Budget och övergripande
strategier
2019-2021

Styrning, uppföljning och utveckling
av Askersunds kommun
Askersunds kommun har sedan några år arbetat med en ny budgetprocess. Parallellt har kommunen
arbetat fram en ny översiktsplan. Den vision som är framtagen i översiktsplanen är långsiktig
medan en kortare bild av visionen i detta strategiska budgetdokument mer tar sikte på en kortare
tidsperiod.
Kommunens huvuduppdrag är att tillförsäkra kommunens samtliga medborgare en kvalitativt bra
service inom kommunens verksamhetsområden, kort sagt att säkra välfärden. Ett annat uppdrag är
att arbeta för att locka fler besökare och i förlängningen fler invånare till kommunen. Det tredje
uppdraget är att samverka med andra för att få en region som är attraktiv och har en positiv
utveckling i enlighet med regionens utvecklingsstrategi. För att lyckas med detta krävs att ha en
god styrning av verksamheten.
Tanken är att processen ska leda till att verksamheterna utnyttjar sina tilldelade resurser på ett
effektivt sätt och att tillhandahålla tjänster och service med en god kvalitet.

Styrningen
Kommunen har upprättat en vision samt fem strategiska områden. Till respektive strategi knyts en
rad målområden som gäller för hela perioden 2019-2021. Varje år ska målen mätas mot de av
kommunfullmäktige beslutade indikatorer. För att strategierna ska ge kommunen kraft krävs det att
hela organisationen jobbar mot de angivna målen. Uppföljningen inom kommunen ska visa
måluppfyllelse för såväl helheten som respektive nämnds ansvarsområde. Uppföljningen ska även
innehålla en analys över sambanden mellan vidtagna åtgärder och uppnådda resultat samt de
förbättringsåtgärder som verksamheten planerar för kommande budgetår.
Den regionala utvecklingsstrategin för Örebro län ska vara en plattform för alla länets aktörer.
Askersund och länets övriga kommuner kan spela en avgörande roll i att främja
samhällsutvecklingen i länet genom att skapa harmoni mellan de egna strategiska planerna och
regionens utvecklingsstrategi.
De övergripande mål som lyfts fram i regionens utvecklingsstrategi är:

Stark konkurrenskraft

Hög och jämlik livskvalitet

God resurseffektivitet

Dessa tre övergripande mål för Örebro läns utveckling motsvarar de tre aspekterna av hållbarhet:
ekonomisk, social och ekologisk.

Utveckling i balans
Utvecklingsinsatser och investeringar ska leda till hög och jämlik livskvalitet för länets alla
invånare och till stark konkurrenskraft. Samtidigt får inte de planetära gränserna* överskridas,
eftersom både människors hälsa och den ekonomiska utvecklingen är beroende av att ekosystemen
är i balans.
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Jämställdhetsintegrering i allt vi gör
Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett nationellt prioriterat mål och en förutsättning för
utveckling. För att nå vår vision använder vi jämställdhetsintegrering i hela den regionala
utvecklingsstrategin och i det faktiska utförandet.

Etiskt förhållningssätt i det regionala utvecklingsarbetet
Etik och värdegrundsarbete är förutsättningen för att varje människa ska betraktas som unik och
okränkbar. Det är nyckeln till– ett jämlikt och jämställt län där medborgarnas olikhet och olika
behov blir tillgodosedda. Därför ska ett systematiskt värdegrundsarbete, där värden som är goda
och eftersträvansvärda, prägla den regionala utvecklingsstrategin.
*de planetära gränserna är: klimatförändring, förlust av biologisk mångfald, ozonskiktets uttunning i stratosfären,
havsförsurning, biogeokemiska flöden (fosfor- och kvävecykler), förändrad markanvändning (t.ex. avskogning),
färskvattenanvändning, aerosoler i atmosfären (mikroskopiska partiklar i atmosfären som påverkar klimatet och
levande organismer) och nya kemiska substanser (”Novel entities”: t.ex. organiska föroreningar, radioaktivt material,
nanomaterial och mikroplaster)

Övergripande struktur för målstyrning
Vision för Askersund
” Med våra fina miljöer och rika kultur är vi ett hållbart val för människor
med krav på livskvalitet. Kommunen är välmående med Vätterns snabbast
växande stad som mittpunkt. En aktiv bygd för aktiva människor.”
Kommunfullmäktiges uppdrag — Strategiska målområden
Attraktiva boendeoch livsmiljöer
Gott liv hela livet!
för alla!

Lust att lära!

Ett starkt
näringsliv!

Effektiv
resursanvändning!

Målstyrning
Nämndernas externa och interna verksamhet

Genomsyrande perspektiv: Tillgänglighet, hållbar handel, god folkhälsa och jämställdhet
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Strategiska områden åren 2019 – 2021
Attraktiva boende- och livsmiljöer för alla!

Kommunen ska möjliggöra att det finns en god tillgång på bostäder i hela kommunen antingen i
eget ägande eller genom att hyra av kommunens bostadsbolag eller de privata hyresvärdarna. Vi
värdesätter de tre delarna högt: staden, tätorten och landsbygden.
Kommunen ska även arbeta för en god planberedskap och att möjliggöra byggnation i attraktiva
lägen. Detta ska präglas av miljö- och klimattänkande för att få en hållbar utveckling och en
tillgänglighet för alla.
Samhällsservicen och inte minst kommunikationer är viktig i planläggningen för att underlätta för
våra medborgare att leva och bo i kommunens olika delar.

Mål:

Förutsättningar ska skapas för att boende och inflyttning ska vara möjlig i alla
delar av kommunen oavsett om det är stad, tätort eller landsbygd.
Detta ska ske genom en god planberedskap, ökad tillgänglighet och en servicenivå
utifrån största möjliga nytta för medborgarna.

Kommunfullmätiges målformuleringar för att uppnå detta:
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Förutsättningar ska skapas för boende och inflyttning
Mål 1: Askersund ska ha 12 000 invånare.
Indikator: SCB:s befolkningsstatistik per 31/12
Adressering: Kommunstyrelsen, samtliga nämnder
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Utfall
År
Antal inv.

Mål

Mål

Mål

2017

2019

2020

2021

11 175

11 350

11 410

11 470

Mål 2: Färdigställandet av antalet attraktiva boendealternativ ska utökas i kommunen.
Indikator: Statistik från Sydnärkes Byggnämnd
Adressering: Kommunstyrelsen, samtliga nämnder
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen

År
Enfamiljshus
Lägenheter i flerfamiljshus

Utfall

Mål

Mål

Mål

2017

2018

2019

2020

30
30

30
30

30
30

5
32

Kommunikationer
Askersunds kommun är relativt stor till ytan och består av stad, tätort och landsbygd. De närmaste
stora städerna är Motala (4 mil från tätorten) och Örebro (5.5 mil från tätorten). För att vara en
attraktiv kommun är det viktigt att det finns bra och alternativa kommunikationsmöjligheter.
Riksväg 50
Riksväg 50 är den stora förbindelselänken till och från Askersund och är hårt belastad av både
privatbilister och tunga transporter. Under hösten 2018 har Trafikverket slutfört utbyggnaden av
vägen mellan Askersund, norra infarten fram till Åsbro. Vägen har breddats till 2+2 körfält på
vissa sträckor och 1+1 körfält på andra delar. Vägen har nu kortare restider och avsevärt ökad
trafiksäkerhet.
Kollektivtrafik
Möjligheterna att åka med kollektivtrafik till och från Askersund är idag goda. Det finns cirka 132
linjelagda turer varje dag måndag-fredag till och från Askersund. Merparten av dessa är turer går
till och från Hallsberg och Örebro. Antalet turer mot mindre orter i kommunen har minskat jämfört
med tidigare. Under hösten 2018 har en försökverksamhet med anropsstyrd trafik startat.
Inga tåg stannar i Askersunds kommun men Trafikverket arbetar på att förbättra järnvägen genom
kommunen och bygger dubbelspårskapacitet mellan Hallsberg och Mjölby. Arbetet med järnvägen
har passerat Lerbäck och Rönneshytta och fortsätter söderut. Arbetet med järnvägsplan för
dubbelspår i helt ny sträckning mellan Hallsberg och Stenkumla pågår, vilket kommer att påvrka
den norra delen av kommunen. Inte minst genom att järnvägen genom Åsbro försvinner
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Skolskjutsar
Många skolbarn är hänvisade till skolskjuts för sin dagliga färd till och från skolan. Kostnaden för
dessa transporter är förhållandevis hög i jämförelse med jämstora kommuner. Skolskjutsarna är
fördelade mellan linjetrafik och upphandlad skolskjuts. I några speciella fall sker skolskjuts med
taxi, men då handlar det främst om barn med särskilda skäl. Antal elever som är berättigade till
skolskjuts våren 2018 är ca 546 av totalt ca 1 168 elever i skolår F-9.
Färdtjänst
Allt fler människor bor idag hemma längre upp i åldrarna. Detta innebär också att antalet som
beviljas färdtjänst ökar i rask takt. Det handlar främst om resor för besök i sjukvården men också
serviceresor in till närmaste tätort. I mindre grad sker resor till mål utanför kommunen och då
handlar det främst om besök på USÖ. Totalt antal färdtjänstresor har sedan 2011 ökat stadigt år
från år.

