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Styrning, uppföljning och utveckling  
av Askersunds kommun  

 

 

 

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 2016-2018. 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. 

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 boende- 

och livsmiljöer  

för alla! 

Gott liv hela livet! Lust att lära! 
Ett starkt 

näringsliv! 

Effektiv 

resursanvändning! 

 
 

 

 

Målstyrning 

Nämndernas externa och interna verksamhet 

 

 

 

 

Genomsyrande perspektiv: Tillgänglighet, hållbar handel och jämställdhet 
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Strategiska områden åren 2016 – 2018 
 

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.  

 

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

kommunen oavsett om det är centralort, mindre ort eller landsbygd. 

Detta ska ske genom en god planberedskap, ökad tillgänglighet och en servicenivå utifrån 

största möjliga nytta för medborgarna. 

 

Kommunfullmäktiges målformulering 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 

Adressering: Kommunstyrelsen, samtliga nämnder 

Samordningsansvar: Kommunstyrelsen 

 

 Utfall  Mål  Mål  Mål  

År 2014  2016 2017 2018 

Antal inv. 11 119  11 165  11 190  11 215  

 

 

Mål 2: Färdigställandet av antalet attraktiva boendealternativ ska utökas i kommunen. 

Indikator: Statistik från SCB 

Adressering: Kommunstyrelsen, samtliga nämnder 

Samordningsansvar: Kommunstyrelsen 

 

 Utfall  Mål  Mål  Mål  

År 2014  2016  2017 2018 

Enfamiljshus 

Lägenheter i flerfamiljshus 

 

  7  

  4 

 

20 

20 

 

20 

20 

20 

20 

 

 

 

Nuläge 
 

Kommunikationer 
 

Kollektivtrafik 
Från 16 augusti 2015 har Länstrafiken förändrat turtätheten i södra länsdelen och till Örebro. 
Förändringen innebär förutom fler turer en samordning med skolskjutsar. Elever och pendlare åker 
med samma bussar vilket besparar miljön. Sedan 2014 har antal turer ökat från ca 50 till 75. 
Antalet turer till och från Askersund ser ut enligt följande: 

Till o 
från 

Örebro 
(841) 

Örebro 
(708) 

Hallsberg 
(704 

Vretstorp 
(754) 

Laxå 
(706) 

Olshammar 
(751) 

Mariedamm 
(752) 

Närkesberg-
Skyllberg 

(753) 

Motala 
(629) 

Antal  18 6 27 3 6 5 3 1 6 
Källa: Länstrafikens busstidtabeller 2015-09-16. 
Vissa turer körs endast skoldagar och är utelämnade i statistiken. 

 

Riksväg 50 

Under 2016 startar ombyggnationen av väg 50 mellan trafikplatsen vid Stjernsund och norra 

infarten till Åsbro.Vägen är hårt belastad och är en viktig transportväg för såväl tung trafik som för 

pendlingstrafik. Det blir 2+2 körfält från Askersund till Skyllberg Södra, sedan 1+1 förbi 

Skyllberg. Från Skyllberg Norra till Åsbro byggs  2+1 körfält. Även sträckan Rude-Askersund 
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föreslås breddas till 2+2 körfält. Förbi Askersund behålls nuvarande vägbredd och mitträcke sätts 

upp, det blir 1+1 körfält. Preliminär byggstart 2016. 

Trafikverket gör mycket stora satsningar på järnvägen mellan Hallsberg och Mjölby för 

dubbelspårskapacitet, arbetet pågår i Lerbäck och Rönneshytta. 

 

Skolskjutsar 

Askersunds kommun är en till ytan vidsträckt kommun, det innebär att 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 

hösten 2015 är 536 av ca 1 100 elever fördelat enligt följande: 

 
Skola Hammar Närlunda Rönneshytta Snavlunda Sjöängen Åmmeberg Åsbro 

Antal 47 63 55 22 301 33 15 
Egen statistik från 2015-09-30 
 

Färdtjänst 

Allt fler människor bor idag hemma allt längre upp i åldrarna. Detta innebär 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 några fall sker resor till mål utanför kommunen och då handlar 

det främst om besök på USÖ. 

