommunen 

täckte reinvesteringsbehovet i kommunens anläggningar.  

Driftkostnadsandel 

Procentandel 
 
Verksamhetens nettokostnad 

2013 
 

92,9 

2012 
 

93,7 

2011 
 

96,0 

Avskrivningar 4,9 4,2 3,7 

Finansnettoandel 1,1 1,0 1,1 

Driftkostnadsandel 98,9 98,9 100,8 

Årets investeringar 

 
 
Investeringsvolym, mkr 

2013 
 

45,5 

2012 
 

50,6 

2011 
 

44,2 

Investeringar/bruttokostnader % 7,1 8,3 7,0 

Nettoinvesteringar/avskrivningar % 176 232 228 

 

Detta mått mäter hur stor andel av investeringarna som kan 

finansieras med de skatteintäkter som finns kvar när den 

löpande driften är finansierad. Är måttet 100 % eller över 

kan således kommunen betala alla investeringar med egna 

medel och behöver inte låna. Detta innebär att kommunens 

långsiktiga finansiella handlingsutrymme stärks.  

 

Förbättringen mellan 2012 och 2013 beror främst på att ett 

större exploateringsprojekt ingår i investeringsredovisning-

en. 

 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga betalnings-

beredskap och handlingsutrymme.  Måttet visar hur stor 

andel av kommunens tillgångar som finansierats med skat-

teintäkter. Ju högre soliditet, desto bättre finansiellt hand-

lingsutrymme. 

 

Soliditeten har minskat med 0,3 procentenheter mellan 2012 

2013, vilket förklaras av att tillgångarna ökade mer än det 

egna kapitalet ökade.  

 

För att även belysa kommunens totala skuldåtagande avse-

ende pensioner kan pensionsförpliktelserna inom linjen räk-

nas med. Soliditeten uppgår då till –10,1 %, vilket är en för-

sämring med 1,8 procentenheter. 

 

 

Skattefinansieringsgrad av investeringarna i % 

Procent 2013 2012 2011 

Skattefinansieringsgrad av 
de totala investeringarna 

82 65 47 

Skattefinansieringsgrad 
exkl taxe-kollektivens inv. 

105 80 55 

Soliditet  

Procent 2013 2011 2012 

Soliditet 45,3 46,4 45,6 

Soliditet jmf kommungrup-
pen 10 000 – 14 999 inv. 

48,8 46,8 46,9 

Tillgångsförändring, mkr 16,1 11,3 21,9 

Förändring av eget kapital, 
% 

2,6 -2,0 2,6 

Soliditet inkl pensionsför-
pliktelser 

-10,1 -8,3 -10,0 
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Kommunens tillgångar har till 54,7 % finansierats med främ-

mande kapital.  Detta mått kallas skuldsättningsgrad och är mot-

satsen till soliditet. 

 

Vid årsskiftet 2013 var 32,8 % av kommunens skulder långfris-

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

De kortfristiga skulderna har minskat från 2012 och det betyder att 

skulderna ska betalas inom ett år. Merparten av skulderna förfaller 

dock till betalning betydligt snabbare än så, ofta en månad.  

Askersunds kommuns skattesats uppgår till 21,38 kr per skattek-

rona vilket är 24 öre lägre än den genomsnittliga skattesatsen i 

länet. Den totala utdebiteringen är 32,4 % av den beskattningsbara 

förvärvsinkomsten. 

Risk-kontroll 

 

Skuldsättningsgrad 

Procent 
 
Total skuldsättningsgrad 

2013 
 

54,7 

2012 
 

54,4 

2011 
 

53,6 

varav avsättningsgrad     
pensioner 

5,0 4,7 4,4 

- varav långfristig skuldsätt-
ningsgrad 

32,8 31,8 30,9 

- varav kortfristig skuldsätt-
ningsgrad 

15,8 18,0 18,3 

Kommunalskatt 

 2013 2012 2011 

Askersund 21,38 21,38 21,72 

Örebro län 21,62 21,48 21,70 

Riket 21,55 21,45 21,56 

Likviditet ur ett riskperspektiv 

 2013 2012 2011 

Kassalikviditet, % 24,3 21,2 16,5 

Balanslikviditet, % 116,9 92,1 91,9 

Likvida medel, mkr 19,8 19,0 14,4 

Rörelsekapital, mkr 13,7 -7,1 -7,1 

Kommunens kassalikviditet, har under det senaste året förbätt-

rats något men ligger fortfarande på en för låg nivå då den stora 

investeringsvolymen skett utan extern upplåning. Tittar man på 

balanslikviditeten har även den förbättrats och ligger på en nivå 

om ca 117 % . Detta innebär dock att kommunen på kort– och 

medellång sikt inte behöver vidta alltför omfattande åtgärder 

för att möta betalningstoppar. Kommunen har under 2010 säk-

rat upp med en kreditförsäkran om 10 mkr att nyttja om så 

behövs.  

 

I detta mått ingår alla skulder och finansiella tillgångar som 

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

speglar den handlingsberedskap som ligger mellan soliditets-

måttet och likviditetsmåtten.  

 

De finansiella nettotillgångarna är relativt konstanta mellan 

åren med små avvikelser som kan förklaras av lägre likviditet 

men också lägre kortfristiga skulder.  

 

Kommunens totala pensionsåtagande inklusive löneskatt upp-

gick vid årsskiftet till 325,0  mkr. 87 % av dessa avser åtagan-

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

lansräkningen enligt kommunal redovisningslag utan återfinns i 

ansvarsförbindelsen. Pensionsutbetalningarna uppgår till drygt 

14,0 mkr under 2013 och kommer i princip att fördubblas fram 

till 2024.  För att möta dessa utbetalningar har kommunen, i 

begränsad omfattning dock, avsatt medel för detta åtagande. 

Vid årsskiftet hade kommunen ca 16 mkr placerade. Reste-

rande del har kommunen använt till investeringar för att hålla 

nere låneskulden. Under 2013 har ingen särskild inlösen av 

ansvarsförbindelsen gjorts. 

Finansiella nettotillgångar 

mkr 
Omsättningstillgångar+ 
Finans. anl.tillgångar 

2013 
 

139,1 

2012 
 

125,4 

2011 
 

134,6 

Kort– och långfristiga skul-
der 

-250,1 -247,7 -233,9 

Netto -111,0 -122,3 -99,3 

Pensionsåtagande 

mkr 
Individuell del 

2013 
15,0 

2011 
14,9 

2012 
15,1 

Pensionsavsättning 25,7 20,9 23,2 

Ansvarsförbindelse 284,3 268,3 268,4 

Summa 325,0 306,6 303,1 
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Prognossäkerhet och budgetföljsamhet 
Genom att ha en bra prognossäkerhet ges kommunen bättre förut-

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

man en prognossäkerhet under 1 % av kostnadsomslutningen är 

det att betrakta som en god prognossäkerhet. Budgetföljsamhet är 

ett annat mått på kommunens finansiella kontroll, avvikelsen bör 

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

18,0 mkr i bokslut 2013.  Detta är ca 2,6 mkr sämre än nämnder-

nas senaste prognos upprättad i november 2013. Nämndernas 

prognoser utifrån ett helårsperspektiv hade en hög precision även 

om vissa enskilda nämnder bör arbeta med kvaliteten i sina pro-

gnoser. 

Borgensåtaganden 
Borgensåtaganden uppgår till 307,1 mkr. Det är 62,1 mkr högre än 

år 2012. Ökningen beror främst på att AskersundsBostäder AB 

ökat sin låneskuld pga nybyggnationer (36 mkr) och nyupplåning 

för Askersunds Kommunfastigheter ABs renoveringsarbeten i 

gamla Askersundsverken.  Huvuddelen av åtagandena (90,6 %) 

avser kommunens tre helägda företag, nämligen Askersundsbostä-

der AB (233,3 mkr), Kommunfastigheter AB (15,0 mkr) och Indu-

strifastigheter AB (30,0 mkr). Risken för att kommunen skall in-

fria borgensåtagandena bedöms vara mycket liten. 

 Sammanställd redovisning 
Den sammanställda redovisningen för  Askersunds kommun redo-

visar ett positivt resultat på 8,3 mkr (8,9 ) . 

 

Placeringar i mkr 

Total pensionsskuld  -284,3 

Företagslån, Kommuninvest ek. förening 1,5 

Strukturerad Infrastruktur, SEK 1,4 

Strukturerad Råvaror, Kommuninvest 1,5 

Bluebay High Yield, Nordea 2,0 

Obligation NDA 2c kalenderstrategisk 1,0 

AIO BRIC, Swedbank 5,2 

AIO europeiska småbolag, Nordea 3,1 

Summa 15,7 

Återlån -268,6 

Koncernens resultat i tkr 

Askersunds kommun 5 872 

Askersunds Bostäder AB 136 

Askersunds Industrifastigheter AB 401 

Sydnärkes Renhållnings AB 0 

Sydnärkes Utbildnings AB 2 596 

Askersunds Kommunfastigheter AB -449 

Avgår resultat inom koncernen -290 

Resultat  8 266 

Balansomslutningen uppgår till 953,6 mkr (874,9). Anläggnings-

tillgångarna har ökat med 60,9 mkr och de långfristiga skulderna 

har ökat med 72,3 mkr. Soliditeten har försämrats från  33,6 % 

till  31,7 %. 

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

hållning är följande: 

 

 Kommunens ekonomiska planering ska präglas av lång-

siktighet och utgå från god ekonomisk hushållning vilket 

innebär att varje generation ska bära sina kostnader för 

sin konsumtion. 

 Det är ekonomin som sätter gränsen för verksamhetens 

omfattning. 

 Det egna kapitalet ska skyddas mot inflationen. 

 Lånefinansiering av investeringar skall undvikas och 

begränsas till den s.k. affärsverksamheten (vatten och 

avlopp mm). 

 Utrymme ska skapas för sparande till kommande pens-

ionsutbetalningar motsvarande minst 1,5 % per år av 

kommunens pensionsskuld. 

 På sikt ska kommunen redovisa årliga resultat som minst 

motsvarar 2 % av skatteintäkter och generella statsbi-

drag. 

 

Efter genomförd analys görs bedömningen att kommunen inte 

har uppfyllt sina finansiella målsättningar och har inte en god 

ekonomisk hushållning i 2013 års räkenskaper. 

Balanskravet 
Balanskravet innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. 

Realisationsvinster ska räknas bort. För 2013 redovisar 

Askersunds kommun ett resultat om 5 872 tkr. Realisations-

vinsterna uppgår till 2 279 tkr, vilket innebär att resultatet enligt 

balanskravet uppgår till 3 593 tkr. I samband med att kommun-

fullmäktige behandlade bokslutet 2008 fattades ett beslut att 

överskottet 2008 skulle kunna komma att användas för oväntade 

kostnadsökningar eller intäktsminskningar som leder till under-

skott de kommande åren. Samma beslut fattades i boksluten för 

2009 och 2010. Under dessa år har följande balanskravsresultat 

redovisats. 

Sammanfattande bedömning 
                        

           Har kontroll över sin totala ekonomiska situation                 

 

                       Resultatet är inte tillfredsställande 

           Hög investeringsnivå 

           Stort pensionsåtagande 

           Nämndernas underskott 

Avstämning Balanskravet, tkr 2013 2012 

Årets resultat 5 872 5 777 

Samtliga realisationsvinster -2 279 -2 432 

Årets resultat efter balanskravsjustering-

ar 3 593 3 345 

medel till resultatutjämningsreserv 0 0 

medel från resultatutjämningsreserv 0 0 

Årets balanskravsresultat 3 593 3 345 

Balanskravsresultat från tidigare år 0 0 

Summa 3 593 3 345 

Balanskravsresultat att reglera 0 0 
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Resultaträkning  

Kassaflödesanalys 
tkr 

 Not 2013 2012 2011 

Intäkter 1 144 901 125 408 125 780 

Kostnader 2 -636 329 - 611 092 - 632 243 

Avskrivningar och nedskrivningar 3 -25 783 - 21 822 - 19 418 

Verksamhetens nettokostnader 
 

 -517 211 - 507 506 - 525 881 

Skatteintäkter 4 438 147 431 542 423 848 

Generella statsbidrag och utjämning 5 90 761 86 948 103 368 

Finansiella intäkter 6 2 272 1 306 956 

Finansiella kostnader 7 -8 097 -6 513 - 6 906 

Årets resultat  5 872 5 777 - 4 615 

 Not 2013 2012 2011 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Årets resultat                                                5 872  5 777  -4 615 

Justerings för av– och nedskrivningar        3 25 783 21 822 19 418 

Övriga justeringar                                       22 5 718 -133 3 580 

Medel från verksamheten före förändring  
av rörelsekapital 

 37 373 27 466 18 383 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar      4 675 1 736 -18 235 

Ökning/minskning förråd                              428 223 -286 

Ökning/minskning kortfristiga skulder         18 -8 209 2 681 -6 462 

Kassaflöde från löpande verksamheten 
 

 34 267 32 106 -6 600 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Investering i materiella tillgångar  -48 406 -55 877 -44 739 

Försäljning av materiella tillgångar  2 885 5 249 538 

Investering i finansiella tillgångar  -8 259 -3 016 0 

Försäljning av finansiella tillgångar  8 135 9 470 1 000 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -45 645 -44 174 -43 201 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     

Nyupptagna lån  10 687 11 207 55 475 

Amortering av skuld  -65 -40 -32 

Ökning av långfristiga fordringar  0 0 -5 626 

Minskning av långfristiga fordringar  15 5 541 15 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
 