Befolkning
Sedan en tydlig befolkningsnedgång i kölvattnet av flyktingvågen så kan nu en uppgång av
invånarantalet märkas. Målet för 2018 är satt till 11 275 personer vilket är 100 personer fler än vid
31 dec 2017. Ökningen består till största delen av inrikes inflyttning, sannolikt både av flyktingar
med uppehållstillstånd men även andra som lockats av den nyproduktion av lägenheter som finns i
kommunen. Födelseunderskottet påverkar befolkningsminskningen i mindre utsträckning än
tidigare.
Befolkningsutveckling
2010 - dec 2018 (prognos)
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Figur 1: Befolkningsutveckling i Askersund 2010-2018. Källa SCB

Befolkningsprognos
Den senaste befolkningsprognosen som gjordes 2015 visar på en ganska konstant befolkning på
cirka 11 100 invånare under de kommande åren. Befolkningens sammansättning, med en i
förhållande till riket äldre befolkning, innebär att vi kan förvänta oss att det dör fler personer än det
föds varje år under de kommande åren. Trots detta prognostiseras befolkningen att öka de närmaste
åren på grund av inflyttning.
Demografi
Det finns i genomsnitt 110 barn och ungdomar i varje årskull i förskole- och skolåldrarna.
Årskullarnas storlek varierar mellan 90 till 130. De senaste tre åren har det fötts cirka 95 barn per
år. Ungdomarna i gymnasieåldern är något fler, i genomsnitt 125 barn i varje årskull. Antalet äldre
(65 år och uppåt) är drygt 3 110 och de utgör 27,9 % av befolkningen, av dessa är 130 personer 90
år och äldre. 2014 utgjorde 65 år och äldre 27,5 % av befolkningen. Befolkningen i
förvärvsarbetande åldrar (20-64 år) uppgår till 5 863 vilket motsvarar 51,6 % av befolkningen,
vilket är en sänkning i jämförelse med 2014 på 0,9 procentenheter.
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Andel av totala befolkningen efter
åldersgrupper och år
förskola & grundskola (0-14)
gymnasium (15-19)
förvärvsarbetande (20-64)
unga pensionärer (65-84)
äldre pensionärer (85-)
totalt

1970
18,6%
6,2%
54,3%
19,5%
1,5%
100%

1980
19,6%
6,7%
52,2%
19,6%
1,8%
100%

1990
18,9%
6,8%
53,0%
19,1%
2,2%
100%

2000
17,7%
6,1%
56,1%
17,2%
2,9%
100%

2014
2015
2016
2017
14,8% 14,8% 15,0% 15,1%
5,3% 5,3% 5,4% 5,4%
52,5% 52,2% 52,0% 51,6%
24,2% 25,0% 24,6% 24,9%
3,3% 2,7% 3,0% 3,0%
100% 100% 100% 100%

Källa: Statistiska Centralbyrån, befolkningsstatistik, Folkmängd, Folkmängd den 1 november efter region, ålder och kön

Bostäder
Kommunen har en god planberedskap för byggnation av bostäder. Bostadsförsörjningsprogrammet anger en nivå om minst 30 nyproducerade bostäder årligen. Det är framförallt i den
norra delen av kommunen samt i Askersunds stad som nybyggnation kommer att ske. Kommunen
har ett 100-tal tomter till försäljning i hela kommunen i varierande lägen sjönära, tätortsnära och
centralt.

Brottsutveckling
I Askersunds kommun pågår ett brottsförebyggande arbete inom ramen för det Brottsförebyggande
rådet. Rådet består av representanter från kommunen, räddningstjänsten och polisen och träffas tio
gånger per år för att hitta kreativa lösningar på de problem som finns i kommunen och arbeta med
förebyggande insatser för att minska antalet brott. Kommunen sticker inte ut i något
brottshänseende. Årligen görs trygghetsvandringar på olika platser i kommunen för att förebygga
mörka och otrygga platser.
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Gott liv hela livet!

Kommunen ska verka för en god och jämlik hälsa med utgångspunkt i den lokala handlingsplanen
för folkhälsa. All form av diskriminering ska motarbetas och förvaltningarnas verksamhet mot
medborgarna ska präglas av jämställdhet och att de mänskliga rättigheterna respekteras och
efterlevs.
Några av de faktorer som har särskilt starka samband med god hälsa bland barn och unga är tillit
till föräldrar, framtidstro, skoltrivsel och sömn. Samtliga nämnda starka skyddsfaktorer måste
uppmärksammas och utgöra prioriterade områden för kommunens fortsatta folkhälsoarbete
För äldre utgår ett hälsosamt åldrande från de fyra hörnpelarna kost, fysisk aktivitet,
meningsfullhet och social gemenskap. Våra äldre ska så långt som möjligt kunna välja när, hur
stöd i boendet eller annan service ska ges. Vi ska skapa möjligheter för att de äldre ska kunna bo
kvar i sina hem så länge som de vill. Vårt bemötande och vår omsorg om alla ska präglas av
lyhördhet och respekt.
Kultur- och fritidsaktiviteter är viktigt för alla åldrar. Genom inrättande av ett kulturråd kan barnoch ungdomars kulturutövande stärkas.
Mål: Askersunds kommun ska verka för mångfald, jämställdhet och ökad folkhälsa då
detta är viktiga faktorer för att en kommun ska uppfattas som öppen och tolerant.
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Nuläge
Barn och unga
Genom goda verksamheter och insatser har Askersunds kommun stora möjligheter att bidra till att
barn och unga som växer upp i kommunen ges en god start i livet.
Det finns starka samband mellan betygen från grundskolan och människors senare välmående och
möjligheter att påverka sitt eget liv. Barn och unga ska ges möjligheten att lyckas i skolan, uppnå
behörighet till nationellt program i gymnasieskolan för att senare nå en gymnasieexamen. Det är av
högsta vikt att ge alla barn och elever det stöd de behöver för att lyckas i skolan.

Våra äldre medborgare
Antalet äldre ökar stadigt i Askersunds kommun. Enligt kommunens befolkningsprognos (från
2015) ökar andelen 65-100 + under åren 2018-2020. Detta ställer allt högre krav för att kunna
tillgodose behovet av hemtjänst och särskilt boende.
Hemtjänsten
Antalet personer med hemtjänst och antalet beviljade timmar har ökat de senaste åren. Flera
personer har beviljats fler timmar och flera besök per dygn på grund av ett högt omvårdnadsbehov.
Äldreboenden
I kommunen finns tre vård- och omsorgsboenden, så kallade särskilda boenden, som har 96
boendeplatser. Om omvårdnadsbehovet ökar ytterligare och hemtjänstens insatser inte räcker till,
kan ett särskild boende bli aktuellt. I det särskilda boendena finns bemanning dygnet runt.
Utöver detta finns också ett korttidsboende med 20 platser, där man kan komma in tillfälligt för
avlastning eller mellanlanda innan man kommer hem från exempelvis USÖ till det egna hemmet.

Nya invånare från andra länder
Av den stora flyktingvågen 2015-2016 finns från hösten 2018 inte några verksamheter kvar och
kommunen stängde sommaren 2017 sitt sista boende för ensamkommande flyktingbarn.
Kommunen har fortsatt en viktig uppgift i att lyckas med integreringen av de nyanlända som valt
att stanna kvar i kommunen så att de ska kunna etablera sig i samhället, i skolan och i arbetslivet
och därigenom klara sin egen försörjning i så stor utsträckning som möjligt i framtiden.
Kommunens integrationssamordnare arbetar tillsammans med andra myndigheter för att hjälpa till
att finna en väg ut i samhället. Askersunds kommun och kommunens anställda ska alltid verka för
förståelse och ömsesidig respekt mellan människor med olika bakgrunder. Kommunen ska verka
för en öppen dialog gällande olikheter och fördomar. Rasistiska och/eller främlingsfientliga
attityder och värderingar ska bekämpas. Tillgång till bostäder är avgörande för möjligheten för
nyanlända att etablera sig i kommunen. Boendet är viktigt för att skapa trygghet och livskvalité.
Därför ska det finnas god tillgång till bostäder i kommunens olika delar. Boende ska anordnas så
att det främjar kontakten mellan olika grupper.
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Nybyggnation av bostäder är viktig för att säkra tillgången på bostäder för alla. Nyanlända ska ha
tillgång till hela den befintliga bostadsmarknaden. Det innebär att nyanlända ska ha tillgång till
olika typer av bostäder i olika delar av kommunen och med olika upplåtelseformer. Genom kontakt
med olika fastighetägare ska kommunen underlätta kontakten mellan fastighetsägare och
nyanlända och verka för ett nytillskott av bostäder.
För den som är ny i landet ska undervisning i svenska språket ges så snart som möjligt. Det är
också viktigt att den nyanlände får en orientering om det svenska samhället, vilket ska erbjudas på
det egna modersmålet om behovet finns.

Ett aktivt liv
Kommunens invånare ska erbjudas ett aktivt, meningsfullt, rikt och varierat konst-, kultur- och
fritidsliv oavsett geografiska, ekonomiska, fysiska och psykiska förutsättningar. Verksamheterna
inom konst-, kultur- och fritidsområdet främjar folkhälsa och tillväxt samt stärker kommunens
attraktivitet.
De kommunala verksamheterna inom bibliotek, konsthall, scenkonst, arrangemang, friluftsliv,
idrotts- och fritidsverksamhet, idrotts-, motions- och friluftsanläggningar, musikskola,
parkverksamhet och ungdomsgård är viktiga delar, men det ryms förstås mer såsom till exempel
stöd till och samarbete med civilsamhället, det professionella konst-/kulturlivet, badplatser och
lekplatser. På olika sätt stödjer vi verksamhet som syftar till att göra det möjligt för människor att
påverka sin livssituation. Vi möjliggör för individer och föreningar med flera att bli aktiva vilket
skapar engagerade medborgare.
Det är viktigt att alla medborgare i kommunen ges goda möjligheter och tillgång till idrotts-,
motions- och friluftsverksamhet och att kunna motionera och idrotta på lika villkor.
Kommuninvånarna ska kunna röra på sig spontant och i sin närmiljö likväl som organiserat.
Möjligheten för unga att söka medel för att skapa kulturarrangemang ges i ett samarbete med
Region Örebro län. Samarbeten i olika konstellationer gör att fler är delaktiga i skapandet av
aktiviteter. Fler har då också möjlighet att utöka och påverka utbudet.
Våra fysiska och virtuella bibliotek ska vara tillgängliga för alla. Biblioteken gör det möjligt att
studera i livets olika skeden. Biblioteken verkar för det demokratiska samhällets utveckling genom
att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning samt främjar litteratur och kulturell
verksamhet.
Kulturella och kreativa näringar är ett medel för ett levande samhälle. Det handlar om att främja
företag som har kulturskapande eller kreativa processer som sin affärsidé/råvara samt företag som
bygger vidare på andras skapande; exempelvis genom distribution eller kulturturism.
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Lust att lära!

