
  

                        

Årsredovisning  
2015 

 



  

                        

 

Årsredovisning 2015 

 

Askersunds kommuns årsredovisning avlämnas av kommunstyrelsen till kommun-

fullmäktige. Den vänder sig till kommuninvånare, förtroendevalda och anställda 

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

fentliga myndigheter. 

 

Årsredovisningen produceras av Kommunledningsförvaltningen för kommunstyrel-

sen. 

 

Enligt 4 kap i den kommunala redovisningslagen skall årsredovisningen innehålla 

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

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

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

förvaltningsberättelsen skall även framgå väsentliga händelser under året, kommu-

nens förväntade utveckling, väsentliga personalförhållanden samt andra förhållan-

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

samheten. 

Fotograf omslag: Iconphoto 

Fotograf ovan: Iconphoto 
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Askersundsfakta 

  

Inledning 
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Antal invånare  31 dec 11 151  Skolor, antal 8 

Landareal, km2 821  Förskolor, antal 13 

Antal invånare per km2 14  Fritidshem, antal 11 

Skatt kommunen 21:95  Kök, antal 18 

Skatt Askersunds församling 1:44  Bibliotek, antal 3 

Skatt Hammars församling 1:39  Badplatser, antal 11 

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

Skatt Snavlunda församling 1:62  Parkeringsplatser, antal 910 

Mandatfördelning 2015-2019 :   Fritidsgårdar, antal 3 

Socialdemokraterna 13  Lekplatser, antal 43 

Moderaterna 6  Idrottsplatser, antal 1 

Sverigedemokraterna 4  Turistbyråer, antal 1 

Centerpartiet 3  Äldreboenden, antal 4 

Vänsterpartiet 2  Vattenverk producerande, 5 

Kristdemokraterna 2  Pumpstationer, antal 57 

Miljöpartiet 2  Vattenledningar, km 205 

Folkpartiet 1  Reningsverk             5 

Totalt 33  Spill– och dagvattenledning, 

km 

        249 

Gemensamma nämnder: 

Sydnärkes Miljönämnd 

 

Taxe- och Avgiftsnämnd 

 

Sydnärkes lönenämnd 

 

Sydnärkes IT-nämnd 

 

 

 
Kommunfullmäktige  

   

Revision   

   

 Kommunstyrelsen  

 

 
  

Askersundsbostäder AB 

100 % 

 Kultur- och Teknik-

nämnden 

   

Askersunds Industri-

fastigheter AB 100 % 

 Sydnärkes Bygg-

nämnd 

   

Askersunds Kommun-

fastigheter AB 100 % 

 Barn- och utbild-

ningsnämnden 

   

Sydnärkes Utbildnings-

förbund 31,39 % 

 Socialnämnden 

   

Sydnärkes Kommunal-

förbund 27,99 %   

   

Nerikes Brandkår 3,7 %   



  

                        

En ny mandatperiod har tagit sin början och det första året skall summeras. 

Det blev en del förändringar i och med valresultatet men inte vad gäller ma-

joritetens sammansättning. 

 

Rent ekonomiskt kan man känna sig ganska nöjd med årets resultat. Ett bra 

resultat på nedersta raden. Visst finns det mer att arbeta med både i nämnder-

na och i hur vi fördelar de skattemedel som står till buds. Vi fick i slutet på 

året ett rejält tillskott till kommunkassan i form av extra generellt statsbidrag. 

Pengar som fördelas utifrån hur stor insats man gjort för nyanlända. Inte 

mindre än 43 miljoner kronor kom till Askersund, en trettondel fördelas in på 

2015 resten skjuts till 2016. Utöver det har en del markförsäljning hjälpt upp 

resultatet. Men det finns andra faktorer som också visat på försämring av 

årets resultat. 

 

Vi har kunnat göra en del satsningar i skolan och förskolan. Vi har tillskjutit 

medel för att öka personaltätheten även inom vården. Ändå kvarstår en hel 

del arbete för att komma till rätta med underbemanning. Sjukskrivningstalen 

ökar vilket också är en orosfaktor. Något som vi följer noga och letar efter 

rätt åtgärder att sätta in. Att komma till rätta med detta är både mänskligt och 

ekonomiskt mycket lönsamt. Framförallt mänskligt. 

Rekryteringsproblemen fortsätter inom flera områden. Att hitta rätt person till 

rätt tjänst blir en allt svårare utmaning. Det är bland annat brist på lärare, för-

skolelärare och olika former av vårdpersonal. Det är mycket möjligt att bris-

ten på personal är en bidragande orsak till de höga sjukskrivningstalen. 

 

Det händer en hel del i kommunen. Bostadsbyggandet är nu igång på allvar. 

Nya lägenheter i exempelvis Rönneshytta. Start på kvarteret Verkstaden ge-

nom försäljning av 16 bostadsrätter. Det är numera så att byggföretag och 

andra intressenter hör av sig till vår kommun och frågar efter lämplig mark 

för att etablera bostäder. Vårt bygge med nya Sjöängen har nu nått sina rik-

tiga konturer. Också detta projekt medverkar till en framtidstro både bland 

innevånare som bland investerare. Vi har anställt en ansvarig för scenkonsten 

och arbetet börjar komma till en punkt där vi snart kan säga hur det faktiskt 

kommer att bli. 

 
Så trots att det finns bekymmer, en del ganska stora, så andas det optimism 

och framtidstro i vår kommun. Medarbetare är i allmänhet stolta över sina 

insatser. Det ska de vara också. Det är tack vare all personal som vi kan er-

bjuda en god kommunal service till våra medborgare. Det finns alltid anled-

ning att lyfta fram dem som i praktiken bär välfärden genom sin dagliga gär-

ning. 

 

Vårt arbete med att göra kommunen mer tillgänglig fortsätter. Vi har sedan 

2008 erhållit ”Tillgänglighetsflaggan”: Kommunen är faktiskt den enda 

kommun/stad som fått den varje år sedan starten. Flaggan i sig har inget 

värde utan det är det arbete och de åtgärder som görs som är av vikt. Det ar-

betet kommer fortsätta även framåt i tiden. 
 
Per Eriksson 

kommunstyrelsens ordförande (S) 

 

Askersund - Första året i ny mandatperiod 

Per Eriksson 

Kommunstyrelsens ordförande 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Kommunens utveckling 
 

Antalet invånare ökar  
Vid årsskiftet hade kommunen 11 151 invånare. Det är 32 kom-

muninvånare fler än för ett år sedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under året har 726 personer flyttat in till kommunen och 640 

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

skott på 86 personer som kan jämföras med föregående års flytt-

ningsöverskott på 46 personer.  

 

Antalet födda ligger kvar på samma nivå som året innan. Under 

2015 föddes 90 barn i kommunen. Antalet avlidna invånare 

uppgick emellertid till 144 personer, vilket var 30 fler  än 2014. 

Totalt uppgår födelseunderskottet till 54 personer 2015 mot 23 

personer 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetslöshet 
Arbetslösheten som andel av den registerbaserade arbetskraften 

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

december uppgick arbetslösheten till 5,5 % (5,9 %) inklusive 

personer i arbetsmarknadsåtgärder. Det är under genomsnittet i 

länet, där siffran var 8,5 % (8,7 %), och under riksgenomsnittets 

8,0 % (8,1 %). Andelen öppet arbetslösa var 3,0 % (3,2 %) i 

Askersund, vilket var 1,2 procentenhet lägre än i riket och 1,3 

procentenheter lägre än länet. 

Måluppfyllelse av övergripande mål 

Finansiella mål: 

 
 Kommunens ekonomiska planering ska präglas av långsik-

tighet och utgå från god ekonomisk hushållning. Målet är  

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

fattning. Inte uppfyllt. 

 Det egna kapitalet ska skyddas mot inflationen. Målet är  

uppfyllt. 

 Lånefinansiering av investeringar ska undvikas och begrän-

sas till affärsverksamheten och strategiska investeringar. 

Målet är inte uppfyllt. 

 Utrymme ska skapas för sparande till kommande pensions-

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

nens pensionsskuld.  Målet är uppfyllt. 

 På sikt ska kommunens redovisa årliga resultat som minst 

motsvarar 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Målet är uppfyllt. 
 

Strategiska mål: 
 

Kommunen har upprättat en vision med fem övergripande strate-

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

sen. 

 

 Attraktiva boende– och livsmiljöer: Förutsättningar ska skap-

as för att boende och inflyttning ska vara möjlig i alla delar av 

kommunen. 

 Gott liv hela livet: Mångfald, folkhälsa och jämställdhet är 

viktiga framgångsfaktorer för att en kommun ska uppfattas som 

öppen och tolerant. 

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

lära, utmana och inspirera till det livslånga lärandet.  

 Ett starkt näringsliv: Kommunen ska arbeta aktivt tillsam-

mans med det lokala näringslivet och andra myndigheter och 

organisationer i syfte att förbättra näringslivs– och arbetsmark-

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

effektivt sätt gäller både natur och miljö i vår omvärld såväl 

som kommunens egna resurser i form av personal och skatte-

medel. 

Antal invånare
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Förvaltningsberättelse 
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Förvaltningsberättelse 

KF:

s 

mål 

nr: 

Beskrivning Målindikator 

för 2015 

Utfall Resultat Kommentar 

1 Andelen som upplever ett 

gott bemötande och god 

tillgänglighet i kontakt 

med kommunen ska öka. 

60 % enligt 

SCB:s medbor-

garundersökning 

56 i index enligt 

mätningen hösten 

2014 

  Samma nivå som mät-

ningen 2012 

2 Askersund ska ha 12 000 

invånare. 

11 140 invånare 

enligt SCB:s 

befolkningssta-

tistik. 

11 151 invånare 

per 151231 

 Målet är långsiktigt och 

beräknas inte uppfyllas 

förrän tidigast år 2025 

3 Andelen medborgare som 

känner sig trygga i kom-

munen ska öka. 

68 % enligt 

SCB:s medbor-

garundersökning 

62 i index enligt 

mätningen hösten 

2014 

 Även om resultatet 

sjunkit med 3 enheter 

sedan 2012 ligger det 

över riksgenomsnittet. 

4 Andelen som upplever att 

de bor i en kommun med 

välskött vatten- och av-

loppssystem ska öka. 

79 % enligt 

SCB:s medbor-

garundersökning 

77 i index enligt 

mätningen hösten 

2014 

 Resultatet ligger inom 

felmarginalen 

5 Fosforbelastningen på sjön 

Alsen ska minskas med 30 

% och medelhalten av fos-

for i sjön ska vara högst 16 

mikrogram fosfor per liter 

senast år 2021.  

≤ 24 μg P/l 

(mikrogram fos-

for per liter vat-

ten) 

Enl. recipient-

kontrollen i Norra 

Vätterns tillrin-

nings-område  var 

medelvärdet för 

2014 25 μg P/l  

 Mätningen presenteras 

som medelvärde för ett 

helt år och mätningarna 

visar att resultatet legat 

stilla under 2014. För-

modligen krävs ökade 

insatser för att nå målet. 

6 Andelen park och grönytor 

ska inte minska i tätorter-

na. 

Grönstrukturpla-

nen är under 

framtagande och 

därför har ännu 

ingen indikator 

satts upp 

Inga uppgifter 

lämnade 

 Planen kommer att fast-

ställas under året varvid 

mätning kan börja ske 

först 2016. 

7 Andelen medborgare som 

är nöjda med tillgången på 

kulturevenemang i 

Askersunds kommun ska 

öka 

Nöjdhetsindex 

58 enl SCB:s 

medborgarunder-

sökning 

54 i index enligt 

mätningen hösten 

2014 

 Biblioteksverksamhet 

får bra betyg medan 

utbudet av teater och 

konserter drar ned bety-

get. 

8 Andelen medborgare som 

är nöjda med tillgången på 

fritidssysselsättningar i 

Askersunds kommun ska 

öka 

Nöjdhetsindex 

60 enl SCB:s 

medborgarunder-

sökning 

51 i index enligt 

mätningen hösten 

2014 

 Tillgången på parker, 

grönområden och natur 

får bra betyg medan 

nöjesutbudet får dåligt 

betyg. 

9 Handläggningstiden ska ej 

överstiga 3 veckor vid 

bygglovsansökan 

80 % enligt egen 

mätning 

Vid 100 % av alla 

bygglovs-ärenden 

var handlägg-

ningstiden kortare 

än 3 veckor. 

  

10 Antalet olika personer som 

en hemtjänsttagare möter 

under en 14-dagars period 

ska minska. 

15 vårdare enligt 

KKIK 

Under 2014 var 

antalet i genom-

snitt 21 personer 

 Trycket på hemtjänsten 

är hårt varför arbetet 

med kontinuiten i vår-

den ej kunnat genomfö-

ras som planerat 



  

                        

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
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Förvaltningsberättelse 

KF:

s 

mål 

nr: 

Beskrivning Målindikator 

för 2015 

Utfall Resultat Kommentar 

11 Antalet mycket nöjda 

och ganska nöjda bru-

kare inom hemtjänst och 

särskilt boende ska öka. 

Nöjdhetsindex                      

90 hemtjänsten                                 

70 särskilt bo-

ende 

Index uppgick till 

94 för hemtjänsten 

och 73 för särskilda 

boenden 2015. 

 Förvaltningen arbetar aktivt med 

värdegrunds- och bemötande frå-

gor. Socialnämnden har antagit 

värdighetsgarantier. 

12 Andelen invånare 16-84 

som skattar sitt hälsotill-

stånd som bra ska öka. 

72 % av invånar-

na enligt mätning 

i Hälsa på lika 

vilkor. 

67 % av kommu-

nens invånare. 

 Resultatet är en procentenhet lägre 

än 2014. 

13 Kommunen ska verka 

för ökad tillgänglighet 

och mångfald för en 

levande musikkultur 

bland barn och unga 

Antalet elevplat-

ser i musikskolan 

ska 2015 uppgå 

till 240 platser 

Under 2015 upp-

gick antalet elev-

platser till 184 i 

genomsnitt. 

 Målet bedöms inte vara nåbart för 

närvarande då personaltäthet och  

kursutbud ej anpassats till målet. 

Dock kan ett ökat samarbete med 

asylskolan medföra att målet nås. 

14 Andelen elever som når 

godkänt provbetyg i 

kärnämnena ska öka 

eller bibehållas. 

Engelska   100 %                                

Matematik  90 %                                            

Svenska    100 % 

Engelska     87,0 % 

Matematik  80,6 % 

Svenska      87,8 % 

 Mätningen är från 2014. Nästa mät-

ning sker under hösten 2015 och 

presenteras  vid årsbokslutet 

15 Det genomsnittliga me-

ritvärdet i ÅK 9 och 

behörigheten till gymna-

siet ska öka. 

Meritvärde   212 

Behörighet  86 % 

Meritvärde  191 

Behörighet    78 % 

 Utfallet har försämrats från 2014. 

Då elevantalet uppgår till ca 100 

elever per årskurs kan enstaka ele-

vers avvikelse få stort genomslag. 

16 Andelen elever som upp-

lever att lärarna tar hän-

syn till deras åsikter ska 

öka. 

Årskurs 5  90 % 

Årskurs 8  75 % 

enligt KKiK. 

ÅK 5     95 % 

ÅK 8     50 % 

 Resultatet har förbättrats kraftigt 

för ÅK 5 och försämrats kraftigt 

för ÅK 8. 

17 Antalet barn per perso-

nal i förskolan ska 

minska 

5,3 barn per per-

sonal enligt skol-

verkets statistik 

5,8 inskrivna bern 

per personal. 

 Askersunds kommun har fått stads-

bidrag för att minska barngrupper-

na vilket torde visa sig under 2016. 

18 Företagsklimatet ska 

vara så bra att det vid 

slutet av planeringspe-

rioden (2016) rankas 

bland landets 65 bästa.  

Plats 75 i Svenskt 

Näringslivs årliga 

mätning av före-

tagsklimat. 

plats 125 av landets 

290 kommuner. 

 En nyinrättad tjänst som närings-

livsutvecklare och ett nytt närings-

livsprogram pekar ut vägen mot 

målet. 

19 Antalet arbetstillfällen i 

Askersund ska öka.  

4 080 enligt 

SCB:s RAMS 

mätning. 

4 307 enligt senaste 

publicerad mätning  

i dec 2015 

 Antalet arbetstillfällen har ökat 

avsevärt (2013 var siffran 4 060). 

20 Andelen företagare som 

upplever att de verkar i 

en kommun med väl 

fungerande bygglovs-

hantering ska öka. 

Nöjdhetsindex 80 

enligt SKL:s 

mätning Insikt. 

Enligt senaste mät-

ningen 2015 upp-

gick nöjdhetsindex 

till 81 

 Resultatet ligger  mycket över riks-

genomsnittet och det 14:e bästa i 

landet. 

21 Sjukfrånvaron bland 

kommunens anställda 

ska minska.  

 5 % sjukfrånvaro 

enl egen mätning. 

Sjukfrånvaron upp-

går till 7,04 % i  

2015 

 Sjukfrånvaron ökar men inte lika 

mycket som i jämförbara kommu-

ner. 

22 Kommunens fastigheter 

ska vara ändamålsenliga 

och resurseffektiva och 

vara väl underhållna. 

40 kr per kvm i 

periodiskt fastig-

hetsunderhåll 

2015 

Det budgeteradepe-

riodiska underhållet 

uppgick till 19 kr 

per kvm 2015. 

 Från 2016 förvaltas de flesta av 

kommunens verksamhetsfastighet-

er av Askersundsbostäder AB. 



  

                        

Reflektioner kring måluppfyllelsen:      

 

Bemötandefrågan kommer att vara en viktig del i chefsutbild-

ningarna under de kommande åren samt även vara en del av 

kriterierna vid lönesättning. Olika typer av servicemätningar 

pågår löpande i syfte att ständigt förbättra tillgängligheten av 

förvaltningens servicefunktioner.    

 

För att öka befolkningen pågår ett aktivt arbete av kommunens 

inflyttningslots i kombination med ökade marknadsföringsin-

satser. 

Ambitionen är att kunna erbjuda fler boendealternativ genom 

ett aktivt exploateringsarbete och genom att samarbeta med i 

kommunen aktiva byggintressenter. 

 

För att öka tryggheten i kommunen kommer det under 2016 att 

genomföras ett antal olika åtgärder för att förbättra trafiksäker-

heten i kommunen. 

Det ska skapas bättre förutsättningar för ökad aktivitet i våra 

tätorter under sena kvällar och helger genom nattvandringar 

och liknande. 

Ett ständigt utvecklingsarbete kommer att pågå under året i 

syfte att stärka kommunens krisledningsorganisation. Detta 

sker främst genom övningar och utbildningar.   

 

En förbättring av företagsklimatet ska ske genom utökning av 

resurser och organisationsutveckling.        

 

 

 

Sjukfrånvaron ökar men inte lika mycket som i jämförbara 

kommuner. De stora satsningar som gjorts under 2014-2015 

och som fortsätter under de kommande åren tros ha en positiv 

effekt även om den är svår att mäta. 

Nya rutiner vid sjukanmälan har införts i kombination med ett 

mer aktivt och strukturerat rehabiliteringsarbete vid sjukfrån-

varo. 

Även ökade friskvårdsinsatser har införts ex.vis friskvårds-

checkar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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 mot Design for all.   

Kommunen erhöll den s.k tillgänglighetsflaggan för åttonde 

året i rad och som den enda stad i världen! 

 
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 2015. 

  

Samtliga nämnder och styrelser anslår sina protokoll på kom-

munens hemsida och de flesta anslår även kallelser. 

 

 

Jämställdhet 
 

Under 2016 kommer vi att genomföra JGL-utbildningar för 

chefer och nya förtroendevalda 

 

Etisk handel 
 

Sedan 2011 har Askersunds kommun varit en Fairtrade city. 
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Förvaltningsberättelse 

Verksamheternas utveckling 
 

 

Barnomsorgen 

 

 

 

 
Nettokostnaden har ökat med nästan 5 % från föregående år. Ök-

ningen beror på utökad verksamhet av omsorg på obekväm tid och 

ökade kostnader för barn som har sin barnomsorg utanför 

Askersunds kommun, så kallad interkommunal ersättning/bidrag 

till fristående verksamhet. Antal barn som har omsorg på obekväm 

tid har ökat under 2015 från 16 till 22. 

 

Under flera år har hösten i förskolan varit en något lugnare period 

då barnen som börjat förskoleklass försvinner från verksamheten. 

Därefter har barnantalet ökat succesivt och nått sin kulmen på 

våren. Under hösten 2015 har fler barn än tidigare skrivits in på 

förskolan redan tidig höst. Oktober 2014 var 427 barn inskrivna i 

förskolan motsvarande siffra för oktober 2015 var 445. Ökning av 

inskrivna barn beror inte på migration men en närmare analys 

behöver genomföras. 