Totalt antal färdtjänstresor 2010-2014: 

 

 
År 2010 2011 2012 2013 2014 

Färdtjänst 5 298 5 523 5 837 6 738 7 495 

Riksfärdtjänst 63 80 67 51 66 

Kommunresor 5 1 5 7 5 

Antal resor 5 366 5 604 5 909 6 796 7 566 
Källa: Länstrafiken 

  
 
Befolkning  
För andra året i rad har befolkningen ökat något till 11 142 personer, mätpunkt augusti 2015. 

Ökningen består till största delen av invandring.  

 
 

 
Figur 1: Befolkningsutveckling i Askersund 2009-2014. Källa SCB 
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Befolkningsprognos 

Den senaste befolkningsprognosen som gjordes 2015 visar på en ganska konstant befolkning på 

cirka 11 100 invånare under de kommande åren. Askersunds kommun har en förhållandevis äldre 

befolkning. Det 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 

ökad nyinflyttning som möjliggörs genom nyproduktion av bostäder och invandring. 

 

Demografi 

Det finns i genomsnitt 110 barn och ungdomar i varje årskull i förskole- och skolåldrarna. 

Årskullarnas storlek varierar mellan 90 till 130. Ungdomarna i gymnasieåldern är något fler, cirka 

120 i varje årskull. Antalet äldre (65 år och uppåt) är drygt 3 000 och de utgör drygt  27 % av 

befolkningen, av dessa är 150 personer 90 år och äldre. Befolkningen i förvärvsarbetande åldrar 

(20-64 år) uppgår till 5 825 vilket motsvarar 52,5 % av befolkningen.  

 

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

 
Bostäder 
Kommunen har en god planberedskap för byggnation av bostäder. Bostadsförsörjnings-
programmet anger en nivå om minst 20 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. Även privata alternativ finns i bra lägen. 

 
Brottsutveckling 
I Askersunds kommun pågår ett brottsförebyggande arbete inom ramen för det Brottsförebyggande 

rådet. I rådet ingår representanter från kommunens förvaltningar samt polisen. Rådet träffas varje 

månad 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.  

 

 
 
 
 
 

Andel av totala befolkningen efter 

åldersgrupper och år 1970 1980 1990 2000 2012 

 

2013 

 

2014 

förskola & grundskola (0-14) 18,6% 19,6% 18,9% 17,7% 14,9% 14,9% 14,8% 

gymnasium (15-19) 6,2% 6,7% 6,8% 6,1% 5,6% 5,4% 5,3% 

förvärvsarbetande (20-64) 54,3% 52,2% 53,0% 56,1% 53,5% 53,1% 52,4% 

unga pensionärer (65-84) 19,5% 19,6% 19,1% 17,2% 22,8% 23,4% 24,2% 

äldre pensionärer (85-) 1,5% 1,8% 2,2% 2,9% 3,2% 3,2% 3,3% 

totalt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Gott liv hela livet! 
 

 
 

 

Kommunen ska verka för alla människors lika värde. All form av diskriminering ska motarbetas 

och förvaltningarnas verksamhet mot medborgarna ska präglas av jämställdhet och att de 

mänskliga rättigheterna respekteras och efterlevs.  

 

Våra äldre ska så långt som möjligt kunna välja när och 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 möjligt. 

Askersunds kommun ligger på topp 10 listan över kommuner med en stor inflyttning av äldre, en 

så kallad Floridakommun. Dagens pensionärer vill ha ett aktivt liv och det ska vi möjliggöra. Vårt 

bemötande och vår omsorg om alla ska präglas av lyhördhet och respekt. 

 

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. 
 

 

 

Kommunfullmäktiges målformuleringar för att uppnå detta: 
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Invånarna i Askersunds kommun ska ha ett bra hälsotillstånd 

Mål 3: Andelen invånare som skattar sitt hälsotillstånd som bra ska öka. 