En viktig utgångspunkt för folkhälsan är kunskap. Det ger självkänsla och möjligheter till
utveckling och vägval i livet. Genom att ha en bra grundutbildning kan vi se till att arbetskraften är
kvalificerad och kan förse näringslivet i regionen med kompetens. Alla barn och ungdomar ska ges
förutsättningar att klara godkända resultat i skolan.
Alla barn förtjänar en bra barndom och en trygg och utvecklande skolgång. Genom tidiga insatser
och förebyggande arbete mot såväl fysisk som social och psykisk ohälsa, kan fler barn och unga få
en bra uppväxt och ett mer hälsosamt liv. Kvaliteten i skola och förskola ska utvecklas där barnens
och elevernas behov ska vara styrande för utvecklingen. Demografiska förändringar kräver en
flexibel organisation för att anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar.
Kommunen ska erbjuda en utvecklande miljö för såväl unga som äldre i hela kommunen. Genom
ett aktivt samarbete med gymnasieskolan och studieförbund ska alla åldrar lockas till lärande hela
livet.
Mål:

I kommunen ska vi erbjuda en skola med lust att lära, utmana och inspirera till det
livslånga lärandet. Såväl skolan som förskolan präglas av flexibilitet och
förändringsvilja för att motsvara morgondagens krav.
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Kommunfullmäktiges målformuleringar för att uppnå detta:
Bra skola bra start i livet
Mål 3: Alla elever har senast på vårterminen i årskurs 2 tillägnat sig en god läsförståelse.
Indikator: Egen mätning enl. BoU-nämnd 20170208 § 6
Adressering: Grundskolan
Samordningsansvar: Barn- och utbildningsnämnden
Utfall

Mål

Mål

Mål

År

2018 *

2019

2020

2021

Uppnåd läsförståelse åk 2

78 %

100 %

100 %

100 %

*Första mätningen har skett 2017, språkplanen gäller från höstterminen 2015.
.

Nuläge
Förskola och Skola
Skolan är den offentliga verksamhet som har allra störst betydelse för barn och ungas
kunskapsutveckling. Därför är det oerhört viktigt att förskolan och skolan i Askersunds kommun
ger alla barn och elever förutsättningar att uppnå de mål som anges i styrdokumenten. Särskilt
betydelsefullt är det att alla barn tidigt ges möjlighet att erövra en god läsförmåga eftersom
förmågan att behärska språket, att kunna läsa och förstå olika slags texter tillsammans med
förmågan att uttrycka sig är en viktig nyckel till kunskap inom alla ämnen i skolan. Arbetet med de
kunskaper och färdigheter som den svenska skolan ska ge alla barn, börjar i förskolan, där man
bland annat lägger grunderna genom arbete med språklig medvetenhet. En övergripande språkplan
har tagits fram för att skapa en gemensam grund och en röd tråd för att främja barn och elevers
språk- och kunskapsutveckling från förskolan genom hela grundskolan. Vidare ska alla elever som
är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd för att uppnå kunskapskraven ha tillgång till det.
Askersunds kommun utbildar, genom finansiering av Skolverket, två pedagoger för att i större
utsträckning än tidigare ha tillgång till intern kompetensutveckling inom ett språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt som ett komplement till den kompetens som redan finns inom
elevhälsa, hos pedagoger och andra verksamma inom våra verksamheter.
Den svenska förskolan, fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan har
nationella, regionala, lokala samt verksamhetsutformade mål. Detta ger krav på tydlighet i roller
och ansvar på flera nivåer. Allt för en ökad träffsäkerhet i verksamhetens planering, genomförande
och uppföljning samt för en ökad träffsäkerhet i förvaltningens samtliga målområden. Barn- och
utbildningsförvaltningen har flertalet uttalade målområden vilka skrivs fram i de olika
styrdokumenten. Övergripande för samtliga styrdokument är ökad måluppfyllelse.
Askersunds kommun är aktiva i att ta del av internationella (PISA m.fl.) samt nationella (SCB,
SKL, SIRIS m.fl.) jämförelser i arbetet för att öka måluppfyllelsen. Samtidigt är det viktigt att
utforma ett inom den egna förvaltningen och skolenheten väl fungerande systematiskt
kvalitetsarbete vilket kan följa gruppens/klassens och den enskilda elevens progression. Ett
systematiskt kvalitetsarbete som bygger på såväl statistisk analys som pedagogisk analys. Ett
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omfattande arbete bedrivs, både förvaltningsövergripande och per skolenhet, för att säkerställa
struktur och systematik av det systematiska kvalitetsarbetet, SAK. Framtagande av
förvaltningsövergripande SAK leds av förvaltningschef och nytillsatt kvalitetsstrateg för att sedan
implementeras och genomföras vid varje förskole- och skolenhet av förskolechef/rektor.
Skolinspektionen genomförde under höstterminen 2016 tillsyn av samtliga skolenheter inom
Askersunds kommun. Denna tillsyn identifierade brister vilka förvaltningen, skolledarna och
pedagogerna målmedvetet och systematiskt åtgärdade. Förvaltningsövergripande SAK omfattar
arbete med samtliga kritikområden från tillsynsmyndighet och revision. Där särskilt kan
uppmärksammas, förvaltningens och skolenheternas insatser i läs- och matematikutveckling samt
framtagen språk- och matematikplan som sträcker sig från förskolan till årskurs 9. Värdefullt är
även arbetet med nätverk av förstelärare/ämnespiloter inom flertalet ämnen, statistisk- och
pedagogisk analys, genomlysning av måluppfyllelse ur ett genusperspektiv mm.
För att undersöka jämställdheten inom förskolan, skolan och fritidshemmet granskas
könsskillnader i betygsresultat genom ett antal rapporter som planeras ligga till grund för
förskolans, skolans och fritidshemmets framtida arbete med jämställdhet, genus och normer. Målet
med forskningen är att få en lokal verksamhetsbild över de områden som kommunens
verksamheter behöver arbeta extra med för att garantera jämställdhet och en likvärdig utbildning
för alla barn och elever. Arbetet bedrivs av kommunens två nyligen utexaminerade
genuspedagoger.
Under våren 2017 tecknade Askersunds kommun avtal med Skolverket om att ingå i deras riktade
satsning för att förbättra utbildningens kvalitet för våra nyanlända barn och elever. Nulägesanalys
och åtgärdsplan togs fram och beviljade insatser för sammanlagt 3,9 Mkr genomfördes inom
flertalet områden under tre terminer med start höstterminen 2017 och avslut sommaren 2018. Den
riktade satsningen samordnades av projektsamordnare och ett lokalt team.

Organisation
I kommunen finns det 14 st förskolor, 5 kommunala och ett föräldrakooperativ i centralorten, 4
förskolor i norra området och 4 förskolor i södra området. I Askersunds kommun föds i snitt 110
barn per år. Statistiken visar att det är fler antal barn i förskolan vilka är schemalagda fler antal
timmar per vecka och att fler barn skrivs in i direkt närhet till att de fyllt 1 år. Antal barn i
förskolan har ökat de senaste åren. Till stor del beror detta på en ökning av asylsökande och
kommunplacerade barn, framför allt i tätorten, tillsammans med ökad inflyttning.
Det finns totalt 7 grundskolor varav två i centralorten, tre i norr och två i söder. I centralorten finns
två särskolegrupper, en för åk 1-5 och en för 6-9. Organisationsförändring är genomförd inför
läsåret 17/18 där ett samlat skolledarskap införts för grundsärskolan mot tidigare två skolledare vid
varsin skolenhet.
Elevantalet på skolorna varierar från omkring ca 40 elever (Snavlunda, åk F-4) till 300 elever
(Närlundaskolan åk F-5). På kommunens enda åk 6-9 skola går 450 elever. Totalt har kommunen
ca 1 100 elever i förskoleklass och grundskola. Förskoleklass och fritidshem finns i anslutning till
F-4 eller F-5 skolorna utom vid två enheter i söder där fritidshemmet är samlokaliserat med
förskolan.
Den kraftiga ökningen av flyktingar som skedde under hösten 2015 ställde stora krav på
mottagningsenheten Slussen. Under 2016 var arbetet intensivt med att ta fram rutiner för hantering
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och kartläggning av de nyanlända eleverna. Mottagningsenheten Slussen där kartläggningen
tidigare utfördes fanns på Kristinagården. I och med minskad tillströmning klassplaceras eleverna
nu istället direkt på skolenheterna vilka genomför kartläggning, steg 1 och 2, i verksamheterna.
Kristinagården används inte längre som mottagningsenhet.
Den tidigare särskilda undervisningsgruppen Motorn som fanns centralt placerad i Askersund har
stängts ner till förmån för att juridiskt säkerställa verksamhetsnära organisation ute på
skolenheterna.
Förstärkning av socialpedagog vid Familjecentralen som arbetar i nära samarbete med
skolenheterna och IFO kring elever med lång och ofrivillig frånvaro, ELOF, har skett.

Betyg och utbildningsnivå
Det systematiska kvalitetsarbetet är omfattande och syftar till att öka måluppfyllelsen och utgår
ifrån styrdokument på nationell, regional och lokal nivå.
Grundskolan
En tendens kan ses mot ökad måluppfyllelse då resultaten i Askersunds kommun visar att andelen
elever som uppnått kraven i alla ämnen, är behöriga till yrkesprogram och genomsnittligt
meritvärde har ökat de senaste åren. 2017 har Askersund kommun ett högre meritvärde än
riksgenomsnittet. Måluppfyllelsen i matematik är relativt låg och i engelska relativt hög vid
jämförelse mellan Askersund och riksgenomsnittet.
Betygsutfall i kommunen vad gäller skillnader mellan flickor och pojkar påvisar en likartad
utveckling som den för riket i övrigt där flickor generellt uppnår högre medelvärden än pojkar.
Barn- och utbildningsförvaltningen genomför regelbundet analyser av betygs-skillnader ur ett
genusperspektiv.

År

Askersunds kommun

Riksgenomsnitt

Andel (%) som Andel (%)
uppnått kraven behöriga till
i alla ämnen
yrkesprog.

Merit
värde

Andel (%) som
uppnått kraven
i alla ämnen

Andel (%)
behöriga till
yrkesprog.

Merit
värde

2015

61,0

78,0

196,9

75,3

84,1

220,3

2016
2017
2018

72,0
78,5
77,3

85,6
86,9
89,7

212,8
220,0
224,3

76,4
71,8
75,6

86,0
80,5
84,4

224,8
217,7
228,7

Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen) (N15505)
Elevernas sammanlagda meritvärde dividerat med antal elever som fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet
i årskurs 9. Betygen mäts före prövning. Uppgifterna avser elever i kommunens egna skolor, oavsett folkbokföringsort. Uppgiften avser läsår.
Meritvärdet för en elev utgörs av summan för de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg (E=10, D=12.5, C=15, B=17.5 och A=20). Det möjliga
maxvärdet är 340 poäng. 2016 exkluderades elever med okänd bakgrund. Källa: Skolverket (Siris).