 

Antal inskrivna barn i fritidshemmen har varit konstant mellan 

2014 och 2015.  

 

Grundskolan 
Nettoökningen för verksamheten har ökat med 1 % från föregå-

ende år. Ökningen beror på prisuppräkning och löneökning. 

 

De brister som Skolverket identifierade vid inspektion av Sjöängs-

skolan 2014 har åtgärdats och Skolverket avskrev ärendet under 

2015. I samband med vitesföreläggandet påbörjades ett nytt ar-

betssätt för systematiskt kvalitetsarbete inom alla verksamheter 

inom Barn- och utbildningsnämnden. Detta för att tidigt kunna 

identifiera brister i verksamheterna. 

 

För att nå ökad måluppfyllese satsar Barn- och utbildningsnämn-

den på tidig läs- och skrivinlärning i årskurs 1-2. Satsningen syftar 

till att fler elever i årskurs 9 kommer att nå godkänt i alla ämnen 

om de har en god läsförmåga från tidig ålder. Satsningen finansie-

ras av bidrag från Skolverket. 

 

Under hela 2015 har skola för asylsökande barn haft problem att 

bedriva verksamheten i lämpliga lokaler. Den ökade flyktingstöm-

men under hösten 2015 gjorde skolan överfull och alla barn som 

hade rätt till skola kunde inte skrivas in. 51 barn var inskrivna 

under våren 2015 och ökade till 93 under hösten.  

 

Under 2015 har allt fler barn i grundskolan fått särskilt stöd och 

kostnaderna för verksamheten har ökat. Skollagens krav för ele-

vers rätt till stöd kommer att påverka kommande kostnader. Verk-

samheten Motorn startades för att stödja elever i årskurs 1-5 och 

förskoleklass som har extra stora behov av särskilt stöd. Motorn är 

en särskild undervisningsgrupp dit elever ska få komma i kortare 

perioder för att få riktat stöd. Därefter återgår eleverna till sina 

vanliga klasser. 

 

Förskolan, fritidshemmen och skolorna i kommunen har behov av 

större lokaler och många är i behov av upprustning. Att bedriva 

verksamhet i många små enheter är kostsamt och kräver resurser. 

En lokalutredning ska genomföras under 2016. 

Vård och omsorg 

Antalet äldre som får hjälp i hemmet har minskat med 9 stycken 

jämfört med 2014 men antalet beviljade timmar inom hemtjänsten 

har ökat något. Antalet äldre i särskilt boende har ökat  med 4 

stycken. Kostnaderna har ökat med 4,9 %.  Socialnämnden klarar 

inte att bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram. Totalt 

överskreds äldreomsorgens budget med ca 9,8 mkr. 

 

Hemtjänsten har inför året fått ett tillskott motsvarande 11 tjänster 

för att kunna möte uppgången av antalet beviljade timmar som har 

skett sedan 2014. Under 2015 beräknas den ökade vårdtyngden 

motsvara ca 5 årsarbetare. 

 

Under 2015 har korttidsboendet Syrenen haft en genomsnittlig 

beläggning på 19 personer. Belastningen på verksamheten har 

varit mycket hög eftersom ambitionen för förvaltningen har varit 

att i mesta möjliga mån ta hem färdigbehandlade patienter från 

sjukhusen. 

 

I Socialstyrelsen årliga brukarundersökning har Askersunds kom-

mun avsevärt förbättrat sitt resultat avseende nöjdhet och bemö-

tande både inom hemtjänsten och särskilt boende. Dessutom har 

äldreboendet Norra Bergen fått pris för att vara bäst i länet kring 

Senior Alert. 

 

Under året har en oberoende undersökning gjorts av biståndshand-

läggningen inom äldreomsorgen. Den efterföljande rapporten har 

mynnat ut i att en del förändringförslag nu övervägs. 

 

Askersunds kommun och Region Örebro Län har gemensamt un-

dertecknat en avsiktsförklaring gällande ett nytt vård– och om-

sorgsboende i Askersund. Överenskommelsen innebär att Region 

Örebro Län bygger ny verksamhetslokal där kommunens äldre-

omsorg flyttar in sin verksamhet. 

 2015 2014 2013 2012 

Nettokostnad (tkr) 56 323 53 573 53 029 52 912 

Barn i förskola 443 429 448 435 

Barn i familjedag-

hem 

0 0 0 0 

Barn i fritidshem 377 377 368 360 

 2015 

 

2014 2013 2012 

Nettokostnad (tkr) 92 986 91 637 80 045 82 908 

Antal elever 1 092 1 083 1 096 1 087 

 2015 2014 2013 2012 

Nettokostnad (tkr) 131 585 125 330 123 382 119 869 

Antal med hem-

tjänst 

379 388 377 341 

Beviljade timmar 

hemtjänst i oktober 

11 945 11 780 10 998 9 069 

Antal i särsk. bo-

ende 

99 95 85 97 
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Individ– och familjeomsorg 

 

Kostnaderna för individ– och familjeomsorgen har kunnat hållas 

på samma nivå som föregående år främst beroende på lägre kost-

nader för barn- och ungdomsvården. Avvikelsen mot budget är 

positiv med ca 0,2 mkr. 

 

Under året har antalet placeringsdygn på institution ökat med  

1 814 dygn. Samtidigt har antalet placerade dygn i familjehem 

ökat  med 911 stycken. Det är framförallt barn och unga som un-

der året haft familjehemsplacering. Att antalet placerade dygn har 

ökat så mycket utan att det fått någon större belastning på det eko-

nomiska resultatet beror på att ökningen till stor del täcks av bi-

drag från Migrationsverket. 

 

LSS 
 

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

ionshindrade) har ökat med ca 1,9 mkr under 2015.  

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

dets kommuner finns ett utjämningssystem. Sedan 2005 har kom-

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

munens kostnader varit högre än genomsnittet i riket. Under 2015 

erhöll kommunen ett bidrag på ca 9,0 mkr, vilket var 1,7 mkr mer 

än 2014. 

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. 

 2015 2014 2013 2012 

Nettokostnad (tkr) 12 895 12 902 15 112 15 613 

Inst. placeringar 

dygn 

6 136 4 322 4 568 4 539 

Familjehem dygn 8 907 7 996 7 956 8 317 

Hushåll ekon. bi-

stånd 

214 174 175 171 

Antal 18-25 år mer 

än 6 mån 

9 10 14 31 

Vatten– och avlopp 
 

Totalt har den allmänna VA-anläggningen utökats med 20 

servisanslutningar för dricksvatten och spillvatten.  

 

Vattenmätarbyten har skett under året hos totalt 270 abonnenter. 

  

Reningsverket i Mariedamm har under 2015 totalrenoverats med 

en för antalet anslutna abonnenter (70-100 personer) anpassad 

reningsprocess. Anläggningen visar mycket goda reningsresultat 

tillsammans med minskad energi– och kemikalieförbrukning. 

 

Vid Askersunds avloppsreningsverk har en nyinstallation av gas-

panna/fackla/el-panna utförts. Överskottsvärme från gaspannan 

utnyttjas för uppvärmning av avloppsreningsverket. 

 

En anläggning för mellanlagring av rötslam har uppförts på Åm-

metippen. Anläggningen medför minskade transport– och lag-

ringskostnader för rötslam. 

 

Den goda kostnadstäckningsgraden medför att VA-kollektivet kan 

återställa hela resultatutjämningsfonden och att VA-kollektivets 

gamla fordran på abonnenterna från och med årsskiftet har över-

gått till en skuld på ca 495 tkr till abonnenterna. 

 

 

 2015 2014 2013 2012 

Intäkter (tkr) 27 393 24 198 22 971 24 405 

Kostnadstäckningsgrad 111,9 % 102,5 % 91,0 % 105,1 

% 

Produc. vattenmängd m3 793 000 777 000 863 000 816 000 

% ej debiterad mängd 22,0 % 20,0 % 27,0 % 25,0 % 

 2015 2014 2013 2012 

Nettokostnad (tkr) 50 279 48 422 47 489 45 398 

Antal i gruppboende 35 43 39 38 

Antal med pers. ass. 14 12 10 11 
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  Bokslut Budget Avvikelse Bokslut Budget Avvikelse

  2015 2015 2015 2014 2014 2014

Kommunstyrelsen -120 438 -130 833 10 395 -107 513 -107 864 351

Kultur- och Tekniknämnden -24 911 -21 693 -3 218 -37 026 -32 517 -4 509

Byggnadsnämnden -2 065 -2 228 163 -1 267 -1 729 462

Kultur- och Tekniknämnden -16 316 -17 219 903 -16 852 -17 151 299

Barn- och utbildningsnämnden -170 081 -171 688 1 607 -164 132 -162 884 -1 248

Socialnämnden -227 234 -215 931 -11 303 -214 935 -205 625 -9 310

Summa nämnder och styrelser -561 045 -559 592 -1 453 -541 725 -527 770 -13 955

Finansförvaltning 579 051 566 831 12 220 540 083 534 548 5 535

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 11 303 tkr. Totalt utgör det 

5,2 % av socialnämndens tilldelade nettobudget. Det är framförallt 

hemtjänsten inom äldreomsorgen som står för underskottet. Fler 

beviljade hemtjänsttimmar har orsakat höga personalkostnader. 

Men även inom omsorgen har kostnaderna för externa boendepla-

ceringar ökat och bidrar till underskottet. Individ och familje-

omsorgen uppvisar ett litet överskott. Behovet av familjehem, 

institutionsvård och öppenvård har minskat för barn och unga.  

Flyktingverksamheten redovisar ett underskott på 2,5 mkr som 

bärs upp av ett motsvarande överskott på  finansförvaltningens 

statsbidrag. 

 

Barn- och utbildningsnämnden uppvisar ett överskott  som fram-

förallt beror på lägre lönekostnader inom grundskolan än planerat.  

 

Tekniska förvaltningen visar en negativ budgetavvikelse på 3,2 

mkr mot sin tilldelade budgetram. Underskottet beror bland annat 

på att underhållsbehovet av kommunens fastigheter varit större än 

planerat. En förändring av kommunens redovisningsprinciper som 

innebär förändrad periodisering av kostnader och intäkter belastar 

tekniska förvaltningens resultat med ca 1,8 mkr. 

 

Kultur– och Fritidsförvaltningen uppvisar ett överskott på 0,9 mkr. 

Det är framförallt budgeten för ansökan av föreningsbidrag som ej 

förbrukats fullt ut. 

 

Kommunstyrelsens överskott beror främst på reavinster med drygt 

10 mkr från försäljning av skogsmark. Förvaltningen har även 

överskott från Arbetsmarknadsenheten.  Förvaltningens resultat 

tyngs med 1,3 mkr av rester från det gamla sparbetinget på 11,8 

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

ende på högre bygglovsintäkter än budgeterat. 

 

Finansförvaltningen redovisar ett överskott på 12,2 mkr. Över-

skottet kommer till den allra största delen från att räntekostnader-

na för kommunens långfristiga lån ligger avsevärt under budget. 

Slutavräkningen av skatter och statsbidrag gav ett litet underskott. 

 

Övertids– och semesterlöneskuldsförändringen ökade under 2015 

med ca 0,4 mkr. Ökningen beror på att kommunen har ökat antalet 

anställda samt årliga löneökningar. Kommunen fortsätter sitt ar-

bete med att aktivt  försöka sänka semesterlöneskulden till de 

anställda. 

 

Under året har kommunen erhållit särskilt statsbidrag för flykting- 

och integrationsfrämjande åtgärder med drygt 41 mkr. Av dessa 

medel har 1/13-del bokförts under 2015 och resten har periodise-

rats över till 2016. 

 

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 2015 pekade prognosen på ett årsre-

sultat om 3,4 mkr. Utfallet kom sedan att hamna 14,6 mkr högre.  

 

Den sista prognosen som gjordes i november visade ett resultat på 

21,8  mkr.  

 

Orsaken till den kraftiga resultatförbättringen under slutet av året 

beror i huvudsak på att en betydande reavinst uppstod vid försälj-

ning av skogsmark under slutet av året samt på det beslut om en-

gångsmedel med anledning av flyktinsituationen som regeringen 

tog den 17 december.  
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Nämnd och styrelseverksamhet -6 318 -3 136 -3 182 

Stöd till politiska partier -543 -536 -7 

Revision -638 -685 47 

Övrig politisk verksamhet -1 338 -1 964 626 

Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring 7 880 606 7 274 

Näringslivsfrämjande åtgärder/Konsument- och energirådg. -1 727 -1 862 134 

Turistverksamhet -2 347 -2 158 -190 

Gator och vägar samt parkering, trafik och trafiksäkerhet -14 850 -12 641 -2 209 

Parker -2 345 -2 739 394 

Miljö och folkhälsa -1 334 -1 539 205 

Räddningstjänst, försvar och samhällsskydd -5 771 -5 621 -151 

Allmän fritidsverksamhet -1 313 -1 748 435 

Stöd till studieorganisationer/allmän kulturverksamhet -1 618 -1 391 -227 

Bibliotek -3 945 -4 318 373 

Musikskola -2 264 -2 348 84 

Idrotts- och fritidsanläggningar -4 291 -4 517 226 

Fritidsgårdar -297 -320 23 

Öppen förskola/förskola -44 523 -45 330 807 

Fritidshem -11 801  -12 108 307 

Förskoleklass -5 975 -5 046 -928 

Grundskola/grundsärskola -104 867 -106 967 2 100 

Gymnasieskola/gymnasiesärskola -57 851 -59 376 1 525 

Äldreomsorg/LSS -182 928 -169 510 -13 418 

Färdtjänst/riksfärdtjänst -2 781 -2 444 -337 

Vård för vuxna med missbruksproblem -1 749 -1 740 -9 

Barn- och ungdomsvård -6 982 -7 967 985 

Övriga insatser till vuxna/Ekonomiskt bistånd -4 795 -4 250 -545 

Familjerätt och familjerådgivning -4 0  -4 

Flyktingmottagande -2 440 60 -2 500 

Arbetsmarknadsåtgärder -3 327 -4 399 1 072 

Arbetsområden och lokaler/Hamnverksamhet -495 -448 -47 

Komersiell verksamhet/Bostadsverksamhet -793 -629 -164 

Flygtrafik/Buss-, bil- och spårbunden trafik/Sjötrafik -257 -51 -206 

Avfallshantering 0  -115 115 

Gemensamma lokaler -5 542 -3 386 -2 156 

Gemensamma verksamheter -80 878 -88 969 8 092 

Finansiering 579 051 566 831 12 220 

Summa 18 006 7 239 10 767 

           Bokslut      Budget     Avvikelse Verksamhet 
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 Bokslut Budget Avvikelse Bokslut Budget Avvikelse 

 2015 2015 2015 2014 2014 2014 

Nämnd/styrelse       

Kommunstyrelsen -148 063 -200 438 52 375 -20 376 -3 465 -16 911 

Kultur– och Tekniknämnden -31 257 -56 911 25 654 -23 148 -162 560 139 412 

varav VA -15 827 -27 030 11 203 -5 701 -11 120 5 419 

varav Avfall 0 0 0 -888 -11 015 10 127 

Sydnärkes Byggnämnd 0 0 0 -473 -209 -264 

Kultur– och Tekniknämnden -1 373 -3 290 1 917 -307 -1 125 818 

Barn- och utbildningsnämnden -449 -581 132 -954 -1 868 914 

Socialnämnden -1 069 -3 525 2 456 -1 034 -2 165 1 131 

Summa investeringsredovisning -182 211 -264 745 82 534 -46 292 - 171 392 125 100 

Kommentarer till investeringsredovisningen 
De totala investeringarna understeg budget med 82,5 mkr.  

Jämfört med föregående år har 69 % aktiverats i år mot 25 % 

2014. Det finns fortfarande en diskrepans mellan budgeterad inve-

steringsvolym och utförda investeringar. 

 

Kommunens totala investeringar motsvarar 7,6 gånger årets kost-

nader för avskrivningar. Avgiftskollektivets investeringar uppgår 

till 8,7 % av de totala investeringarna. 

 

Kommunstyrelsens investeringsbudget lämnar ett överskott mot 

budget om 52 375 tkr. Främsta orsaken är förseningar som berör 

investeringsprojektet för kommunens nya kunskaps– och kultur-

centrum, Sjöängen. 

 

Tekniska förvaltningens investeringar gällande skattekollektivet 

har en positiv avvikelse om 14 451 tkr. Aktiveringsgraden är end-

ast 52 % vilket främst beror på att projektet för om– och tillbygg-

nad av Hammars skola har blivit försenat. Under 2015 har arbetet 

fortsatt med att genomföra energieffektiviserande åtgärder och 

investeringar för att öka tillgängligheten i kommunen. Även pro-

jektet utköp av gatubelysning (2,3 mkr) har försenats. 

 

Avgiftskollektivet lämnar ett överskott mot budget med 11,2 mkr. 

Det betyder att de budgeterade investeringarna har endast delvis 

utförts enligt plan och att återvinningscentralen (10 mkr) har för-

senats och genomförs under 2016.   

Kultur- och Fritidsförvaltningens investeringar avser 

utegym. Nytt bibliotekssystem samt projektet för Ungdo-

mens Hus har ännu ej startat. 

 

Barn– och utbildningsnämndens investeringar ligger ca 

0,1 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 2016.  
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Investeringsprojekt Bokslut Budget Avvikelse Ombudgetering 

Inventarier barnomsorg 2015 166 200 34  

Inventarier skola 2015 169 200 31  

IT-investeringar 94 125 31  

Elektronisk barnomsorgsansökan 20 56 36  

Anslagstavlor på landsbygden 10 28 18 18 

Datasystem 105 170 65  

Etikettmaskin, ame 43 120 77  

Fastighet Askersund Åsbro 1:22 10 0 -10  

Fastighetsförvärv 0 1 000 1 000  

Gångfartsområde centrum 0 700 700 700 

Pendlarparkering Askersund -494 0 494  

Inventarier 89 100 11  

Ombyggnation ekonomikontoret 2015 35 0 -35  

IT-stöd till förtroendevalda 118 150 32  

Tillgänglighet Rullstolsramp Hargebaden 60 988 928  

Sjöängen 143 767 194 753 50 986 50 000 

Skyltning av vattenskyddsområde 9 400 391 391 

Telefoni 0 75 75  

Trafiksäkerhet Parkgatan 8 300 292 292 

Truck, arbetsmarknadsenheten 172 200 28  

Verkstaden 1 och 6 2 650 0 -2 650  

Välkomsttavlor 0 250 250 250 

Ärendehanteringssystem 940 500 -440  

Kopiator reproducerinsavdelning 79 150 71  

Handikappsanpassning duschrum Sjöängshallen 21 0 -21  

Nytt Ekonomisystem -75 0 75  

Samförläggning kanalisation 236 200 -36  

Brygga västra Strandparken 1 015 0 -1 015  

Kallförråd IP 0 240 240 240 

Maskinanskaffning 0 200 200 200 

RFID Bibliotekssystem 25 1 500 1 475 1 475 

Utbyte kopiator 0 100 100 100 

Utomhusgym 333 350 17  

Ungdomens Hus 0 900 900 900 
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Investeringsprojekt Bokslut Budget Avvikelse Ombudgetering 

Inventarier 50 55 5  

Möbler 155 150 -5  

Phoniro 166 500 334 334 

Social dokumentationslösning 0 480 480 480 

Sängar och lyftar 373 340 -33  

Verksamhetssystem 326 2 000 1 674 674 

Biogasanläggn Askersunds kommun 2015 1 551 1 653 102  

Energieffektivisering VA 2015 538 550 12  

Exp Estabo Gamla bruket 0 1 250 1 250  

Flytt VA-ledning RV50m Närlunda 14 0 -14  

Förn ledn.nät sjöled Kårberg-Snavlunda 2 236 1 765 -471  

Förnyelse ledningsnät Tomteviksvägen 418 441 22  

Förnyelse styr- och övervak.system vattenverk  189 200 11  

Larm breddningar PS Vättern  23 300 277 276 

Ledningsförnyelse vattenrör Närlunda 1:1 416 350 -66  

Läcksökningsutrustning 152 150 -2  

Maskinanskaffning, va 0 650 650 650 

Nyinstallering pumputrustning Edö 202 208 6  

Processförbättring Mariedamm 1 978 1 820 -158  

Sanerings. plan 180 500 320  

Serviser Kvarnhagsvägen 395 250 -145  

Skiv förstärkare avloppsreningsverk Åsbro, 0 20 20  

Slamplatta Åmme 1:31 1 591 0 -1 591  

Spillvattenledn Solvik 2 705 1 600 -1 105  

Utbyggnad VA-anläggning 1 014 915 -99  

Utjämningsbassäng avloppsreningsverk Hammar 589 550 -39  

Vattentornet i Åsbro vattenverk  833 3 000 2 167 575 

Återställning asfalt Verkmästarv  281 200 -81  

Kartprogram  Topocad 72 300 228 228 

Skåpbil VA 301 250 -51  

Asfalt, gata/park  701 1 500 799  

Broar, gata/park  261 200 -61  

Brygga Zinkgruvans badplats  168 200 32  

Citycamping 968 2 555 1 587  

Edö brygga  721 0 -721  

Energieffektiviseringsstrategi  1 415 1 500 85  

Förstudie äldreboende 153 178 25  

Gatubelysning i Askersunds kommun  2 642 4 915 2 273 2 272 

Kostdatasystem  67 247 180 180 

Köksutrustning  703 680 -23  



  

                        

Investeringsredovisning per projekt, forts 
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Förvaltningsberättelse 

 

Investeringsprojekt Bokslut Budget Avvikelse Ombudgetering 

Lekplatsutrustning Askersund  45 150 105  

Lekutrustning förskolan Björkängen  102 300 198  

Maskinanskaffning, fastighet 211 150 -61  

Maskinanskaffning, städ/service 0 300 300 300 

Matsalsmöbler Hammars skola  187 250 63  

Om- och tillbyggnad Hammars skola 1 307 8 500 7 193 7 193 

Ombyggnation utrymning 194 200 6  

Reparation Galfamur  299 0 -299  

Rundslingan Sjövägen 0 250 250  

Rådmansgatan parkering  374 200 -174  

Sprinkelsystem Norra Bergen 1 245 1 761 516  

Städutrustning  149 150 1  

Tillgänglighet Torgparken 3 007 2 895 -112  

Vikvägg sjöängshallen 0 300 300 300 

Väg Åsbro industriområde 27 2 500 2 473 2 472 

Inventarier Tillgänglighet Hagabadet  87 87 0  

Lekplatsutrustning 262 0 -262  

Lekutrustning Skolor 147 0 -147  

Tillgänglighet Offentlig toalett Rådhuset 267 267 0  

Återvinningscentral 149 10 109 9 960 9 960 

Summa 182 211 264 745 82 534 80 460 



  

                        

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 2015 eller perioden 2015-

01-01 — 2015-12-31.  