Indikator: Hälsa på lika villkor, mätningen sker årligen 

Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder 

Samordningsansvar: Kommunstyrelsen 

 

 Utfall  Mål  Mål  Mål  

År 2014  2016 2017 2018 

Andel i % 68 % 72 % 76 % 80 % 

 

 

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 som lägger grunden för ett gott 

liv. Socialstyrelsen (2015) pekar ut olika så kallade skydds- och riskfaktorer som har betydelse för 

hur barn och unga utvecklas. Alla barn möter olika påfrestningar under uppväxten men barn har 

större chans att möta svårigheter på ett konstruktivt sätt om de upplever att de kan överblicka, 

förstå och se ett sammanhang i sin situation. Barn skyddas mot ohälsa genom att uppleva sin 

omvärld som begriplig och strukturerad, genom att förfoga över de resurser eller kompetenser som 

behövs för att förstå och klara livets påfrestningar samt genom att känna sig delaktiga i det som de 

är med om och att det därför lönar sig att engagera sig. Det innebär att de barn som växer upp 

under trygga och stabila förhållanden, som ger dem erfarenhet av en begriplig och förutsägbar 

tillvaro, ges helt andra förutsättningar att utveckla sådana kompetenser än de barn för vilka 

motsatsen gäller. Det är av och i familjen som barnet lär sig socialt samspel samt att hantera stress 

och konflikter. 

Miljön, såväl hemma som i förskolan eller skolan, har stor betydelse. Om den grupp barnet ingår i 

präglas av trygghet, värme och av acceptans för varandras olikheter har det mycket lättare för att 

uppleva sin omvärld begriplig än om det ständigt är osäkert på om något oförutsett ska hända.  

Det finns starka samband mellan betygen från grundskolan och framtida psykosociala problem, 

även när en rad uppväxtvillkor är desamma. För barn och unga som inte får möjligheten att lyckas i 

skolan, d.v.s. att kunna gå igenom grundskolan och bli behörig till ett nationellt program i 

gymnasieskolan och därefter få en gymnasieexamen, utgör en riskgrupp för framtida psykosociala 

problem, oavsett socioekonomisk uppväxtbakgrund.  Elever med en framgångsrik skolgång löper  

t. ex. 8–10 gånger mindre risk att hamna i allvarlig kriminalitet i ung vuxen ålder, jämfört med dem 

som inte lyckas i skolan. Detta mönster finns i alla socioekonomiska grupper. Det är alltså av 

mycket stor betydelse för barns och ungas framtid att skolan i Askersunds kommun kan ge alla 

barn det stöd de behöver för att lyckas i skolan. För de barn, unga och föräldrar som på olika sätt är 

i behov av stöd för sin utveckling med anledning av den sociala situationen, är det även angeläget 

att socialtjänsten i Askersunds kommun kan ge tidiga och verkningsfulla stödinsatser. 
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Trots att hälsan generellt sett förbättras så ökar skillnaden mellan olika grupper i samhället. Med 

utgångspunkt från medellivslängd som ett mått på folkhälsan har utvecklingen varit positiv i mer 

än ett sekel, det vill säga medellivslängden ökar. Däremot visar de senaste decennierna en tydlig 

skillnad mellan grupper med olika utbildningsnivå, där god hälsa är vanligare i gruppen med lång 

utbildning.  Skillnaderna återspeglas i både självskattad hälsa, rapporterad psykisk ohälsa samt 

dödsorsaker. Generellt upplever kvinnor inte lika god hälsa som män, trots att kvinnor har en 

längre medellivslängd. 

 

Det finns också skillnader mellan olika grupper beroende av att utbudet av välfärdstjänster inte når 

alla invånare på likvärdigt sätt, vilket kan härledas bland annat till kön, etnicitet, socioekonomisk 

bakgrund och bostadsort (Öppna jämförelser folkhälsa, Folkhälsomyndigheten 2014).   