 10 637 16 708 49 832 

Periodens kassaflöde  -741 4 640 31 

Likvida medel vid årets början  19 013 14 373 14 342 

Likvida medel vid årets slut  19 754 19 013 14 373 
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Balansräkning 
tkr 

 Not 2013 2012 2011 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Mark, byggnader och tekniska anläggningar  8 338 026 336 075 310 931 

Maskiner och inventarier  9 36 741 36 184 30 335 

Finansiella anläggningstillgångar 10 44 024 42 980 54 765 

Summa anläggningstillgångar 
 

 418 791 415 239 396 031 

Omsättningstillgångar     

Förråd 11 608 1 036 1 259  

Exploateringstillgångar 12 19 166 2 807 2 807 

Kortfristiga fordringar 13 55 554 59 638 61 374 

Kassa och bank 14 19 754 19 013 14 373 

Summa omsättningstillgångar 
 

 95 082 82 494 79 813 

SUMMA TILLGÅNGAR 

 
 

 
 

 513 873 497 733 475 844 

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

Eget kapital 15 232 661 226 789 221 012 

Därav årets resultat  5 872 5 777 -4 615 

Avsättningar     

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 16 25 705 23 213 20 950 

Övriga avsättningar 16 5 363 0 0 

Summa avsättningar 
 

 31 068 23 213 20 950 

Skulder     

Långfristiga skulder 17 168 791 158 169 147 001 

Kortfristiga skulder 18 81 353 89 562 86 881 

Summa skulder 
 

 250 144 247 731 233 882 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 
 

 513 873 497 733 475 844 

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER     

Borgensåtaganden 19 307 125 244 993 216 645 

Övriga åtaganden 20 710 1 431 2 456 

Pensionsåtaganden 21 284 321 268 320 268 439 

Summa panter och ansvarsförbindelser  592 156 514 744 487 540 
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1 Verksamhetens intäkter 2013 2012 

 Försäljningsmedel 5 397 3 737 

 Taxor och avgifter 56 455 52 483 

 - varav barnomsorg 6 209 6 253 

 - varav äldreomsorg 9 919 9 951 

 - varav VA 23 149 18 807 

 - varav renhållning 7 341 6 977 

 - varav övrigt 9 837 10 495 

 Hyror och arrenden 8 661 9 525 

 Bidrag 68 593 52 908 

 - varav bidrag från staten 36 984 23 692 

 - varav bidrag från AMS 9 369 7 565 

 - varav bidrag från försäkringskassa 8 154 5 452 

 - varav bidrag från andra kommuner/ 2 039 2 746 

 - varav EU bidrag 1 025 1 963 

 - varav övrigt 11 022 11 490 

 Övriga intäkter 5 795 6 755 

 - varav reavinster 1 344 2 187 

 Summa 144 901 125 408 

 Jämförelsestörande post AFA 9 905 10 034 

    

2 Verksamhetens kostnader 2013 2012 

 Personalkostnader -358 505 -346 152 

 Pensionskostnader -29 158 -32 367 

 - jmf störande post  0 0 

 Material -36 838 -40 268 

 Tjänster -162 594 -146 810 

 Bidrag -16 591 -15 412 

 Hyreskostnader -18 282 -17 008 

 Avgifter -3 053 -3 321 

 Övriga kostnader -11 308 -9 754 

 - varav reaförluster 175 0 

 Summa -636 329 -611 092 

    
3 Avskrivningar/Nedskrivningar 2013 2012 

 Avskrivning byggnader och mark -13 583 -13 384 

 Avskrivning maskiner och inventarier -8 286 -7 655 

 Nedskrivning matr.anläggningstillg. -3 914 -783 

 Summa -25 783 -21 822 

    
4 Skatteintäkter 2013 2012 

 Kommunalskatt 439 509 421 570 

 Slutavräkning 190 80 

  Preliminär slutavräkning -2 691 5 104 

 Mellankomm kostnadsutjämning 1 139 4 788 

 Summa 438 147 431 542 

    
5 Gen. Statsbidrag och utjämning 2013 2012 

 Inkomstutjämningsbidrag 76 461 75 561 

 Kommunal fastighetsavgift 23 291 23 220 

 Bidrag från LSS-utjämning 7 541 5 183 

 Regleringsavgift/bidrag 5 025 5 482 

 Kostnadsutjämningsavgift -21 557 -22 498 

 Summa 90 761 86 948 

    
 Summa not 4 och 5 528 908 518 490 

6 Finansiella intäkter 2013 2012 

 Utdelningar 132 0 

 Räntor på likvida medel 355 446 

 Övriga finansiella intäkter 1 785 860 

 -varav reavinst 935 225 

 Summa 2 272 1 306 

    

7 Finansiella kostnader 2013 2012 

 Räntor på långfristiga skulder -5 072 -5 482 

 Ränta på pensionsskulden -2 920 -843 

 Övriga räntekostnader -105 -188 

 -varav sänkn disk. ränta -2 278 0 

 -varav reaförlust 0 -15 

 Summa -8 097 -6 513 

    

8 Mark, byggnader och tekn.anl.  2013 2012 

 Ackumulerade anskaffningsvärden 592 913 555 190 

 Vid årets början 555 190 515 879 

 Nyanskaffningar 39 571 42 503 

 Avgår investeringsbidrag -101 -216 

 Avyttrade anläggningar -1 747 -2 976 

 Ackumulerade avskrivningar -234 353 -220 770 

 Vid årets början -220 770 -207 386 

 Årets avskrivningar -13 583 -13 384 

 Avyttrade anläggningar 0 0 

 Ackumulerade justeringar -20 534 1 655 

 Vid årets början 1 655 2 438 

 Justering av objekt -18 275 0 

 Årets nedskrivning -3 914 -783 

 Summa 338 026 336 075 

 Därav: Markreserv 9 942 9 984 

 - Pågående ny-,till- och ombyggnad 2 404 43 419 

 - Fastigheter för affärsverksamhet 88 294 72 418 

 - Verksamhetsfastigheter 172 691 164 503 

 - Publika fastigheter 60 810 40 895 

 - Fastigheter för annan verksamhet 2 650 3 779 

 - Övriga fastigheter 1 235 1 077 

    

9 Maskiner och inventarier  2013 2012 

 Ackumulerade anskaffningsvärden 125 384 118 008 

 Ingående anskaffningsvärde 118 008 105 275 

 Nyanskaffningar 9 717 13 591 

 Avgår investeringsbidrag -782 0 

 Avyttrade maskiner -1 559 -858 

 Ackumulerade avskrivningar -89 016 -82 072 

 Vid årets början -82 072 -75188 

 Avyttringar 1 342 771 

 Årets avskrivningar -8 286 -7 655 

 Ackumulerade justeringar 373 248 

 Vid årets början 248 248 

 Justering av objekt 125 0 

 Summa  36 741 36 184 

 Därav:    

 - Fordon 3 643 3 884 

 - Maskiner 6 498 6 591 

 - Övriga inventarier 26 600 25 709 
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10 Finansiella tillgångar 2013 2012 

 Aktier och andelar:   
 Länstrafiken i Örebro AB 0 0 

 Sydnärkes Renhållnings AB 50 50 

 Askersunds Industrifastigheter AB 50 50 

 Askersundsbostäder AB 7 842 7 842 

 Askersunds kommunfastigheter AB 17 500 17 500 

 Kommuninvest ekonomisk förening* 305 305 

 *Se upplysning sid 26   

 Kommentusgruppen 1 1 

 Kreditgarantiföreningen  82 82 

 Bostadsrätter 22 22 

 Förenade småkom´s försäkrings AB 2 000 2 000 

 Övrigt 7 7 

 Placeringar:   
 Obligationer 15 675 14 616 

 Långfristiga fordringar:   
 Föräldrakooperativet Dagsländan 405 420 

 Trafikverket 0 0 

 Askersunds kommunfastigheter AB 100 100 

 Årets amorteringar -15 -15 

 Summa 44 024 42 980 

    
11 Förråd 2013 2012 

 Olja 481 753 

 VA-lager 127 283 

 Summa 608 1 036 

    

12 Exploateringstillgångar 2013 2012 

 Exploat.tillg. färdiga att avyttra 19 166 2 807 

 Industrimarken är värderad per kvm   

13 Kortfristiga fordringar 2013 2012 

 Kundfordringar 9 749 4 511 

 Skattefordringar 15 244 10 817 

 Balanserad fordran VA 3 010 743 

 Förutbet kostnader/upplupna intäkter 27 507 43 469 

 Nästa års amorteringar 15 15 

 Övriga kortfristiga fordringar 29 83 

 Summa 55 554 59 638 

    
14 Kassa och bank 2013 2012 

 Kassa 0 0 

 Plusgiro 150 178 

 Bank 19 604 18 835 

 Summa 19 754 19 013 

    

15 Eget kapital 2013 2012 

 Ingående eget kapital 226 789 221 012 

 Årets resultat 5 872 5 777 

 Summa 232 661 226 789 

    
16 Avsättningar  2013 2012 

 Ingående avsättning 23 213 20 950 

 Nyintjänad pension 728 1 956 

 Pensionsutbetalningar -968 -956 

 Ränte– och basbeloppsuppräkningar 516 843 

 Förändring av löneskatt 486 442 

 Sänkning av diskonteringsränta 1 833 0 

 Sociala Investeringsfonder 1 000 0 

 Övrigt -103 -22 

 Avsättning Citybaneavtalet 4 363 0 

 Summa 31 068 23 213 

 Aktualiseringsgrad 92,0 % 91,0 % 

    
17 Långfristiga skulder 2013 2012 

 Ingående skuld 158 169 147 001 

 Nya lån 10 000 10 000 

 Skuld till va-kollekt., ny periodisering 687 1 208 

 Skuld till va-kollekt., upplösning -65 -40 

 Summa 168 791 158 169 

 Långivare   

 Kommuninvest i Sverige 165 000 155 000 

 Anslutningsavg. VA-kollekt. 3 791 3 169 

    

18 Kortfristiga skulder 2013 2012 

 Leverantörsskulder 14 303 21 860 

 Semester- och övertidsskuld 23 675 23 211 

 Arbetsgivaravgifter o anst skatter 12 128 13 027 

 Individuell del inkl löneskatt 18 066 18 064 

 Förutbetalda intäkter 4 685 2 767 

 Mervärdesskatt och prel skatt 3 170 2 589 

 Periodiserade räntor 1 064 1 749 

 Övriga upplupna kostnader 2 988 5 353 

 Balanserad skuld avfalls-kollektivet 1 274 942 

 Summa 81 353 89 562 

    
19 Borgensåtaganden 2013 2012 

 Kommunägda företag: 303 726 241 526 

 Varav Askersundsbostäder AB 233 316 197 316 

 Varav Askersunds Industrifastigheter 30 000 18 800 

 Varav Askersunds Kommunfastighet- 15 000 0 

 Varav Sydnärkes utbildningsförbund 25 410 25 410 

 Egna hem och småhus: 355 409 

 Varav SBAB 317 367 

 Varav Bostadskreditnämnden 38 42 

 Föreningar 44 58 

 Bra Fastigheter AB 3 000 3 000 

 Summa 307 125 244 993 

    
20 Övriga åtaganden 2013 2012 

 Leasingavtal bilar  677 1 412 

 Leasingavtal kopieringsmaskiner 33 19 

 Summa 710 1 431 

    
21 Pensionsåtaganden 2013 2012 

 Ingående värde 268 320 268 439 

 Utbetalningar -10 314 -11 047 

 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 6 808 10 660 

 Förändring av löneskatt 3 124 -23 

 Övrigt -453 291 

 Bromsen 0 0 

 Sänkning av disk.räntan, jmfstörande 16 836 0 

 Summa 284 321 268 320 

 Aktualiseringsgrad 92,0 % 91,0 % 

 Förpliktelsen minskad genom försäkring. Överskottsandel  

 I försäkring 0 tkr.   

    

22 Övriga justeringar 2013 2012 

 Reaförluster/reavinster -2 137 -2 396 

 Justering för gjorda avsättningar 7 855 2 263 

 Summa 5 718 -133 



  

                        

Den kommunala redovisningslagen 
Det som reglerar hur den kommunala redovisningen skall utformas är dels 

god redovisningssed samt den kommunala redovisningslagen. Här regleras 

hur kommunens ekonomiska resultat och finansiella ställning skall redovi-

sas i en resultaträkning, en balansräkning samt en finansieringsanalys. För 

att beskriva kommunens interna redovisning används en drift– och inve-

steringsredovisning. Dessutom skall kommunen upprätta en sammanställd 

redovisning. Denna utgörs av resultat– och balansräkningar samt betal-

ningsflöde för kommunen och de bolag där kommunen har ett betydande 

inflytande.  

Redovisningsprinciper 
Redovisningslagen tydliggör även en del principer för den ekonomiska 

redovisningen. Dessa är:  

 Principen om pågående verksamhet. 

 Principen om transparens eller öppenhet. 

 Försiktighets– och matchningsprincipen. 

 Kongruensprincipen. 

 Objektivitetsprincipen. 

 Principen om historiska anskaffningsvärden. 

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

samheten är tänkt att fortsätta kontinuerligt och är utgångspunkten för de 

övriga principerna.  

Sammanställd redovisning 
Askersunds kommunkoncern omfattar förutom kommunen även aktiebo-

lag där kommunen har ett väsentligt inflytande, minst 20 %. I kommun-

koncernen ingår för 2013: 

Askersunds Bostäder AB, 100 % 

Askersunds Industrifastigheter AB, 100 % 

Askersunds Kommunfastigheter AB, 100 % 

Sydnärkes Utbildningsförbund, 31,85 % 

Sydnärkes Renhållnings AB, 50 %. 