Gymnasiet
De flesta elever i Askersunds kommun genomför sin gymnasieutbildning vid Sydnärkes
Utbildningsförbund i Hallsberg.
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Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun, genomsnitt (N17500)
Elevernas sammanlagda betygspoäng. (Kursens poäng multiplicerat med vikt för betyg (IG=0, G=10, VG=15, MVG=20). Endast betygsatta kurser
är medräknade.), dividerat med poängsumman för respektive nationellt program. Avser elever folkbokförda i kommunen. Uppgiften avser läsår.
Endast betygsatta kurser är medräknade. Fr.o.m. år 2010 beräknas den genomsnittliga betygspoängen endast på kurser som ingår i det fullständiga
programmet. Om eleven har läst fler kurser, inom ramen för utökat program, påverkar detta inte betygspoängen. Källa: SCB och Skolverket.

Högre studier
Diagrammet nedan visar att bland invånarna i Askersunds kommun har färre personer
eftergymnasial utbildning än i jämförelse med landets andra kommuner. I jämförelse med Örebro
län ligger Askersund lite lägre.
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) (Värde)

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) (N01982)
Invånare med eftergymnasial utbildning 25-64 år, andel (%). Eftergymnasial avser: eftergymnasial utbildning kortare än 3 år, längre än 3 år samt
forskarutbildning. Källa: SCB. Hämtat från KKiK befolkning, siffror för 2017 är inte uppdaterade i KKiK

Skolfastigheter
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om en extern förskole- och skolutredning vilken skall
ha utgångspunkten att ge underlag för framtida beslut om pedagogisk kvalitetssäkring samt social,
ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Förskole- och skolutredningen omfattar förskola,
förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola.
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Ett starkt näringsliv!

En viktig uppgift för kommunen är att samverka med det lokala näringslivet och andra externa
myndigheter och organisationer i syfte att förbättra näringslivs- och arbetsmarknadssituationen i
kommunen. Handel och turism är viktiga näringar för oss och där ska vi fortsätta att arbeta aktivt
för att möjliggöra fler etableringar.
Regional samverkan för fler arbetstillfällen i arbetsmarknadsregionen är ett prioriterat område för
att utveckla möjligheten till kompetensförsörjning och personalrekrytering.
Fortsatt arbete för att utveckla infrastrukturen så att det finns bra transportmöjligheter, goda
kommunikationer och olika lokaliseringsalternativ är ett sätt att skapa förutsättningar för
företagande, liksom IT-satsningar för att förbättra möjligheterna till företagande i hela kommunen.

Mål:

Kommunen ska arbeta aktivt tillsammans med det lokala näringslivet och andra
myndigheter och organisationer i syfte att förbättra näringslivs- och
arbetsmarknadssituationen i kommunen.
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Kommunfullmäktiges målformulering för att uppnå detta:

Goda förutsättningar för tillväxt
Mål 4: Företagsklimatet ska vara så bra att det vid slutet av planeringsperioden (2021)
har uppnåt nöjdhetsindex 82.
Indikator: Öppna jämförelser (Insikt)
Adressering: Kommunledningsförvaltningen, samtliga nämnder
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen

År

Utfall

Mål

Mål

Mål

2017

2019

2020

2021

76

81

82

82

Index

Nuläge
Regionen
Det regionala samarbetet kring näringslivsfrågor sköts genom Business Region Örebro, BRO, där
elva av länets tolv kommuner ingår. Verksamheten är fokuserad på fem insatsområden: Investering
och etablering, Kommunservice, Kompetensförsörjning, Näringslivsfrämjande utvecklingsarbete
samt Entreprenörskap, nyföretagande och innovationer. Samarbetet bygger på att deltagande
kommuner samverkar kring frågor för att vinna effektivitet medan de lokala företagskontakterna
fortfarande sker lokalt och det lokala näringslivspolitiska arbetet sköts lokalt. Tack vare BRO kan
vi hålla en hög strategisk nivå på arbetet, vilket annars är svårt i en enskild mindre kommun.

Arbetsmarknad
Askersunds kommun har enligt Arbetsförmedlingens statistik för augusti 2018 en relativt låg öppen
arbetslöshet. 2,4 % av den registerbaserade arbetskraften mellan 16-64 år. Motsvarande siffror för
Örebro län är 4,0 % och för riket 3,9 %.
En stor del av de öppet arbetslösa är personer som är utrikes födda. Av 121 antal öppet arbetslösa
kommer 55 från denna grupp. Antalet öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år är 29, varav 12 utrikes
födda. Källa: AMS.
Den största arbetsgivaren är kommunen och bland de privata märks framför allt Zinkgruvan
Mining, Munksjö Aspa Bruk, Alfapac, Abigo och Skyllberg Industri. Förutom industrin är handel,
turism och gröna näringar starka branscher.
År 2000 fanns 3623 arbetstillfällen i Askersunds kommun. År 2016 har siffran ökat med 914 jobb
till 4537. Källa: SCB.
In- och utpendling
Enligt SCB:s siffror för 2016 pendlade 1 110 förvärvsarbetande personer in i kommunen och 1 872
ut. De största pendlingsströmmarna går från Askersund och norrut via riksväg 50. Siffrorna ligger
på ungefär samma nivå som 2015 avseende utpendling från kommunen medan inpendlingen har
ökat från 863 (2013) till 952 (2014) till 1 000 (2015). Källa: SCB.
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Företagande
Antalet privata arbetsplatser med minst en anställd i Askersunds kommun är cirka 32 per 1000
invånare. I Örebro län är motsvarande siffra 31 per 1 000 invånare och snittet för riket är 37.
Andelen företagsamma individer (personer som driver företag) är 13,4 %, Örebro län har ett snitt
på 10,0 % och riket 12,3 %. När det gäller nyföretagande ligger Askersund (6,7) under Örebro län
(7,5). Rikssnitt är 8,9 företagsstarter per 1000 invånare. Statistiken som avser 2017 kommer från
Svenskt Näringslivs sammanställning på www.foretagsklimat.se.
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Effektiv resursanvändning!

Vi ska alltid eftersträva bästa möjliga resursutnyttjande inom den kommunala förvaltningen. Det
innebär bland annat att våra naturtillgångar används på ett hållbart sätt. Men även den kommunala
ekonomin ska vara långsiktigt hållbar genom att nyttja personal och ekonomiska resurser på ett
effektivt sätt med visionen som ledstjärna. Arbete med ständiga förbättringar ska prägla
verksamhetens alla delar.
Miljö- och klimatarbetet har hög prioritet och arbetet med klimatfrågan måste ske i samarbete med
andra företag, myndigheter och organisationer.

Mål:

Att resurserna ska användas på effektiva sätt gäller både natur och miljö i vår
omvärld såväl som kommunens egna resurser i form av skattemedel.
Naturtillgångarna ska användas på ett hållbart sätt och kommunstyrelsen ska verka
för att miljö- och klimatmålen är levande i alla kommunens processer.
De rutiner som avser ekonomisk styrning och uppföljning ska trimmas ytterligare i
syfte att förbättra tydlighet och förståelse.

Kommunfullmäktiges målformuleringar för att uppnå detta:
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Ekonomistyrning
Mål 5: Kommunens ekonomiska resultat ska på sikt uppgå till 2 % av kommunens skatteintäkter.
Indikator: Budgeterad resultaträkning
Adressering: Kommunledningsförvaltningen
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Utfall

Mål

Mål

Mål

År

2017

2019

2020

2021

Andel i %

14,7%

0,0 %

1,0 %

2,0%

Minskad energianvändning
Mål 6: Kommunens samlade koldioxidutsläpp ska minska
Indikator: Årlig mätning vid miljödiplomering
Adressering: Kommunstyrelsen, samtliga nämnden
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Utfall

Mål

Mål

Mål

År

2017

2019

2020

2021

CO2 utsläpp i ton

1 456

1 425

1 400

1 375

Minskad sjukfrånvaro
Mål 7: Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare ska minska
Indikator: Löpande statistik från lönenämnden
Adressering: Kommunstyrelsen, samtliga nämnden
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Utfall

Mål

Mål

Mål

År

2017

2019

2020

2021

Sjukfrånvaro

6,75 %

6,75 %

6,25 %

5,75 %

Nuläge
Attraktivt chef- och medarbetarskap
Att led i rätt riktning och att klara kompetensförsörjningen har blivit kommunernas största utmaning. Vi
söker personal på en arbetsmarknad med stenhård konkurrens med andra arbetsgivare. Utbudet är begränsat
och efterfrågan stor. Kommuner och privata arbetsgivare har samma rekryteringsutmaningar och tillgången
till ny personal med rätt kompetens och utbildning är starkt begränsad. Det ställer stor krav på kommunens
chefer när det gäller att tänka nytt och annorlunda för att se möjligheten att använda andra kompetenser som
kan komplettera de traditionella yrkesområdena. Vi måste tänka utifrån helt nya perspektiv om vi ska klara
utmaningen att producera bra dagar till de kommuninnevånare som behöver våra tjänster.
Askersund, precis som många andra kommuner, står inför en gigantisk generationsväxling där ca 26 procent
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av medarbetarna inom en tioårsperiod kommer att gå i pension. Behovet av arbetskraft ökar på grund av den
demografiska utvecklingen där behovet av både tillsvidareanställda och vikarier har skjutit i höjden. Både
antalet chefer och medarbetare har under de senast åren ökat i kommunen.
Sjukfrånvaroökningen bromsade in 2016 för att minska något 2017. Det som är positivt är att den långa
sjukfrånvaron minskar, dock oroas vi samtidigt över att den korta sjukfrånvaron bland unga medarbetare
ökar. Att den totala sjukfrånvaron minskar beror troligen på att vi fått bättre kontroll under det gångna året
genom att styra upp rutiner, riktlinjer vid sjukfrånvaro och rehabilitering. Varför den korta sjukfrånvaron
ökar bland unga medarbetare vet vi inte i dagsläget men vi ser att ökningen är störst bland unga medarbetare
med visstidsanställningar.
Ett stort ansvar för att lösa ovanstående problematik vilar på kommunens chefer. Den största utmaningen
finns för socialförvaltningens och barn- och utbildningsförvaltningens chefer. Cheferna måste få
förutsättningar att klara uppdraget genom tydlig ledning, styrning och stöd. Det ska genomsyra hela
organisationen att cheferna har det yttersta ansvaret och medarbetarna är medansvariga. Kunskapen om och
förståelsen av vad det innebär att vara anställd när det gäller arbetsvillkor, rättigheter och skyldigheter
behöver fördjupas. Av erfarenhet vet vi att dynamiska arbetsplatsträffar där vi pratar om varför vi är på
jobbet, med ett väl utvecklat chefs- och medarbetarskapsansvar stärker engagemanget. Ett stärkt
engagemang kommer att märkas hos brukare, barn, elever och övriga av kommunens medborgare.
Uppskattat behov av personal; pga pensionsavgångar och personalomsättning
Personalkategori
Administrativt arbete
Vård– och omsorgsarbete