 

Som anställda är räknat månadsavlönad personal som är anställd 

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

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

ningar.  

 

 

Antal anställda per nämnd 
Antalet anställda har ökat obetydligt. Antalet årsarbetare har ökat 

med 4 st sedan förra året. Andelen tillsvidareanställda har ökat och 

andelen visstidsanställda har minskat. Andelen kvinnor är närapå 

lika stor som tidigare. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden 

har däremot ökat något.  

Sjukfrånvaron har ökat kraftigt vilket också avspeglar sig i kostna-

den för sjuklön. Mertidsuttaget har ökat . 

 

De anställda i Askersunds kommun har blivit något fler, med fler 

andel fast anställda, som jobbar lika mycket som förra året. 

 

Antalet anställda har minskat inom kultur– och fritidsförvaltning-

en, socialförvaltningen och den tekniska förvaltningen men ökat i 

alla andra förvaltningar. Flest antal av kommunens anställda, 

44,2%, eller 400 st, arbetar inom socialförvaltningen. 

  

 

 

Anställda heltid/deltid 
Andelen heltidsanställda har ökat med 2 procentenheter totalt 

jämfört med föregående år.  

Andel heltidsanställningar har ökat inom samtliga förvaltningar 

förutom tekniska förvaltningen. 

  

Endast 48 % av kvinnorna inom socialförvaltningen och 62 % 

respektive 65 % av kvinnorna inom kultur– och fritidsförvalt-

ningen och tekniska förvaltningen arbetar heltid. Inom barn– 

och utbildningsförvaltningen och kommunledningsförvaltning-

en är andelen kvinnor med heltid högre och uppgår till 77 % 

respektive 85 %. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Åldersstruktur 

Relationen mellan anställda inom olika ålderskategorier är 

ungefär densamma som föregående år. Andelen anställda över 

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

Störst antal anställda finns inom åldersgruppen 50-59 åringar. 

Fortfarande har Askersunds kommun lägre andel yngre an-

ställda och högre andel äldre anställda än länets övriga kommu-

ner 
 

Medelåldern har minskat med ett år till 47 år. Männens medel-

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

anställda i kommunledningsförvaltningen. Medelåldern i 

Askersunds kommun är högre än i länet och i kommungruppen. 

 
 

Personalekonomisk redovisning 

Förvaltningsberättelse 
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Antal KLF TF KFF BOU SF TOT SBN 

Kvinnor 33 79 10 265 375 765 3 

Män 15 38 9 43 25 139 9 

Summa 48 117 19 308 400 904 12 

 Heltid      Deltid 

% 2015 2014 2015 2014 

Kvinnor 64 62 36 38 

Män 85 86 15 14 

Åldersstruktur i % 2015 2014 2013 2012 

-29 år 10 8 6 6 

30-39 år 18 19 19 18 

40-49 år 26 26 27 27 

50-59 år 31 31 31 32 

60– år 14 15 18 17 

Summa 100 100 100 100 
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Förvaltningsberättelse 

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 0,7 procentenheter jämfört med 2014. Högst sjuk-

frånvaro har kommunledningsförvaltningen, följt av byggnadsför-

valtningen. Dessa båda förvaltningar har få anställda varvid en-

staka långtidssjukskrivningar kan få stor effekt på statistiken. 

Sjukfrånvaron har även ökat mest inom de båda ovanstående för-

valtningarna. Samtliga förvaltningar har en ökad sjukfrånvaro. 

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

tillfällen under 2015. Det är en ökning med arton personer jämfört 

med 2014. 59 st av dessa arbetar inom socialförvaltningen, 

d.v.s 12 % av socialförvaltningens anställda.  

 

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

många sjukfrånvarotillfällen finns. 
 

Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har ökat 

med 3,4 procentenheter jämfört med 2014. Förutom Sydnärkes 

byggförvaltning med endast 12 anställda har Tekniska förvaltning-

en den högsta långtidssjukfrånvaron. 

Den största ökningen vad gäller långtidssjukfrånvaro har annars 

skett inom Sydnärkes byggförvaltning och Barn– och utbildnings-

förvaltningen. 

 

Under 2015 har sammanlagt 120 st anställda vid något tillfälle 

varit sjukskrivna mer än 60 dagar. 62 av dessa har varit sjuk-

skrivna på deltid. Det är en ökning med 4 st anställda totalt. Mot-

svarande siffra 2014 var 101 st anställda, varav 58 på deltid. 

 

Flest långtidssjukskrivna finns inom socialförvaltningen, där 60 

anställda under 2015 haft en sjukfrånvaroperiod längre än 60 da-

gar. 34 av dessa har varit sjukskrivna på deltid. Det är alltså fler 

antal långtidssjukskrivna som varit sjukskrivna längre tid jämfört 

med 2014. 

 

Sjukfrånvaron har ökat i alla åldersgrupperna och mest bland de 

anställda som är 50 år och äldre. Detta är fortfarande den grupp 

där sjukfrånvaron är störst.  

 

Kvinnors sjukfrånvaro har ökat sedan föregående år och mäns har 

minskat för andra året i rad. 

 

Sjukfrånvaron för resp personalkategori visar att anställda inom 

teknikarbete har högst sjukfrånvaro. Det är städare och hantver-

kare som har den allra högsta sjukfrånvaron (11,7-12,2 %). Sjuk-

frånvaron har minskat något för administrativt arbete samt socialt– 

och kurativt arbete. Fler långtidssjuka medarbetare inom personal-

kategorin får stor påverkan på sjukfrånvarostatistiken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2015 till skillnad mot andra tabeller som avser 

antal anställda 1 november 2015. Både tillsvidareanställda och 

visstidsanställda ingår i denna statistik. 

 

Personalomsättningen i kommunen under 2015 var 29 %  

(2014: 24 %, 2013: 17 %) 

 

Under 2015 slutade totalt 96 tillsvidareanställda  

(2014: 81 st, 2013: 75 st).  

 

36 avgick med pension (2014: 41 st, 2013: 25 st) och  

60 slutade på egen begäran (2014: 34 st, 2013: 25 st). 

 

Personalkostnader 
Totalt har lönekostnaderna ökat med 5,7 %. Löneöversyn 2015 

gav löneökningar på 3,13 % 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 ökat. 

 

 

% 2015 2014 2013 2012 

Kvinnor 7,6 6,7 6,1 6,3 

Män 4,4 4,6 4,6 3,0 

Totalt 7,0 6,3 5,9 5,7 

mkr 2015 2014 2013 2012 

Löner 302,2 286,6 272,7 262,6 

Personalomkostnader 90,9 85,7 81,2 79,3 

Pensioner 33,9 33,0 31,6 32,5 

Övrigt 2,4 2,5 6,5 6,3 

Summa 429,5 407,7 392,0 380,7 
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% 2015 2014 2013 2012 

-29 år 4,2 3,7 3,0 2,3 

30-49 år 7,0 6,5 4,8 5,3 

50– år 7,8 6,8 7,3 6,7 

% Totalt 

 2015 2014 

Kommunledning 9,2 6,9 

Teknisk förvaltning 9,0 8,5 

Kultur– och fritid 1,9 1,8 

Sydnärk. Byggförv. 9,1 1,4 

Barn– och utbildningsförv. 4,6 3,8 

Socialförvaltning 8,0 7,6 



  

                        

Förvaltningsberättelse 

Mertid/övertid 

Mer– och övertidsuttaget har ökat med 5 475 timmar jämfört med 

2014. 

Ett stort antal av medarbetarna är inte berättigade till övertidser-

sättning. Däribland finns chefer och arbetsledare men även hand-

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

arbetstid. Årsarbetstidsaldon registreras av respektive anställd i en 

särskild excelfil och rapporteras månadsvis till närmsta chef, men 

registreras ej i HR-system. 

Inom socialförvaltningen registreras årsarbetstidssaldon i schema-

planeringssystemet Timecare. 

 

 

Sjuklönekostnad 
I personalkostnaderna ingår även sjuklönekostnader. Arbetsgiva-

ren betalar sjuklön i 14 dagar för varje sjuklöneperiod. År 2015 

uppgick sjuklönekostnaden, inklusive sjukförsäkringsavgiften, till 

5,8 vilket är en ökning med 13 %  jämfört med 2014.  

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 2015 upp-

gick kostnaden till 16,9 (17,1) mkr inklusive löneskatt. En minsk-

ning med 0,2 mkr. 

 

Utbetalningen av pensioner till arbetstagare som redan gått i pens-

ion uppgick till 14,3 (14,5)mkr inklusive löneskatt. En minskning 

med 0,2 mkr jämfört med föregående år. 

 

I balansräkningen finns också pensionsåtaganden om 29,7 (26,5) 

mkr, en ökning med 2,6 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 261,3 (271,7) mkr inklusive 

löneskatt.   

mkr 2015 2014 2013 2012 
Antal veckor sjuklön 2 2 2 2 
Sjuklönekostnad (exkl 
po), mkr 

5,8 4,8 4,7 4,6 

     

Semester– och övertidsskulden 
Kommunens semester– och övertidsskuld ökade med 0,4 mkr 

under 2015 och uppgår nu till 24,9 mkr. 

 

Förändringen av skulden bokförs som en kostnadsökning i resul-

taträkningen. 

 

Under 2016  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 är fler än 2014 och andelen kvinnliga chefer är en 

procentenhet högre än 2014.  

 

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 0,74, vilket är något bättre än tidigare år. 

I genomsnitt har en chef i Askersunds kommun 25,1 medarbetare, 

vilket är en tydlig ökning jämfört med föregående år. Skillnaden 

mellan manliga och kvinnliga chefer har minskat. En kvinnlig chef 

har i genomsnitt 30,8 medarbetare vilket är 22 % mer än genom-

snittet. En manlig chef har 15,3 medarbetare vilket är ca 61 % 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 2014 2013 2012 2015 

Individuell del 17,1 15,0 15,1 16,9 

Pensionsavsättning 26,5 25,7 23,2 29,1 

Ansvarsförbindelse 271,7 284,3 268,3 261,3 

Summa 315,3 325,0 306,6 307,3 
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Kommunen 

Resultat och kapacitet 
Verksamhetens nettokostnader har ökat med 2,6 % mellan 

2014 och 2015, medan skatteintäkter inklusive den kommunal-

ekonomiska utjämningen ökade med 7,5 %. Finansnettot blev 

sämre än föregående år med 7,1 mkr. Orsaken är nedskrivning 

av finansiella tillgångar med 7 mkr. 

Kommunens resultat uppgick 2015 till 18,0 mkr. Detta är 19,6 

mkr bättre än år 2014. Jämför man med budget är resultatet 

10,8 mkr bättre. Orsaken till överskottet mot budgeten finns 

främst i reavinster från försäljning av skogsmark, återbetalning 

av försäkringspremier samt lägre kostnader för avskrivningar 

och låneräntor än planerat. Nämndernas samlade resultat upp-

går till ca –1,5 mkr. År 2014 lämnade nämnderna ett negativt 

resultat om 14 mkr. De enskilda nämndernas avvikelser mot 

budget varierade från 10,4 mkr till –11,3 mkr. 

 

Årets resultat i förhållande till skatter inklusive kommunaleko-

nomisk utjämning uppgår till 3,1 %, vilket ska jämföras med 

den nivå som man allmänt brukar beteckna som god ekono-

misk hushållning om 2 %.  Ett sådant resultat förbättrar utrym-

met för att över en längre tid skattefinansiera större delen av en 

normal investeringsvolym. Av tabellen framgår att det är fi-

nansförvaltningen som svarar för resultatet. Det är värt att no-

tera att  nämnderna  lämnar ett negativt resultat, dock med stora 

inbördes skillnader, som kan noteras i driftredovisningen. 

Skatte– och nettokostnadsutveckling 

Förändring i % 

 

Skatteintäktsutveckling 

2015 

 

7,5 

2014 

 

3,2 

2013 

 

2,0 

Nettokostnadsutveckling 2,6 5,3 1,9 

Årets resultat 

 2015 2014 2013 

Årets resultat i tkr 

- varav facknämnder 

 -varav finansen 

18 006 

-1 453 

12 220 

5 872 

-17 990 

20 922 

-1 642 

-13 956 

5 535 

Årets resultat/skatter, % 3,1 1,1 -0,3 

Askersunds kommun redovisade 2015 ett positivt resultat på 18,0 

mkr mot –1,6 mkr år 2014. Investeringsvolymen uppgick till 182,2 

mkr, vilket är 135,9 mkr mer än 2014. Detta är 82,5 mkr lägre än 

budgeterat. Skattefinansieringen av investeringarna uppgick till 23  

% avseende enbart de skattefinansierade investeringarna. Inklude-

ras den affärsmässiga delen är finansieringsgraden 25 %.  

  

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 91,3 % av skatteintäkterna 2015. Avskrivningarna stod 

för 4,0 % och finansnettot för 1,7 %. Det är en avsevärd 

förbättring jämfört med 2014. Totalt tog kommunens net-

tokostnader inklusive finansnetto i anspråk  97,0 % av 

skatteintäkterna, det innebär en god ekonomisk hushåll-

ning.  

 

Askersunds kommuns investeringsvolym uppgick till 

182,2 mkr under 2015. Detta är en volym som är avsevärt 

högre än de två tidigare åren.  I förhållande till budgeten 

2015 har 82,5 mkr ej investerats. I relation till kommunens 

bruttokostnad investerade kommunen 25,7 % vilket är en 

nivå som investeringarna endast kan hålla under ett enstaka 

år pga. av större strategiska investeringar. I jämförelse med 

andra kommuner i Sverige är 5-6 % en normal nivå.  

 

I förhållande till avskrivningarna ligger dock kommunen 

på en hög nivå, 775 %.  

Driftkostnadsandel 

Procentandel 

 

Verksamhetens nettokostnad 

2015 

 

91,3 

2014 

 

95,6 

2013 

 

92,9 

Avskrivningar 4,0 4,2 4,9 

Finansnettoandel 1,7 0,5 1,1 

Driftkostnadsandel 97,0 100,3 98,9 

Årets investeringar 

 

 

Investeringsvolym, mkr 

2015 

 

182,2 

2014 

 

46,3 

2013 

 

45,5 

Investeringar/bruttokostnader % 25,7 7,1 7,1 

Nettoinvesteringar/avskrivningar 

% 

775 203 176 

 

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.  

 

Försämringen mellan 2014 och 2015 beror främst på att ett 

stort projekt tagit hela 143 mkr av investeringsbudgeten i 

anspråk under 2015. 

 

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 10,2 procentenheter mellan 

2014 och 2015, 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 –0,7 %, vilket är en för-

bättring med 6,7 procentenheter. 

 

 

Skattefinansieringsgrad av investeringarna i % 

Procent 2015 2014 2013 

Skattefinansieringsgrad 

av de totala investeringar-

na 

23 46 82 

Skattefinansieringsgrad 

exkl taxe-kollektivens 

inv. 

25 53 105 

Soliditet  

Procent 2015 2013 2014 

Soliditet 31,9 45,3 42,1 

Soliditet jmf kommun-

gruppen 10 000 – 14 999 

inv. 

45,9 48,0 48,8 

Tillgångsförändring, mkr 253,3 16,1 34,7 

Förändring av eget kapi-

tal, % 

10,8 2,6 -0,7 

Soliditet inkl pensionsför-

pliktelser 

-0,7 -7,4 -10,1 
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Kommunen 

Kommunens tillgångar har till 68,1 % finansierats med främ-

mande kapital.  Detta mått kallas skuldsättningsgrad och är mot-

satsen till soliditet. 

 

Vid årsskiftet 2015 var 39,2 % av kommunens skulder långfris-

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

De kortfristiga skulderna har ökat från 2014 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 21,95 kr per skattek-

rona vilket är 31 öre högre än den genomsnittliga skattesatsen i 

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

förvärvsinkomsten. 

Risk-kontroll 
 

Kommunens kassalikviditet, har under det senaste året förbättrats 

och ligger på en förhållande vis god nivå med hänsyn till den stora 

investeringsvolymen sett. Detta beror på att stora statliga bidrag 

betalats ut under slutet av året. Tittar man på balanslikviditeten har 

även den förbättrats och ligger på en nivå om ca 94 % . Detta in-

nebär dock att kommunen på kort– och medellång sikt inte behö-

ver vidta alltför omfattande åtgärder för att möta betalningstoppar. 

Kommunen har sedan 2015 säkrat upp med en kreditförsäkran om 

20 mkr att nyttja om så behövs.  
  

Skuldsättningsgrad 

Procent 

 

Total skuldsättningsgrad 

2015 

 

68,1 

2014 

 

57,9 

2013 

 

54,7 

varav avsättningsgrad     

pensioner 

3,6 4,8 5,0 

- varav långfristig skuld-

sättningsgrad 

39,2 31,8 32,8 

- varav kortfristig skuld-

sättningsgrad 

24,9 20,2 15,8 

Kommunalskatt 

 2015 2014 2013 

Askersund 21,95 21,38 21,38 

Örebro län 21,64 21,62 21,62 

Riket 21,60 21,59 21,55 

Likviditet ur ett riskperspektiv 

 2015 2014 2013 

Kassalikviditet, % 33,8 8,7 24,3 

Balanslikviditet, % 94,1 77,9 116,9 

Likvida medel, mkr 67,3 9,7 19,8 

Rörelsekapital, mkr -11,8 -24,5 13,7 

I måttet ingår alla skulder och finansiella tillgångar som kom-

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

speglar den handlingsberedskap som ligger mellan soliditets-

måttet och likviditetsmåtten.  

 

Kommunen har under året skrivit ned värdet på aktierna i 

Askersunds Kommunfastigheter AB med 7 mkr. Anledningen 

till nedskrivningen är att bolaget under året sålt delar av fastig-

heten vilka tidigare bedömts innehålla ett väsentligt övervärde. 

Efter under året tillkommande investeringar i miljösanerande 

åtgärder har detta övervärde visat sig lägre än förväntat varför 

nedskrivning av aktierna skett med ett belopp i paritet med 

tidigare bedömt övervärde på det aktuella markområdet. 

 

Det kvarvarande värdet på aktierna i Askersunds kommunfas-

tigheter AB är avhängigt av utvecklingen i bolaget. Det kan 

inte uteslutas att ytterligare nedskrivningar av aktieposten kan 

komma att aktualiseras i det fall utvecklingen i bolaget går 

sämre än förväntat. Samtidigt bedöms betydande övervärden 

finnas i aktievärdet för Askersundsbostäder AB. Detta över-

värde har använts för att neutralisera effekten på kommunens 

egna kapital vid nedskrivningen. Sammantaget bedöms ett 

övervärde finnas i posten Aktier i dotterbolag. 