 

Askersunds Industrifasigheter AB äger 52% i Askersunds Logistikfastig-

heter AB. Enligt RKR 8.2 får företag vars verksamhet är av obetydlig 

omfattning  undantas från de sammanställda räkenskaperna, vilket har 

gjorts med Askersunds Logistikfastigheter AB.  

 

Den sammanställda redovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden 

med proportionell konsolidering. Det innebär att kommunens bokförda 

värden på aktier i bolaget har eliminerats mot bolagets egna kapital vid 

förvärvet.  

 

Justering av olikheter i avskrivningsprinciper har inte skett. Kapitaldelen 

av obeskattade reserver  ingår i eget kapital. Under avsättningar ingår nu 

endast skatteskuld obeskattade reserver samt pensionsskuld och uppskju-

ten skatt för bolagen. Interna poster av väsentlig betydelse har eliminerats.  

Tillämpade redovisningsprinciper 
I 2013 års bokföring och bokslut har den kommunala redovisningslagens 

bestämmelser i allt väsentligt tillämpats. 

 

Skatter 
Den preliminära slutavräkning för år 2013 följer prognosen i SKL´s cirku-

lär 13:72.  

 

Löner och övriga löneförmåner 
Redovisas enligt kontantmetoden, förutom retroaktiva löner enligt nya 

löneavtal. 
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Semester– och övertidsskuld 
Semester och övertidsskuld är bokförd som en kortfristig skuld. Skuldför-

ändringen bokas mot respektive verksamhet i resultaträkningen. 

Skulden beräknas from 2013 per 31/12. 

 

Pensionsåtaganden 
Pensionsskulden redovisas enligt blandmodellen.  

Den pensionsskuld som uppkommit efter 1998-01-01 redovisas som en 

avsättning i balansräkningen. Beräkningarna har utförts av KPA enligt 

RIPS 07. Den årliga förändringen av pensionsskulden redovisas bland 

verksamhetens kostnader i resultaträkningen. Den finansiella delen av 

pensionsskuldsökningen redovisas som en finansiell kostnad. Den indivi-

duella delen av avtalspensionen, inklusive löneskatt, är kostnadsförd och 

redovisas som en kortfristig skuld, då utbetalning sker i mars.  

Pensionsåtaganden inklusive löneskatt som uppkommit före 1998 redovi-

sas som en ansvarsförbindelse. 

Årsarvoderade förtroendevalda får pension enligt det kommunala pens-

ionsreglementet (KF §55/92). Från 2011 finns ett nytt reglemente. 

De förtoendevaldas pensionsskuld ingår inte i kommunens redo-

visning. 

 

Anläggningstillgångar 
Kommunen anser att värdet på en investering skall motsvara minst ett 

basbelopp och ha en livslängd om minst tre år. Anläggningstillgångar ska 

värderas efter anskaffningstidpunkten enligt Redovisningsrådets rekom-

mendation nr 12. Kommunen har sammanställt sina anläggningstillgångar 

efter denna rekommendation. Sammanställningen har arkiverats i huvud-

boken och tillsammans med anläggningsregistret. 

Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas ursprungliga nettoanskaff-

ningsvärde enligt rak nominell metod. Avskrivningen startar året efter 

investeringsåret och innebär att kommunen ej följer rekommendationen 

från Rådet för kommunal redovisning. Avskrivningstid utgår från rådets 

idéskrift. Anpassningar har gjorts efter anläggningarnas speciella förutsätt-

ningar. 

 

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

nen under kf skuld/fordran. I enlighet med RKR´s rekomendation nr 18 så 

bokförs över/underuttag av intäkter som fordran/skuld då dessa verksam-

heter ska vara taxefinansierade. Detta innebär att taxekollektivens resultat 

är noll i resultaträkningen.  

 

Kommuninvest 
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 274 kommuner som per 2013-
12-31 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 med-

lemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd bor-

gensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhål-
lande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av 

Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlems-

kommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk före-
ning.  

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Askersunds kommuns 

ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2013-12
-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 269 401 

727 843 kronor och totala tillgångar till 271 338 145 992 kronor. Kommu-

nens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 612 001 659 kronor och 
andelen av de totala tillgångarna uppgick till 616 459 475 kronor.  

 

*Andelskapitalet i Kommininvest ek förening avser inbetalt andelskapital.  

Askersunds kommuns totala andelskapital i Kommuninvest ekonomisk 

förening uppgick 2013-12-31 till 3 028 tkr. 
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Ekonomi 
Kommunstyrelsen redovisar totalt ett underskott mot budget på 2 

459 tkr. Det samlade resultatet för förvaltningens egna verksam-

heter ger ett överskott på 179 tkr.  

 

Gymnasieskolan ger ett överskott på 1 099 tkr då utbildningsför-

bundet sänkt medlemsbidraget 2013. Dessutom har antalet elever 

från Askersund minskat i förhållande till de bägge andra medlem-

marna. 

Arbetsmarknadsåtgärderna har ett överskott 2013 på 758 tkr då 

enheten har fått fler anvisningar från Arbetsförmedlingen av ar-

betslösa som är i Jobb- och utvecklingsgarantins FAS 2 och 3.  

 

Askersunds kommunen har 2013 avsatt 1,0 mkr att användas för 

sociala investeringsfonder. Avsättningen har i resultatet belastat 

kommunstyrelsens konto för strategiska utvecklingskostnader.  

 

På kommunledningsförvaltningen ligger även hela kommunens 

samlade sparbeting inför budgetåret. Hela sparpaketet lades på 

kommunchefens ansvar och i takt med att de olika besparingarna 

genomfördes skedde en ombudgetering. Av det totala sparbetinget 

på 3 900 tkr vid 2013 års början ligger fortfarande 2 638 tkr kvar 

på förvaltningen. Totalt har åtgärder motsvarande ca 3,4 mkr kun-

nat realiseras under 2013 varav en del får effekt först under 2014 

och 2015.  

 

Exploateringsprojektet för Edö  har slutförts under året och delats 

upp i anläggnings– och omsättningstillgångar. Exploateringsredo-

visningen visade på ett nedskrivningsbehov på 2 842 tkr vilket 

också belastat årets resultat för Tekniska nämnden.  

 

Utöver exploateringsprojektet Edö har under året investeringar för 

8 367 tkr budgeterats men endast 5 384 tkr förbrukats. Den 

främsta orsaken är att fastighetsförvärv i exploateringssyfte endast 

har skett för 1 592 tkr samt att ett flertal projekt för administration 

och IT har blivit försenade.  

 

Årets verksamhet 
Kommunstyrelsens uppgift är att leda och uppsikt över samtliga 

nämnders verksamhet, vilket även omfattar de kommunala bola-

gen samt de kommunförbund samordna förvaltningen av kommu-

nens angelägenheter.  

Kommunstyrelsen har uppsikt över samtliga nämnders verksam-

het, vilket även omfattar de kommunala bolag samt de kommunal-

förbund som kommunen är medlem i. 

 

Kommunledningsförvaltningen består av administrativa kontoret, 

personalkontoret, ekonomikontoret och kontoret för näringsliv- 

och turism. 

 

Askersund och tre andra Sydnärkekommuner tecknade under 2013 

en överenskommelse om att inleda arbetet med att forma en ge-

mensam IT-nämnd. 
 

Måluppfyllelse 
Tillse att kontinuerlig byggnation av villor och flerfamiljshus i 

olika upplåtelseformer uppförs i kommunen, i enlighet med 

kommunens bostadspolitiska program. 

Målet uppnått. Fyra nya lägenheter i Åsbro  och 26 nya tomter på 

Edö har färdigställts. Byggnation av 20 nya lägenheter i 

Askersund har påbörjats och delvis färdigställts. 

Ohälsotalet i kommunen ska förbättras med tre enheter årlig-

en för såväl kvinnor som män. 

Målet är ej uppnått. Ohälsotalet för kommunens medborgare  har 

ökat med 0,2 enheter under 2013. Ökning ligger bådes hos män 

och kvinnor. Dessutom har sjukfrånvaron bland kommunens an-

ställda ökat från  5,73 % 2012 till 5,85 % 2013.  

 

Genom olika åtgärder ska kommunstyrelsen verka för att 

mångfalden i kommunen ökar. 

Kommunen har tecknat en överenskommelse med Länsstyrelsen 

om att ta emot 40 flyktingar, varav 12 ensamkommande barn. En 

integrationsanordnare har anställts för att arbeta med dessa frågor. 

Målet är uppnått. 

 

Barn och ungas välmående ska stärkas, med särskild tonvikt 

på flickor. 

Målet uppnått. Under hösten 2013 påbörjades ett dansprojekt med 

20-talet unga flickor för att stärka självkänslan.  

 

På Ullavi industriområde i Askersund finns 55 600 kvm mark till 

försäljning, inklusive cirka 12 000 kvm i Askersunds Industrifas-

tigheters ägo, och på Åsbro industriområde finns 45 600 kvm. 

Målet, att kunna erbjuda minst 60 000 kvm industrimark, är 

således nått. 

 

Åtgärdsprogram för kommunens miljömålsarbete ska tas 

fram och vid upphandling ska antalet ramavtal med leveran-

törer och entreprenörer som har miljöledningssystem öka. 

Beslutprocessen kring kommunens miljömål är i slutskedet dock 

kommer åtgärdsprogrammet ej att kunna startas förrän början av 

2014. Vid tecknande av ramavtal kräver numera kommunen att 

leverantörerna/entreprenörerna ska ha miljöledningssystem. Cirka 

10 nya ramavtal med dessa krav har tecknats under året. Målet 

uppnått 

 

Framtiden 
2012 fick kommunledningsförvaltningen ett uppdrag att hålla i en 

organisationsöversyn av tekniska nämnden och dess förvaltning. 

Förslaget är nu ute på remiss och beslut kommer att fattas före 

sommaren 2014 och om beslut fattas i enlighet med förslaget kom-

mer förändringarna att genomföras från 2015.  

 

Kommunledningsförvaltningen arbetar även med ett samarbete 

inom it-verksamheten. En ny it-nämnd är under bildande med säte 

i Lekebergs kommun. Förutom Askersunds och Lekebergs kom-

muner, kommer även Laxå och Hallsbergs kommuner att delta.  

 

Tillgänglighet 
Kommunstyrelsen leder arbetet i kommunen för en ökad tillgäng-

lighet och användbarhet för ALLA. Kommunstyrelsen fungerar 

som opinionsbildare ut mot näringslivet i kommunen samt är kon-

taktorgan mot ”Design for all”. Kommunen erhöll den s.k tillgäng-

lighetsflaggan för sjätte året i rad och som den enda stad i världen! 
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Ordförande: Per Eriksson (S) 

 

Förvaltningschef: Madeleine Andersson 

(tkr) 2013 2012 2011 

Intäkter 24 847 28 276 56 370 

Kostnader -131 361 -131 402 -161 006 

varav personalkostnader -32 300 -39 552 -50 646 

varav kapitalkostnader -3 182 -3 015 -3 234 

Nettokostnader -106 514 -103 125 -104 636 

Budgetram -104 055 -96 059 -103 484 

Budgetavvikelse -2 459 -7 066 -1 152 

     

Nettokostnad/invånare 9 599 9 359 9 398 



  

                        

Kommunen 

Tekniska nämnden  
 

 

Ekonomi 
Tekniska nämndens ekonomi har under året 2013 varit an-

strängd. Man gick in i året med ett ospecificerat sparbeting på 

ca 2 300 tkr. Detta sparbeting har man ej kunnat göra något åt. 

Under året blev man även ålagda att ta en kostnad för City-

bane- avtalet på ca 4 800 tkr.  

Nämnden redovisar ett resultat på -12 764 tkr för verksamhets-

året 2013. 

 

Förutom nämnda kostnader så består underskottet främst av: 

 

 Minskade intäkter för arbete utfört på investeringspro-

jekt -600 tkr. 

 Skolskjutsar & färdtjänst har ökat och ger ett under-

skott på ca -700 tkr. 

 Bristfälligt underhåll av kommunens fastigheter har 

gett upphov till ett underskott på ca -860 tkr beroende 

på att akuta insatser har krävts. 

 Nedskrivning av fastigheter ca –3 042 tkr. 

 

Investeringsbudgeten för 2013 var för tekniska nämnden på 

50 576 tkr. Av dessa medel har ca 36% (18 661 tkr) aktiverats 

under året. 36 % kan anses vara lågt men har man då i åtanke 

att projektet kunskap-  och kulturcentrumet blivit försenat och 

budgeterat medel (7 300 tkr) för separering av gatubelysning-

en inte använts i år samt att Citycampingen inte påbörjats.  

Årets verksamhet 
Tekniska nämnden har under året ansvarat för kommunens 

verksamhetsfastigheter, gator & vägar, kost, städ- & service, 

vatten & avlopp och avfall. 

Dessutom sköter förvaltningen administrationen av skolskjut-

sar, färdtjänst samt kollektivtrafik samt samordning av kom-

munens fordonspark/transporter. 

Utöver driften av ovannämnda verksamheter har nämnden 

även genomfört ett stort antal projekt. Tekniska nämndens 

tjänstemän har även deltagit i externa projekt som drivs utan-

för kommunen. 

Uppbyggnad av digitala system inom gata/park och VA påbör-

jades under 2011 och har pågått även under detta år. När in-

matning av uppgifter i systemen är klara, får man ett bättre 

underlag för uppföljningar och utvärderingar. 