 

Drygt hälften av männen och kvinnorna inom åldersspannet 65-79 år i Askersund uppger att de har 

en god hälsa.  

 

 

Folkhälsa 2014 Askersund Örebro län Riket 
Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, andel % 68 69 70 

Invånare 16-84 år med bra självskattad tandhälsa, andel % 74 72 73 

Invånare 16-84 år med fetma, andel %  22 18 16 

Invånare 16-84 år med nedsatt psykiskt välbefinnande, andel % 12 15 15 

Invånare 16-84 år med riskabla alkoholvanor, andel % 12 14 15 

Invånare 16-84 år med röker dagligen, andel %  12 12 11 

Källa: Kolada 

 

 

Våra äldre medborgare 

Antalet äldre ökar stadigt i Askersunds kommun. Enligt kommunens befolkningsprognos (från 

2015) ökar andelen 65-100 + under åren 2016-2018. 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 äldreboenden, så kallade särskilda boenden, som har 97 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 15 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 

Askersunds kommun har genom avtal med Migrationsverket förbundit sig att ta emot 20 

ensamkommande barn och 40 nyanlända flyktingar som beviljats uppehållstillstånd. 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 
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och ömsesidig respekt mellan människor med olika bakgrunder. Kommunens 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.  

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 egen verksamhet inom bibliotek, musikskola, konsthall, idrottsplats, sporthallar, 

fritidsgård, friluftsliv m.m. utgör en grundstomme i utbudet inom kultur- och fritidsområdet. 

Genom att ge bidrag och stöd till föreningar och folkbildning mångfaldigas utbudet av aktiviteter. 

Genom bidragen stödjer vi verksamhet som syftar till att göra det möjligt för människor att påverka 

sin livssituation och skapa engagemang. Delaktighet och inflytande är det arbetssätt som 

implementeras i kultur- och fritidsförvaltningens arbete och då i synnerhet när det gäller arbetet 

med barn och unga. 

Att möjliggöra för individer, föreningar m.fl. att bli aktiva inom kultur- och fritidsområdet skapar 

engagerade medborgare. 

Samarbeten i olika konstellationer ökar utbudet och gör att fler är delaktiga i skapandet av 

aktiviteter. Fler har då också möjlighet att påverka utbudet. Möjligheten för unga att söka medel 

för att skapa kulturarrangemang ges i ett samarbete med Region Örebro län. 

Våra fysiska och virtuella bibliotek ska vara tillgängliga för alla. Biblioteken gör det möjligt att 

studera i livets olika skeden. Biblioteken är ett verktyg för demokrati.  

Alla medborgare i kommunen bör ges goda möjligheter och tillgång till idrottsverksamhet och att 

kunna idrotta på lika villkor. Bredd- och motionsidrott i alla åldrar viktig. Kommuninvånarna ska 

kunna röra på sig spontant och i sin närmiljö. 

Kommunens invånare ska erbjudas ett aktivt, meningsfullt, rikt och varierat kultur- och fritidsliv 

oavsett geografiska, ekonomiska, fysiska och psykiska förutsättningar.   
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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.  

 

I kommunen ska vi erbjuda en skola med lust att lära, utmana och inspirera till det livslånga 

lärandet. Såväl skolan som förskolan ska präglas av flexibilitet och förändringsvilja för att 

motsvara morgondagens krav.  
 

Kommunfullmäktiges målformuleringar för att uppnå detta: 
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Bra skola bra start i livet 

Mål 4: Alla elever har senast på vårterminen i årskurs 2 tillägnat sig en god läsförståelse. 