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 307,3  mkr. 85 % 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 

14,3 mkr under 2015 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 20 mkr placerade. Reste-

rande del har kommunen använt till investeringar för att hålla 

nere låneskulden. Under 2015 har ingen särskild inlösen av 

ansvarsförbindelsen gjorts. 

Finansiella nettotillgångar 

mkr 

Omsättningstillgångar+ 

Finans. anl.tillgångar 

2015 

 

245,3 

2014 

 

150,7 

2013 

 

139,1 

Kort– och långfristiga 

skulder 

-514,3 -285,5 -250,1 

Netto -269,0 -134,8 -111,0 

Pensionsåtagande 

mkr 

Individuell del 
2015 

16,9 
2013 

15,0 
2014 

17,1 

Pensionsavsättning 29,1 25,7 26,5 

Ansvarsförbindelse 261,3 271,7 284,3 

Summa 307,3 315,3 325,0 
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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 –

1,5 mkr i bokslut 2015.  Detta är ca 2,2 mkr bättre än nämndernas 

senaste prognos upprättad i november 2015. Nämndernas progno-

ser utifrån ett helårsperspektiv hade en hög precision avseende den 

löpande verksamheten. 

Borgensåtaganden 
Borgensåtaganden uppgår till 426,0 mkr. Det är 63,7 mkr högre än 

år 2014. Ökningen beror främst på att Askersundsbostäder AB 

ökat sin låneskuld pga nybyggnationer och nyupplåning. Det-

samma gäller för Askersunds Kommunfastigheter ABs renove-

ringsarbeten i gamla Askersundsverken.  Huvuddelen av åtagan-

dena (88,5 %) avser kommunens tre helägda företag, nämligen 

Askersundsbostäder AB (293 536 mkr), Kommunfastigheter AB 

(52 mkr) och Industrifastigheter AB (43 mkr). Risken för att kom-

munen skall infria borgensåtagandena bedöms vara mycket liten. 

 Sammanställd redovisning 

Balansomslutningen uppgår till 1 338 mkr (1 020,4). Anläggnings-

tillgångarna har ökat med 208 mkr och de långfristiga skulderna 

har ökat med 210 mkr. Soliditeten har försvagats från  28 % till  

23 %. 

Placeringar i mkr 

Total pensionsskuld  -261,3 

Företagslån, Kommuninvest ek. förening 1,5 

Obligation NDA 2c kalenderstrategisk 1,0 

AIO BRIC, Swedbank 5,2 

AIO europeiska småbolag, Nordea 3,1 

Asiatiska banker 2, Nordea 1,0 

AIO Europa vs USA, Nordea 1,0 

Bluebay High Yield, Nordea 2,3 

AIO 673D, Swedbank 1,5 

AIO 673F, Swedbank 1,5 

SWEO689F Global, Swedbank 2,0 

Summa 20,1 

Återlån -241,2 

Koncernens resultat i tkr 

Askersunds kommun 18 006 

Askersundsbostäder AB -457 

Askersunds Industrifastigheter AB 29 

Sydnärkes Kommunalförbund 0 

Sydnärkes Utbildningsförbund 128 

Askersunds Kommunfastigheter AB 1 127 

Avgår resultat inom koncernen -3 885 

Resultat 14 948 

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

hållning är följande: 

 

 Kommunens ekonomiska planering ska präglas av lång-

siktighet och utgå från god ekonomisk hushållning vilket 

innebär att varje generation ska bära sina kostnader för 

sin konsumtion. 

 Det är ekonomin som sätter gränsen för verksamhetens 

omfattning. 

 Det egna kapitalet ska skyddas mot inflationen. 

 Lånefinansiering av investeringar skall undvikas och 

begränsas till den s.k. affärsverksamheten (vatten och 

avlopp mm) och strategiska investeringar. 

 Utrymme ska skapas för sparande till kommande pens-

ionsutbetalningar motsvarande minst 1,5 % per år av 

kommunens pensionsskuld. 

 På sikt ska kommunen redovisa årliga resultat som minst 

motsvarar 2 % av skatteintäkter och generella statsbi-

drag. 

 

Efter genomförd analys görs bedömningen att kommunen har i 

det närmaste uppfyllt sina finansiella målsättningar och har en 

god ekonomisk hushållning i 2015 års räkenskaper.  

 
Balanskravet 
Balanskravet innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. 

Realisationsvinster ska räknas bort. För 2015 redovisar 

Askersunds kommun ett resultat om 18 006 tkr. Realisations-

vinsterna uppgår till 10 753 tkr, vilket innebär att resultatet enligt 

balanskravet uppgår till 7 276 tkr. Under dessa år har följande 

balanskravsresultat redovisats. 

 

Sammanfattande bedömning 
            Har kontroll över sin totala ekonomiska situation              

  Resultatet är tillfredsställande 

                        

  Hög investeringsnivå 

            Stort pensionsåtagande 

 

Avstämning Balanskravet, tkr 2015 2014 

Årets resultat enligt resultaträkningen 18 006 -1 642 

Reducering av samtliga realisationsvinster -10 730 -1 473 

Justering för realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet 0 0 

Justering för realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet 0 0 

Orealiserade förluster i värdepapper 0 0 

Justering för återföring av orealiserade förluster. i 

värdepapper 0 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 7 276 -3 115 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0 

Användning avmedel från resultatutjämningsreserv 0 0 

Balanskravsresultat 7 276 -3 115 

Balanskravsresultat från tidigare år -3 115 0 

Summa 4 161 -3 115 

Balanskravsresultat att reglera 0 -3 115 



  

                        

Kommunstyrelsen 

Kommunen 

 

Ekonomi 
Kommunledningsförvaltningen har gjort ett överskott mot budget 

på 10 396 tkr. 

Den främsta orsaken beror på reavinster på drygt 11 mkr. Reavins-

terna har uppstått vid försäljning av skogsmark, industrimark och 

villatomter. I förvaltningens redovisning ligger även ett orealiserat 

kommunövergripande sparkrav som tynger resultatet med 1,3 mkr. 

Detta innebär att den löpande driften för förvaltningens egna verk-

samheter  visar på ett överskott mot budgeten med ca 650 tkr. 

 

Verksamheter som visar stora avvikelser mot budgeten är bl.a. 

personalavdelningen som redovisade ett överskott på anslaget för 

lönerevision för 2015 samt även ett överskott på Arbetsmarknads-

enheten som genom att ta emot fler lönebidragsanställda än plane-

rat redovisar högre intäkter. 

Köp av skolskjutsar och färdtjänst är verksamheter som, liksom de 

senaste åren, fortfarande går med underskott även om avvikelsen 

för 2015 är avsevärt lägre än vad som kunde befaras. 

Detsamma gäller för utbetalda bidrag till vägföreningar. 

 

Kommunens köp av gymnasieskola och komvux från Sydnärkes 

Utbildningsförbund ger ett överskott mot budget på ca 1,5 mkr. 

Kostnader för kommunens deltagande i den  nya gemensamma IT-

nämnden i Sydnärke har överskridit budgeten med ca 775 tkr. 

Detta beror främst på att nämnden tvingats att köpa ett relativt stor 

antal konsulttimmar för att kunna bedriva de projekt som ska 

främja samordningen av Sydnärkekommunernas gemensamma IT-

infrastruktur. 

Eftersom investeringsprojektet för nya Sjöängen ligger inom för-

valtningens ramar så uppgick den totala investeringsbudgeten till 

över 200 mkr 2015. Av dessa avsåg ca 195 mkr nybyggnationen 

av Sjöängen. På grund av den långa projektettiden och projektets 

storlek och komplexitet har det varit svårt att förutse vilka år de 

största kostnaderna uppstår. Under 2015 har ca 144 mkr bokförts 

på projektet och det resterande saldot behöver således flyttas över 

till 2015. Prognosen för det fortsatta projektet ligger inom plane-

ringsramen för 2016. Ett annat stort projekt under året var inköp 

av mark i kvarteret Verkstaden. Den totala köpesumman uppgick 

till drygt 18 mkr varav huvuddelen (ca 16 mkr) ligger som omsätt-

ningstillgång färdig att säljas för bostadsändamål. Resterande del 

redovisas som markreserv. 

Ett antal projekt under 2015 i syfte att förbättra trafiksituationen i 

kommunen har blivit försenade på grund av ändrade personalför-

hållanden och kommer att genomföras under 2016. 

Årets verksamhet 
Kommunstyrelsens uppgift är att leda och uppsikt över samtliga 

nämnders verksamhet, vilket även omfattar de kommunala bola-

gen samt kommunalförbunden. Detta innebär även att samordna 

förvaltningen av kommunens angelägenheter. 

  

Kommunledningsförvaltningen leds av kommunchefen och består 

av fyra avdelningar;  administrativa avdelningen, personalavdel-

ningen, ekonomiavdelningen och utvecklingsavdelningen. 

  
Under året fortsatta arbetet med att forma och utveckla den nya IT

-nämnden med säte i Lekebergs kommun. Förutom Askersunds 

och Lekebergs kommuner ingår även Laxå och Hallsbergs kom-

uner. 

 

Ovan nämnda kommuner beslutade även att bilda ett kommunal-

förbund, Sydnärkes Kommunalförbund, som ska ansvara för av-

fallsfrågorna i dessa fyra kommuner. Formellt startade verksam-

heten 2015-01-01. 

  

Den organisationsöversyn som gjordes under 2014 medförde en 

del förändringar under året bland annat bildade Tekniska nämnden 

och Kultur- och fritidsnämnden en gemensam kultur- och teknik-

nämnd och i samband med detta flyttades en del frågor som rör 

kommunens utveckling till kommunstyrelsen och inlemmades i 

den nya utvecklingsavdelningen.  Omorganisationen innebär även 

att förvaltningen av kommunens fastigheter kommer att läggas 

över på Askersundsbostäder AB från 2016-01-01. 

Kommunen har även förvärvat en del mark vid västra Strandpar-

ken i Askersund i syfte att främja bostadsbyggandet i kommunen. 

  

De kraftiga flyktingströmmarna som rörde sig över Europa under 

senare delen av året fick även stora påverkningar på vår kommun. 

Ambitionen har varit att skapa ett så gott mottagande som möjligt 

för att hjälpa flyktingarna i deras svåra situation och alla verksam-

heter har ibland fått använda sig av tillfälliga lösningar då trycket 

varit för stort i förhållande till resurserna som funnits till hands. 

Måluppfyllelse 
I strategiska planen för 2015 finns ett antal mål som riktar sig 

särskilt till kommunstyrelsen. Detta avser mål nr 1-3, 5, 12, 18-19, 

21-22. Uppfyllelsen av dessa mål redovisas på sidorna 7-8. 

Kommunledningsförvaltningen har inte uppnått alla målsättningar 

under 2015. Två av målen, som avser befolkningstillväxten och 

ökningen av arbetstillfällen i kommunen är uppfyllda. De övriga 

målen pekar på brister som kommunen behöver arbeta vidare på. 

Till 2016 har kommunfullmäktige fastställt nya riktlinjer för mål-

arbetet och det innebär att målen revideras. 

Framtiden 
En helt ny verksamhet planeras inom ramen för Sjöängen - bryg-

gan mellan kunskap och kultur, som innebär stora möjligheter att 

utveckla besöksnäringen i kommunen. Genom att anordna större 

konferenser med upp till 500 besökare, bio, danser, teater, musik i 

alla dess former är vi övertygade om att Askersund blir en plats att 

besöka för människor inte bara från vår kommun utan från hela 

regionen och grannlänen. Invigningar kommer att äga rum under 

hösten för de olika verksamheterna 

 
 

Tillgänglighet/jämställdhet/etisk handel 
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 tillgänglighetsflaggan för åttonde året i 

rad och som den enda stad i världen! 

Under 2015-2016 kommer kommunen att genomföra JGL-

utbildningar för chefer och nya förtroendevalda 

Sedan 2011 har Askersunds kommun varit en Fairtrade city. 
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Ordförande: Per Eriksson (S) 

 

Förvaltningschef: Madeleine Andersson 

(tkr) 2015 2014 2013 

Intäkter 29 281 20 936 24 847 

Kostnader -149 719 -128 449 -131 361 

varav personalkostnader -34 761 -31 784 -32 300 

varav kapitalkostnader -3 919 -3 090 -3 182 

Nettokostnader -120 438 -107 513 -106 514 

Budgetram -130 833 -107 863 -104 055 

Budgetavvikelse 10 395 350 -2 459 

     



  

                        

Kommunen 

Kultur– och Teknik nämnden 

Tekniska förvaltningen 

  
 

Ekonomi 
Tekniska förvaltningens skattefinansierade verksamheter gör ett 

resultat för 2015 på – 3 333 tkr. 

 

Förvaltningens enheter gör ett resultat enligt nedan: 

 

Tekniska kontoret    + 654 tkr 

Gata- parkenheten  - 1 674 tkr 

Fastighetsenheten  - 2 532 tkr 

Måltidsenheten    + 388 tkr 

Städ- serviceenheten     -169 tkr 

 

Förvaltningen gick in i 2015 med en budgetbrist på 6 100 tkr 

utifrån de behov som fanns. Under början av året redovisade 

förvaltningen en plan hur budgetbristen skulle hanteras. Budget-

bristen har till största delen hanterats enligt den planen. 

 

Resultat på gata- parkenheten och fastighetsenheten påverkas av 

anpassning till rådande redovisningsprinciper. Totalt för tek-

niska förvaltningen motsvarar det ca: 1 800 tkr. 

 

Förvaltningens skattefinansierade verksamheter gör ett under-

skott på ca 1 500 tkr. Förvaltningen redovisar således ett bättre 

resultat än 2014. 1 500 tkr motsvarar 1,5% av förvaltningens 

kostnadsbudget. 2014 var utfallet 3,5% högre än kostnadsbudge-

ten. 

De prioriteringar/besparingar som genomförts har således till 

största delen haft avsedd effekt. 

Årets verksamhet 

Under året har stora organisationsförändringar inom kommunen 

skett som i stor utsträckning påverkat arbetets innehåll för tek-

niska kontoret under året. Fokus har legat på genomförandet av 

fullmäktige beslutade omorganisationer och avlämningar avse-

ende: 

 Avfallsverksamh. till Sydnärkes kommunalförbund. 

 VA-kundtjänst till Sydnärkes kommunalförbund. 

 Tjänsten som trafikingenjör till kommunledningsförv. 

 Tjänsten trafik- och transporthandläggare till kommunled-

ningsförvaltningen. 

 Handläggning för mark- och fastighetsfrågor till en nyinrät-

tad tjänst, fastighetsstrateg, på kommunledningsförv. 

 Fastighetsförvaltningen, utförandet (7,0 årsarbetare), till 

Askersundsbostäder AB. 

 Förvaltningen av parker, badplatser, allmänna lekparker, 

flaggning dekorering till kultur- och fritidsförv. (5,5 åa). 
 

Dessutom har tekniska kontoret arbetat med förberedelser: avse-

ende driftorganisation vid inflyttning i ”Sjöängen” och Hamm-

mars skola efter om- och utbyggnaden (Måltid, Städ, Vaktmäs-

teri). 
 

Tillgänglighet  

Torgparken i Askersund har tillgänglighetsanpassats med ny platt-

läggning och nya ramper samt upphöjning av trottoaren mot bu-

tiksentréerna. 

 

Ett förråd för strandrullstolar (som köptes in under 2014) har upp-

förts i Hargebaden. Kraftiga plastplattor har anlagts på en remsa 

av badstranden så att rullstolar skall ha en fri passage till vattnet. 

Repslagarens förskola är konverterad till dagis på obekväm tid och 

Norrberga skolan konverterad till skolverksamheten (Slussen) för 

asylsökande barn. 

 

Norra bergens äldreboende har fått ny antennförstärkare plus ett 

störningsfilter så att de äldre kan koppla in tv-apparaterna utan att 

bli störda av Nerikes brandkårs radiosändare. 

Måluppfyllelse  
 
I strategiska planen för 2014 finns ett antal mål som riktar sig 

särskilt till Tekniska nämnden. Detta avser mål nr 4, 6, 22. 

Uppfyllelsen av dessa mål redovisas på sidorna 7-8. 
 

Resultatet för mål 4 (VA) ligger inom felmarginalen för mätning-

en.  
 

Målsättningen kring grönområdena ska mätas mot grönstruktur-

planen som kommer att fastställas under 2016. 

Framtiden 
Samarbetsformer mellan tekniska förvaltningen och kultur

- och fritidsförvaltningen, särskilt i den gemensamma 

administrationen, men även mellan anläggningsenheten 

och fritidsenheten, behöver utvecklas. 

Konsekvenserna av inflyttning i ”Nya Sjöängen” behöver 

preciseras. Personalbehovet för städning i ”Nya Sjöängen” 

kommer med största sannolikt att öka. 

Vid Folkhälsomyndighetens nationella inspektion av in-

omhusmiljön på kommunens förskolor och skolor fram-

gick brister på tvättprogram för gardiner, vilket kommer 

att börja utföras av AME och administreras av städenheten 

under 2016. 

 

 

26 

Ordförande: Inger Larsson (S) 

 

Förvaltningschef: Mårten Eriksson 

(tkr) 2015 2014 2013 

Intäkter 74 676 79 174 80 510 

Kostnader -99 586 -116 200 -125 972 

Varav personalkostnader -39 962 -40 976 -41 572 

Varav kapitalkostnader -17 648 -19 539 -23 017 

Nettokostnader -24 910 -37 026 -45 462 

Budgetram -21 577 -32 927 -32 698 

Budgetavvikelse -3 333 -4 099 -12 764 



  

                        

Kommunen 

VA-verksamheten 
 

Ekonomi 

Tekniska förvaltningens avgiftsfinansierade verksamheter gör 

ett resultat för 2015 på 0 tkr. 

 

Förvaltningens enheter gör ett resultat enligt nedan: 

 

VA-enheterna  + 2 921 tkr 

Avfallsenheten        - 30 tkr 

 

VA-enheternas positiva resultat gör det möjligt att återställa 

resultatutjämningsfonden. Det innebär att det finns en buffert 

på ca 495 tkr att tillgå vid tex. ett större haveri på ett vatten-

verk. Det skapar en trygghet både för VA-verksamheten och 

abonnenterna. 

 

Avfallsverksamheten gör ett underskott på 30 tkr vilket kan 

härledas till projekttid avs. skapandet av Sydnärkes kom-

munalförbund. Underskottet bokas upp på resultatutjämnings-

fonden. Detta medför en sänkning av skulden till abonnenter-

na med motsvarande belopp. Fondens utgående balans är vid 

årsskiftet 720tkr.  

Årets verksamhet 

VA (Vatten och avlopp) 
Under året har enheten VA-ledningsnät flyttats in i den nybil-

dade anläggningsenheten och en VA-ingenjör anställts som 

organisatoriskt tillhör Tekniska kontoret. 

 

Under 2015 har 20 stycken nya abonnenter anslutits till den 

allmänna VA-anläggningen. Vattenmätarbyten har skett hos 

270 st abonnenter. 

 

Vid Askersunds avloppsreningsverk har en nyinstallation av 

gaspanna/fackla/el-panna utförts. Överskottsvärme från gas-

pannan utnyttjas för uppvärmning av avloppsreningsverket. 

 

Reningsverket i Mariedamm har totalrenoverats med en för 

antalet anslutna abonnenter (70 – 100 personer) anpassad 

reningsprocess. Anläggning har visat mycket goda reningsre-

sultat tillsammans med minskad energi- och kemikalieför-

brukning. 

Arbetet med att renovera Åsbro vattentorn pågår och beräk-

nas vara klart januari 2016. 

 

En anläggning för mellanlagring av rötslam har uppförts på 

Åmmetippen. Anläggningen medför minskade transport- och 

lagringskostnader för rötslam. 

 

Avfall 
Från 2015-01-01 sköts avfallsverksamheten av Sydnärkes 

Kommunalförbund. En del avvecklingsverksamhet har ändå 

skett i kommunen under året. 

 

Kommunen driver fortfarande projektet att bygga en återvin-

ningscentral som förväntas stå färdig under 2016. 

Framtiden 
Under 2016 kommer Snavlunda samhälle förses med dricksvatten 

från Harge vattenverk (råvatten från Vättern). I projektet är utbyte 

av överföringsledningar mellan Snavlunda-Kårberg klart och 

nästa steg blir att anlägga en tryckstegringsstation för dricksvat-

ten i Kårberg. 

 

Uppströmsarbetet i Zinkgruvan med syfte få bort industrivatten i 

spillvattenledningarna fortsätter. Målet är att halterna av tungme-

taller i spillvattnet som kommer till Hammars avloppsreningsverk 

skall komma ner till ”normala/tillåtna” nivåer. 

 

Investeringsprojektet som omfattar anläggningen av ett nytt av-

loppsreningsverk i Hammar samt överföringsledningar för spill-

vatten från Askersund och Olshammars har skjutits på framtiden. 