2018

2019

2020

2021

2022

9

12

11

11

12

38

44

41

43

46

Rehabilitering och förebygg
arbete
Socialt– och kurativt arbete

1
6

6

5

7

5

Skol– och barnomsorgsarbete

27

26

31

30

29

Kultur, turism och fritidsarbete

1

1

1

1

2

Teknikarbete

14

11

11

17

17

Totalt

95

100

101

109

111

Miljöarbete
Askersunds kommun ska vara en attraktiv kommun att verka, vara och bo i. Därför arbetar vi
tillsammans med kommunens invånare och företag för en hållbar utveckling.
Askersunds kommuns mest betydande miljöaspekter är i fallande ordning matkonsumtion,
tjänsteresor, transporter, uppvärmning och avfall.
Tillsammans ska vi bedriva ett miljöarbete som präglas av ständiga förbättringar där
miljölagstiftningen verksamheten berörs av utgör en lägsta nivå.
Vi ska sträva mot ständiga förbättringar och förebyggande av förorening genom att:
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minska livsmedelssvinn och öka andelen vegetabilier i verksamheternas servering
uppmuntra till alternativa färdsätt och öka användningen av förnyelsebara bränslen i
tjänsteresorna
samordna varutransporter och ställa tydliga miljökrav vid upphandlingar
använda förnyelsebar energi och energieffektivisera fastigheterna
förebygga uppkomst av avfall och agera utifrån ett kretsloppsperspektiv
använda miljövänliga material och metoder vid byggnation

Askersunds kommun har en vilja att kunna erbjuda fossilfria bränslen till kommunens
verksamheter, företag och invånare. Därför utreds för närvarande möjligheterna till ett
biogastankställe inom kommunen där medel har sökts från Naturvårdsverkets satsning
klimatklivet. Kommunen har ett 50-tal (58) fordon som på sikt kan bytas ut till biogasdrivna
alternativ då biogas som bränsle inte ger några begränsningar i storlek på fordonen. Om biogas inte
kommer bli ett alternativ har vi även möjlighet att gå vidare med eldrivna fordon inom flera
verksamheter.
Kommunens kök strävar efter att 90 % av all mat som serveras i Askersunds kommun ska vara så
ekologisk och närproducerad som möjligt 2020. Det innebär att det vid upphandling av
köttprodukter ska ställas krav motsvarande svensk kvalitet vid djurhållning. Kommunens lista över
de ekologiska livsmedel som alla kök ska använda uppgår till ca 80 varor
De totala koldioxidutsläppen har minskat med 5 % mellan åren 2009-2013. Det finns en
målsättning att minska utsläppen med 25 % till år 2020. Kommunens verksamheter släppte ut
1 456 ton koldioxid 2015/6 och sedan 2009 har utsläppen minskat med 318 ton.

God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bl.a. att varje generation själv
måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Med andra ord - ingen generation ska
behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. För Askersunds kommun innebär detta
att driftbudgeten och reinvesteringar ska finansieras med egna medel medan upplåning endast är
tillåtet för strategiska investeringar.
God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv avser kommunens förmåga att bedriva
sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en
god ekonomisk hushållning måste det finnas ett samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat
och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet.
För att åstadkomma detta samband krävs bl.a. en god planering, framförhållning,
handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som
ger information om resultat och avvikelser gentemot uppställda mål.
God ekonomisk hushållning uppnås för Askersunds kommun genom att de finansiella målen och
verksamhetsmålen (d.v.s. den av fullmäktige fastställda Strategiska planen) uppfylls.
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2015

Nettokostnad som andel av
skatt och generella statsbidrag
2017
kommun, (%) Alla kommuner
(ovägt medel)
102,0
100,0
Nettokostnad som andel av
Nettokostnad som andel av
98,0
skatt och generella statsbidrag
skatt och generella statsbidrag
96,0
kommun, (%) Örebro läns
kommun, (%) Askersund
94,0
kommuner (ovägt medel)
92,0
90,0
Nettokostnad som andel av
skatt och generella statsbidrag
kommun, (%) Större städer
och kommuner nära större…

Nettokostnad som andel av
skatt och generella statsbidrag
kommun, (%) Kommuner med
10 000 - 14 999 invånare…
Nettokostnad som andel av
skatt och generella statsbidrag
kommun, (%) Liknande
kommuner, övergripande,…

2015

Årets resultat
som andel av
skatt &
generella
statsbidrag…

Årets resultat
som andel av
skatt &
generella
statsbidrag…
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

Årets resultat
som andel av
skatt &
generella
statsbidrag…

2017

Årets resultat
som andel av
skatt &
generella
statsbidrag…
Årets resultat
som andel av
skatt &
generella
statsbidrag…

Årets resultat
som andel av
skatt &
generella
statsbidrag…
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2016

2016

Perspektiven tillgänglighet, jämställdhet, god
folkhälsa samt hållbar handel
Tillgänglighet
Kommunen har under en följd av år arbetat med målsättningen att vara tillgänglig för alla.
Utmärkelsen tillgänglighetsflaggan har utdelats elva år i rad. Detta ställer krav på kommunen men
sätter också Askersunds kommun på kartan. Askersund är en av tre kommuner i Sverige som har
blivit tilldelade flaggan. Flera kommuner i Sverige och Norge har hört av sig och vill veta mer om
det arbete som vi bedriver.
För att tilldelas flaggan krävs att 2 % av kommunens investeringar avser åtgärder som förbättrar
tillgängligheten. Det gäller också att ha en medveten strategi att allt vi gör i vardagen, som inte är
investeringar, ska avse alla. Vid utformandet av offentliga anläggningar, arrangemang och
informationssystem ska stor hänsyn ska tas till de särskilda behov som människor med
funktionsvariation har.
Förutom arbetet med tillgänglighetsflaggan styrs arbetet av FN:s standardregler för delaktighet och
jämlikhet samt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Jämställdhet
Askersunds kommun verkar för alla människors lika värde. All form av diskriminering ska motarbetas.
Kommunen arbetar för att uppnå jämställdhet och att de mänskliga rättigheterna respekteras och
efterlevs inom verksamheten.
Jämställdhetsarbetet gäller såväl arbetsgivarperspektivet som medborgarperspektivet. Grund för detta
arbete är kommunens undertecknande av Europeiska samarbetsorganet för kommuner och regioner´s
(CEMR) ”Europeisk deklaration för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå”.
En handlingsplan ska tas fram, som tydliggör kommunens fortsatta insatser för stärkt jämställdhet.
Kunskaperna om jämställdhetsintegrerad budget (resursfördelning med ett könsperspektiv) ska öka i
kommunen, så att behov och prioriteringar samspelar med resursfördelningen. Detta har påbörjats inom
Kultur – och fritidsförvaltningens och inom Familjecentralens verksamhetsområde. För närvarande är
en handlingsplan under framtagande i samverkan med kommunens folkhälsoteam samtidigt som det
fortlöpande pågår utbildningsinsatser i ämnet för kommunens personal. Syftet är att denna
jämställdhetsintegrering ska leda till en bättre service till medborgarna för såväl kvinnor som män.

Kommunens jämställdhetsgrupp arbetar f.n med målet att våld i nära relationer och mäns våld mot
kvinnor ska minska. Stöd har erhållits från Länsstyrelsen för utbildningsinsatser. Inom barn- och
utbildningsfrövaltingen sker ett mycket strategiskt och professionellt arbete inom genus,
jämställdhet och normkritik. Detta har rönt uppmärksamhet från såväl SKL som Örebro universitet,
som har en följeforskare hos kommunen under del av 2019 för att följa arbetet.

Folkhälsa
Enligt Regeringsformen ska den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd vara
grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till
arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda
förutsättningar för hälsa.
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Den nationella Kommissionen för jämlik hälsa har identifierat sju livsområden som är av särskild
betydelse för en god och jämlik hälsa: Uppväxtvillkor, utbildning, arbetsförhållanden,
försörjningsmöjligheter, boende och närmiljö, levnadsvanor, delaktighet samt en hälsofrämjande
hälso- och sjukvård. Kommunen har stora möjligheter att främja befolkningens hälsa genom sina
olika verksamheter som exempelvis förskola, skola, kommunen som arbetsgivare, socialtjänst,
samhällsplanering/stadsbyggnad samt äldreomsorg.

Hållbar handel
Askersunds kommun är inspirerad av omställningsrörelsens fokus på att stärka den lokala
ekonomin och ta vara på människors och företags engagemang för att utveckla bygden. För att
klara framtidens utmaningar behövs en lokal styrka från verksamheter och samverkan mellan
invånare. Arbetet är viktigt för oss utifrån flera aspekter; hållbarhet, starkt lokalt näringsliv,
attraktivitet och service till våra medborgare. I begreppet hållbarhet lägger vi in aspekter som
närproducerat och klimatsmart, dvs att varor och tjänster i så hög grad som möjligt skall vara
lokalproducerat för att minska miljöpåverkan med transporter.
Askersunds kommun vill verka för en hållbar småstadhandel ur ett året runt perspektiv. Detta gör vi i
samverkan med aktörer som Askersund i Centrum, Örebro Universitet, Arbetsförmedlingen m.fl.
Detta kommer att genomsyra framtagandet av ett nytt kostpolitikst program som ska färdigställas
under 2019.
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Mål om god ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har fastställt finansiella mål för god ekonomisk hushållning i
Askersunds kommun. Dessa är:






Kommunens ekonomiska planering ska präglas av långsiktighet 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 större strategiska investeringar.
Utrymme ska skapas för sparande till kommande pensionsutbetalningar motsvarande minst
1,5 % per år av kommunens pensionsskuld.
På sikt ska kommunen redovisa årliga resultat som motsvarar minst 2 % av skatteintäkterna.
Beräknat över hela planperioden 2019-2021 ska resultatet uppgå till ca 1,0 % av
skatteintäkterna.