Tillgänglighet 
Nedanstående åtgärder har genomförts av tekniska förvalt-

ningen under 2013 delvis i syfte att skapa utökad tillgänglig-

het: 

Automatisk dörröppnare på Norra Bergens äldreboende. 

Ny trappa vid Bergmansgården i Närkesberg. 

Väg upp till hembygdsgården i samarbete med Norra Vätterns 

Hembygdsförening som också erhållit årets pris för tillgäng-

lighet. 

Staket vid stationshuset Åsbro. 

Färdigställande av plattläggning på torget i centralorten. 

Måluppfyllelse  
 
Nämnden skall erbjuda attraktiva, funktionella och resurs-

snåla fastigheter samt tillse att ha en trygg trafikmiljö för alla 

med tonvikt på cykel- och gångvägar.  

-Framtagande och fastställande ( i KF) av en energieffektivise-

ringsplan för kommunen. 

-Nybyggnation av ca 2,0 km gång och cykelväg till Edö. 

-Beläggningsarbeten på gång- och cykelvägar tex sträckan gamla 

IP Närlundavägen. 

-Provverksamhet med el-cyklar. 

-Förstärkt skyltning vid övergångsställen i Askersund. 

 

Nämnden skall ta vara på och värna om de gröna miljöerna i 

kommunen samt säkerställa vattenkvalitén som en viktig re-

surs för rekreation och livsmedel. 

-Arbete med grönstrukturplan samt utredning angående möjlighet-

en att tillskapa ytterligare ett kommunalt naturreservat. 

-Utbildning och utförande av ”kontinuerligt skogsbruk” i Åsbro 

avseende stadsnära skog. 

-Åtgärder inom projekten ”Värna Alsen” och ”Värna Tisaren” 

som minskar risken för övergödning. 

 
Nämnden skall se till att näringsrik och klimatsmart mat ser-

veras samt utveckla lärandet om maten. 

-Framtagande av nytt kostprogram där nya nationella regler för 

skolmat och mat på äldreboenden införts. 

-Löpande affischering och dialog i matsalarna samt skolan för att 

komma till rätta med det onödigt stora svinnet. 

-Tillagning av mat från grunden tillsammans med skolelever, ut-

omhus, med wokpanna . 

 
Nämnden skall genom att tillhandahålla en god service till 

kommunens företagare bidra till en positiv näringslivsutveckl-

ing. 

-Framtagande av underlag till kommunens nya hemsida vilket 

avsevärt förbättrat informationen. 

-Staket/räcken (lika utformade) runt uteserveringar i centralorten. 

-Genomfört markaffärer och VA- anslutningar för företag i öppen 

dialog och med rimlig handläggningstid. 

-Deltagande i utveckling av gemensamma regler för markutnytt-

jande vid handel i centrala Askersund. 
 

Effektiv resursanvändning! 

Energieffektivisering i fastighetsbeståndet. 

-Analyserat elförbrukning för uppvärmningsändamål i samtliga 

VA-anläggningar samt vidtagit energieffektiviserande åtgärder. 

-Stor ombyggnad av avloppsreningsverket i Hammar vilket kraf-

tigt reducerat elförbrukningen för reningsprocessen. 

-Installation av värmepumpar. 

-Ny ventilationsanläggning och belysning i Rådhuset. 
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Ordförande: Inger Larsson (S) 

 

Förvaltningschef: Mårten Eriksson 

(tkr) 2013 2012 2011 

Intäkter 80 510 82 447 109 895 

Kostnader -125 972 -119 188 -157 180 

Varav personalkostnader -41 572 -41 915 -45 418 

Varav kapitalkostnader -23 017 - 22 774 -26 996 

Nettokostnader -45 462 -36 691 -47 286 

Budgetram -32 698 -34 710 -43 406 

Budgetavvikelse -12 764 -1 981 -3 880 

     

Nettokostnad/invånare 4 097 3 332 4 247 



  

                        

Kommunen 

VA-verksamheten 
 

Ekonomi 
VA verksamheten redovisar för år 2013 ett underskott på 2 

267 tkr. 

Underskottet härleds dels till en intäktskorrigering som gjorts 

(fel bokning från 2012)  samt att genomförandet av under-

hållsarbete och rivningar av Va- verksamhetens byggnader 

blivit dyrare än kalkylerat. VA kollektivets fordran på abon-

nenterna uppgår därmed till 3 010 tkr. 

 

Avfallskollektivet redovisar för år 2013 ett överskott på 331 

tkr. Överskottet beror på ökade intäkter från bland annat åter-

bruket. 

Aktiveringsnivån för investeringsprojekten ligger på 96%. Ett 

projekt som påbörjades sent 2013 samt ett projekt som ska 

avslutas under 2014 föreslås ombudgeteras. 

Verksamhetens investeringsprojekt ”Ny ÅVC” är försenad. 

En ny återvinningscentral beräknas stå klar tidigast augusti 

2014. Ombudgetering till 2014 kommer att bli nödvändig för 

att projektet skall kunna färdigställas  

Årets verksamhet 
Totalt har den allmänna Va-anläggningen utökats med 13 nya 

servisanslutningar för dricksvatten och spillvatten. Ny enhets-

chef för vatten och avloppsverk har anställts. För att säker-

hetsställa driften på vatten och avloppsverk har styr- och 

övervakningssystem uppgraderats under 2013. Fortsatt åtgärd 

med att minska ovidkommande vatten har gjorts.  

Utredning har påbörjats för att säkra dricksvattenleveransen 

till VA-abonnenter i Zinkgruvan. Den allmänna VA-

anläggningen har under året byggts ut mot Edö, Askersunds-

byn och Bastedalen. VA-verksamhetsområdena har justeras 

och fastställts av KF. Efter genomförande av GDP (god des-

infektionspraxis) och MRA (Mikrobiell riskanalys) har åtgär-

der för att säkra dricksvattnet påbörjats. Program för läck-

sökning har framtagits. 

 

Måluppfyllelse 

Nämnden skall ta vara på och värna om de gröna miljöer-

na i kommunen samt säkerställa vattenkvalitén som en 

viktig resurs för rekreation och livsmedel. 

-Åtgärder inom projekten ”Värna Alsen” och ”Värna Tisa-

ren” som minskar risken för övergödning. 

-Ansökan om att göra hela Vättern till vattenskyddsområde 

inlämnad till Länsstyrelsen tillsammans med kommunerna 

runt Vättern. 

-Genomförande av kvalitetskontroller på dricksvattenprodukt-

ionen i form av GDP - och MRA –analyser. 

Framtiden 
Åtgärder enligt VA strategin, vattenförsörjningsplanen och sane-

ringsplanen samt behoven av förnyelse av ledningsnätet samt 

processförbättringar och åtgärdande av eftersatt underhåll på 

anläggningarna behöver prioriteras till förmån för utbyggnaden 

av den allmänna VA-anläggningen i kommande investeringsbud-

getar. Arbete med framtagning av en dagvattenpolicy behöver 

initieras. Utnyttjande och hanteringen av VA- verksamhetens 

restprodukt, slam, behöver ses över både ur klimatpåverkande 

och ekonomisk synpunkt. En förnyelseplan för ledningsnätet 

behöver tas fram, för att kunna säkerhetsställa leverans av dricks- 

och avloppsvatten. Åtgärd för processförbättring av Mariedamms 

vatten- och avloppsreningsverk behöver tas fram. 
 

På uppdrag av Sydnärkegruppen har förstudie för samverkan 

gällande avfallshanteringen i ett kommunalförbund skett under 

2013. Beslut gällande ett eventuellt bildande av ett kommunalför-

bund väntas ske under 2014. 
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(kbm) 2013 2012

Producerad 863 000 816 000

Debiterad 630 000 617 000

Differens 233 000 199 000

Procentuell diff 27,0% 24,4%

Resultaträkning VA 

  2013 2012 

Verksamhetens intäkter  25 238 23 211 

Kostnader  -17 782 -16 196 

Avskrivningar  -4 168 -3 968 

Verksamhetens nettokostna-

der 

 3 288 3 047 

Finansiella kostnader  -3 288 -3 047 

Årets resultat  0 0 

Balansräkning 

 2013-12-31 2012-12-31 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 

77 599 72 715 

Maskiner och inventarier 3 172 3 752 

Summa anläggningstillgångar 80 771 76 466 

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar 3 791 3 319 

 -varav fordran på abonnenterna 3 010 743 

Summa omsättningstillgångar 3 791 3 319 

Summa tillgångar 84 562 79 785 

Eget kapital och skulder   

Skulder   

Långfristiga skulder 84 382 79 569 

Kortfristiga skulder 179 216 

 -varav skuld till abonnenterna 0 0 

Summa skulder 84 562 79 785 

Summa eget kapital och 
skulder 

84 562 79 785 



  

                        

Kommunen 

Sydnärkes Byggnämnd 

 

Ekonomin 

Nämnden gör 2013 ett överskott med +1 033 tkr som fördelar sig 

på de tre medlemskommunerna enligt följande: 

 Askersunds kommuns +479 tkr 

 Laxå kommun +243 tkr 

 Lekebergs kommun +311 tkr 

 

Det stora antalet bygglovsärenden har medfört att bygglovsintäk-

terna överstigit budgeterade intäkter med +1 120 tkr vilket mots-

varar drygt 50 % av de förväntade intäkterna. De budgeterade 

intäkterna för sålda detaljplaner uppnåddes däremot knappt.  

 

På grund av vakanser på personalsidan har konsultkostnaderna 

överstigit budgeten med -730 tkr detta har dock täckts in av 

överskottet på personalkostnaderna med + 838 tkr.  

Övriga verksamhetskostnader såsom leasingbil, databehandling, 

telefon mm överstiger budgeten med ca 120 tkr. 

 

På investeringsbudgeten flyttas överskottet på 209 tkr till 2014 

då projektet med nytt bygglovhanteringssystem ej kunnat avslu-

tats under 2013. 

Årets verksamhet 
Sydnärkes Byggnämnds ansvar är att för-verkliga plan- och 

bygglagens samt miljö-balkens mål och med hänsyn till natur- 

och kulturmiljö, främja en hållbar samhälls-utveckling som ger 

människor en jämlik och god livsmiljö. 

 

Byggnämnden är en specialreglerad nämnd vars åliggande 

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

viktig roll vid: 

 

 Skyddande och vårdande av befintliga kvaliteter i natur- 

och kulturmiljöer. 

 Utveckling av ny, kompletterande bebyggelse och ändrad 

markanvändning. 

 Förädling och omdaning av befintliga bebyggelsemiljöer 

för nya bosättningar och verksamheter. 

 

Sydnärkes Byggnämnd  består av 9 ordinarie ledamöter och lika 

många ersättare. Nämnden har sammanträtt 6 ggr under året. 

Sydnärkes Byggförvaltning tar fram översiktsplaner, fördjup-

ningar och detaljplaner åt alla tre kommunerna samt att man 

även tar fram detaljplaner åt den privata marknaden.  

Under året har 5 detaljplaner antagits och vunnit laga kraft.  

 

Under 2013 har flertalet planprocesser inletts som förhoppnings-

vis kommer resultera i antagna detaljplaner/översiktsplaner un-

der 2014. 

 

Förvaltningen bistår även kommunerna och kommuninvånarna 

inom området mätning med utstakning och inmätningar samt 

underhåll och uppdateringar av primärkartor, framställning av 

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

munerna med drift och underhåll av de geografiska informat-

ionssystemen. 

 

30 

 

 

 
 

Framtiden 
Byggnämnden är beroende av att det byggs i kommunerna. 2014 

inleds med att det är en försiktig uppgång i ekonomin i Sverige 

vilket inverkar på byggmarknaden. Det är fortfarande svårt att 

låna vilket är ett villkor för de flesta eftersom det innebär stora 

kostnader att bygga nytt eller bygga om eller till.   

 

Alla tre kommunerna kommer under 2014 att kunna erbjuda ett 

stort antal tomter många med sjöutsikt. Därför kan förvaltningen 

se positivt på att det ändå kommer att byggas en hel del, vilket 

gör att vi bör kunna komma upp i ca 400 bygglov och få budge-

ten att gå ihop under 2014. Vi har även en hel del beställningar åt 

privata sidan när det gäller att ta fram detaljplaner, vilket kom-

mer att hjälpa till med ekonomin. 

 
För tillfället så lägger vi stora resurser på att arbeta fram det 

tematiska tillägget till strandnära landsbygdsutveckling(LIS). 

För att möjliggöra dispens från strandskyddet i detaljplaner som 

ökar möjligheten till service i småorter. För att kunna ta fram ett 

tematiskt tillägg för LIS så kräver Boverket och Länsstyrelsen att 

varje kommun har en aktuell översiktsplan. Detta är ett stort 

arbete då ingen av våra kommuner har en aktuell översiktsplan 

för tillfället. Översiktsplanerna och Lisplanerna beräknas att 

antas under 2014 i alla tre kommunerna. 

Ordförande:  Britt Åhsling (M) 

 

Förvaltningschef: Ove Sahl 

(tkr) 2013 2012 2011 

Intäkter 5 563 4 941 4 198 

Kostnader -6 267 -6 568 -5 783 

Varav personalkostnader -4 408 -4 534 -4 383 

Varav kapitalkostnader -119 -123 -79 

Netto kostnader/ intäkter -704 -1 627 -1 585 

Budgetram -1 737 -1 733 -1 602 

Budgetavvikelse 1 033 96 17 

     

Nettointäkt/nettokostnad per 
invånare 

63 148 142 

Antal bygglov 



  

                        

Kultur– och fritidsnämnden 

 

Ekonomi 
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar för verksamhetsåret 

2013 ett resultat på -16 689. Budgetramen för året var -17 137 

tkr vilket ger ett överskott på 448 tkr (2,6%). Bibliotekets 

överskott beror på att bibliotekschefen vikarierar som förvalt-

ningschef.  