Finansieringsfrågan är inte löst. Kultur- och tekniknämnden har 

fattat beslut om att finansieringsläget skall utvärderas årligen i 
samband med budgetarbetet. 

 

Arbete med framtagning av en dagvattenpolicy behöver initieras i 

samband med att kommunens nya översiktsplan fastställs. 
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(kbm) 2015 2014

Producerad 793 000 777 000

Debiterad 616 000 622 000

Differens 177 000 155 000

Procentuell diff 22,3% 19,9%

Resultaträkning VA 

  2015 2014 

Verksamhetens intäkter  24 471 23 628 

Kostnader  -17 306 -16 657 

Avskrivningar  -4 513 -4 440 

Verksamhetens nettokostna-

der 

 2 652 2 531 

Finansiella kostnader  -2 652 -2 531 

Årets resultat  0 0 

Balansräkning 

 2015-12-31 2014-12-31 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska 

anläggningar 

100 968 89 915 

Maskiner och inventarier 3 299 3 187 

Summa anläggningstillgångar 104 267 93 102 

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar 176 2 804 

 -varav fordran på abonnenterna 0 2 426 

Summa omsättningstillgångar 176 2 804 

Summa tillgångar 104 443 95 906 

Eget kapital och skulder   

Skulder   

Långfristiga skulder 98 911 95 474 

Kortfristiga skulder 5 532 432 

 -varav skuld till abonnenterna 495 0 

Summa skulder 104 443 95 906 

Summa eget kapital och skulder 104 443 95 906 



  

                        

Kultur– och tekniknämnden 

Kultur– fritidsförvaltningen 

 

Ekonomi 
Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort ett resultat på plus 

902 tkr. 

Den främsta orsaken är att föreningar inte ansöker om bi-

drag i lika hög grad som tidigare. Det beror till viss del på det 

regelverk som styr föreningsbidragen. Kanske beror det också 

på att ideell verksamhet i samhället tenderar att minska. 

Biblioteket gör ett överskott mot budget pga av lägra hyres-

kostnader. Musikskolan, skolbibliotek och elevfritidsverk-

samhet gör ett plusresultat på grund av lägre personalkostna-

der än budgeterat. 

Årets verksamhet 

Kultur- och fritidsförvaltningen har en bred verksamhet och 

mycket har skett under året som gått. 

 

Enheten för fritid och rekreation stödjer föreningslivet genom 

bidrag, bedriver fritidsverksamhet under skoltid och på friti-

den, sköter idrottsplatser, bedriver simskola under sommaren, 

sköter om båtplatser, Borgmästarholmen, Grönön, övriga 

friluftsanläggningar och leder. 

 

Kulturavdelningen ordnar evenemang som riktar sig till barn, 

ungdomar och vuxna. Under året övertog Kultur- och fritids-

avdelningen ansvaret för ungdomsarrangemang som riktar sig 

till ungdomar som vill arrangera kulturevenemang. Under 

sommaren ordnades för första gången Folk- blues- och jazz-

festival i samarbete med Live at heart. Under hösten skapades 

möjlighet för ungdomar som vill anordna egna kulturevene-

mang att få bidrag från kommunen och Region Örebro län i 

”Ung peng”. 

Upphandlingen av RFID-bibliotekssystem är klar och de 

första inköpen är beställda. Biblioteksverksamheten har under 

året varit påverkad av den flyktingsituation som råder i lan-

det. Många nyanlända söker sig till biblioteken för att få till-

gång till information och kunskap samt tillgång till datorer 

och trådlöst internet. 

 

 Musikskolan samarbetar med skolan för att nå fler ungdomar 

och väcka intresset för musik samtidigt som den vanliga mu-

sikundervisningen pågår. 

Måluppfyllelse 

I strategiska planen för 2014 finns ett antal mål som riktar sig 

särskilt till Kultur– och fritidsnämnden. Detta avser mål nr 7-

8, 12. 

Uppfyllelsen av dessa mål redovisas på sidorna 7-8. 
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Kommunen 

Tillgänglighet/jämställdhet/etisk han-
del 
Musikskolans lärarturné har genomförts för att alla kommu-

nens skolelever ska komma i kontakt med musikskolan. Tur-

nén underlättar elevrekrytering samt förbättrar möjligheten för 

eleverna att delta i undervisningen på sina respektive skolor. 

Stor vikt läggs vid schemaläggning för att elever ska få lekt-

ionstider som passar deras önskemål. 

 

Biblioteken arbetar ständigt med att information och litteratur 

ska finnas tillgänglig i den form som läsaren kan ta den till sig. 

Tekniken går ständigt framåt och det är viktigt att hålla sig 

ajour. Under året har tekniken och länssamarbetet kring e-

böckerna ändrats. Vi samarbetar numera med Hallsberg när 

det gäller tekniken. Detta har medfört att e-böckerna är sök-

bara i bibliotekskatalogen. Biblioteket har också ändrat öppet-

tiderna. Detta eftersom personalen märkt att besöksantalet 

minskat på torsdagskvällar. Nu är måndagen den kväll som 

biblioteket är öppet till kl. 19. I samarbete med studieförbund 

sker regelbundna träffar så kallade ”Datastuga” för allmänhet-

en på biblioteket där syftet är att minska den digitala klyftan. 

 

När utegymet tas i bruk kommer tillgängligheten till idrott i 

närmiljö att påverkas i positiv riktning. 

I skrivande stund arbetar 11 kvinnor och 10 män i förvaltning-

en. 

2012 deltog kultur- och fritidsförvaltningen i ett Gender bud-

getingprojekt vilket fortfarande avspeglar sig i att en del mät-

ningar görs. Som exempel kan nämnas könsuppdelad statistik 

för musikskolan. 62 % flickor och 38 % pojkar var inskrivna i 

musikskolan under 2014. 

Framtiden 

Ny organisation ska implementeras där ny verksamhet, skötsel 

av allmänna parker, lekplatser och badplatser och flaggning, 

flyttas till Kultur- och fritidsförvaltningen från oktober 2015. 

Administrationen kommer att samarbeta med Tekniska för-

valtningens administration. 

 

Inflyttning av fritidsverksamhet, bibliotek och musikskola i 

Sjöängen påbörjas under sommaren och hösten 2016. Stort 

fokus under 2016 kommer ligga på att få alla verksamheter på 

plats och att få dem att fungera. 

 
När verksamheter flyttar in i Sjöängen kommer lokaler i Sjö-

ängsskolan att frigöras. Ungdomens hus kan bli verklighet i 

Sjöängsskolans matsal! 

(tkr) 2015 2014 2013 

Intäkter 1 635 1 783 1 945 

Kostnader -17 951 -18 635 -18 634 

Varav personalkostnader -8 574 -8 610 -8 351 

Varav kapitalkostnader -806 -848 -835 

Nettokostnader -16 317 -16 852 -16 689 

Budgetram -17 219 -17 151 -17 137 

Budgetavvikelse 902 299 448 

Ordförande: Inger Larsson (S) 

 

Förvaltningschef: Annika Restadh 



  

                        

Kommunen 

Sydnärkes Byggnämnd 

 

Ekonomin 
Nämnden gör 2015 ett överskott med + 352,7 tkr som fördelar 

sig på de tre medlemskommunerna enligt följande: 

 Askersunds kommuns +163,3 tkr 

 Laxå kommun +82,1 tkr 

 Lekebergs kommun +107,3 tkr 

 

Det stora antalet bygglovsärenden har medfört att bygglovsintäk-

terna överstigit budgeterade intäkter med +1 198 tkr vilket mots-

varar drygt 50 % av de förväntade intäkterna. Även  intäkterna 

för sålda detaljplaner översteg budgeten med ca 400 tkr.  

 

På grund av vakanser på personalsidan samt det stora antalet 

ärenden både på bygglovssidan och plansidan har konsultkostna-

derna överstigit budgeten med –1 426 tkr detta har dock täckts in 

av överskottet på personalkostnaderna med + 959 tkr samt av 

intäktsöverskottet enligt ovan.  

Övriga verksamhetskostnader såsom leasingbil, databehandling, 

telefon mm överstiger budgeten med ca 530 tkr. Införandet av 

det nya ärendehanteringssystemet har inneburit en hel del initial-

kostnader under året. 

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

lagens samt miljöbalkens mål och med hänsyn till natur- och 

kulturmiljö, främja en hållbar samhällsutveckling som ger män-

niskor en jämlik och god livsmiljö. 

  

Byggnämnden är en specialreglerad nämnd vars åliggande be-

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

viktig roll vid: 

  

 Skyddande och vårdande av befintliga kvaliteter i natur- 

och kulturmiljöer. 

 

 Utveckling av ny, kompletterande bebyggelse och ändrad 

markanvändning. 

 

  Förädling och omdaning av befintliga bebyggelsemiljöer 

för nya bosättningar och verksamheter. 

 
Under 2015 har 32 planprocesser inletts som förhoppningsvis 

kommer resultera i antagna detaljplaner/översiktsplaner under 

2016. 

 

Förvaltningen bistår även kommunerna och kommuninvånarna 

inom området mätning med utstakning och inmätningar samt 

underhåll och uppdateringar av primärkartor, framställning av 

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

munerna med drift och underhåll av de geografiska informat-

ionssystemen. 
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Framtiden 
Byggnämnden är beroende av att det byggs i kommunerna. 2016 

fortsätter med att det är en försiktig uppgång i ekonomin i Sve-

rige 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 2016 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 340 bygglov och få budge-

ten att gå ihop under 2016. Det utförs även en hel del beställ-

ningar åt privata sidan när det gäller att ta fram detaljplaner, 

vilket kommer 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 som beräknas antas  

2016 i Askersund. 

Ordförande:  Nils-Olof Tivemyr (C) 

 

Förvaltningschef: Ove Sahl 

(tkr) 2015 2014 2013 

Intäkter 6 937 6 344 5 563 

Kostnader -8 813 -7 611 -6 267 

Varav personalkostnader -5 234 -5 043 -4 408 

Varav kapitalkostnader -249 -146 -119 

Netto kostnader/ intäkter -1 536 -1 267 -704 

Budgetram 1 889 -1 729 -1 737 

Budgetavvikelse 353 462 1 033 

Antal bygglov 



  

                        

Kommunen 

Barn– och utbildningsnämnden 

   

 

Ekonomi 
Barn- och utbildningsnämnden gör ett positivt resultat på 

1 607 tkr.  Det största överskottet återfinns i verksamheten 

440* Grundskola. Personalresurser har fördelats från 

grundskolan till andra verksamheter främst till förskole-

klass. Personalomsättning har bidragit till att lönekostna-

derna är lägre än budget. Under 2015 fick BOU del av 

schablonbidrag som Migrationsverket ger till kommuner de 

har under året uppgått till 1 256 tkr. Pengar har till stor del 

använts till Slussen. 

Verksamheten barn i behov av särskilt stöd har ett stort 

underskott på grund av att många barn har behov av extra 

stöd. Barnen återfinns i verksamheterna förskola, fritidshem 

och grundskola. 

Årets verksamhet 
Under vårterminen 2015 har stort fokus riktats på att fort-

sätta arbetet med att komma till rätta med de brister som 

Skolverket identifierade vid inspektion av Sjöängsskolan 

2014. Under slutet av vt 2015 avskrev Skolverket ärendet 

eftersom man hade funnit att alla brister var åtgärdade. 

Av övriga skolor som inspekterades lyftes särskilt arbetet 

inom södra rektorsområdet fram som ett gott exempel. 

 

Uppföljning av verksamheterna inom Barn- och utbild-

ningsnämnden har gjorts enligt ett nytt system för systema-

tiskt kvalitetsarbete. Uppföljning av arbetet sker ca fyra 

gånger på ett läsår och efter bearbetning och analys av det 

insamlade underlaget informeras nämnden regelbundet. 

 

Under hösten blev Barn- och utbildningsnämnden starkt 

påverkad av den kraftigt ökande flyktingströmmen till Sve-

rige. I Askersunds kommun finns det många asylboenden 

och Slussen (skola för asylsökande) blev snabbt överfull. 

Verksamheten bedrivs i och delar lokaler med musikskolan. 

Många barn står i kö för att kunna börja i skolan. Större 

lokaler eftersöks och olika lösningar diskuteras. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har beviljats bidrag från 

Skolverket för ”Lågstadiesatsning” och ”Minskade barn-

grupper i förskolan” under läsåret 2015/2016. Bidragen 

syftar till att öka måluppfyllelsen i skolan och att stärka 

personaltätheten och minska storleken på barngrupperna 

inom förskolan. 

 
I skolan pågår satsning på tidig läs- och skrivinlärning i 

årskurs 1 och 2. Satsningen syftar långsiktigt till att fler 

elever i årskurs 9 kommer att ha godkänt i alla ämnen, ge-

nom att ge de yngsta eleverna bättre möjligheter att tidigt 

förvärva god läsförmåga. 

 

 

Måluppfyllelse  
I strategiska planen för 2015 finns ett antal mål som riktar sig 

särskilt till Barn– och utbildningsnämnden. Detta avser mål nr 14

-17. 

Uppfyllelsen av dessa mål redovisas på sidorna 7-8. 

Framtiden 
Kortsiktigt kommer stort fokus ligga på att hitta lämpliga lokaler 

till Slussen, mottagningsenhet och förberedelseklass. Denna verk-

samhets långsiktiga tillgång på ändamålsenliga lokaler behöver 

också säkerställas.. 

 

Fortbildningsinsatserna under våren 2015 kommer att riktas mot 

tidig språk- och matematik-utveckling för eleverna i årskurs 1-2. 

Ett annat viktigt område för fortbildningsinsatser är lärares led-

ning av elevernas lärande i klassrummet. 

 

Läsåret 2016/2017 inleds för årskurs 6-9 på Sjöängen då den nya 

högstadieskolan tas i bruk. Det kommer att ta tid och energi att få 

alla delar på plats. 

Tillgänglighet 
När det gäller insatser på investeringsnivå rör dessa i allmänhet 

våra fastigheter där tekniska förvaltningen står för insatserna. 

De åtgärder som vidtagits inom verksamheten är: 

Samtliga nämndsammanträden är öppna för allmänheten. 

En lättillgänglig lärplattform används i verksamheterna. 

Inköp av läsplattor till barn med läs- och skrivsvårigheter. 

Inköp av speciella programlicenser för barn/elever som i behov 

av särskilt stöd. 

Komplettering av tysta bord i förskolorna. 

Komplettering av höj- och sänkbara skötbord. 

Bildbank för förtydligande pedagogik med bildstöd finns i för-

skolor och skolor. 

Inköp av EQ-dockor för arbete med socialt samspel i förskolan. 

Prioritera snöröjning vid enheter med barn/elever med fysiska 

funktionsnedsättningar. 

Familjecentralen erbjuder kompetens på autismspektrumområdet. 

Utbildning i AKK (alternativ och kompletterande kommunikat-

ion) och ICDP – vägledande samspel. 

Användning av metoder som TIL, Bravkod, BRP och bildstöd 

samt tidig intensiv matematikträning. 

 

I övrigt är nämndens arbete med att se till att alla barn ges möjlig-

het att nå målen med utbildningen det viktigaste för att arbeta för alla 

elevers tillgänglighet och deltagande i samhällslivet. 

(tkr) 2015 2014 2013 

Intäkter 18 062 14 782 13 513 

Kostnader -188 143 -178 915 -168 830 

Varav personalkostnader -127 230 -120 064 -112 136 

Varav kapitalkostnader -1 836 -1 571 -1 779 

Nettokostnader -170 081 -164 132 -155 317 

Budgetram -171 688 -162 884 -153 697 

Budgetavvikelse 1 607 -1 248 -1 620 
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Ordförande: Ronny Larsson (S) 

 

Förvaltningschef: Mikael Falk 



  

                        

Kommunen 

Socialnämnden 

 

 

Ekonomi 
Socialnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse på 11,3 mil-

joner kronor (mkr). 

Nettokostnaderna har ökat med 12,3 mkr eller 5,7 % jämfört med 

föregående år. 

 

Äldreomsorgen har en negativ budgetavvikelse på 9,9 mkr. De 

största negativa avvikelserna återfinns inom hemtjänst, korttids-

vård och bostadsanpassningar.  

 

Verksamheten för insatser enligt Lagen om särskilt stöd och ser-

vice för funktionshindrade (LSS) har ett underskott på 3,1 mkr 

främst beroende på externa boendeplaceringar.  

 

Individ- och familjeomsorgen redovisar en positiv budgetavvi-

kelse med 0,2 mkr. Kostnaden för barn- och ungdomsvården och 

kostnader för ekonomiskt bistånd är lägre än budgeterat medan 

missbruksvården för vuxna och kostnaderna för ekonomiskt bi-

stånd är högre än budgeterat.  

 

Flyktingverksamheten redovisar ett underskott på ca 2,5 mkr då 

stora delar av de bidrag som  erhålls för verksamheten satts av för 

framtida bruk. 

 

Årets investeringsmedel har använts för utbyte av sängar och 

taklyftar och utbyte av möbler i särskilt boende. Anslagen för nytt 

verksamhetssystem, Phoniro och social dokumentationslösning 

har endast delvis använts under året då dessa projekt fortsätter 

under 2016. 

 Årets verksamhet 

Verksamheten under året har karaktäriserats av en rad olika pro-

jekt. 

 

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. 

 

Ett mottagningsteam i samverkan med andra myndigheter har 

startat under året. Teamets syfte är att få ut långtidsarbetslösa 

ungdomar i arbete eller studier. 

 

Under året har en fortsatt utveckling av försteget skett. Försteget 

ska syfta till att öka möjligheter till meningsfull sysselsättning för 

unga vuxna med behov av stort stöd och en vilja att komma ut på 

den reguljära arbetsmarknaden. 

 

Måluppfyllelse 
I strategiska planen för 2015 finns ett antal mål som riktar sig 

särskilt till Socialnämnden. Detta avser mål nr 10-11. 

Uppfyllelsen av dessa mål redovisas på sidorna 7-8. 

Det har varit ett hårt tryck på hemtjänsten under hela året och vård-

tyngden har ökat markant. De beviljade timmarna har ökat ytterli-

gare med motsvarande 5,0 årsarbetare och ökningen började redan 

under 2013. För förvaltningen har det inneburit att vi inte har kunnat 

jobba med kontinuiteten i hemtjänsten, varför detta mål inte har 

uppfyllts.  

 

Resultatet på mätningen visar att  brukarnas nöjdhet i hemtjänsten 

uppgår till 94% och i särskilt boende uppgår det till 73%. Målet har  

därmed uppfyllts. 

Tillgänglighetsarbete 
Arbetet med att ta fram skriftlig information om våra olika verksam-

heter fortsätter. 

Fler lokaler har tillgänglighetsanpassats. 

Framtiden 
En utvecklad dokumentation ÄBIC, äldres behov i centrum kring 

biståndsbedömning kommer att införas under 2016. Utifrån bedöm-

ningen kan de insamlade uppgifterna överföras till brukarens ge-

nomförandeplan. Värdet ligger i att alla brukare får en bedömning 

som utgår ifrån brukarens behov och att de tydliggör insatserna och 

hur de ska utföras. 

 

Utveckling av e-tjänster inom e-hälsa är under utredning. Det plane-

ras även för övergång till digitala larm och mobil dokumentation för 

sjuksköterskor och arbetsterapeuter. 

 

En upphandling pågår kring nytt verksamhetssystem samt system 

för processtöd i ledningssystemet. 

 

I hemtjänsten och hemsjukvården ska ett mobilanpassat teknikstöd 

införas. Syftet är att personalen ska kunna dokumentera direkt i 

mobilen och även kunna se planerade insatser hos brukarna. 

 

En viktig framtida fråga kommer att vara hur förvaltningen ska 

kunna rekrytera och behålla värdefulla medarbetare. Ett flertal yr-

kesgrupper inom förvaltningens verksamheter är idag  och under de 

närmaste åren bristyrken. 

  
Flyktingströmmen mot Sverige förväntas vara fortsatt hög enligt 

migrationsverkets prognos. Det innebär att mottagandet av ensam-

kommande barn och unga kommer att uppgå till 94 platser varav 73 

platser är för asylsökande. 

 

(tkr) 2015 2014 2013 

Intäkter 58 628 47 688 48 550 

Kostnader -285 862 -262 623 -254 476 

Varav personalkostnader -194 711 -181 749 -173 030 

Varav kapitalkostnader -898 -755 -806 

Nettokostnader -227 234 -214 935 -205 926 

Budgetram -215 931 205 625 203 856 

Budgetavvikelse -11 303 -9 310 -2 070 
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Ordförande: Siv Ahlstrand (S) 

 

Förvaltningschef: Maria Ståhl 



  

                        

Bolag, förbund och gemensamma nämnder 

Verksamheten i bolag ,förbund och gemensamma nämnder 
 

 

Askersundsbostäder AB 
 

 

 

 

 

 

 

Askersundsbostäder är kommunens helägda bostadsbolag.  