Indikator: Egen mätning enligt Askersunds kommuns språkplan TIL  

Adressering: Grundskolan  

Samordningsansvar: Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

 

 

 

 

 
*Språkplanen antogs under 2015 därför finns inget utfall 2014 

  

Nuläge 
 

Förskola och Skola  
Skolan är den offentliga verksamhet som har allra störst betydelse för barns och ungas utveckling 

(Socialstyrelsen, 2015). Därför är det oerhört viktigt att förskolan och skolan i Askersunds 

kommun kan ge alla barn förutsättningar att uppnå de mål som anges i läroplanen. Särskilt 

betydelsefullt är det att alla barn tidigt ges möjlighet att erövra en god läsförmåga, eftersom 

förmågan att behärska skriftspråket och kunna läsa och förstå olika slags texter, är en viktig nyckel 

till kunskap inom alla skolans ämnen. Arbetet med att ge alla elever de kunskaper och färdigheter 

som den svenska skolan skall ge alla barn, börjar i förskolan, där man bland annat lägger grunderna 

genom arbetet med språklig medvetenhet. I Askersunds kommun har alla elever rätt till ledning 

och stimulans i grundskolan och grundsärskolan för att nå målen med utbildningen. Alla elever 

som är i behov av det, skall ha tillgång till extra anpassningar eller särskilt stöd för att uppnå 

kunskapskraven. 

Betyg och utbildningsnivå 
Arbetet med att öka betygsnivån omfattar bland annat satsningar på matematik genom deltagande i 

PISA 2015 samt skolverkets matematikprojekt. Satsningar görs även på tidiga insatser för ökad 

läsförståelse och åtgärder för att öka skolnärvaron. 

 

Grundskolan 

Genomsnittsligt meritvärde för elever i årskurs 9. 

 
Källa:Skolverket, Jämföreslestal 

 Utfall  Mål  Mål  Mål  

År 2014 * 2016 2017 2018 

Uppnåd läsförståelse åk 2  77 % 80 % 85 % 
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Elever i årskurs 9 som har uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) 

 
Källa:Skolverket, Jämföreslestal 

 
 
 
Skolfastigheter 
Förskole- och skolfastigheter finns från Åsbro i norr till Hammar i söder och har varierade 
standard. Snavlunda förskola/skola togs i bruk 2011 och är den senast färdigställda fastigheten. 
Uppförande av Sjöängen pågår där vår nya 6-9 skola ska införlivas tillsammans med bland annat 
bibliotek och konsertsal. Inom en femårsperiod kommer det att behövas mer lokaler i Åsbro på 
grund av stora barnkullar. Närlundaskolan har redan idag behov av fler lokaler vilket har lett till att 
fritidshemsverksamheten har flyttats till paviljonger. 
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Ett starkt näringsliv! 
 

 
 

 

Kommunen ska arbeta aktivt tillsammans med det lokala näringslivet och andra 

myndigheter och organisationer i syfte att förbättra näringslivs- och 

arbetsmarknadssituationen i kommunen.  
 

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. Detta sker bla i Utvecklingscentrum där kommunen samverkar med lokala 

företagsföreträdare. De flesta av våra arbetstillfällen finns inom industrin medan även 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. Detta sker bland annat 

genom Business Region Örebro, där kommunen tar aktivt del i arbetet. 

 

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.  

 

 

Kommunfullmäktiges målformulering för att uppnå detta: 
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Goda förutsättningar för tillväxt 

Mål 5: Företagsklimatet ska vara så bra att det vid slutet av planeringsperioden (2018) 

 har uppnåt nöjdhetsindex 77. 

Indikator: Öppna jämförelser (Insikt) 

Adressering: Kommunledningsförvaltningen, samtliga nämnder 

Samordningsansvar: Kommunstyrelsen 

 

 

 
 

 
 

 

 

Nuläge 
 

Regionen  
Det regionala samarbetet kring näringslivsfrågor sköts genom Business Region Örebro, BRO, där 

samtliga av länets tolv kommuner ingår. BRO har fem huvudsakliga 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 liksom det lokala näringslivspolitiska. Tack vare BRO kan vi hålla en hög 

strategisk nivå på arbetet, vilket annars är svårt i en mindre kommun.  