 

Under året har en ny traktorgräsklipparen köpts in till IP Sol-

berga och man har sålt den gamla. En skate- och cykelpark 

har anlagts på Närlunda. Passagesystemet i Närlundahallen 

och Sjöängshallen har bytts ut. Totalt redovisar kultur- och 

fritidsnämnden ett underskott på investeringarna jämfört med 

budget.  

Årets verksamhet 
Biblioteket har haft utställningar varje månad. Askersunds 

biblioteks föreningslördagar erbjuder föreningar att visa sin 

verksamhet och möjlighet att värva nya medlemmar. Nio 

föreningar har deltagit under 2013. Två föreningar har bildats 

på Askersunds bibliotek under 2013. En närradioförening 

samt en brädspelsförening.  

Under 2013 genomfördes 38 arrangemang för barn och ung-

dom inkl. egenproducerade program med en publik på c:a 2 

182 personer, barn, ungdomar och ibland är även föräldrarna 

medräknade, glädjande nog alltid med fritt inträde till ar-

rangemangen. 
 

Musikskolan provade i april ett nytt konsertkoncept med 

fokus på akustisk musik som kallades Musikskolan 

"unplugged". Detta markerade också ett inledande samarbete 

med Folket Hus. I november resulterade samarbetet i en väl-

görenhetskonsert med Ingemar Olsson som gästartist, där 

Folkets Hus stod för fikaförsäljning. Överskottet från bil-

jettintäkterna samt en insamling på plats genererade över 11 

000 kr som skänktes till Världens barn. Migrationsverkets 

boende på Gärdshyttan och Garvaregården bjöds in som 

publik till genrepet.   

 

Jazz i Askersund var 2013 andra året med festivalen i ny 

form. Konserterna med festivalens huvudattraktioner, Svante 

Thuresson och Monica Borrfors hölls i Landskyrkan. Samar-

betspartners detta år var bl.a. Folkets Hus och länets jazzklub-

bar. Många ungdomsband kunde beredas plats tack var bevil-

jade bidrag från Örebro läns landsting och Adolf Lindgrens 

stiftelse. 100 tkr omfördelades inom förvaltningen för att göra 

jazzfestivalen till en folkfest.   

Konsert i Bergakungens sal anordnades för fjärde året i Garpa 

gruva i juli månad. Konserten var i år ett samarbete mellan 

kultur- och fritidsförvaltningen, Torsten Nilshamre och Nils-

Peter Vaggelyr.   

  

För andra året anordnade UNF ett arrangemang i Närlunda-

hallen. Detta år med Yohio som huvudartist. Ungdomsfestival 

bjöd på många inslag. Kultur- och fritidsförvaltningen spons-

rade med lokalhyror och kulturassistent och kultur- och fri-

tidsnämndens ordförande representerade förvaltningen som 

arbetande personal under festivalkvällen. 
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Kommunen 

 

 

Måluppfyllelse 

Under året har arbetet med underhåll och tillgänglighetsan-

passning på Grönön fortsatt för att ge alla möjlighet till fina 

naturupplevelser i vår skärgård.  

 

Under våren 2013 blomstrade fritidsgården Solsidan i 

Askersund. Verksamheten hade gott om besökare och ett rikt 

utbud på aktiviteter. I mitten av höstterminen kunde sedan 

den nya fritidsgården Take a Break invigas och det visar sig 

att den är mycket välbesökt. Ett bra utbud av aktiviteter finns 

som ungdomarna själva påverkar i allt högre utsträckning.  

 

Många skolelever och vuxna har under året fått introduktion 

i hur man laddar ned talböcker från Myndigheten för till-

gängliga medier. Detta är ett led i att man ska kunna läsa och 

vara delaktig i samhället oavsett i vilken form man behöver 

texten. Skriven, uppförstorad text, uppläst osv. Detta är ett 

led i att verka för biblioteket som ett verktyg för demokrati. 

 
Kultur- och fritidsnämnden ville inför året identifiera styrkor 

i kommunen och allokera resurser dit. Hit kan vi föra många 

delar i vår verksamhet. Nämnas kan mouintainbikeprojektet 

som lämpar sig väl i den natur som finns i vår kommun. 

Vinter såväl som sommar finns en varierad möjlighet till 

motion, lagsport och friluftsliv kring Solberga idrottsplats. 

Här har även utrustningen för kompostering tagits i bruk 

under året.  

Askersunds bibliotek erbjuder litteratur och information i 

alla dess former. Medierna ska vara tillgängliga för alla. Ett 

bibliotek måste alltid anses som effektiv resursanvändning.  

 

Tillgänglighet 
Biblioteken har under 2013 hjälpt både skolelever och vuxna 

med inloggning till Legimus. Legimus är redskapet som 

Myndigheten för tillgängliga medier tillhandahåller. Genom 

att läsarna ges möjlighet att ladda ner talböcker själv så blir 

valfriheten och utbudet större.  
Grönön är den tillgänglighetsanpassade ö i vår skärgård där 

ramper och badmöjligheter finns. En fantastisk möjlighet att 

komma ut i skärgårdens natur ges med reguljära turer.  
De nya passersystemen till sporthallarna i Askersunds tätort 

är ett exempel på hur tillgängligheten förbättras för förening-

ar och aktiva.  

(tkr) 2013 2012 2011 

Intäkter 1 945 2 292 2 829 

Kostnader -18 634 -17 818 -18 734 

Varav personalkostnader -8 351 -7 976 -8 398 

Varav kapitalkostnader -835 -673 -574 

Nettokostnader -16 689 -15 526 -15 905 

Budgetram -17 137 -16 555 -16 410 

Budgetavvikelse 448 1 029 505 

    

Nettokostnad/invånare 1 504 1 409 1 429 

Ordförande: Ronny Larsson (S) 

 

Förvaltningschef: Tf Annika Restadh 



  

                        

Kommunen 

Barn– och utbildningsnämnden 

   

 

Ekonomi 

För 2013 visar verksamheten ett underskott på 1 620 tkr. 

Underskottet beror främst på extra lönekostnaderna för 

personal till barn i behov av stöd vilket har påverkat de 

berörda verksamheternas resultat. De interkommunala er-

sättningarna har ett underskott på 610 tkr som beror på köp 

av fritidshemsplatser. 

 

Investeringarna har ett överskott på 797 tkr då två projekt 

drabbats av försenade upphandlingar. Det gäller inköp av 

datorer och idrottsinventarier. 

Årets verksamhet 
Antalet inskrivna barn i kommunens förskolor och inom 

den pedagogiska omsorgen har ökat med 21. 

Andelen barn som har s.k. 15-timmarsplats i förskolan, 

d.v.s. allmän förskola för 3 -5 åringar, barn till föräldrale-

diga och barn till arbetslösa har minskat från 20% till 15% 

av det totala antalet barn i förskola. 

 

Riksdagens beslut att ha möjlighet att välja förskola i annan 

kommun har medfört att sju barn går i förskola i annan 

kommun, vilket är en ökning med ett barn. 

 

Grundskolan har ökat med 9 elever sedan 2012.  

Skolornas storlek varierade under ht 13 från 36 elever i 

Snavlunda skola till 444 elever på Sjöängsskolan. 

Störst procentuell minskning av antalet elever finns i 

Snavlunda som har 9 elever färre än höstterminen medan 

Rönneshytta skola ökat med 16% eller 12 elever. Om man 

även här jämför hela 2013 med hela 2012 har antalet elever 

ökat med 13. Den största ökningen av antalet elever har 

skett vid Sjöängsskolan, med 16 st, medan den största pro-

centuella ökningen har skett vid Åmmebergs skola, då flera 

elever som tidigare hade skolgång i Motala kommun har 

återvänt till Åmmeberg. 

 

Verksamhetsmässigt har arbetet under året inriktats på fort-

satt a arbeten med betyg och bedömningar, skolverkets 

matematiklyft och SKL:s matematiksatsning PISA 2015. I 

förskolan har arbetet med språkmiljöer, tal– och kommuni-

kation och systematiskt kvalitetsarbete fortsatt . 

 Fortbildningen har varit inriktad mot hjärnforskning, mate-

matik. 

Familjecentralens personal har deltagit i jämstäldhetspro-

jektet Gender-budgeting. 

 

 

 
 

 
Måluppfyllelse  
Nämndens verksamhet ska genomsyras av höga förväntning-

ar på barn, elever och vuxna. 

Enligt SKL:s enkät våren 2013 upplever 92% av eleverna i både 

åk 5 och åk 8 att lärarna har höga förväntningar på dem. Rekto-

renas/förskolechefernas upplevelser är dock att all personal har 

höga förväntningar på barn och elever. 

 

Alla barn och elever ska känna sig trygga och respektfullt 

behandlade i förskolan och skolan. 

Enligt enkät våren 2013 upplever 86% av eleverna i åk 5 och 

97% av eleverna i åk 8 att de är trygga i skolan. Enkäterna visar 

att trygghet och bemötande i förskolan och skola är gott, dock 

önskar eleverna ökat inflytande över sitt lärande. 

 

Betygssnittet ligger minst på riksgenomsnittet vad gäller me-

ritvärde och behörighet till gymnasieskolan. 

Öppna jämförelser avseende 2013 har inte publicerats än men 

intrycken är att målet inte kommer att uppnås. 

 

Barn– och utbildningsnämnden skall vara en attraktiv ar-

betsgivare. 

Enkäter på enheterna visar att personalen trivs men är stressade. 

Det är i regel sökande till de vakanta tjänster som uppstår. Det 

som är oroväckande är att sjukfrånvaron ökar. 

 

Harmonin mellan strukturkostnader och budget ska öka. 

Lokalytorna har inte minskat. Inga bslut har tagits om effektivise-

ring av skolverksamheten. 

 

Framtiden 
Efterfrågan på förskoleplatser ser ut att minska från 2015, fram-

förallt i den södra kommundelen.  

Elevunderlaget i grundskolan fortsätter minska vilket främst 

märks i F-5 skolorna. Med kraven på ämnesbehörighet i samtliga 

ämnen finns här en stor utmaning för nämnden att hantera kring 

de minsta skolorna.  

 

(tkr) 2013 2012 2011 

Intäkter 13 513 11 349 12 090 

Kostnader -168 830 -169 778 -165 524 

Varav personalkostnader -112 136 -110 782 -109 746 

Varav kapitalkostnader -1 779 -1 555 - 1 192 

Nettokostnader -155 317 -157 929 -153 434 

Budgetram -153 697 -154 564 - 154 702 

Budgetavvikelse -1 620 -2 965 1 267 

     

Nettokostnad/invånare 13 998 14 332 13 784 
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Ordförande: Solveig Samuelsson (S) 

 

Förvaltningschef: Diane Stenbacka 



  

                        

Kommunen 

Socialnämnden 

 

 

Ekonomi 
Socialnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse på 2,1 miljo-

ner kronor (mkr). Nettokostnaderna har ökat med 3,5 mkr eller 1,7 

% jämfört med föregående år. Äldreomsorgen har en negativ bud-

getavvikelse på 2,1 mkr inkl den erhållna statliga prestations-

ersättningen. Den största negativa avvikelsen återfinns inom hem-

tjänsten, korttidsvård och bostadsanpassningar. De särskilda boen-

dena visar en negativ budgetavvikelse på ca 0,4 mkr. Sjukskö-

terskeverksamheten uppvisar ett överskott på  ca 0,7 mkr. 

 

Individ- och familjeomsorgen redovisar en negativ budgetavvi-

kelse med 1,3 mkr. Kostnaden för barn- och ungdomsvården är 

högre än budgeterat  

(2,4 mkr) medan missbruksvården för vuxna har ett överskott på 

1,3 mkr. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd är också lägre än 

budgeterat (0,2 mkr). 

Flyktingverksamheten redovisar ett överskott på ca 1,4 mkr men 

här finns säkerligen kostnader inom andra delar av nämnden som 

ska täckas av de ersättningar som nämnden erhåller ifrån Migrat-

ionsverket. 
Årets investeringsmedel har använts för utbyte av sängar och 

taklyftar, utbyte av möbler i särskilt boende, utbyte av datorer, 

inköp av kylbil samt grävning av datakabel till Vältervägen. 

Anslaget för teknisk gemensam utrustning, social dokumentations-

lösning och utbyte av golv vid Ullavi har ej utnyttjats. 

 Årets verksamhet 

Verksamheten under året har karaktäriserats av en rad olika pro-

jekt. Det EFS-stödda projektet ”Lärande för minskad ohälsa” som 

bedrivits sedan 2012, avslutades i april. I projektet  har all perso-

nal genomgått utbildning i salutogent förhåll-nings-sätt. All perso-

nal har också erbjudits att göra en hälsoprofil hos Askersundshäl-

san.  

Inom socialförvaltningen pågår arbete med ett kvalitetsledningssy-

stem. Arbetet som ska genomsyra hela förvaltningen, ska använ-

das för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verk-

samhetens kvalitet. En värdegrund är framtagen och arbetet för att 

implementera den i verksamheten pågår. 

 

Utvecklingen av datastödet pågår inom vård och omsorg, exem-

pelvis har numera alla kommunens sjuksköterskor och arbetstera-

peuter e-tjänstekort för att kunna hämta och lämna information i 

landstingets databaser. 