Bolaget har under året varit ansluten till Sveriges Allmännyttiga 

Bostadsföretag (SABO). 

Arbetsgivarorganisationen Fastigo. 

 

Fastighetsbestånd 
Uthyrningsbar bostadsyta uppgick under året till 62 399m2 (62 

067)  samt 5 444 m2 (5 444)  lokalyta. Antalet lägenheter var 945 

(941).   

 

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

en. Det genomsnittliga antalet outhyrda lägenheter under året har 

varit 10 (15).  Hyresbortfallet uppgick till 0,9 mkr (0,9)  vilket 

motsvarar 1,6% (1,6) av hyresintäkterna. Hyresmarknaden har 

under 2015 varit stabil med låg vakansgrad. 

 

Hyresutveckling 
Hyrorna höjdes 2015 med 0,75 %  och hyresförhandlingen för 

2016 resulterade i att hyrorna höjs med 0,5 %. 

 

Övrigt 
Bolaget har under året färdigställt 2 st parhus (4lgh) vid Kristine-

bergsvägen i Rönneshytta. 

Ombyggnationen av Fågelvägen har pågått under hela året, det 

första huset, Fågelvägen 10 blev klart för inflyttning i augusti. 

Fågelvägen 8 blir klart för inflyttning 1 april 2016 och Fågelvägen 

12 den 1 juli 2016. 

Bolaget har förvärvat fastigheten Klockarbacken 1:17 i Askersund 

under året. 

 

Ekonomi 
Årets resultat uppgår till -457 (481) tkr. Bolagets balansomslut-

ning uppgår till 375,7 mkr (330,5) . Det egna kapitalet uppgår till 

53,3 mkr (53,8) och låneskulden 295,2 mkr (250,8). 

 

Framtid 
Bolaget har under året förberett verksamheten för att från årsskif-

tet 2015/2016 drifta och förvalta ca 45 000 m2 kommunala fastig-

heter. 

Ett blockhyresavtal med tillhörande gränsdragningslista är upprät-

tat mellan Askersunds kommun och Askesundsbostäder AB, 6 st 

fastighetsskötare inrangeras till Askersundsbostäder från kommu-

nen. 
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Ordförande:   Rolf Karlsson (S) 

 

VD: Anders Gustafsson 

 

Ägarandel: 100 % 

Resultaträkning 

  2015 2014 

Intäkter  66 664 61 272 

Kostnader  -54 102 -46 648 

Avskrivningar  -8 686 -8 261 

Rörelseresultat  -62 363 6 363 

Finansiella poster  -5 793 -6 487 

Resultat före disp o skatt  -1 492 -124 

Dispositioner och Skatt  1 034 606 

Årets resultat efter skatt  -457 482 

Balansräkning 

 2015-12-31 2014-12-31 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska 

anläggningar 

338 493 307 978 

Maskiner, inventarier och pågående 

investeringar 

26 886 17 712 

Finansiella anläggningstillgångar 182 707 

Summa anläggningstillgångar 365 562 326 397 

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar 8 374 1 378 

Lager 292 274 

Kassa och bank 1 511 2 428 

Summa omsättningstillgångar 10 177 4 080 

Summa tillgångar 375 739 330 477 

Eget kapital och skulder   

Eget kapital 53 320 53 778 

Obeskattade reserver 7 601 8 635 

Avsättningar 0 0 

Skulder   

Långfristiga skulder 295 216 250 816 

Kortfristiga skulder 19 602 17 248 

Summa skulder 314 818 276 699 

Summa eget kapital och skulder 375 739 330 477 



  

                        

Bolag, förbund och gemensamma nämnder 

 
 

 Askersunds Industrifastig-

heter AB 
 

 

 

 

 

 

 

Askersunds Industrifastigheter är helägt av Askersunds kommun 

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

ringsverksamhet.  

 

Verksamhet under året 
Bolaget äger och förvaltar 9 845 m2 lokalyta fördelat på 2 st fas-

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

500 m2 på Parkgatan 15 har varit vakant tom 1/8 2014 därefter ca 

170m2 året ut. 

Bolaget har inga vakanser under året. 

 

Fastigheten på Parkgatan 15 har underhållits enligt plan, ventilat-

ionsanläggningen och befuktningsanläggning har byts ut under 

året. På Metallvägen 8 i Åsbro har bolaget genomfört en tillbygg-

nad på ca 1 500 m2 som blev färdig för inflyttning i november. 

 

Framtid 
Fastighetsbeståndet är i gott skick, Parkgatan 15 är den fastighet 

som ska prioriteras gällande yttre underhåll. 

Askersunds Logistikfastigheter AB kan vara en risk för bolaget 

men efter refinansiering och 2015 års resultat finns möjlighet att 

minska skulderna till bolaget. 

En betydande risk är vakanser i fastigheten Parkgatan 15. 

Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt 

risker för anläggnings/fastighetsskador. Dessa risker hanteras 

genom efterlevnad av finanspolicy, systematisk kreditbedömning 

samt fullvärdeförsäkring av anläggningarna/fastighetsbeståndet 

 

Ekonomi 
Årets resultat uppgår till 29 tkr (10) tkr. Balansomslutningen är 

55,3 (42,0) mkr. Det egna kapitalet uppgår till 9,8 (9,8) mkr och 

låneskulden till 43,5 (30,0) mkr. 
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Ordförande:  Per Eriksson (S) 

 

VD: Anders Gustafsson 

 

Ägarandel: 100 % 

Resultaträkning 

  2015 2014 

Intäkter  3 692 3 424 

Kostnader  -2 244 -2 009 

Avskrivningar  -875 -911 

Rörelseresultat  574 504 

Finansiella poster  -545 -494 

Årets resultat före skatt  29 10 

Dispositioner och skatt  0 0 

Årets resultat efter skatt  29 10 

Balansräkning 

 2015-12-31 2014-12-31 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 

Mark, byggnader och tekniska anlägg-

ningar 

34 494 21 577 

Finansiella anläggningstillgångar 12 879 12 879 

Summa anläggningstillgångar 47 385 34 457 

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar 4 317 978 

Kassa och bank 3 617 6 549 

Summa omsättningstillgångar 7 934 7 527 

Summa tillgångar 55 319 41 984 

Eget kapital och skulder   

Eget kapital 9 798 9 769 

Obeskattade reserver 0 0 

Skulder   

Långfristiga skulder 43 500 30 000 

Kortfristiga skulder 2 021 2 215 

Summa skulder 45 521 32 215 

Summa eget kapital och skulder 55 319 41 984 



  

                        

Askersunds Kommun-

fastigheter AB 
 

 

 

 

 

 

 

Årets verksamhet 

Företagets verksamhet omfattar förvaltning av fastigheterna Verk-

staden 1 och 6 i centrala Askersund. 

Företaget har inte haft några anställda under verksamhetsåret, 

därför har inte löner och ersättningar utgått. 

 

Detaljplanen vann laga kraft under 2014 och planen innehåller 

förutom verksamhetslokaler även ett 80-tal lägenheter. Efter att ha 

skickat ut ett presentationsmaterial beträffande möjligheterna till 

byggnation fick Peab i januari 2015 uppdraget att skissa på ett 

förslag hur området skulle kunna utformas. Den första etappen 

innehållande 16 radhuslägenheter rönte ett mycket stort intresse. 

Mer än 250 personer kom på informationsmötet som senare följ-

des av tecknande av lägenheter den 12 december. Till denna köade 

folk i 26 timmar! 15 av 16 lägenheter är sålda och byggstart sker 

under våren 2016. Parallellet med detta pågår projekteringsarbete 

för två ytterligare byggnationer i området, där försäljningsstart av 

de drygt 30-talet lägenheterna är planerat att ske före sommaren. 

I december 2015 såldes marken avseende bostäder samt bryggan 

till Askersunds kommun. Kvar i Askersunds Kommunfastigheters 

ägo är endast mark och byggnader avseende de fyra versamehtslo-

kalerna: o´learys, Gym och företagshälsov. Kontoret och Smedjan. 

Under våren 2015 färdigställdes omklädningsrum i källaren i 

o´Learyshuset och marken mellan detta hus och gymmet har iord-

ningsställts till ett torg med plattläggning, cykelställ och belys-

ning. 

I januari 2015 stod plan 2 i "kontoret" klart och har två hyresgäster 

med varsitt kontor och gemensamt pausrum. 

Arbete med infrastruktur och saneringsarbeten av området har 

pågått under hela året och ska vara klart i februari 2016. Det s.k 

område 8 beläget i anslutning till Smedjan har varit svårt föroere-

nat och sanering av detta har skett under året. På detta område 

uppförs parkering. 

 

Framtida utveckling  

Att utveckla ett förfallet industriområde till ett attraktivt område 

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

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

liga ansvaret att transportera bort mer eller mindre farliga ämnen 

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

råde som strandparken och Vättern utgör. Detta är i stort avklarat 

och nu gäller det att de bostäder som planeras passar väl in i mil-

jön. Det finns en stor efterfrågan på bostäder i centrala Askersund 

och byggnationen av Västra Strandparken utgör en viktig del i 

Askersunds utveckling. Av den anledningen har bolaget i decem-

ber 2015 försålt marken rörande bostadsändamål samt den del som 

enligt detaljplanen är avsedd för idrottshall. Renovering av Smed-

jan exteriört kommer att färdigställas under våren 2016 och inte-

riört så snart hyresgäst finns, vilket även gäller plan 1 på kontoret. 

Under hösten 2014 har bolaget låtit SVEFA marknadsvärdera det 

renoverade fastighetsbeståndet inklusive byggrätter. Värderingen 

understiger aktuella bokförda värden varför frågan om 

nedskrivning har aktualiserats. Bolagets styrelse anser att det vid 

bokslutets avgivande ej finns skäl för nedskrivning.  

Ordförande:            Per Eriksson (S) 

 

VD:           Madeleine Andersson 

 

Ägarandel:              100 %  

Bolag, förbund och gemensamma nämnder 

Resultaträkning 

  2015 2014 

Intäkter  4 195 1 308 

Kostnader  -901 -887 

Avskrivningar  -1 235 -1 129 

Rörelseresultat  2 136 -709 

Finansiella poster  -1 008 -924 

Årets resultat före skatt  1 127 -1 633 

Dispositioner och skatt  0 0 

Årets resultat   1 127 -1 633 

Balansräkning 

 2015-12-31 2014-12-31 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar 52 634 58 228 

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 

Summa anläggningstillgångar 52 634 58 228 

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar 339 1 732 

Kortfristiga placeringar 0 0 

Kassa och bank 5 171 0 

Summa omsättningstillgångar 5 510 1 732 

Summa tillgångar 58 144 59 961 

Eget kapital och skulder   

Eget kapital 2 138 1 011 

-varav årets resultat 1 127 -1 494 

Avsättningar 0 0 

Skulder   

Långfristiga skulder 51 879 52 100 

Kortfristiga skulder 4 127 6 850 

Summa skulder 56 006 58 950 

Summa eget kapital och skulder 58 144 59 961 
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Sydnärkes utbildningsförbund 
 

 

 

 

 

 

 

Ekonomi 
Resultatet för förbundet för 2015 blev 409 tkr (1 478,7 tkr). Bud-

geten för 2015 redovisar ett nollresultat. Under 2015 hade förbun-

det haft större tillströmning av elever än budgeterat detta gäller 

förbundets nationella gymnasieutbildningar men också en ökad 

tillströmning av elever på språkintroduktionsprogrammet samt SFI

-utbildningen på Allévux.  

Detta får givetvis konsekvenser såsom ökade kostnader och intäk-

ter för Sydnärkes utbildningsförbund. Förbundet har anställt mer 

personal, hyrt mer lokaler och behövt mer undervisningsmaterial, 

kringutrustning mm för att bedriva utbildningen. De ökade intäk-

terna består av ökade interkommunala ersättningar från andra 

kommuner samt ökade statsbidrag för att bedriva utbildning inom 

språkintroduktionsprogrammet samt SFI-utbildningen som ett led i 

det ökade antalet asylsökande elever.  

Förbundet har också ansökt om ytterligare bidrag från migrations-

verket avseende extraordinära kostnader som kan ansökas i sam-

band med att förbundet bedriver språkintro utbildning. Avskriv-

ningarna blev lägre än budgeterat och detta beror till största del på 

att ombyggnationsprojektet avseende utemiljön av Alléområdet 

ligger som ett pågående projekt vid årsskiftet 2015-12-31 vilket 

innebär att resultatet 2015 ej belastats med avskrivningskostnaden. 

Finansnettot är lägre än budgeterat vilket har sin naturliga förkla-

ring i att räntenivån varit betydligt lägre än vad den var vid budge-

teringstillfället.  

 

Årets verksamhet 

Verksamheten har under året präglats av fortsatt utvecklings- och 

förändringsarbete. En stor utmaning har varit att skaffa lokaler och 

rekrytera lärare till det växande antalet elever. Ett avtal om Bio- 

och konferensverksamhet i Hus A har varit i kraft med Folkets 

Husföreningen i Hallsberg under året. Detta med inriktning att 

bredda användandet av skolans lokaler.  

 

Alléskolan är den enda gymnasieskolan i Sverige som erbjuder 

samtliga 18 nationella program, fem introduktionsprogram och 

gymnasiesärskola. Skolan har eldistribution inom Elprogrammet 

vilket är en riksrekryterande utbildningen. Alléskolan är också 

unik med att erbjuda nationell idrottsutbildning (NIU) alternativt 

andra idrottsprofiler i kombinationen med vilket som helst av de 

nationella programmen. Alléskolan är nu certifierad för NIU för 

fotboll, orientering och bågskytte.  

Ökad tillströmning av elever på de nationella programmen, ökad 

efterfrågan på SFI och språkintroduktion, har inneburit betydande 

utmaningar. Utvecklingen har föranlett att direktionen initierat en 

lokalutredning, vilken resulterat i att arbete påbörjats i syfte att 

uppföra ytterligare ett hus på Alléområdet. Antal ungdomar och 

vuxna som studerar inom Alléskolan eller Allévux rör det sig om 

drygt 2 000 studerande.  

Under hösten inleddes arbetet med att rusta skolgården för att 

åstadkomma en bättre utemiljö. Utformningen är ett gemensamt 

arbete mellan elever och personal. Arbetet kommer att slutföras 

under våren 2016.  

Ordförande:            Hans Karlsson (S) 

 

Förbundschef:         Marie Kilk 

 

Ägarandel:              31,39 %  

Bolag, förbund och gemensamma nämnder 

Resultaträkning 

  2015 2014 

Intäkter  99 189 88 199 

Kostnader  -275 910 -264 907 

Avskrivningar  -7 570 -6 877 

Verksamhet nettokostnad  -184 291 -183 585 

Medlemsbidrag  186 600 186 600 

Finansiella intäkter  96 673 

Finansiella kostnader  -1 996 -2 209 

Årets resultat före skatt  409 1 479 

Balansräkning 

 2015-12-31 2014-12-31 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar 137 331 129 126 

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 

Summa anläggningstillgångar 137 331 129 126 

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar 26 904 14 000 

Kortfristiga placeringar 0 0 

Kassa och bank 38 334 78 003 

Summa omsättningstillgångar 65 239 92 003 

Summa tillgångar 202 569 221 129 

Eget kapital och skulder   

Eget kapital 25 861 25 453 

-varav årets resultat 409 1 479 

Avsättningar 23 412 35 042 

Skulder   

Långfristiga skulder 112 000 112 000 

Kortfristiga skulder 41 296 48 634 

Summa skulder 153 296 160 634 

Summa eget kapital och skulder 202 569 221 129 
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Bolag, förbund och gemensamma nämnder 

 
 

 

Nerikes Brandkår 
 

 

 

 

 

 

 

Ekonomi 
Resultatet för 2015 är positivt med 2 mkr (-1,7). Budgeterat 

resultat var 484 tkr (438). Det positiva resultatet förklaras 

främst av att Nerikes Brandkår har fått en intäkt på knappt 1 mkr 

avseende s.k. AFA-pengar. 

Förbundets intäkter ligger ca 0,3 mkr bättre än budget och kostna-

derna ca 2 mkr bättre än budget. 

 

Årets verksamhet 
Under 2015 påbörjade polisregion Bergslagen arbetet med att ta 

fram underlag för en ny larm- och ledningscentral för tre län; Öre-

bro, Värmland och Dalarna med fysisk placering i Örebro. I sam-

band med detta bjöds även SOS Alarm in tillsammans med Neri-

kes Brandkår och region Örebro län då det fanns en idé att skapa 

en gemensam ledningscentral för samtliga blåljusorganisationer. 

 

Årets största olyckshändelse inträffade i samband med att stora 

regnmängder drabbade vårt insatsområde i början på september 

2015. I Hjortkvarn noterade SMHI:s mätstation 97 mm regn. De 

stora regnmängderna ledde till omfattande översvämningar i 

Hallsberg och även i delar av Kumla kommun. Cirka 100 bostads-

hus fick evakueras i Hallsberg och skolor hölls stängda. 

 

Nationellt diskuteras ofta problemet med rekrytering av rädd-

ningspersonal i beredskap (RIB), vilket under de senaste åren även 

har drabbat Nerikes Brandkår. 

Under verksamhetsåret har rekryteringsbehovet ökat från tidigare 

ca 20 till ca 30 personer. 

 

 

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 3 157 räddningsinsat-

ser. Det var 240 uttryckningar fler än under 2014. 145 st utryck-

ningar gjordes av stationer och värn i Askersunds kommun vilket 

var 7 st fler än föregående år.  

 

Framtiden 
En av de viktigaste frågorna för Svensk räddningstjänst är att re-

formera utbildningsystemet för all brandpersonal. Det är också 

angeläget att brandpersonalen kan få tillgång till utbildning med 

geografisk närhet. Idag tillhandahåller Myndigheten för Samhälls-

skydd och Beredskap (MSB) en skola i Skåne och en i Norrland. 

Trots att vissa kurser läggs ut i landet är detta ingen bra modell.  

I framtiden vore det önskvärt att all deltidspersonal kunde få sin 

kompetensutbildning inom regionen eller inom den egna kåren. 
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Ordförande:            Ameer Sachet (S) 

 

Förbundschef:         P-O Staberyd 

 

Ägarandel:              3,7 % 
Resultaträkning 

  2015 2014 

Intäkter  15 528 15 969 

Kostnader  -149 888 -149 927 

Avskrivningar  -6 315 -5 787 

Verksamhet nettokostnad  -140 675 -139 745 

Kommunbidrag  143 626 141 258 

Finansiella intäkter  483 1 450 

Finansiella kostnader  -1 384 -1 217 

Årets resultat före skatt  2 050 1 746 

Balansräkning 

 2015-12-31 2014-12-31 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar 47 908 45 625 

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 

Summa anläggningstillgångar 47 908 45 625 

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar 10 119 10 873 

Kortfristiga placeringar 44 265 40 789 

Kassa och bank 11 178 15 492 

Summa omsättningstillgångar 65 562 67 154 

Summa tillgångar 113 470 112 779 

Eget kapital och skulder   

Eget kapital 14 958 12 909 

-varav årets resultat 2 050 1 749 

Avsättningar 72 828 70 050 

Skulder   

Långfristiga skulder 1 162 1 930 

Kortfristiga skulder 24 522 27 890 

Summa skulder 25 684 27 121 

Summa eget kapital och skulder 113 470 112 779 



  

                        

Bolag, förbund och gemensamma nämnder 

 
 

 

Sydnärkes Kommunalförbund 
 

 

 

 

 

 

 

Ekonomi 
Budget 2015 bygger initialt på de budgetar som resp. kommun 

upprättat för 2015. Därefter har viss anpassning skett utifrån kända 

förutsättningar för året. Budgeten ska vara netto noll, då verksam-

heten är 100 % avgiftsfinansierad med en taxa som ska motsvara 

självkostnad.  

Varje kommun ska finansieras med sin taxa, fastställd av respek-

tive kommunfullmäktige. För att säkerställa att intäkterna täcker 

kostnaderna, har förbundet valt att redovisa intäkter och kostnader 

per kommun. Gemensamma kostnader, företrädesvis i form av 

kostnader för kontoret och dess personal, portokostnader etc. har 

fördelats proportionerligt i förhållande till antal avfallsabonnenter 

i kommunerna.  

 

Årets verksamhet 
Kommunalförbundet bildades 1 januari 2015. Året som har gått är 

sålunda det första verksamhetsåret.  

Det första året har präglats av en mängd olika aktiviteter i arbetet 

med övertagande av avfallsverksamheten från kommunerna. En 

ledstjärna i detta arbete var att kommuninnevånarna skulle få sin 

service som vanligt. Hämtningen av hushållsavfallet och utskicket 

av räkningar till dem ska flyta på som tidigare.  