Som allmän utgångspunkt för de ekonomiska målen är att varje generation ska bära kostnaderna
för den service som den själv konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för
det som en tidigare generation förbrukat. Överskottet (resultatet) måste därför vara tillräckligt stort
för att motsvarande servicenivå ska garanteras även för nästkommande generation utan att den ska
behöva betala en högre skatt.
Det kortsiktiga målet är att intäkterna för varje enskilt år ska överstiga kostnaderna enligt
balanskravet. Under planperioden kommer därför de årliga resultaten uppgå till 2,0 % av
skatteintäkterna först år 2021. En god ekonomisk utveckling måste dock bedömas över en
längre tidshorisont än det enskilda året.

Ekonomiska förutsättningar
Anvisningar
Kommunfullmäktiges strategiska plan med budget för 2019-2021, är ett övergripande
styrdokument för att styra utvecklingen i Askersunds kommun och utgår från vision och
övergripande mål. Den strategiska planen är treårig men revideras årligen. Andra interna
styrdokument som beslutats om genom åren är underordnat detta styrdokument och har därför en
stödjande funktion. Flera av kommunens verksamheter är också reglerade genom lagar och
förordningar och de ska givetvis beaktas i nämndernas planering.
Målgruppen för strategisk plan med budget är i första hand kommunens nämnder och styrelser. De
mål och inriktningar som framgår av planen ska konkretiseras och omsättas i praktik i nämnder och
styrelser och återrapporteras till kommunfullmäktige i samband med upprättandet av delårsrapport
och årsbokslut.
Utgångspunkten är att de olika verksamheterna ska bedrivas inom nämndernas ekonomiska ramar
samtidigt som kommuninvånarnas behov ska vara vägledande för verksamheternas utveckling.
Personalens möjlighet till delaktighet genom ”Lust, mod och engagemang” ska tillgodoses.
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Den ekonomiska utvecklingen i omvärlden och
Sverige
Konjunkturen mattas av 2019
Det starka konjunkturläget i Sverige håller ännu i sig. Visserligen är bedömningen att utsikterna för
BNP-tillväxten i år har försvagats. Å andra sidan steg antalet arbetade timmar under första halvåret
starkare än förväntat. Sammantaget är synen på konjunkturen inte olik den från tidigare prognoser
under året. Antagandet om att högkonjunkturen i år når sin topp kvarstår, och att en
konjunkturavmattning kommer synas allt tydligare under loppet av 2019. Med andra ord räknas
med att nulägets höga resursutnyttjande faller nästa år, att den rekordhöga sysselsättningsgraden då
faller tillbaka. Det räknas med en inbromsning för såväl BNPsom sysselsättningstillväxten under
2019–2020 och att tillväxten en tid understiger tillväxten för ekonomins underliggande potential,
vilket är det normala efter en högkonjunktur. Vad gäller utvecklingen för priser och löner är
högkonjunkturens avtryck i statistiken hittills rätt måttligt totalt sett. Visserligen har
konsumentprisinflationen på sistone tagit fart. Septemberutfallet för KPIF-inflationen2 nådde 2,5
procent och hittills i år (t.o.m. september) har KPIF-inflationen varit 2,1 procent (2,0 år 2017).
Uppgången beror dock i hög grad på höga energipriser och den svaga svenska kronan.
Bedömningen i nuläget är ändå att Riksbanken i december i år kommer att höja reporäntan, samt
att fler höjningar väntar 2019. Som tidigare räknats med ser löneökningstakten ut att bli högre i år
än 2017. Däremot pekar nu tillgänglig statistik mot en långsammare ökning än vad som tidigare
beräknats. I SKLs uppdaterade skatteunderlagsprognos (se nedan) är därför timlöneutvecklingen i
år nedreviderad, såväl för kommuner och landsting som för resten av arbetsmarknaden.
Löneökningstakten från och med 2019 är däremot samma som i augustis skatteunderlagsprognos.

Utvecklingen i Sveriges kommuner och Askersund
Skatteunderlagsprognosen för år 2017 är baserad på det preliminära beskattningsutfall som
Skatteverket publicerade den 2 oktober. Prognosen för efterföljande år baseras på den
samhällsekonomiska bild som beskrivs ovan. I samband med att Skatteverket i oktober har
publicera ett femte preliminärt beskattningsutfall för inkomståret 2017 presenterade de också en
prognos på det slutliga utfallet. Denna prognos motsvarar en ökning på 4,4 procent jämfört med år
2016, men osäkerheten är fortfarande relativt stor. Om man antar att genomsnittsinkomsten i de
deklarationer som fortfarande saknas är densamma som i de 99,0 procent som redan är registrerade
blir ökningen lite större. SKLs bedömning är att det preliminära utfallet inte ger anledning att
revidera prognosen från augusti, som innebär en ökning med 4,5 procent. De viktigaste
drivkrafterna bakom skatteunderlagets snabba ökning 2017 är dels den starka
sysselsättningstillväxt som följt konjunkturuppgången, dels en relativt gynnsam indexering av
inkomstrelaterade pensioner. SKL bedömer att konjunkturen nu inte kommer att stärkas ytterligare,
utan i stället vända ner nästa år. Sysselsättningstillväxten väntas därmed avta och man räknar med
en markant inbromsning 2019. Samtidigt kommer pensionerna att räknas upp i lägre takt än de
senaste åren. Trots att SKL räknar med att löneökningarna kommande år växlar upp kommer
skatteunderlagstillväxten därmed att dämpas. Kalkylen för år 2020 och 2021 bygger på
förutsättningen att den svenska ekonomin utvecklas i konjunkturell balans.
Skatteunderlagstillväxten blir dessa år i linje med ett historiskt genomsnitt.
Askersunds kommuns intäkter baseras på skatteunderlaget i riket och utjämningssystemet mellan
rikets alla kommuner. Befolkningstillväxten har avgörande betydelse för kommunens ekonomi. En
växande befolkning gör att fler invånare betalar för våra gemensamma anläggningar och
åtaganden. En befolkningstillväxt innebär naturligtvis att krav på planering och investering ökar,
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men erfarenhetsmässigt ger alltid ett högre invånarantal bättre förutsättningar för en kommun att ha
en sund ekonomi. Inför 2015 genomfördes dels en skatteväxling på 3 öre mellan Örebro läns
landsting och länets kommuner avseende bildandet av Region Örebro län. Dessutom genomförde
Askersunds kommun en skattehöjning på 60 öre i syfte att kunna möta de ökande behoven inom
kommunens kärnverksamheter vilket ökade på kommunens skatteintäkter med ca 13 mkr. För 2019
beräknas skattesatsen ligga kvar på samma nivå sedan 2018 dvs 21:95.

Risker och osäkerheter i budgeten
För att kunna behålla en expansiv och investeringsintensiv utvecklingsstrategi, måste
verksamheternas driftkostnader vara under kontroll. Detta är nödvändigt för att kommunens
ekonomistyrning ska fungera. Kommunens möjlighet att påverka ligger framförallt på
kostnadssidan.
Den höga investeringstakten i kommunen kommer att innebära att behovet av långsiktiga lån ökar.
Detta medför i sin tur en ökad känslighet mot ränteförändringar. Kommunen behöver bygga upp en
beredskap för att kunna möta upp framtida svängningar på räntemarknaden.
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Personalområdet
I Askersund vill vi tydliggöra att personalen är vår viktigaste resurs. Därför ska de ekonomiska satsningarna
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. Det kommer att vara av största värde att synliggöra den enskilde
individens värde och att medarbetarna ställs i verksamheternas fokus.
Konkurrensen om den kompetenta arbetskraften blir allt hårdare och vi måste vara attraktiva som
arbetsgivare för att kunna locka till oss och också behålla de medarbetare vi behöver för att kunna ge bästa
möjliga service till våra kunder och brukare.
Det behövs en tydlig personalstrategisk planering för Askersunds kommun där vår ambition som
arbetsgivare klart och tydligt framgår. Kommunen måste tydliggöra hur man vill prioritera för att vara den
attraktiva arbetsgivare vi behöver vara. Gemensam planering av personalresurserna kommer att vara en av
nyckelfaktorerna och en av förutsättningar för att klara framtida utmaningar. Kommunen är en resursstark
organisation och att rikta våra insatser mot gemensamma mål ger oss bättre förutsättningar att lyckas.

Det finns stora utvecklingsbehov och utmaningar framför oss. Följande punkter är
nyckelfaktorer för att lyckas:
 Att fler jobbar mer och helst heltid.
 Att använda kommunens lönekriterier som ett styrinstrument
 Att kartlägga löneläget för vissa svårrekryterade grupper
 Att öka kvaliteten i medarbetar- och lönesamtal
 Att se över antalet medarbetare per chef
 Att stärka chefer och medarbetare i deras uppdrag och efterlevandet av chefs- och
medarbetarpolicyn
 Att aktivt arbeta med korttidssjukfrånvaron eftersom den fortfarande är allt för hög
 Att fortsätta satningen på bra arbetsplatsträffar och tillvarata medarbetarnas synpunkter på ett
klokt sätt
 Att öka fokuset på bemannings- och personalplanering för att möjliggöra ökad andel
heltidsanställda och tillsvidareanställda och också minska antalet timanställda.
 Att medarbetarskapet behöver förtydligas och medarbetarnas stolthet och känsla för Askersunds
kommun som arbetsgivare stärkas
 Att synliggöra en tydligare koppling mellan medarbetarens uppdrag och verksamhetens mål
 Att attrahera rätt medarbetare och därigenom klara kommande behov av kompetensförsörjning
Våra strategier för perioden 2019-2021:
 Att stärka kommunens varumärke som arbetsgivare
 Att stötta cheferna och ge dem rätt förutsättningar att klara uppdraget
 Att stärka medarbetarskapet genom utbildning och tydlighet
 Att säkra kompetensförsörjningen för att kunna leverera rätt service
 Att stärka utvecklingen av det bemanningsstrategiska området för att säkra resurshushållning
 Att stärka den regionala samverkan för att stärka vårt arbetsmarknadsområde
 Att säkra arbetet med arbetsmiljö och hälsa för att ha välmående medarbetare som presterar
kvalitativa tjänster till medborgarna
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Budget
Skatter och statsbidrag
I beräkningen av det ekonomiska utrymmet för åren 2019-2021 har övergripande antaganden varit
utgångspunkten:


Antalet invånare antas uppgå till 11 275 per 1/11-2018, till 11 325 invånare per 1/11-2019
och till 11 350 invånare per 1/11-2020.