Ett korttidsboende för barn och ungdomar har startats  på Torsten 

Karlssons väg i Askersund under året. 

 

Måluppfyllelse 

Alla kommuninvånare ska erbjudas stöd, vård och omsorg inom 

kommunen. Följande urval av aktiviteter har genomförts: 

 Införande av datoriserat planeringsstöd för att undvika att 

överenskomna insatser inte genomförs. 

 Ett nytt korttidsboende för barn/ungdomar har startas i 

kommunen. 

 Utformande av personliga scheman för brukares dagliga 

verksamhet. 

 

Utarbeta överenskommelser om samverkan med det civila sam-

hället. Följande urval av aktiviteter har genomförts: 

 Samverkan sker med Röda korset vid anknytningsärenden 

då familjer till ensamkommande flyktingbarn söker uppe-

hållstillstånd i Sverige. Samverkan sker även med Örebro 

idrottsförbund och SISU för att främja ensamkommande 

barns fritid och hälsa. 

 Inom äldreomsorgen sker ett nära samarbete med flera orga-

nisationer för att främja den sociala samvaron. Bland annat 

genom ABF:s Lisa-projekt får ett tiotal långtidsarbetslösa i 

Askersunds kommun en meningsfull sysselsättning genom 

att utföra livskvalitetsskapande insatser hos de äldre i kom-

munen. 

 

Ta tillvara det friska och ha ett rehabiliterande förhållningssätt i 

verksamheten. Följande urval av aktiviteter har genomförts: 

 Aktiviteter som promenader, gåträning och gruppgymnastik 

har ökat. Även fritidsaktivitetet och möjligheter till olika 

sammankomster har ökat. Allt utifrån den enskilda indivi-

dens behov och möjligheter. Datorstödda planeringsprogram 

gör att enskilda dagliga aktiviteter kan schemaläggas 

 

Vara en attraktiv arbetsgivare. Följande urval av aktiviteter har 

genomfört för att uppnå måluppfyllelse: 

 Antalet praktikplatser  i daglig verksamhet har ökat. Alla 

medarbetare erbjuds valfri sysselsättningsgrad. Kompetens-

höjning och vidareutbildning erbjuds. Möjlighet att delta i 

planering– och förändringsarbetet har ökat. 

 Socialnämnden har även varit drivande i arbetet med ett 

Vårdcollege i Sydnärke. Arbetet som syftar till att göra vård

- och omsorgsutbildningen mer attraktiv har medfört att fler 

ungdomar söker sig till Alléskolans vårdcollege. 

 
Minska lokalytor och samverka om lokaler. Följande urval av akti-

viteter har genomförts: 

 Verksamheten för daglig verksamhet/LSS har flyttat in i 

egna lokaler vid Västergården. Detta påverkar båda storlek 

på utnyttjad lokalyta och minskade transportkostnader. 

 Ett äldreboende har avvecklats och delar av verksamheten 

inryms numera inom befintliga lokaler. 

Jämställdhetsarbete  

Familjecentralen som är ett samarbete mellan Socialnämnden, Barn- 

och utbildningsnämnden och Landstinget i Örebro Län, har under 

2013 kartlagt Familjecentralens insatser ur ett jämställdhetsperspek-

tiv. Kartläggningen kommer att leda till utbildningsinsatser i syfte 

att uppmärksamma skillnader i flickors och pojkars beteende, behov 

och problem. 

 

Framtiden 
En helt ny organisation av förvaltningens verksamheter träder ikraft 

from januari 2014. Genom att skapa fyra olika verksamhetsområden 

ökar möjligheten till strategisk styrning och samordning. 

(tkr) 2013 2012 2011 

Intäkter 48 550 41 409 35 813 

Kostnader -254 476 -243 863 -241 861 

Varav personalkostnader -173 030 -164 373 -174 107 

Varav kapitalkostnader -806 -708 -464 

Nettokostnader -205 926 -202 454 -206 048 

Budgetram 203 856 -199 304 -192 160 

Budgetavvikelse -2 070 -3 150 -13 889 

     

Nettokostnad/invånare 18 559 18 432 18 506 
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Ordförande: Siv Ahlstrand (S) 

 

Förvaltningschef: Inger Adolfsson 



  

                        

Sammanställd redovisning 

Verksamheten i bolag ,förbund och gemensamma nämnder 
 

 

Askersundsbostäder AB 
 

 

 

 

 

 

Askersundsbostäder är kommunens helägda bostadsbolag.  

Bolaget har under året varit ansluten till Sveriges Allmännyttiga 

Bostadsföretag (SABO). 

Arbetsgivarorganisationen Fastigo. 

 

Fastighetsbestånd 
Uthyrningsbar bostadsyta uppgick under året till 60 763 (60 047) 

m2 samt 5 272 (4 613) m2 lokalyta. Antalet lägenheter var 924 

(915).   

 

Outhyrda lägenheter 
Antalet outhyrda lägenheter uppgick vid årsskiftet till 17 (8) 

stycken. Det genomsnittliga antalet outhyrda lägenheter under året 

har varit 12 (10).  Hyresbortfallet uppgick till 0,8 mkr (0,6)  vilket 

motsvarar 1,2% (1,1) av hyresintäkterna. Vakansgraden har ökat 

under året men ligger fortfarande på sund nivå.  Hyresmarknaden 

har under 2013 varit stabil med låg vakansgrad. 

 

Hyresutveckling 
Hyrorna höjdes 2013 med 1,85 %  och hyresförhandlingen för 

2014 resulterade i att hyrorna höjs med 1,3 %. 

 

Övrigt 
Vindkraftverket vid Almudden, som ägs av Askersundsbostäder 

AB, har under 2013 producerat 1 220 000 kWh (1 230 000 kWh) 

miljövänlig el. Under 2013 har oljeförbrukningen fortsatt att 

minska. Målet är att 2017 ha en oljeförbrukning på 25 kbm.   

 

Ekonomi 
Årets resultat uppgår till 136 (2 067) tkr. Bolagets balansomslut-

ning uppgår till 339,1 mkr (298,6) . Det egna kapitalet uppgår till 

44,3 mkr (44,1) och låneskulden 233,3 mkr (197,3). 

 

 

Framtid 
Bolaget arbetar på en hyresmarknad i balans. Bolaget kommer 

under 2014 att färdigställa 19 st nya lägenheter i kommunen.  

Behovet av stamrenoveringar är fortsatt stort och kommer att utfö-

ras enligt planerna i en mix mellan relining och traditionellt stam-

byte. 

Vindkraftsutbyggnad med verk nr 2 flyttas fram till ett senare 

tillfälle istället genomförs andra energisparande åtgärder i sam-

band med renoveringar av fastighetsbeståndet.  
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Ordförande:   Rolf Karlsson (S) 

 

VD: Anders Gustafsson 

Resultaträkning 

  2013 2012 

Intäkter  59 336 58 210 

Kostnader  -44 944 -44 133 

Avskrivningar  -4 111 -4 009 

Rörelseresultat  10 281 10 068 

Finansiella poster  -6 538 -6 833 

Resultat före disp o skatt  3 743 3 235 

Dispositioner och Skatt  -3 607 -1 168 

Årets resultat efter skatt  136 2 067 

Balansräkning 

 2013-12-31 2012-12-31 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 

304 553 279 774 

Maskiner, inventarier och på-
gående investeringar 

25 020 14 170 

Finansiella anläggningstillgångar 626 569 

Summa anläggningstillgångar 330 200 294 514 

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar 2 237 1 172 

Lager 335 336 

Kassa och bank 6 343 2 587 

Summa omsättningstillgångar 8 915 4 095 

Summa tillgångar 339 115 298 609 

Eget kapital och skulder   

Eget kapital 44 271 44 136 

Obeskattade reserver 35 254 32 511 

Avsättningar 9 025 8 400 

Skulder   

Långfristiga skulder 233 316 197 316 

Kortfristiga skulder 17 249 16 246 

Summa skulder 250 565 213 562 

Summa eget kapital och 
skulder 

339 115 298 609 



  

                        

Sammanställd redovisning 

 
 

 
Askersunds Industrifastig-

heter AB 
 

 

 

 

 

 

Askersunds industrifastigheter är helägt av Askersunds kommun 

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

ringsverksamhet.  

 

Verksamhet under året 
Fastigheten på Parkgatan 13 i Askersund såldes under året och 

fastigheten på Parkgatan 15 har lokalanpassats för ny hyresgäst. 

Vattenskadan på Parkgatan 15 täcktes till stora delar av försäk-

ringen.  

Inre och yttre underhåll har följt uppgjorda planer. 

 

Framtid 
Befintligt fastighetsbestånd är i relativt gott skick och underhållet 

kommer att följa plan. Vakansgraden måste hållas på en låg nivå  

och samtidigt behöver hyresintäkterna höjas för att ytterligare 

investeringar i fastigheter och mark ska möjliggöras. Intressebola-

get Askersunds Logistikfastigheter AB kan vara en risk för bola-

get men efter refinansiering och 2014 års budget finns möjlighet 

att minska skulderna.   

 

Ekonomi 
Årets resultat uppgår till 401 tkr (-282) tkr. Balansomslutningen är 

36,0 (25,6) mkr. Det egna kapitalet uppgår till 3,8 (3,4) mkr och 

låneskulden till 30,0 (18,8) mkr. 

 

 

Sydnärkes Renhållnings AB 
 

Sydnärkes Renhållnings AB ägs till lika delar av Askersunds och 

Laxå kommuner. Bolagets verksamhet omfattar insamling av hus-

hålls- och grovavfall inom ägarkommunerna. Bolaget har ingen 

egen anställd personal utan administrationen sköts av Laxå Vatten 

AB. Entreprenörer anlitas för verksamheten. Bolaget redovisar ett 

nollresultat. Balansomslutningen uppgår till 1,8 mkr (2,5). Det 

egna kapitalet är 0,1 mkr. Bolaget har inga lån. 
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Ordförande:  Per Eriksson (S) 

 

VD: Anders Gustafsson 

Resultaträkning 

  2013 2012 

Intäkter  3 992 4 012 

Kostnader  -2 047 -2 470 

Avskrivningar  -911 -942 

Rörelseresultat  1 034 600 

Finansiella poster  -633 -881 

Årets resultat före skatt  401 -281 

Dispositioner och skatt  0 0 

Årets resultat efter skatt  401 -281 

Balansräkning 

 2013-12-31 2012-12-31 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 

22 189 23 557 

Finansiella anläggningstillgångar 12 879 1 372 

Summa anläggningstillgångar 35 068 24 929 

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar 968 656 

Kassa och bank 0 0 

Summa omsättningstillgångar 968 656 

Summa tillgångar 36 036 25 585 

Eget kapital och skulder   

Eget kapital 3 760 3 359 

Obeskattade reserver 0 0 

Skulder   

Långfristiga skulder 30 000 18 800 

Kortfristiga skulder 2 276 3 426 

Summa skulder 32 276 22 226 

Summa eget kapital och 
skulder 

36 036 25 585 



  

                        

Sydnärkes utbildningsförbund 
 

 

 

 

 

 

Ekonomi 
Resultatet för förbundet för 2013 blev 2 596,4 tkr. Budgeten för 

2013 syftade till ett nollresultat. Under 2013 hade förbundet större 

tillströmning av elever än budgeterat vilket ledde till att de inter-

kommunala intäkterna blev större än budgeterat. 

Förbundets finansnetto har varit bättre än vad som budgeterats i 

första hand beroende på att förbundet inte behövt låna så mycket 

som planerats. Under året har förbundet haft högre avskrivningar 

än budgeterat, i första hand beroende på att förbundet valt att 

skriva bort en del äldre inventarier. Både personal- och lokalkost-

naderna har varit högre under året än vad som budgeterats. Perso-

nalkostnaderna beroende på att mer personal har anställts för att 

kunna ta hand om den ökande mängd elever som valt att studera 

på Alléskolan och även lokalkostnaderna har ökat beroende på 

ökat antal elever. Under året har flera paviljonger anskaffats. 

Lokalkostnaderna har också ökat på grund av att man arbetat med 

det eftersatta underhållet, i första hand när det gäller taken.   

Fortfarande är likviditeten och soliditeten mycket god i förbundet.  

 

Årets verksamhet 

Förbundets verksamhet utgörs av: 

 Gymnasieutbildning för ungdomar. Cirka 70 % av ungdo-

marna i medlemskommunerna studerar vid Alléskolan i 

Hallsberg. Förbundet är huvudman för samtliga elever. 

Eleverna vid Alléskolan kom år 2013 från totalt 37 kom-

muner.  

 Gymnasiesärskola. Av gymnasiesärskolans 40 elever kom-

mer 18 från andra kommuner än Askersund, Hallsberg 

eller Laxå.  

 Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Verksam-

heten är i dag lokaliserad till tre platser; Kristinagården i 

Askersund, biblioteket i Laxå samt Alléskolan i Hallsberg. 

 Särskild utbildning för vuxna, tidigare benämnd särvux. 

 

I Alléskolans kursutbud finns sedan hösten 2011 samtliga 18 nat-

ionella program samt de fem introduktionsprogrammen. Ingen 

annan gymnasieskola i landet har samma programbredd.  

 

I Sydnärkes Utbildningsförbunds upptagningsområde uppgår stu-

derandeantalet till 1 584 elever, varav 391 elever studerar hos 

extern utbildningsanordnare. Här innefattas såväl kommunala som 

fristående gymnasieskolor, företrädesvis i Örebro och Kumla. 