 
Kommunalförbundet ombesörjer, på uppdrag av kommunerna, VA

-debiteringar till dess abonnenter i alla kommuner utom i Laxå.  

 
Den personal som gick med i verksamhetsövergången, kom över 

den 1 april. Inom administrationen fanns det vakanta tjänster. För 

dessa an-ställdes ny personal, en gruppledare och två hel-

tidsanställda assistenter. En deltidsanställd assistent till kundtjäns-

ten kom med från Lekeberg. En anställd gick över från 

Askersunds kommun och arbetar nu som strateg/informatör. Inom 

renhållningen rekryterades en samordnare till den vakanta tjänsten 

där.  

 

 

Måluppfyllelse 
De mål förbundet har att följa är målen i kommunernas befintliga 

avfallsplaner. Till dessa mål finns beslutade aktiviteter där förbun-

det, i den utsträckning ansvaret för genomförandet åvilar förbun-

det, kommer att genomföra dessa.  

De nationella och regionala miljömålen Begränsad miljöpåverkan, 

Giftfri miljö och God Bebyggd Miljö utgör också mål som förbun-

det i sin verksamhet ska sträva mot att uppfylla  

 

Framtiden 
Målsättningen är att förbundet på sikt ska ha en gemensam taxa 

för samtliga ingående kommuner. Ett arbete med likriktning har 

påbörjats under året.  

En samsyn gäller inte bara taxan, utan även debiteringsrutiner, 

tjänster, öppethållande på återvinningscentralerna och mottagandet 

av grovavfall på dessa, service mot invånarna etc.  
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Ordförande:            Wendla Thorstensson (C) 

 

Förbundschef:         Leif Welander 

 

Ägarandel: 27,99 % 
Resultaträkning 

  2015 2014 

Intäkter  38 159 0 

Kostnader  -35 727 0 

Avskrivningar  -787 0 

Verksamhet nettokostnad  1 645 0 

Finansiella intäkter  30 0 

Finansiella kostnader  -143 0 

Årets resultat före eo poster  1 532 0 

Avgår till resultatutjämning  -2 847 0 

Justering Lekebergs kn  1 315 0 

Årets resultat  0 0 

Balansräkning 

 2015-12-31 2014-12-31 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar 1 536 0 

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 

Summa anläggningstillgångar 1 536 0 

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar 14 604 0 

Kortfristiga placeringar 0 0 

Kassa och bank 16 535 0 

Summa omsättningstillgångar 31 138 0 

Summa tillgångar 32 675 0 

Eget kapital och skulder   

Eget kapital 0 0 

-varav årets resultat 0 0 

Avsättningar 2 923 0 

Skulder   

Långfristiga skulder 1 484 0 

Kortfristiga skulder 28 268 0 

Summa skulder 29 752 0 

Summa eget kapital och skulder 32 675 0 
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Sydnärkes miljönämnd 
 

Ekonomi 
Årets resultat visar på ett överskott mot budget med 281 tkr. 

Främsta orsakerna är att de rörliga intäkterna från tillsynsavgifter 

har ökat mer än budgeterat, medan personalkostnaderna endast 

ökat marginellt. Övriga kostnadsslag, lokalkostnader samt övriga 

verksamhetskostnader har ett utfall som ligger lägre än budgeterat. 

Överskottet delas ut i andelar enligt fördelningen i Miljönämndens 

avtal, Askersund 40%, Lekeberg 29% samt Laxå 30%.  

 

Årets verksamhet 

Under 2015 genomfördes på miljötillsynssidan bl a följande: In-

ventering av oljeavskiljare i Askersunds kommun, tillsyn av större 

husbehovstäkter, tillsyn på kommunernas skolor och provtagning 

av strandband.  

Inventering av enskilda avlopp koncentrerades till Svartåns avrin-

ningsområde i Lekebergs kommun. Totalt hanterades ca 400 inven-

teringsärenden, varav hälften ca 200 enskilda avlopp inventerades i 

fält.  

Inom förorenade områden lämnades bidragsansökningar in till 

Länsstyrelsen dels för projektering av sanering för Rönneshytta 

sågverk och dels för förstudie om Askersunds läderfabrik.  

Inom livsmedelstillsyn registrerades ca 32 nya verksamheter. 100 

Kontrollbesök genomfördes på livsmedelsanläggningar, vilket är 

något under målet 110 i tillsynsplanen - dock en ökning jämfört 

med 2014.  

Inom det miljöstrategiska arbetet reviderades miljöutredningar för 

Laxå och Askersunds kommun. Uppföljning av klimatstrategi och 

en slutrapport för energieffektivitetsstödet togs fram för Laxå kom-

mun. Politikerna i miljönämnden fick miljöutbildning och miljöför-

valtningen höll i utbildningar för nyanställd personal i Laxå, Leke-

berg och Askersund.  

Guidningar genomfördes till Öudden och en vandringsled planera-

des.En slutversion av projektet Grönstrukturplan i Askersund har 

tagits fram. Ett förslag till naturreservat har tagits fram för 

Vretalundsskogen vid Hidinge skola i Lekbergs kommun.  

 

Framtiden 

Miljönämnden har tagit fram en tillsynsplan enligt miljöbalken och 

en kontrollplan som beskriver planerad kontroll enligt livsmedels-

lagen. Tillsynsplanen och kontrollplan beskriver det arbete som 

planeras under 2016. Tillsynsplanen/kontrollplanen bygger på en 

utredning av tillsyns/kontroll-behov där en beräkning görs hur 

mycket tid som ska avsättas på varje tillsynsområde. Exempel på 

tillsynsområden i tillsynsplanen är miljöfarlig verksamhet 

(inklusive täkter, vindkraft och lantbruk), förorenade områden, 

kemiska produkter och biotekniska organismer, avfall och produ-

centansvar, hälsoskydd, vattenförvaltning och naturvård. Inom 

livsmedel ska restauranger, livsmedelsproducenter, livsmedelsbuti-

ker och dricksvattentäkter kontrolleras.  

Miljönämnden gör tillsyn/kontroll på ett stort antal objekt som 

betalar årlig tillsynsavgift.Timtaxan för avgifter har höjts från och 

med årsskiftet från 700 kr till 785 kr. Utöver det så brukar tillsyn 

utföras i projektform inom särskilda tillsynsområden. Särskilda 

projekt som planeras under 2016 är inom hälsoskydd tillsyn av 

fritidshem. Miljönämnden ska även delta i ett nationellt tillsynspro-

jekt om kosmetiska produkter för barn. Inventering av enskilda 

avlopp kommer att fortsätta med fokus på Svartåns avrinningsom-

råde. Arbetet med att inventera Svartåns avrinningsområde beräk-

nas bli klart under 2017 med nuvarande intensitet.  

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 7 924 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 nedanstående datum har följande kommuner tillkommit. 

1 juni 2005 Askersunds kommun 

1 oktober 2013 Kumla kommun 

1 mars 2014 Degerfors kommun 

1 oktober 2015 Vingåker kommun 

Efter detta innebär det att nämnden har 7 olika kommuner som 

medlemmar. 

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 sju ordinarie ledamöter och 

sju ersättare där varje medlemskommuns fullmäktige har att utse 

en ordinarie ledamot och en ersättare. 

För att fullgöra nämndens uppgifter finns 4,0 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 945 

kr/månad, en sänkning av avgiften i jämförelse med 2014. Kumla 

och Lekeberg ligger över områdets snittavgift medan övriga med-

lemskommuner 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 1 239 kr/månad. När 

det gäller snittavgiften för de boende på särskilt boende är det 

Hallsberg, Laxå, Degerfors och Lekeberg som ligger över områ-

dets snitt. 
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Sydnärkes Lönenämnd 
 
Sydnärkes lönenämnd bedriver lönearbete för fem kom-

muner, Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg 

samt pensionshantering för dessa kommuner. Dessutom 

bedrives lönearbete för Sydnärkes utbildningsförbund och 

Sydnärkes Kommunalförbund. 

 

Under 2015 har löneenheten hanterat lönekostnader på 1,7 

mdr. 

 

Under våren gjordes en översyn av revisionsbolaget 

KPMG om hur löneenheten skall arbeta i framtiden. Den 

översynen mynnade bl.a. ut i att från 1 januari är nämnden 

en fristående förvaltning i Kumla kommun samt att varje 

kommun tillsammans med löneenheten under hösten job-

bade fram ett förslag om ”vem som gör vad” både i kom-

munerna och på löneenheten. 

 

Under hösten har lönenheten även jobbat med att införliva 

Ljusnarsbergs kommun i lönenämnden och vilket innebar 

att ytterligare en kommun från 1 april ingår i Sydnärkes 

lönenämnd. Dessutom har  nämnden sålt lönetjänster till 

Hallbo från 1 januari. Arbetet med att konvertera över 

Hallbo från sin tidigare leverantör har pågått sedan okto-

ber månad. 

 

Under 2015 har löneenheten haft ett flertal utbildningar för 

chefer och arbetstagare i självservice dessutom har vi del-

tagit i införandet och utvecklingen av TimeCare. 

 

Fördelningen av kostnaderna för löneenheten har under 

2015 varit följande; 

Askersund 17,26% 

Hallsberg 25,69% 

Kumla              36,52% 

Laxå               8,74% 

Lekeberg 11,79% 

 

Det ekonomiska resultatet för 2015 blev ett överskott på 

592 tkr. 

 

 
 

Sydnärkes IT-nämnd 
 
Sydnärkes IT-förvaltning har under året fortsatt att jobba 

med aktiviteter för att skapa en gemensam förvaltning för 

samtliga ingående medlemskommuner.  

Under året har man dessutom gått in i ett gemensamt ären-

dehanteringssystem avseende Servicedesk för samtliga 

fyra kommuner. Man har produktionssatt delar av en ny 

gemensam IT-plattform. Detta för att vara beredd att möta 

de projekt som innebär nytt verksamhetssystem för vård 

och omsorg och nytt verksamhetssystem för ärende och 

diarieföring.  

Andra delar som tagits i produktion är gemensamma ruti-

ner och processer. Under året har man även initierat infö-

randet av en systemförvaltningsmodell, på basnivå.  

Den största utmaningen under året har varit att parallellt 

med ordinarie drift & förvaltning även skapa och produkt-

ionssätta kommande målmiljö, utan att brista i leverans-

kvalité.  

En del inom Sydnärkes IT-förvaltnings organisation under 

2015 var DataCenter grupperingen. Denna grupps primära 

åtagande var att se till att bakomliggande infrastruktur och 

systemplattformar driftades och förvaltades på ett struktu-

rerat sätt.  

Förutom den normala driften av bl.a. servrar och nätverk 

och kommunikation har gruppen arbetat med att anpassa 

IT-infrastrukturen i respektive medlemskommun för att 

kunna administreras effektivt från förvaltningens nya loka-

ler i Fjugesta.  

Arbetet med att bygga upp den nya målmiljön, gemensam 

för alla fyra kommunerna, pågick också och beräknas 

kunna driftsättas fullt ut under 2016.  

Sydnärkes IT-förvaltnings andra del i organisationen 2015 

var Tjänster och Support. Här har man arbetat med att få 

igång en fungerande och enhetlig organisation vad det 

gäller användarnära tjänster.  

Förvaltningen har under året jobbat för snabbare hand-

läggning av inkomna ärenden i Servicedesk. Man har 

dessutom skapat enhetliga inköpsrutiner, samt gemensam 

lösningar för tex hantering av mobila enheter.  

Den sista stödfunktionen som funnits inom organisationen 

är Projekt och Strategi. Denna har under året fokuserat på 

att driva det nya målmiljöprojektet i mål samt att få på 

plats gemensamma rutiner och interna processer inom 

förvaltningen. Vidare har fokus varit att få till standardise-

rat IT-stöd, rapporter, processer och rutiner kopplat till 

Servicedesk.  

Sydnärkes IT-förvaltnings största utmaning under året har 

legat i att parallellt implementera ett stort projekt för att 

harmonisera fyra kommuners datacenter till en miljö, sä-

kerställa att vi har rätt resurser med rätt kompetenser och 

att samtidigt leverera högsta kvalitet på våra IT-tjänster.  

 

Årets resultat för Sydnärkes IT-nämnd uppgår till  

-1 674 tkr. Nämnden budgeteras och redovisas from 2015 

som en enhet, där eventuellt över- eller underskott fördelas 

mellan medlemskommunerna. Fördelningen av underskot-

tet blir enligt följande : 

Askersund 459 tkr, Hallsberg 630 tkr, Laxå 265 tkr, Leke-

berg 320 tkr. 

 

 



  

                        

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Räkenskaper 

40 

Kassaflödesanalys, tkr Not Kommun 2015 Kommun 2014 Koncern 2015 Koncern 2014 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

Årets resultat                                               18 006  -1 642 14 948 -3 410 

Justerings för av– och nedskrivningar        3 23 467 22 780 37 680 36 058 

Övriga justeringar                                       22 -4 286 -462 -8 307 -210 

Medel från verksamheten före förändring  

av rörelsekapital 
 37 187 20 676 44 321 32 438 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar      -43 729 -1 339 -59 619 -208 

Ökning/minskning förråd                              53 124 35 153 

Ökning/minskning kortfristiga skulder         18 88 569 29 459 91 685 35 102 

Kassaflöde från löpande verksamheten 

 
 82 080 48 920 76 422 67 485 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN      

Investering i materiella tillgångar  -182 774 -46 292 -263 869 -126 227 

Försäljning av materiella tillgångar  11 380 1 065 31 784 1 065 

Investering i finansiella tillgångar  -5 476 -13 350 -5 476 -7 350 

Försäljning av finansiella tillgångar  0 5 646 524 5 646 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -176 870 -52 931 -237 037 -126 866 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

Nyupptagna lån  140 338 5 973 210 483 62 806 

Amortering av skuld  0 -81 205 -81 

Ökning av långfristiga fordringar  0 -12 000 0 0 

Minskning av långfristiga fordringar  12 115 37 15 40 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

 

 152 453 -6 071 210 703 62 765 

Periodens kassaflöde  57 663 -10 082 50 088 3 384 

Likvida medel vid årets början  9 672 19 754 44 383 40 999 

Likvida medel vid årets slut  67 335 9 672 94 471 44 383 

Resultaträkning, tkr Not Kommun 2015 Kommun 2014 Koncern 2015 Koncern 2014 

Intäkter 1 149 234 131 098 293 184 258 761 

Kostnader 2 -684 727 -653 127 -809 995 -761 248 

Avskrivningar och nedskrivningar 3 -23 467 -22 780 -37 680 -36 058 

Verksamhetens nettokostnader 

 
 -558 960 -544 809 -554 491 -538 545 

Skatteintäkter 4 471 788 443 078 471 788 443 078 

Generella statsbidrag och utjämning 5 114 903 102 721 114 903 102 721 

Finansiella intäkter 6 1 422 2 093 664 1 774 

Finansiella kostnader 7 -11 147 -4 725 -18 372 -12 800 

Resultat före extraordinära poster  18 006 -1 642 14 492 -3 772 

      

Skatt  0 0 456 362 

Årets resultat  18 006 -1 642 14 948 -3 410 
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Balansräkning, tkr Not  Kommun 2015 Kommun 2014 Koncern 2015 Koncern 2014 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Mark, byggnader och tekniska anläggningar  8 522 383 363 898 984 521 796 898 

Maskiner och inventarier  9 34 197 33 991 48 213 45 500 

Övriga materiella anläggningstillgångar  0 0 28 498 15 730 

Finansiella anläggningstillgångar 10 57 724 64 424 39 394 34 468 

Summa anläggningstillgångar 

 
 614 304 462 313 1 100 626 892 596 

Omsättningstillgångar      

Förråd 11 431 484 723 758 

Exploateringstillgångar 12 36 117 19 198 36 117 19 198 

Kortfristiga fordringar 13 83 735 56 925 106 134 63 434 

Kassa och bank 14 67 335 9 672 94 471 44 383 

Summa omsättningstillgångar 

 

 187 618 86 279 237 445 127 773 

SUMMA TILLGÅNGAR 

 

 

 

 

 801 922 548 592 1 338 071 1 020 369 

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKUL-

DER 

     

Eget kapital 15 256 026 231 019 308 596 288 500 

Årets resultat  18 006 -1 642 14 948 -3 410 

Övrigt eget kapital  238 019 232 661 293 648 291 910 

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 16 29 079 26 485 29 270 26 690 

Övriga avsättningar 17 2 518 5 593 15 698 22 786 

Summa avsättningar 

 

 31 597 32 078 44 968 49 476 

Skulder      

Långfristiga skulder 18 314 918 174 683 741 600 531 171 

Kortfristiga skulder 19 199 381 110 812 242 907 151 222 

Summa skulder 

 

 514 299 285 495 984 507 682 393 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 

 

 801 922 548 592 1 338 071 1 020 369 

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER      

Borgensåtaganden 20 425 996 362 332 224 3 330 

Övriga åtaganden 21 656 1 344 13 238 7 613 

Pensionsåtaganden 22 261 320 271 698 281 880 293 277 

Summa panter och ansvarsförbindelser  687 972 635 374 295 342 304 220 
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  Kommun Kommun Koncern Koncern 

1 Verksamhetens intäkter 2015 2014 2014 2015 

 Försäljningsmedel 5 075 5 287 5 624 5 489 

 Taxor och avgifter 47 693 54 639 52 140 57 551 

 Hyror och arrenden 8 981 9 190 71 255 69 552 

 Bidrag 70 849 56 527 100 714 114 550 

 Försäljning verksamhet/konsulttjänster 4 269 4 361 25 038 28 076 

 Exploateringsintäkter 568 0 0 568 

 Realisationsvinster 10 730 741 741 10 730 

 Försäkringsersättningar 0 0 0 0 

 Övriga intäkter 1 069 353 3 249 6 668 

 Summa 131 098 131 098 258 761 293 184 

 Varav jämförelsestörande post AFA 4 865 0 0 4 865 

      

2 Verksamhetens kostnader 2015 2014 2014 2015 

 Löner och sociala avgifter -396 614 -374 501 -429 352 -459 308 

 Pensionskostnader -34 501 -33 245 -33 245 -34 595 

 Inköp anläggnings– o underhållsmaterial -3 254 -2 937 -36 711 -23 192 

 Bränsle, energi, vatten -15 747 -12 491 -9 088 -29 068 

 Köp av huvudverksamhet -128 652 -137 210 -137 257 -131 121 

 Lokal– och markhyror -13 059 -12 489 -16 680 -18 103 

 Övriga tjänster -4 901 -4 929 -8 112 -8 987 

 Lämnade bidrag -19 128 -18 393 -18 876 -19 312 

 Realisationsförluster och utrangeringar 0 -3 -3 0 

 Bolagsskatt 0 0 0 0 

 Övriga kostnader -68 871 -56 929 -71 924 -86 309 

 Summa -684 727 -653 127 -761 248 -809 995 

      
3 Avskrivningar/Nedskrivningar 2015 2014 2014 2015 

 Avskrivning byggnader och mark -14 783 -14 860 -26 633 -27 146 

 Avskrivning maskiner och inventarier -8 649 -7 920 -9 425 -10 499 

 Nedskrivning matr.anläggningstillg. -35 0 0 -35 

 Summa -23 467 -22 780 -36 058 -37 680 

      
4 Skatteintäkter 2015 2014 2014 2015 

 Kommunalskatt 471 450 443 312 443 312 471 450 

 Slutavräkning -851 -1 204 -1 204 -851 

  Preliminär slutavräkning 477 77 77 477 

 Mellankomm kostnadsutjämning 712 893 893 712 

 Summa 471 788 443 078 443 078 471 788 

      
5 Gen. Statsbidrag och utjämning 2015 2014 2014 2015 

 Inkomstutjämningsbidrag 85 863 79 239 79 239 85 863 

 Kommunal fastighetsavgift 24 202 23 333 23 333 24 202 

 Bidrag från LSS-utjämning 9 044 7 261 7 261 9 044 

 Regleringsavgift/bidrag -430 2 554 2 554 -430 

 Strukturbidrag 1 155 1 145 1 145 1 155 

 Kostnadsutjämningsavgift -8 937 -10 811 -10 811 -8 937 

 Generella bidrag från staten 4 006 0 4 006 0 

 Summa 114 903 102 721 102 721 114 903 

      
 Summa not 4 och 5 586 691 545 799 545 799 586 691 
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  Kommun Kommun Koncern Koncern 