Åldersstrukturen är oförändrad.



Skattesatsen beräknas ligga kvar på 21:95 under hela planperioden.



Skatteunderlaget i riket ökar i enlighet med Sveriges kommuner och landstings (SKL)
prognos.



Skatteunderlaget i Askersund utvecklas som i riket



Bidraget till den mellankommunala utjämningen av LSS-kostnader är oförändrad hela
planperioden.



Bidrag och avgifter inom den kommunalekonomiska utjämningen beräknas i enlighet med
SKL:s prognoser.

Ovanstående antaganden ligger till grund för beräkningen av intäkter från skatter och generella
statsbidrag för åren 2019-2021. Skatteunderlagsprognosen bygger på SKL:s bedömningar i cirkulär
18:35 per 2018-09-28.

Skatteprognos
(mkr)

Skatteintäkter
Generella statsbidrag¹
Extra statsbidrag²
Summa intäkter

Bokslut
2017
512,6
116,1
13,8
642,5

Budget
2018
525,6
116,5
7,4
649,5

Budget Budget
2019
2020
534,8 553,9
120,1 121,9
5,7
3,4
660,6 679,2

Budget
2021
574,4
121,7
0,0
696,1

¹ I generella statsbidrag ingår: inkomstutjämning, kostnadsutjämning,
regleringsbidrag/avgift, fastighetsbidrag, LSS-utjämning samt den
befolkningsbaserade delen av välfärdsmiljarderna.
²Flyktingbaserad del av välfärdsmiljarderna.

Budgetramar
Som allmän princip vid fördelning av kommunens resurser gäller att hänsyn tas till följande:


Utgångspunkt är att gällande ram skrivs upp med ett personalkostnadsindex.



Demografimodell som anpassar ramanslaget för barnomsorg, grundskola, äldreomsorg och
IFO efter kommunens åldersstruktur och arbetslöshet.
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Förändringar som beror på ändrad verksamhet, organisation, lagliga krav eller
huvudmannaskapsförändring.



Förändrade lokalkostnader har kompenserats fullt ut.



Förändrade kapitaltjänstkostnader har kompenserats fullt ut.



Effektiviseringskrav.



Politiska prioriteringar.

Indexuppräkning (%)

Personalkostnadsindex¹
Prisindex, intäkter
Prisindex, kostnader
Hyresindex
Personalomkostnadspåslag
1

Budget
2019
3,0
0
0
2,0
39,20

Budget
2020
3,1
0
0
2,0

Budget
2021
3,1
0
0
2,0

kompensation i ram är 3,0 % på hela året, vilket innebär att alla verksamheter kan
kompenseras för en löneutveckling som motsvarar 4,0 % from april.

Avskrivning sker enligt rak nominell metod och nämnderna belastas med kapitalkostnader löpande
samma år som investeringen tagits i bruk.
Nämndernas kompensation för lokalkostnader baseras på självkostnadsprincipen. Det vill säga
inklusive erforderligt underhåll. Hyran beräknas individuellt för varje objekt.

Demografiska antaganden
Befolkningsprognosen används för att beräkna justeringar i socialnämndens budgetram. Som
”prislapp” används SKL:s kostnadsutjämningsbidrag per antal invånare i ålderskategorierna 65 år
och äldre.
För barnomsorgen, förskolan och grundskolan tas både hänsyn till förändrat antal inskrivna barn
prissatta med en beräknad rörlig elevpeng.
För individ- och familjeomsorgen görs justeringar utifrån förändringar i arbetslösheten i
kommunen.
Dessa justeringar finns att läsa på respektive nämnds sida med driftbudgetberäkning.

Befolkningsprognos
Antal invånare 1/11 året innan

2018
11 178

2019
11 275
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2020
11 325

2021
11 350

Nämndsanslag
Kommunens driftbudget innehåller såväl externa som interna kostnader och intäkter. I tabellen
nedan redovisas kommunens nettobudget per nämnd. En mer detaljerad information över
nämndernas ramberäkningar finns på efterföljande sidor.
Drift- och investeringssammandrag netto, 2019-2021 exkl kapitaltjänst och interna poster i

nämndsramarna.
Nämnd/Styrelse
Driftbudget
Kommunstyrelsen
Varav effekter av nytt löneavtal 2018
Varav effekter av nytt löneavtal 2019
Sydnärkes Byggnämnd
Kultur och Teknik nämnden
Kultur och teknik nämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Hyresuppräkning 2,0 % (Finansförv)
Löneuppräkning 2019-2021 (Finansförv)

Bokslut Budget Budget Budget Budget
2017
2018
2019
2020
2021
-153 140 -154 061 -141 994 -139 944 -139 944
-9 860 -12 060 -12 060 -12 060
-9 100
-9 100
-9 100
-1 980
-2 216
-1 946
-1 946
-1 946
-19 436 -12 745 -47 667 -47 667 -47 667
-23 377 -24 687 -20 888 -20 888 -20 888
-195 517 -200 135 -168 129 -164 179 -164 179
-248 720 -248 328 -237 395 -243 395 -247 395
-800
-1 600
-11 700 -23 500

Kapitaltjänst 2019-2021
Riktade/generella sparbeting
Netto

-35 000 -39 000 -42 000
0 14 811 26 327
-642 170 -642 172 -653 019 -654 708 -662 792

Finansiering i löpande priser

-737 080 -642 445 -645 310 -661 500 -676 714

Årets resultat (eget kapital)
Disposition resultatutjämningsreserv

94 910
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Investeringsram
Kommunstyrelsen
Kultur och Teknik nämnden
Kultur och teknik nämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Summa

-38 417
-15 026
-5 645
-383
-970
-60 441

-30 541
-30 199
-4 755
-585
-2 414
-68 494

-40 700 -91 700 -180 000
-37 889 -36 775 -44 670
-2 390
-1 330
-910
-300
-500
-500
-1 940
-1 900
-1 930
-83 219 -132 205 -228 010

Varav
Skattefinansierade
Avgiftsfinansierade skattekollektivet
Avgiftsfinansierade VA-kollektivet

-28 746
-22 047
-9 648

-35 245
-11 000
-22 249

-48 119 -100 905 -190 010
-33 100 -31 300 -38 000
-2 000
0
0
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-7 709
7 709

6 792

13 922

Nämndernas nettoramar uppgår 2019 till 655 mkr vilket är ca 11 mkr mer än föregående års
nettoramar. Nettoramarna ökar med 1,5 %. Samtliga nämnders ramar är uppräknade med prisindex,
efter genomförd lönerevision justeras ramarna med faktiska löneökningskostnader.
Ett av Askersunds finansiella mål är att årets resultat på sikt ska motsvara 2 % av kommunens
skatteintäkter men för hela planperioden räcker det att resultatet uppgår till 0,7 % av
skatteintäkterna. För åren 2019-2021 motsvarar det ett samlat resultat på 14 mkr.
Investeringstakten beräknas under kommande planperiod återgå till en något mer normal nivå,
vilket torde få positiv påverkan på driftbudgeten. Under åren 2019-2021 planeras investeringar på
ca 193 mkr. Detta bör skapa utrymme till att undvika stora ökningar av de långfristiga skulderna.

Investeringsbudget
Sammanlagt uppgår de planerade investeringarna till ca 443 mkr, 2019-2021 vilket får anses vara
en mycket hög investeringstakt. Avgiftskollektivet planerar med investeringar för ca 104 mkr för
perioden.

Investeringsramar
Nämnd/förvaltning
Kommunstyrelsen
Kultur- och tekniknämnden, Tekniska förv
Kultur- och tekniknämnden, Kultur- och
fritidsförv
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Summa

2019

2020

2021

-40 290
-37 889

-91 700
-36 775

-180 000
-44 670

-2 390
-300
-1 940
-82 809

-1 330
-500
-1 900
-132 205

-910
-500
-1 930
-228 010

-47 709
-33 100
-2 000

-100 905
-31 300
0

-190 010
-38 000
0

Varav
Skattefinansierade
Avgiftsfinansierade skattekollektivet
Avgiftsfinansierade VA-kollektivet
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Resultatbudget, balansbudget och
kassaflödesanalys
Resultatbudgeten visar det finansiella resultatet och förklarar hur det uppkommit. Den beskriver
hur kommunen finansierat verksamheten under året (intäkter) och vilken resursförbrukning
prestationerna fört med sig (kostnader).
Genom att minska de totala intäkterna med de totala kostnaderna framkommer förändringen av det
egna kapitalet.

Resultatbudget

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Bokslut
2017

Budget
2018

Budget
2019

Budget
2020

Budget
2021

197 519 128 847
-808 948 -740 537

131 055
-758 675

131 348
-757 921

131 848
-764 438

-37 770

-35 000

-39 000

-42 000

-645 324 -649 460

-662 620

-665 573

-674 590

512 637 525 571
130 894 123 961
100 976
8 900
-4 272
-8 700

534 775
125 836
2 800
-8 500

553 864
125 301
3 200
-10 000

574 418
121 694
3 400
-11 000

-33 895

Beräknat resultat
Resultatutjämningsreserv

94 911

272

-7 709
7 709

6 792

13 922

Budgeterat resultat

94 911

272

0

6 792

13 922
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Den budgeterade balansräkningen beskriver kommunens finansiella ställning vid en viss tidpunkt.
En ögonblicksbild som visar kommunens tillgångar och skulder. Balansbudgeten visar hur
kapitalet använts (tillgångar) och hur de har skaffats fram (skulder och eget kapital). Kommunen
kan i huvudsak skaffa kapital på två olika sätt, dels genom att låna pengar utifrån och dels genom
att finansiera med egna medel som erhålls genom att verksamheterna har lämnat ”överskott” (eget
kapital).