Merparten av de elever som studerar vid andra skolor har sökt 

utbildningar som i dag inte erbjuds vid Alléskolan. Noteras bör att 

antalet gymnasieelever som studerar på annan gymnasieskola har 

minskat avsevärt. 

Askersunds Kommunfastig-

heter AB 
I december 2010 förvärvade kommunen bolaget Askersund Kom-

munfastigheter AB. Förvärvet skedde ur ett strategiskt perspektiv i 

syfte att finna en lämplig mark för framtida investeringsprojekt. 

Under sommaren har stora delar av byggnaderna på tomten rivits 

och sanering har genomförts. I höstas startade uppbyggnadsfasen 

och under 2014 kommer ett antal olika verksamheter att starta i de 

iordningsställda lokalerna. 

Ordförande:            Hans Karlsson (S) 

 

Förbundschef:         Marie Kilk 

 

Ägarandel:              31,85 %  

Sammanställd redovisning 

Resultaträkning 

  2013 2012 

Intäkter  70 804,5 64 347 

Kostnader  -238 627 -232 839 

Avskrivningar  -15 003 -12 268 

Verksamhet nettokostnad  -182 825 -180 760 

Medlemsbidrag  186 600 184 500 

Finansiella intäkter  509 987 

Finansiella kostnader  -1 686 -2 079 

Årets resultat före skatt  2 596 2 648 

Balansräkning 

 2013-12-31 2012-12-31 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar 129 756 118 372 

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 

Summa anläggningstillgångar 129 756 118 372 

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar 9 924 5 963 

Kortfristiga placeringar 0 0 

Kassa och bank 33 658 53 070 

Summa omsättningstillgångar 43 582 59 033 

Summa tillgångar 173 338 177 405 

Eget kapital och skulder   

Eget kapital 23 974 21 377 

-varav årets resultat 2 596 2 648 

Avsättningar 35 117 35 420 

Skulder   

Långfristiga skulder 77 000 77 000 

Kortfristiga skulder 37 247 43 608 

Summa skulder 114 247 120 608 

Summa eget kapital och skul-
der 

173 338 177 405 

36 



  

                        

Sammanställd redovisning 

 
 

 

Nerikes Brandkår 
 

 

 

 

 

 

 

Ekonomi 
Årets resultat uppgår till –1 297 tkr, vilket är 1 620 tkr sämre än 

budgeterat. Största orsaken till underskottet beror på sänkningen 

av diskonteringsräntan i pensionsskuldberäkningen. Denna post 

belastar resultatet med ca 5,1 mkr. 

Verksamhetsintäkterna  låg på samma nivå som förra året. Över-

skottet mot budgeterade intäkter är 3,1 mkr främst beroende på 

utökad verksamhet (krisberedskap) samt återbetalade AFA-

pengar. 

Verksamhetskostnaderna ligger 2,7 mkr över budget främst bero-

ende på ökade kostnader för deltidspersonal till följd av ett ökat 

antal långvariga larm.  

 

Årets verksamhet 
År 2013 – Nerikes Brandkårs sextonde verksamhetsår – känne-

tecknas av många större olyckshändelser. 

Det har varit en mix av alla olika slags olyckor där förbundets 

utryckningsstyrkor har fått bekänna färg, samtidigt som vi har sett 

uppenbara vinster med att samarbeta i en stor organisation. 

Sedan ett par år tillbaka är trafikolyckorna den största gruppen av 

olyckstyper då det gäller utryckningsverksamheten.  

I början på juni månad inträffade exempelvis en större bussolycka 

där 33 personer fick föras till sjukhus, och åtta personer av dessa 

var svårt skadade. 

Under sommaren inträffade ett flertal skogsbränder, som dess-

bättre kunde hanteras snabbt utan alltför stora konsekvenser. 

Den varma sommaren genererade så mycket som 20 drunknings-

tillbud, vilket är nästan dubbelt så många mot vad det brukar vara 

under ett statistiskt normalår. 

Under året inleddes ett projekt gällande  Krisberedskap. Projektet 

innebär att Nerikes Brandkår svarar för gemensamt 

planläggningsarbete kring krisberedskap, och ser till att kommu-

nerna genomför utbildningar och övningar för krisledningsnämn-

der och krisgrupper. Projektet pågår till och med år 2015. 

 

 

Måluppfyllelse 
Förbundet anser att man har uppnått sina mål på ett tillfredsstäl-

lande sätt. Förbundets vision: Ett olycksfritt samhälle, är ett myck-

et långsiktigt mål. Under året genomfördes 2 980 räddningsinsat-

ser. Det var 40 uttryckningar färre än under 2012. Trafikolyckorna 

var den olyckstyp som dominerade. Dessbättre har konsekvenser-

na av trafikolyckor och bränder minskat. 

 

Framtiden 
Det nya kommunikationsradiosystemet  Rakel kommer att vara 

infört inom Nerikes Brandkår under 2014. Detta kräver en hel del 

arbete och utbildning. Den nya tekniken kostar mycket pengar 

men vinsten är mycket tydlig. Möjligheterna till samverkan ökar, 

samt att vi får tillgång till ett mycket robustare och säkrare radio-

system. 

Arbetet med att ta fram en ny brandstation i Lindesberg pågår, och 

enligt tidplanen kommer byggarbetet att påbörjas under andra 

halvåret 2014.Preliminärt kommer den nya brandstationen att vara 

inflyttningsklar under hösten 2015. 
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Ordförande:            Ameer Sachet (S) 

 

Förbundschef:         P-O Staberyd 

 

Ägarandel:              3,7 % 
Resultaträkning 

  2013 2012 

Intäkter  16 218 16 430 

Kostnader  -146 883 -143 482 

Avskrivningar  -5 201 -7 638 

Verksamhet nettokostnad  -135 866 -134 690 

Kommunbidrag  140 038 137 293 

Finansiella intäkter  345 760 

Finansiella kostnader  -5 415 -2 619 

Årets resultat före skatt  -1 297 744 

Balansräkning 

 2013-12-31 2012-12-31 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar 41 266 36  987 

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 

Summa anläggningstillgångar 41 266 36 987 

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar 9 433 6 539 

Kortfristiga placeringar 40 826 35 529 

Kassa och bank 12 353 18 599 

Summa omsättningstillgångar 62 612 60 667 

Summa tillgångar 103 878 97 654 

Eget kapital och skulder   

Eget kapital 11 163 12 460 

-varav årets resultat -1 297 744 

Avsättningar 67 524 56 914 

Skulder   

Långfristiga skulder 2 910 3 933 

Kortfristiga skulder 22 281 24 347 

Summa skulder 25 191 28 280 

Summa eget kapital och skul-
der 

103 878 97 654 



  

                        

 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sammanställd redovisning 

 Not 2013 2012 2011 

Intäkter A 262 463 238 803 238 000 

Kostnader B -731 809 - 705 636 - 724 865 

Avskrivningar och nedskrivningar C -36 558 - 31 843 - 27 441 

Verksamhetens nettokostnader 
 

 -505 904 - 498 676 - 514 306 

Skatteintäkter  438 147 431 542 423 848 

Generella statsbidrag och utjämning  90 761 86 948 103 368 

Finansiella intäkter D 1 933 1 155 919 

Finansiella kostnader E - 15 432 - 14 457 - 14 152 

Årets resultat  9 505 6 512 -323 

Dispositioner och skatt  -1 239 2 357 -1 312 

Årets resultat efter skatt  8 266 8 869 -1 635 

 Not 2013 2012 2011 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Årets resultat                                               8 266  8 869  -1 635 

Justerings för av– och nedskrivningar        C 36 558 31 843 27 441 

Justering för gjorda avsättningar P 8 767 6 364 2 403 

Justering förändrad ägarandel SUF  -219 -250 31 

Justering övr ej likvidpåverkande poster  -501 -4 243 3 742 

Medel från verksamheten före förändring  
av rörelsekapital 

 52 871 42 583 
32 620 

 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar      -879 1 863 -18 254 

Ökning/minskning förråd                              429 285 -227 

Ökning/minskning kortfristiga skulder         N -11 225 13 412 -10 191 

Kassaflöde från löpande verksamheten 
 

 41 196 58 143 3 948 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Investering i materiella tillgångar  -105 277 -115 232 -52 779 

Försäljning av materiella tillgångar  3 893 5 249 2 044 

Investering i finansiella tillgångar  -8 805 -3 026 -21 779 

Försäljning av finansiella tillgångar  8 135 9 470 1 000 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -102 054 -103 539 -71 514 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     

Nyupptagna lån  72 887 36 209  76 875 

Amortering av skuld  -65 -40 -6 032 

Ökning av långfristiga fordringar  -11 018 0 -5 526 

Minskning av långfristiga fordringar  15 5 541 475 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
 

 61 819 41 710 65 792 

Periodens kassaflöde  961 -3 686 -1 774 

Likvida medel vid årets början  40 038 43 724 45 498 

Likvida medel vid årets slut J 40 999 40 038 43 724 
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RÄKENSKAPER Sammanställd redovisning 

 Not 2013 2012 2011 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Mark, byggnader och tekniska anläggningar  F 722 104 691 341 602 085 

Maskiner och inventarier G 45 552 47 552 42  510 

Pågående nyanläggningar G 29 612 10 095 448 

Finansiella anläggningstillgångar H 31 988 19 379 53 049 

Summa anläggningstillgångar 
 

 829 256 768 367 698 092 

Omsättningstillgångar     

Förråd  943 1 372 1 657  

Exploateringstillgångar  19 166 2 807 2 807 

Kortfristiga fordringar I 63 226 62 347 64 210 

Kassa och bank J 40 999 40 038 43 724 

Summa omsättningstillgångar 
 

 124 334 106 564 112 398 

SUMMA TILLGÅNGAR 

 
 

 
 

 953 590 874 931 810 490 

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

Eget kapital K 302 468 293 695 285 200 

Därav årets resultat  8 266 8 869 -1 635 

Därav korrigering  0 - 374 278 

Avsättningar     

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser L 63 371 54 604 48 240 

Summa avsättningar 
 

 63 371 54 604 48 240 

Skulder     

Långfristiga skulder M 471 631 399 287 363 117 

Kortfristiga skulder N 116 120 127 345 113 933 

Summa skulder 
 

 587 751 526 632 477 050 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 
 

 953 590 874 931 810 490 

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER O    

Borgensåtaganden  3 399 3 467 529 

Pensionsåtaganden  306 736 290 506 290 743 

Övriga åtaganden  14 928 1 540 128 049 

Summa panter och ansvarsförbindelser  325 063 295 513 419 321 
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Noter  
 

Sammanställd redovisning 

A Verksamhetens intäkter 2013 2012 

 Taxor, avgifter och hyror 151 709 145 808 

 Bidrag 129 602 113 908 

 Övriga intäkter 12 225 11 788 

 Eliminering interna poster -31 073 -32 701 

 Summa 262 463 238 803 
 

 
  

    

    

    

    

B Verksamhetens kostnader 2013 2012 

 Personalkostnader -436 398 -425 189 

 Lokalkostnader -55 776 -52 730 

 Material, tjänster m.m. -270 641 -258 643 

 Eliminering av interna poster 31 006 30 926 

 Summa -731 809 -705 636 

    
    

C Avskrivningar/Nedskrivningar 2013 2012 

 Avskrivning byggnader och mark -19 519 -19 089 

 Avskrivning maskiner och inventarier -12 303 -10 176 

 Nedskrivning  -3 914 -1 757 

 Eliminering av interna poster -822 -821 

 Summa av/nedskrivningar -36 558 -31 843 

    
    

D Finansiella intäkter 2013 2012 

 Utdelningar 132 0 

 Räntor på likvida medel 801 1033 

 Övriga finansiella intäkter 1810 860 

 Eliminering interna poster -810 -738 

 Summa 1 933 1 155 

    

    

E Finansiella kostnader 2013 2012 

 Räntor på långfristiga skulder -11 844 -12 709 

 Ränta på pensionsskulden -3 457 -1 518 

 Övriga räntekostnader -941 -968 

 Eliminering interna poster 810 738 

 Summa -15 432 -14 457 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

F 
Mark, byggnader och tekniska  
anläggningar  

2013 2012 

 Ackumulerade anskaffningsvärden 1 049 051 977 379 

 Vid årets början 977 379 866 230  

 Justering ägarandel i SUF -705 0 

 Nyanskaffningar 75 455 116 570 

 Avgår investeringsbidrag -101 -216 

 Avyttrade anläggningar -2 957 -3 476 

 Elimineringar -20 -1 729 

 Ackumulerade avskrivningar -313 507 -294 768 

 Vid årets början -294 768 -275 381 

 Justering ägarandel i SUF 26 0 

 Årets avskrivningar -19 518 -19 089 

 Avyttrade anläggningar 753 0 

 Justering av objekt 0 -298 

 Ackumulerade justeringar -13 440 8 730 

 Vid årets början 8 730 11 236 

 Justering ägarandel i SUF 19 0 

 Årets nedskrivning -3 914 -1 757 

 Justering av objekt -18 275 0 

 Justering av avyttrade anläggningar 0 -749 

 Summa bokfört värde 722 104 691 341 

    