6 Finansiella intäkter 2015 2014 2015 2014 

 Utdelningar på aktier och andelar 0 0 0 0 

 Ränteintäkter 365 406 607 950 

 Övriga finansiella intäkter 1 057 955 57 92 

 Reavinst på finansiella tillgångar 0 732 0 732 

 Summa 1 422 2 093 664 1 774 

      
7 Finansiella kostnader 2015 2014 2015 2014 

 Räntekostnader -3 596 -4 313 -10 834 -12 415 

 Ränta på pensionsavsättningar -378 -271 -378 -271 

 -varav sänkn disk. ränta 0 0 0 0 

 Övriga kostnader -114 -141 -101 -114 

 Reaförlust på finansiella tillgångar 0 0 0 0 

 Nedskrivning finans. anläggningstillg. -7 059 0 -7 059 0 

 Summa -11 147 -4 725 -18 372 -12 800 

      
8 Mark, byggnader och tekn.anl.  2015 2014 2015 2014 

 Ackumulerade anskaffningsvärden 795 257 633 826 1 380 752 1 175 849 

 Vid årets början 633 826 592 913 1 175 849 1 049 050 

 Nyanskaffningar 173 913 36 433 225 284 75 061 

 Avyttrade anläggningar -550 -33 -11 952 -107 

 Utrangeringar -11 932 4 513 -8 429 51 845 

 Ackumulerade avskrivningar -252 305 -249 394 -382 673 -365 511 

 Vid årets början -249 394 -234 353 -365 511 -313 506 

 Årets avskrivningar -14 783 -14 860 -27 146 -25 846 

 Avyttrade anläggningar 0 0 1 467 34 

 Utrangeringar 11 872 -181 8 517 -26 193 

 Ackumulerade justeringar -20 569 -20 534 -13 558 -13 440 

 Vid årets början -20 534 -20 534 -13 440 -13 440 

 Justering av objekt 0 0 -83 0 

 Årets nedskrivning -35 0 -35 0 

 Summa 522 383 363 898 984 521 796 898 

      

9 Maskiner och inventarier  2015 2014 2015 2014 

 Ackumulerade anskaffningsvärden 104 776 129 868 132 210 170 050 

 Ingående anskaffningsvärde 129 868 125 384 170 050 161 401 

 Nyanskaffningar 8 861 9 859 13 201 14 069 

 Avgår investeringsbidrag 0 0 0 0 

 Avyttrade maskiner -1 052 -862 -1 052 -907 

 Utrangeringar -32 901 -4 513 -49 989 -4 513 

 Ackumulerade avskrivningar -70 952 -96 250 -84 370 -124 923 

 Vid årets början -96 250 -89 016 -124 923 -116 221 

 Avyttringar 1 046 505 1 046 542 

 Utrangeringar 32 901 181 50 006 181 

 Årets avskrivningar -8 649 -7 920 -10 499 -9 425 

 Ackumulerade justeringar 373 373 373 373 

 Vid årets början 373 373 373 248 

 Justering av objekt 0 0 0 125 

 Årets nedskrivningar 0 0 0 0 

 Summa  34 197 33 991 48 213 45 500 

 Övriga materiella anläggningstillgångar     

 Pågående nyanläggningar 0 0 28 498 15 730 
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 Kommun Kommun Koncern Koncern 

Not 10 Finansiella anläggningstillg. 2015 2014 2015 2014 

Aktier och andelar:     

Sydnärkes renhållnings AB 50 50 50 0 

Askersunds Industrifastigheter AB 6 050 6 050 0 0 

Askersundsbostäder AB 14 842 7 842 0 0 

Askersunds kommunfastigheter AB 10 500 17 500 0 0 

Kommuninvest ekonomisk förening 3 561 305 3 561 305 

Kommentusgruppen 1 1 1 1 

Kreditgarantifören. Örebro Region 22 22 22 82 

Förenade småkommuners försäkrings AB 2 000 2 000 2 000 2 000 

Åsbro Solel ekonomisk förening 200 0 200 0 

Bostadsrätter 0 0 0 0 

Övrigt 7 7 663  663 

     

Placeringar     

Obligationer 20 132 18 112 20 132 18 112 

Långfristiga fordringar   12 765 13 305 

Askersunds kommunfastigheter AB 0 12 100   

Föräldrakooperativet Dagsländan 375 390   

Trafikverket 0 0   

Nerikes Brandkår 0 0   

Nästa års amorteringar Dagsländan -15 -15   

Summa: 57 725 64 424 39 394 34 468 

     

Not 11     

Förråd 431 484 723 758 

Olja 278 374 278 374 

Va-lager 153 110 153 110 

Övrigt 0 0 292 274 

     

Not 12     

Exploateringstillgångar 36 117 19 198 36 117 19 198 

Exploateringstillgångar, vilka är färdiga att avyttra 36 117 19 198 36 117 19 198 
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 Kommun Kommun Koncern Koncern 

Not 13 2015 2014 2015 2014 

Fordringar, kortfristiga 83 735 56 925 106 134 63 434 

Kundfordringar 12 636 7 795 16 467 9 578 

Statsbidragsfordringar 35 808 15 546 35 808 15 546 

Skattefordringar 16 607 15 756 18 591 15 756 

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 18 196 14 379 29 538 19 304 

Övriga kortfristiga fordringar 488 3 449 5 730 3 250 

     

Not 14     

Kassa och bank 67 335 9 672 94 471 44 383 

Kassa 0 0 12 24 

Plusgiro 67 91 67 91 

Bank 67 268 9 581 94 392 44 268 

     

Not 15     

Eget Kapital     

Ingående eget kapital 231 019 232 661 288 500 302 468 

Årets resultat 18 006 -1 642 14 948 -10 558 

Uppskrivning av anläggningstillgångar 7 000 0 5 148 -3 410 

Summa: 256 026 231 019 308 596 288 500 

     

Not 16     

Avsättningar till pensioner     

Ingående avsättning 26 485 24 986 26 690 25 214 

Pensionsutbetalningar -913 -894 -931 -908 

Nyintjänad pension 2 662 1 922 2 662 1 922 

Ränte och basbeloppsuppräkningar 378 270 382 272 

Förändring av löneskatt 506 293 506 288 

Sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 0 

Övrigt -39 -92 -39 -98 

Utgående avsättning 29 079 26 485 29 270 26 690 

     

Aktualiseringsgrad 94,0% 93,0% 94% 90% 

Andel av personakterna som för anställd personal som är uppdaterad     

med avseende på tidigare pensionsgrundande anställningar.    

     

Övrig information om pensionerna     

     

Avsättningar     

Pensionsbehållning 12 13   

Förmånsbestämd ÅP 20 670 19 270   

Särskild avtalspension 0 0   

PA-KL Pensioner 2 284 1 392   

Pension till efterlevande 422 640   

Visstidspensioner 14 0   

Löneskatt på ovanstående 5 677 5 170   

Summa: 29 079 26 485   
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Kommun Kommun Koncern Koncern 

Totalt  årets pensionsutbetalningar och åtaganden                              2015                            2014 2015 2014 

Individuell del 13 578 13 787   

Löneskatt individuell del 3 289 3 341   

Utbetalda pensioner  11 513 11 669   

Löneskatt utbetalda pensioner  2 793 2 830   

Avsättningar 1 710 935   

Löneskatt på avsättningar 506 293   

Övriga pensionskostn (premiejust. Förvaltningavg) 155 146   

Sänkning diskonteringsränta 0 0   

Löneskatt tjänstepensionsföräkring löneväxling 439    

Pensionsförsäkring 16 -17   

Löneskatt på pensionsförsäkring 4 -4   

Summa: 34 003 32 980   

varav jmfstörande post, pensionsförs 20 -21   

Ansvarsförbindelse*obs ej förändringen 261 320 271 698   

Överskottsfond 681 0   

     

Not 17     

Övriga avsättningar     

redovisat värde vid årets början 5 593 6 082 21 873 23 275 

Nya avsättningar 170 2 200 1 010 2 200 

Ianspråktagna avsättningar -1 245 -1 970 -4 958 -1 970 

Outnyttjade belopp som återförts -2 000 -719 -2 227 -719 

Förändring av nuvärdet 0 0 0 0 

Utgående avsättning 2 518 5 593 15 698 22 786 

Varav     

avsättning till sociala fonder 1 000 1 000 1 000 1 000 

avsättning till citybaneavtalet 1 318 2 393 1 318 2 393 

avsättning flyktingverksamhet 0 2 000 0 2 000 

avsättning gång cykelbroar 200 200 200 200 

utträde SUF Kumla kommun 0 0 7 265 10 956 

avsättning insamling matavfall 0 0 818 0 

Övriga avsättningar 0 0 5 097 6 237 

Not 18     

Långfristiga skulder     

Lån i banker och kreditinstitut 309 000 170 000 735 013 526 488 

Investeringsbidrag 0 0 0 0 

Gatukostnadsersättningar 562 0 562 0 

Anslutningsavgifter 5 356 4 683 5 356 4 683 

Övriga långfristiga skulder 0 0 669 0 

Summa: 314 918 174 683 741 600 531 171 

     

Not 19     

Kortfristiga skulder     

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 1 291 819 1 291 6 895 

Leverantörsskulder 56 301 34 427 72 089 47 553 

Semesterlöneskuld (inkl. övertid och ferielön) 24 908 24 470 28 658 27 967 

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 14 001 13 023 14 291 13 023 

Mervärdesskatt o punkskatter 675 -981 1 877 -936 

Pensioner, individuella delen, inkl. löneskatt 20 128 19 681 22 141 21 347 

Förutbetalda skatteintäkter 297 3 816 297 3 816 

Periodiserade räntor 464 807 464 807 

Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 77 518 11 959 90 824 27 728 

Övriga kortfristiga skulder 3 798 2 791 10 975 3 022 

Summa: 199 381 110 812 242 907 151 222 
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 Kommun Kommun Koncern Koncern 

Not 20 2015 2014 2015 2014 

Borgens- och ansvarsförbindelser     

Kommunägda företag     

Askersundsbostäder AB 295 216 250 816 0 0 

Askersunds industrifastigheter AB 43 500 30 000 0 0 

Askersunds Kommunfastigheter AB 52 000 40 000 0 0 

Sydnärkes utbildningsförbund 35 056 38 186 0 0 

S:a kommunägda företag 425 772 359 002 0 0 

Egna hem och småhus     

SBAB 176 265 176 265 

Bostadskreditnämnden 31 34 31 34 

S:a egna hem och småhus 207 299 207 299 

BRA fastigheter AB 0 3 000 0 3 000 

Föreningar 17 31 17 31 

S:a totala borgensåtagande 425 996 362 332 224 3 330 

     

     

Not 21 Kommun Kommun Koncern Koncern 

Övriga åtaganden 2015 2014 2015 2014 

Leasingavtal bilar Socialnämnden 642 1 338 642 1 338 

Leasingavtal kopieringsmaskiner, Barn- och utbildningsnämnd 14 6 14 6 

Leasingavtal SKF 0 0 532 0 

Hyresavtal SUF 0 0 11 929 6 154 

Fastigo 0 0 122 115 

Summa: 656 1 344 13 239 7 613 

     

Not 22 Kommun Kommun Koncern Koncern 

2015 2014 2015 2014 

bland skulderna eller avsättningarna     

Ingående ansvarsförbindelse 271 698 284 321 293 277 306 736 

Aktualiseringar -917 -919 -917 -919 

Ränteuppräkning 1 810 1 813 2 018 1 982 

Basbeloppsuppräkning 2 220 365 2 400 380 

Övrig post -749 399 -461 438 

Årets utbetalningar -10 715 -10 777 -12 410 -11 673 

Bromsen 0 -1 040 0 -1 040 

Löneskatt -2 027 -2 464 -2 027 -2 627 

Utgående ansvarsförbindelse 261 320 271 698 281 880 293 277 

     

Förpliktelsen minskad genom försäkring     

Överskottsmedel i försäkringen 681 tkr     

     

Aktualiseringsgrad 94,0% 93,0% 93,5% 90,0% 
Andel av personakterna som för anställd personal som är uppdaterad med avseende 

på tidigare pensionsgrundande anställningar.    

 Kommun Kommun Koncern Koncern 

Not 23 2015 2014 2015 2014 

Övriga justeringar     

Reaförluster  0   

Reavinster -10 730 -1 472 -10 730 -1 472 

Justering för gjorda avsättningar -481 1 010 -4 508 -7 233 

Övriga justeringar 6 925 0 6 931 276 

Summa: -4 286 -462 -8 307 -8 429 



  

                        

Den kommunala redovisningslagen 
Det som reglerar hur den kommunala redovisningen skall utfor-

mas är dels god redovisningssed samt den kommunala redovis-

ningslagen. Här regleras hur kommunens ekonomiska resultat och 

finansiella ställning skall redovisas i en resultaträkning, en balans-

räkning samt en finansieringsanalys. För att beskriva kommunens 

interna redovisning används en drift– och investeringsredovis-

ning. Dessutom skall kommunen upprätta en sammanställd redo-

visning. Denna utgörs av resultat– och balansräkningar samt be-

talningsflöde för kommunen och de bolag där kommunen har ett 

betydande inflytande.  

Redovisningsprinciper 
Redovisningslagen tydliggör även en del principer för den ekono-

miska redovisningen. Dessa är:  

 Principen om pågående verksamhet. 

 Principen om transparens eller öppenhet. 

 Försiktighets– och matchningsprincipen. 

 Kongruensprincipen. 

 Objektivitetsprincipen. 

 Principen om historiska anskaffningsvärden. 

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

verksamheten är tänkt att fortsätta kontinuerligt och är utgångs-

punkten för de övriga principerna.  

Sammanställd redovisning 

Askersunds kommunkoncern omfattar förutom kommunen även 

aktiebolag där kommunen har ett väsentligt inflytande, minst 20 

%. I kommunkoncernen ingår för 2015: 

Askersundsbostäder AB, 100 % 

Askersunds Industrifastigheter AB, 100 % 

Askersunds Kommunfastigheter AB, 100 % 

Sydnärkes Utbildningsförbund, 31,39% 

Sydnärkes Kommunalförbund, 27,99% 

 

Askersunds Industrifastigheter AB äger 52% i Askersunds Lo-

gistikfastigheter AB. Enligt RKR 8.2 får företag vars verksamhet 

är av obetydlig omfattning  undantas från de sammanställda rä-

kenskaperna, vilket har gjorts med Askersunds Logistikfastigheter 

AB.  

 

Den sammanställda redovisningen är upprättad enligt förvärvs-

metoden med proportionell konsolidering. Det innebär att kom-

munens bokförda värden på aktier i bolaget har eliminerats mot 

bolagets egna kapital vid förvärvet.  

 

Justering av olikheter i avskrivningsprinciper har inte skett. 

Kapitaldelen av obeskattade reserver  ingår i eget kapital. Under 

avsättningar ingår nu endast skatteskuld obeskattade reserver samt 

pensionsskuld och uppskjuten skatt för bolagen. Interna poster av 

väsentlig betydelse har eliminerats.  
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Tillämpade redovisningsprinciper 
I 2015 års bokföring och bokslut har den kommunala redovis-

ningslagens bestämmelser i allt väsentligt tillämpats. 

 

Skatter 

Den preliminära slutavräkning för år 2015 följer prognosen i 

SKL´s cirkulär 15:42.  

 

Löner och övriga löneförmåner 

Redovisas enligt kontantmetoden, förutom retroaktiva löner enligt 

nya löneavtal. 

 

Semester– och övertidsskuld 

Semester och övertidsskuld är bokförd som en kortfristig skuld. 

Skuldförändringen bokas mot respektive verksamhet i resultaträk-

ningen. 

Skulden beräknas från och med 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 individuella delen av avtalspensionen, 

inklusive löneskatt, är kostnadsförd och redovisas som en kortfris-

tig skuld, då utbetalning sker i mars.  

Pensionsåtaganden inklusive löneskatt som uppkommit före 1998 

redovisas som en ansvarsförbindelse. 

Årsarvoderade förtroendevalda får pension enligt det kommunala 

pensionsreglementet (KF §55/92). Från 2011 finns ett nytt regle-

mente. 

De förtroendevaldas pensionsskuld ingår inte i kommunens redo-

visning. 

 
Anläggningstillgångar 
Kommunen anser att värdet på en investering skall motsvara 

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

ningstillgångar ska värderas efter anskaffningstidpunkten enligt 

Redovisningsrådets rekommendation nr 12. Kommunen har sam-

manställt sina anläggningstillgångar efter denna rekommendation. 

Sammanställningen har arkiverats i huvudboken och tillsammans 

med anläggningsregistret. 

Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas ursprungliga netto-

anskaffningsvärde enligt rak nominell metod. Avskrivningstid 

utgår från rådets idéskrift och bedöms utifrån investeringen. An-

passningar har gjorts efter anläggningarnas speciella förutsätt-

ningar. 

 



  

                        

Komponentavskrivning 
 

Enligt Rådet för kommunal redovisning rekommendation 11.4  

materiella anläggningstillgångar så ska avskrivningarna spegla 

hur tillgångarna förbrukas.  Skillnader på  förbrukning och nytt-

jandeperioder på betydande komponenter ska beaktas. Tillgångar-

na ska delas upp på komponenter och skrivas av separat.  

 

Askersunds kommun har startat upp arbetet med att dela in an-

läggningstillgångar i komponenter, främst fastigheterna men inte 

implementerat det i 2015 års bokslut. De nyanskaffade tillgångar-

na ska aktiveras enligt komponentmetoden och de äldre med lång-

livslängd och betydande belopp ska räknas om under 2015.  I 

årets sammanställda redovisning har vare sig kommunen eller 

våra kommunägda bolag sina anläggningstillgångar klassificerade 

enligt komponentavskrivningsmetoden. Kommunen börjar till-

lämpa komponentavskrivning från 2016-01-01. 

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

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

komendation nr 18 så bokförs över/underuttag av intäkter som 

fordran/skuld då dessa verksamheter ska vara taxefinansierade. 

Detta innebär att taxekollektivens resultat är noll i resultaträkning-

en.  

 

Kommuninvest 
Askersunds kommun har i september 2011 ingått en solidarisk 

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

samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 274 kom-

muner som per 2015-12-31 var medlemmar i Kommuninvest 

ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.  

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk före-

ning har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av an-

svaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråkta-

gande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet 

ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel 

som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sve-

rige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommuner-

nas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.  

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Askersunds 

kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan no-

teras att per 2015-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s 

totala förpliktelser till 325 620 649 807 kronor och totala till-

gångar till 319 573 677 123 kronor. Kommunens andel av de 

totala förpliktelserna uppgick till 747 314 816 kronor och andelen 

av de totala tillgångarna uppgick till 733 929 871 kronor.  

 

*Andelskapitalet i Kommininvest ek förening avser inbetalt an-

delskapital.  Askersunds kommuns totala andelskapital i Kommu-

ninvest ekonomisk förening uppgick 2015-12-31 till 4 840 tkr. 

Redovisningsprinciper forts 

Räkenskaper 

49 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 



  

                        
 

Revisionsberättelse 

 

50 



  

                        

 2015 2014 2013 2012 2011 

Årets resultat (mkr) 18,0 -1,6 5,9 5,8 -4,6 

Resultat före extraordinära poster (mkr) 18,0 -1,6 5,9 5,8 -4,6 

Nettokostnadsandel (%) 96,9 100,3 97,8 97,9 99,7 

Kassalikviditet Kassa/kortfr skulder (%) 34 9 24 21 17 

Borgensåtaganden (mkr) 426 362 307 245 217 

Långfristiga skulder 315 175 169 158 147 

Soliditet (exkl pensionsskuld) 32 42 45 46 46 

Soliditet (inkl pensionsskuld) -1 -7 -10 -8 -10 

Antal färdtjänstresor 7 984 7 566 6 796 6 004 5 604 

Turlistetimmar busstrafik * 0 0 0 0 12 256 

Serverade matportioner: 576 000 500 705 493 000 498 000 525 810 

Producerad mängd vatten (m3) 793 000 777 000 863 000 816 000 836 000 

  -andel ej debiterad mängd, % 22 20 27 25 27 

Antal bygglov 353 473 525 503 427 

Antal personer med hemtjänst, ändrad beräkning fr 2007 379 388 377 341 345 

Antal personer i särskilt boende 93 95 85 97 108 

Antal vuxna personer i gruppboende LSS 35 43 39 38 38 

Antal personer med pers. assistent 14 12 10 11 10 

Antal hushåll med ekon. bistånd 214 174 175 171 207 

Placeringar dygn i familjehem 8 907 7 996 7 995 8 317 6 850 

Placeringar dygn på institution 5 474 4 322 4 568 4 539 2 789 

Inskrivna barn i barnomsorgen 820 806 816 779 815 

Antal elever i skolan 1 092 1 083 1 096 1 087 1 079 

Andelen elever som uppnått godkänt provbetyg i MA åk 9 80,6 88,8 76,5 79,8 70,0 

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 191 205 199 194 201 

Antal besök huvudbibliotek 64 055 63 041 65 685 64 270 64 869   

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

   ägs kollektivtrafiken av Region Örebro Län 

 



  

                        