Budgeterad balansräkning
Budget
2019

Budget
2020

Budget
2021

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

793 813
197 087

887 018 1 073 028
208 373 210 189

SUMMA

990 900

1 095 391 1 283 217

TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER
Eget kapital
Därav årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Avsättning för pensioner
Övriga avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

381 067
0
13 291
34 000
1 200
467 000
108 043

SUMMA

991 310

387 859
6 792
13 291
35 000
1 200
562 000
109 742

401 781
13 922
13 291
36 000
1 200
742 000
102 646

1 095 801 1 283 627

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsåtaganden
Borgensåtaganden
Övriga åtaganden

230 236
550 000
2 000
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227 787
570 000
2 000

225 480
590 000
2 000

Beräkning av nämndernas driftramar
Kommunstyrelsen

2019

2020

2021

Intäkter enl. Agresso
Statsbidrag Valår 2019
Interna intäkter

-36 103
-207

-36 103

-36 103

Externa intäkter totalt

-36 310

-36 103

-36 103

Kostnader enl. Agresso

165 517

165 517

165 517

Varav:
Löner 2018 års budg Agresso
Po enl Agresso
Hyra Asd-bostäder

-27 530
-8 031
-5 642

-27 530
-8 031
-5 642

-27 530
-8 031
-5 642

0

0

0

90

90

90

257
3 000
925
2 200
9 100
-1 785

925
2 200
9 100
-1 785

925
2 200
9 100
-1 785

Externa kostnader totalt

179 304

176 047

176 047

Netto

141 994

139 944

139 944

Intäkter

Kostnader

Interna kostnader
Kapitalkostnader
Prisuppräkning 0,0%
Prisuppräkning 2,0% hyra Asd-bostäder
Verksamhetsförändringar:
Valår 2019 EU-val
SUF
Justering budget café och foajé
Lönervision 2018, jan-mar 2019
Lönerevision 2019
Generellt sparbeting 2019
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Sydnärkes Byggnämnd

2019

2020

2021

Intäkter enl. Agresso
Avgår:
Interna intäkter
Verksamhetsförändringar:

-5 921

-5 921

-5 921

Externa intäkter totalt

-5 921

-5 921

-5 921

7 943

7 943

7 943

-4 909
-1 913

-4 909
-1 913

-4 909
-1 913

Generellt sparbeting 2019

-76

-76

-76

Externa kostnader totalt

7 867

7 867

7 867

Netto

1 946

1 946

1 946

Intäkter

Kostnader
Kostnader enl. Agresso
Varav:
Löner 2018 års budg
Po
Interna kostnader
Kapitalkostnader
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Kultur- och tekniknämnden
Tekniska förvaltningen (exkl VA)

2019

2020

2021

-7 363

-7 363

-7 363

-7 363

-7 363

-7 363

56 770

56 770

56 770

-28 800
-10 909
-1 967

-28 800
-10 909
-1 967

-28 800
-10 909
-1 967

0
0
0
33
-925
-848

0
0
0
33
-925
-848

0
0
0
33
-925
-848

Externa kostnader totalt

55 030

55 030

55 030

Netto

47 667

47 667

47 667

Intäkter
Intäkter enl. Agresso
Avgår:
Interna intäkter
avgår VA o avfall
Verksamhetsförändringar:
Externa intäkter totalt

Kostnader
Kostnader enl. Agresson
Varav:
Löner 2018 års budg
Po
Hyra Asd-bostäder (2018)
Interna kostnader
Kapitalkostnader
Prisuppräkning 0,0%
Prisuppräkning 2,0% Hyra
Justering budget för café- och foajé
Generellt sparbeting 2019
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Kultur- och tekniknämnden
Kultur- och fritidsförvaltningen

2019

2020

2021

Intäkter enl. Agresso
Interna intäkter
Verksamhetsförändringar:

-1 050

-1 050

-1 050

Externa intäkter totalt

-1 050

-1 050

-1 050

Kostnader enl. Agresso

22 107

22 107

22 107

Varav:
Löner 2018 års budg
Po
Hyra Asd-bostäder 2018

-8 414
-3 285
-4 887

-8 414
-3 285
-4 887

-8 414
-3 285
-4 887

0

0

0

0
75

0
75

0
75

Generellt sparbeting 2019

-244

-244

-244

Externa kostnader totalt

21 938

21 938

21 938

Netto

20 888

20 888

20 888

Intäkter

Kostnader

Interna kostnader
Kapitalkostnader
Prisuppräkning 0%
Prisuppräkning 2,0% Hyra
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Barn- och utbildningsnämnden
2019

2020

2021

Intäkter enl. Agresso

-9 550

-9 550

-9 550

Externa intäkter totalt

-9 550

-9 550

-9 550

Kostnader enl. Agresso

177 169

177 169

177 169

Avgår:
Löner 2018 års budg
Po
Hyra Asd-bostäder

-97 285
-38 107
-21 649

-97 285
-38 107
-21 649

-97 285
-38 107
-21 649

Kapitalkostnader
Prisuppräkning 0 %
Prisuppräkning 2,0% hyran
Demografiska justeringar
Kristinagården, hyra

0
320
-1 789
950

0
320
-1 789

0
320
-1 789

Generellt sparbeting 2018

-1 971

-1 971

-1 971

Ramförstärkning skola och förskola
Externa kostnader totalt

2 000
176 679

173 729

173 729

Netto

168 129

164 179

164 179

Intäkter

Kostnader

Interna kostnader
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Socialnämnden
2019

2020

2021

Intäkter enl. Agresso
Interna intäkter
Verksamhetsförändringar:

-40 939

-40 939

-40 939

Externa intäkter totalt

-40 939

-40 939

-40 939

280 845

280 845

280 845

-152 224
-59 233
-5 565

-152 224
-59 233
-5 565

-152 224
-59 233
-5 565

-337
335

-337
335

-337
335

0

0

0

0
82
104
24

0
82
104
24

0
82
104
24

Generellt sparbeting 2019
Just. Nytt vårdboende

-2 719

-2 719
6 000

-2 719
10 000

Externa kostnader totalt

278 334

284 334

288 334

Netto

237 395

243 395

247 395

Intäkter

Kostnader
Kostnader enl. Agresso
Varav:
Löner 2018 års budg
Po
Hyra Asd-bostäder
Avgår Statsbidrag anhörigstöd
Tillägg Statsbidrag anhörigstöd
Interna kostnader
Kapitalkostnader
Prisuppräkning 0%
Prisuppräkning 2,0% hyran
Demografiska justeringar ÄO
Demografiska justeringar IFO
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Finansförvaltningen

2019

2020

2021

-534 775
-140 679
-5 700
-2 800
-2 000
-685 954

-553 864
-142 469
-3 420
-3 200
-2 500
-705 453

-574 418
-142 328

39 101
-27 500
32 500
2 500
20 543
8 500

41 365
-28 000
36 200
2 800
20 588
10 000

43 298
-28 500
38 800
3 200
20 634
11 000

75 644

82 953

88 432

NETTO Finansförvaltning

-610 310

-622 500

-634 714

Nämndernas budgetramar

618 019

618 019

622 019

0
0
0

800
0
0

1 600
0
0

0
0

2 500
9 200

2 500
9 200

0
0
0

0
0
-14 811

2 500
9 300
-26 327

7 709
-7 709
0

-6 792

-13 922

-6 792

-13 922

Intäkter
Skatteintäkter
Statsbidrag
Statsbidrag (välfärdsmiljarder/flyktingbaserat)
Finansiella Intäkter
Internränta 1,75 % (VA-kollekt.)
Summa intäkter

Kostnader
Pensionskostnader
Interna pensionskostnader
Tillkommer kapitaltjänst 2018
Under budgetåret aktiverade avskrivningar
Statsbidrag (kostnadsutjämning + reglering)
Finansiella kostnader
Summa kostnader

Hyresuppräkning
Tillkommer löneuppräkning 2018 jan-mar-19
Tillkommer löneuppräkning 2019 apr-maj
Tillkommer löneuppräkning 2019, jan-mar
2020
Tillkommer löneuppräkning 2020 apr-maj
Tillkommer löneuppräkning 2020, jan-mar
2021
Tillkommer löneuppräkning 2021 apr-maj
Nytt riktat/generellt sparbeting 2019-21
Kommunens beräknade resultat
Resultatutjämningsreserv
Kommunens budgeterade resultat
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-3 400
-3 000
-723 146

Regler för 2019 års budget
Driftbudgeten
Anslagsbindningen för driftbudgeten skall vara knuten till nämnd/styrelsenivå.
Nämnden/styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
kommunfullmäktige fastställer i budgeten. Samt att nämndens budget ska vara i balans och
finansierad.
Nämnderna medges rätt att besluta om omdisponering av budgeterade medel (kostnader såväl som
intäkter) i driftbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde. Beslut om omdisponering skall
anmälas till kommunstyrelsen. Övrig omdisponering beslutas av Kommunfullmäktige.

Investeringsbudgeten
Nämnderna medges rätt att besluta om omdisponering av budgeterade medel i investeringsbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde, beslut sker i ett nämndanslag men redovisning sker
per projekt i likhet med driftbudgeten. Övrig omdisponering beslutas av Kommunfullmäktige.
Undantaget är dels investeringsanslaget som avser ökad tillgänglighet i kommunen samt anslaget
för generella fastighetsinvesteringar där kommunstyrelsen ges delegation att fördela anslaget på
olika verksamheter under löpande budgetår.
Med investering avses en anskaffning för stadigvarande bruk, med en livslängd på minst tre år.
Värdet på anskaffningen skall uppgå till minst ett basbelopp. Utgiften skall öka värdet av
kommunens fasta tillgångar. Undantag från ovanstående huvudregel om värde kan medges i vissa
fall.

Uppföljning
Delårsrapport skall upprättas efter åtta månader. Delårsrapporten utformas i enlighet med kapitel 9
§ 1-3 i redovisningslagen och god redovisningssed. Budgetuppföljningsrapport som är godkänd av
nämnd eller nämnds arbetsutskott lämnas till kommunstyrelsen efter tre och åtta månader.
Därutöver upprättar kommunstyrelsens ekonomiavdelning en översiktlig månatlig ekonomisk
uppföljning efter april, maj, september och oktober.
För årsbokslut upprättas särskilda instruktioner.
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Askersunds kommun, 696 82 Askersund Besöksadress: Rådhuset
Tel: 0583-810 00 Org. nr: 212000-1983
www.askersund.se
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