G Maskiner, inventarier och övriga 
 tekniska anläggningar  

2013 
 

2012 
 

 Ackumulerade anskaffningsvärden 161 400 153 347 

 Ingående anskaffningsvärde 153 347 138 797 

 - varav just. ägarandel SUF  o AKF AB -323 -418 

 Nyanskaffningar 11 252 15 408 

 Avgår investeringsbidrag -782 0 

 Avyttrade maskiner -2 094 -858 

 Ackumulerade avskrivningar -116 221 -106 043 

 Vid årets början -106 043 -96 953 

 - varav just. ägarandel SUF  o AKF AB 248 316 

 Avyttringar 1 877 771 

 Årets avskrivningar -12 303 -10 176 

 Ackumulerade justeringar 373 248 

 Vid årets början 248 248 

 Årets justering 125 0 

 Summa  45 552 47 552 

 Pågående nyanläggningar 29 612 10 095 

 Nybyggnation bostäder 17 424 6 599 

 Vindkraftverk Almudden 2 0 100 

 Pågående ny– och ombyggnader 12 188 3 396 

 Summa bokfört värde 75 164 57 647 
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Förändring av ägarandel inom SUF under 2013 bidrar till förändring 
av både intäkter och kostnader . Ägarandelen har minskat från 
32,47 % till 31,85 % 



  

                        

Sammanställd redovisning 

    

    

H Finansiella tillgångar 2013 2012 

 Värdepapper 18 734 17 200 

 Långfristiga fordringar 13 254  2 179 

 Summa 31 988 19 379 

    

    
I Kortfristiga fordringar 2013 2012 

 Kundfordringar 11 432 4 947 

 Skattefordringar 15 244 10 847 

 Förutbet kostnader/upplupna intäkter 32 232 46 161 

 Övriga fordringar 5 462 1 504 

 Eliminering interna poster -1 144 -1 112 

 Summa 63 226 62 347 
    

    

J Kassa och bank 2013 2012 

 Kassa 0 0 

 Plusgiro 150 178 

 Bank 40 845 39 849 

 Övrigt 4 11 

 Summa 40 999 40 038 

    
    

K Eget kapital 2013 2012 

 Ingående eget kapital 293 695 285 200 

 Justeringspost ägarandel SUF -133 -169 

 Justeringspost  640 -205 

 Årets resultat 8 266 8 869 

 Summa 302 468 293 695 

    

L Avsättningar 2013 2012 

 Pensionsavsättningar 25 214 22 825 

 Latent skatteskuld 21 118 19 890 

 Övriga avsättningar 17 039 11 889 

 Summa 63 371 54 604 

    
M Långfristiga skulder 2013 2012 

 Skulder till banker, kreditinstitut m. fl 467 841 398 119 

 Övriga lf skulder 3 890 1 268 

 Elimineringar interna poster -100 -100 

 Summa 471 631 399 287 

    

N Kortfristiga skulder 2013 2012 

 Leverantörsskulder 25 770 32 956 

 Semester- och övertidsskuld 26 715 26 312 

 Skulder till staten 17 209 17 220 

 Pensionsskulder 19 623 19 606 

 Övriga kortfristiga skulder 1 717 8 548 

 Upplupna kostnader/förutbet intäkter 25 086 22 703 

 Summa 116 120 127 345 

    

O Panter och ansvarsförbindelser 2013 2012 

 Borgensåtaganden   

 Egna hem och småhus 355 409 

 Föreningar 44 58 

 Övriga företag 3 000 3 000 

 Summa 3 399 3 467 

    

 Övriga åtaganden   

 Leasingavtal bilar 677 1 412 

 Leasingavtal kopiatorer 33 19 

 Fastigo 62 109 

 Hyreskontrakt 14 156 0 

 Summa 14 928 1 540 

    
 Pensionsåtaganden   

 Kommunen  284 321 268 320 

 SUF 22 415 22 186 

 Summa 306 736 290 506 

    

 Summa Panter ansvarsförbindelser 325 063 295 513 

    

P Övriga justeringar 2013 2012 

 Reavinst/reaförlust -21 -4 171 

 Skatt 0 -187 

 Upplupna räntor 0 -712 

 Övrigt -480 827 

 Summa -501 -4 243 
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Sammanställd redovisning 

Miljönämnden 
 

Ekonomi 

 
Miljönämnden redovisade 2013 ett överskott på 149 tkr. 

Askersunds andel av överskottet är 60 tkr eller 41 %.  Nämnden är 

gemensam med Laxå kommun och Lekebergs kommun. 

 

Årets verksamhet 

 

Verksamheten under år 2013 har bedrivits i enlighet med av miljö-

nämnden beslutad tillsynsplan. Så gott som samtliga projekt har 

genomförts enligt framtagna projektplaner.  Drygt 1 471 ärenden 

har registrerats i nämndens ärendehanteringssystem.  

Under året har en breddning av miljömålsarbetet genomförts. Mil-

jöförvaltningen har tagit fram förslag på övergripande och detalje-

rade miljömål. De övergripande målen för 13 av de 16 nationella 

miljökvalitetsmålen har antagits av respektive fullmäktige. Målen 

kommer att integreras i i de miljöplaner som tas fram inom respek-

tive arbetsplats i miljödiplomeringssystemet. 

Arbetet med åtgärderna enligt Laxå och Askersunds naturvårdspro-

gram fortgick under 2013 som planerat. Bland annat påbörjades en 

grönstrukturplan för Askersunds kommun och miljöförvaltningen 

genomförde en inventering av grönområden i Askersund, Åsbro 

och Åmmebergs tätorter. 

 

Såväl Askersunds som Laxå kommun blev omdiplomerade under 

året. 

 

Arbetet med förorenade områden har varit intensivt under 2013. 

Saneringen av Johannesborgs vaskverk avslutades under september 

2013 och beslutades om vidare åtgärder utifrån genomförd huvud-

studie för Rönneshytta sågverk tagits. 

 

Arbetet med vattenskyddsområdet Svartån fortsätter. Det är en lång 

Och komplicerad process, inte minst på grund av den oror som 

berörda lantbrukare känner. Arbetet med vattenskyddsområdet 

Vättern har slutförts och länsstyrelsen beslutade under januari 2014 

om ett nytt vattenskyddsområde för Vättern. 

 

Förvaltningen är fortsatt aktiv i kommunernas fysiska planering 

med ett gott samarbete med Sydnärkes Byggnämnd. Miljöförvalt-

ningen har varit delaktiga i framtagandet av översiktsplaner för 

Laxå, Lekeberg respektive Askersunds kommun samt framtagandet 

av en för de tre kommunerna gemensam LIS-plan. 

Taxe- och avgiftsnämnden 
 

Ekonomi 
 

Totalt kommer Taxe- och avgiftsnämnden att gå med nollresultat 

så som brukligt är. Samtliga taxeintäkter utbetalas månadsvis till 

respektive kommun. Det eventuella över- eller underskott avse-

ende administration såsom personalkostnader, IT-kostnader och 

liknande flyttas över till nästkommande år. 

Intäkterna för hemtjänstavgifter har under året ökat med 6 000 tkr 

mot föregående års utfall. 

 

Årets verksamhet 

 

Kommunfullmäktige i Hallsberg, Laxå och Lekebergs kommuner 

beslutade under år 2003 att inrätta en gemensam nämnd för taxe- 

och avgiftshantering med start den 1 november 2003. Från och 

med 1 juni 2005 ingår också Askersunds kommun i den gemen-

samma nämnden. Den 1 oktober 2013 blev även Kumla medlem-

mar. 

Nämndens uppgifter är att: 

 Fullgöra de lagreglerade uppgifter som avtalats såsom 

inkomstförfrågan, inkomstregistrering, fastställande av av-

gift, omprövning av avgiftsbeslut, besvärshantering och 

dokumentation. Utöver hemtjänstavgifter skall även intäkter 

för måltider och hyror hanteras. 

 

 Tillämpa av kommunfullmäktige fastställda taxor samt 

allmänna bestämmelser, reglementen och dylikt, som ingår i 

nämndens ansvarsområde. 

 

 Föra kommunernas talan i ärenden som rör den åt 

nämnden uppdragna förvaltningen. 

Taxe- och avgiftsnämnden består av fem ordinarie ledamöter och 

fem ersättare där varje medlemskommuns fullmäktige har att utse 

en ordinarie ledamot och en ersättare. 

För att fullgöra nämndens uppgifter finns 3,0 årsarbetare avgifts-

handläggare. Hallsbergs kommun är värdkommun för verksam-

heten. Detta innebär bland annat att Hallsbergs kommun är an-

ställningsmyndighet för nämndens personal. 

 
Nyckeltal  
 
Snittavgift för hemtjänstavgiften i särskilt boende: Hemtjänstav-

giften inom särskilt boende är beroende på brukarnas avgiftsut-

rymme, som i sin tur bland annat beror på brukarnas enskilda 

inkomster, bostadstillägg, bostadskostnader samt matkostnader. 

Denna siffra kan variera stort mellan olika brukare och över tid, 

beroende på vilka brukare som bor på särskilt boende. Genom-

snittet för taxe- och avgiftsnämndens geografiska område är 729 

kr/månad, en förbättring av avgiften i jämförelse med 2009-2012. 

Hallsberg, Laxå och Lekeberg ligger över områdets snittavgift 

medan Askersund och Kumla istället ligger under. 

Snittavgift för hemtjänstavgiften för personer med hemtjänstinsat-

ser: Hemtjänstavgiften för boende i ordinärt boende är bland 

annat beroende på brukarnas avgiftsutrymme, som i sin tur beror 

på brukarnas enskilda inkomster, bostadstillägg, bostadskostnader 

samt eventuell nyttjande av kommunens mattjänst. Denna siffra 

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

vilka brukare som finns inom hemtjänsten. Genomsnittet för taxe- 

och avgiftsnämndens geografiska område är 1 254 kr/månad. När 

det gäller snittavgiften för de boende på särskilt boende är det 

Hallsberg och Lekeberg som ligger över områdets snitt. 
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Sammanställd redovisning 

Lönesystemsnämnden 

 
I januari 2010 bildade  Askersund, Lekeberg och Kumla 

kommuner Sydnärkes lönenämnd. Nämnden ska bedriva 

verksamhet inom löneområdet. Lönenämnden ansvarar 

även för pensionsadministrationen för de tre kommunerna. 

 

Värdkommun är Kumla kommun och löneenheten är pla-

cerad på Stadshuset i Kumla. Organisatoriskt tillhör enhet-

en Kumla kommuns personalavdelning. Under 2013 har 

ett antal så kallade kundmöten genomförts, där personal-

cheferna för respektive kommun samt lönechef deltagit.  

 

Löneenhetens bemanning består av 15 personer (14,25 

årsarbetare) fördelat på 1,0 lönechef, 1,0 pensionshandläg-

gare, 3,25 lönekamrer/systemförvaltare och 9,0 löneadmi-

nistratörer. 

 

Personalen på löneenheten arbetar med lönesystemet Per-

sonec P, som består av följande delar; lön, utdata, förhand-

ling, förtroendemannarutin och självservice via Web. 

 

Under 2013 har även Laxå kommun att ansluta till löne-

nämnden. 

 

Det ekonomiska resultatet för nämnden blev ett överskott 

på 109 tkr för 2013. 

 

Från 2014 ingår även Hallsbergs kommun i nämnden. 
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 2013 2012 2011 2010 2009 

Årets resultat (mkr) 5,9 5,8 -4,6 14,2 12,2 

Resultat före extraordinära poster (mkr) 5,9 5,8 -4,6 14,2 12,2 

Nettokostnadsandel (%) 97,8 97,9 99,7 97,0 97,6 

Kassalikviditet Kassa/kortfr skulder (%) 24 21 17 15 49 

Borgensåtaganden (mkr) 307,1 245,0 216,6 201,3 202,3 

Långfristiga skulder 168,8 158,2 147 92 76 

Soliditet (exkl pensionsskuld) 45 46 46 53 51 

Soliditet (inkl pensionsskuld) -10 -8 -10 -5 -12 

Antal färdtjänstresor 6 796 6 004 5 604 5 366 5 476 

Turlistetimmar busstrafik * 0 0 12 256 13 433 12 936 

Serverade matportioner: 493 000 498 000 525 810 523 754 551 555 

Producerad mängd vatten (m3) 863 000 816 000 836 000 869 000 938 000 

  -andel ej debiterad mängd, % 27 25 27 34 38 

Antal bygglov 525 503 427 242 273 

Antal personer med hemtjänst, ändrad 
beräkning fr 2007 

377 341 345 343 312 

Antal personer i särskilt boende 85 97 108 118 168 

Antal vuxna personer i gruppboende LSS 39 38 38 35 35 

Antal personer med pers. assistent 29 27 28 24 24 

Antal hushåll med ekon. bistånd 175 171 207 186 169 

Ekonomiskt bistånd kr/hushåll 21 806 26 441 20 097 16 659 18 811 

Placeringar dygn i familjehem 7 995 8 317 6 850 6 712 3 947 

Placeringar dygn på institution 4 568 4 539 2 789 1 370 1 342 

Inskrivna barn i barnomsorgen 816 779 815 805 818 

Antal barn/årsarbetare i förskola 5,9 5,5 5,6 5,4 5,5 

Antal barn/årsarbetare i fritidshem 16,0 17,0 15,2 14,0 14,8 

Antal elever i skolan 1 096 1 087 1 079 1 084 1 120 

Antal elever per lärare 11,2 11,1 11,3 11,2 12,2 

% elever ej godk. betyg (kärnämnen)** 34,6 16 14 17 9 

Antal utlån bibliotek 65 685 64 270 64 869   76 617   78 440   

Fem år i sammandrag 
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* Från och med 2012-01-01     

   ägs kollektivtrafiken av Örebro      

   Läns Landsting. 

** Från 2013 räknas antalet elever som 

inte nått målen i alla ämnen. 



  

                        