 

Arbetsmarknad  
Askersunds kommun har enligt Arbetsförmedlingens statistik vid augusti 2015 en av länets lägsta 

totala arbetslöshet, 4,5 %. Den totala arbetslösheten i Örebro län är 6,5 % och i riket 6,0 %. Den 

största arbetsgivaren är kommunen och bland de privata märks framför allt Zinkgruvan Mining, 

Munksjö Aspa Bruk, Alfapac och Skyllberg Industri. Förutom industrin är handel, turism och 

gröna näringar starka branscher.  

 

In- och utpendling 

Enligt SCB:s siffror för 2013 pendlade 863 förvärvsarbetande personer in i kommunen och 1892 ut 

(statistiken för 2014 uppdateras i december 2015).  De största pendlingsströmmarna går från 

Askersund och norrut via riksväg 50. Under tidsperioden 2001-2013 har arbetstillfällena ökat mad 

ca 600 st. 

 
Företagande  
Antalet privata arbetsplatser (företag) i Askersunds kommun är cirka 135,1 per 1000 invånare. 

Snittet för riket är 124,2. Andelen företagsamma individer (personer som driver företag) är 13,1 % 

vilket är något högre än rikssnittet. När det gäller nyföretagande ligger Askersund under rikssnittet 

med 9,1 företagsstarter  per 1000 invånare och riket på 10,8. Statistiken kommer från Svenskt 

Näringslivs sammanställning på www.foretagsklimat.se. 

 

 Utfall  Mål  Mål  Mål  

År 2014 2016 2017 2018 

Index 75 77 77 77 

http://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.  

 

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 målformulering för att uppnå detta: 
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Ekonomistyrning 
Mål 6: Kommunens ekonomiska resultatet ska på sikt uppgå till 2 % av kommunens skatteintäkter.  

Indikator: Budgeterad resultaträkning 

Adressering: Kommunledningsförvaltningen 

Samordningsansvar: Kommunstyrelsen 

 

 

 
 

 

 
*avser prognos från delårsbokslutet 2015 

 

Minskad energianvändning 

Mål 7: Kommunens samlade koldioxidutsläpp ska minska 

Indikator:  Årlig mätning vid miljödiplomering 

Adressering: Kommunstyrelsen, samtliga nämnden 

Samordningsansvar: Kommunstyrelsen 

 

 Utfall  Mål  Mål  Mål  

År 2014  2016 2017 2018 

CO2 utsläpp i ton 660 650  630  610  

 

 
 

Nuläge 
 

God ekonomisk hushållning  
God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat 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 bland annat 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.   

 Utfall  Mål  Mål  Mål  

År 2015* 2016 2017 2018 

Andel i % 1,5%  1,3 %  0,6 %  0,6 %  
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Källa: Kolada 

 
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 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 skatteintäkter och 

generella statsbidrag. Under åren 2016-2018 uppgår resultatet i genomsnitt till ca 0,7 % av 

skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta mål är även definierat som ett av fullmäktiges 

mål för särskild uppföljning (mål 6). 

 

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. 
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Det kortsiktiga målet är att intäkterna för varje enskilt år ska överstiga kostnaderna enligt 

balanskravet. Under planperioden kommer därför de årliga resultaten som mest uppgå till 

1,3 % av skatteintäkterna och de generella statsbidragen. En god ekonomisk utveckling 

måste dock bedömas över en längre tidshorisont än det enskilda året. 

 
Medarbetarna  
”Sveriges viktigaste jobb” tappar kompetens genom stora pensionsavgångar inom de närmaste 

åren. Den kommunala sektorns viktigaste uppdrag är att producera bra dagar för kommunens 

medborgare. Om det ska vara möjligt krävs mobilisering för att möta framtidens behov av 

kompetent arbetskraft. Konkurrensen om den kompetenta arbetskraften blir allt hårdare,   

på grund av att det är brist på utbildad personal och svårt att rekrytera. 27 % av kommunens 

anställda uppnår 65 års ålder under de nämaste 10 åren. Det motsvarar drygt var fjärde anställd. De 

största rektryteringsbehoven finns inom vård- och omsorgsarbeten, vilket sysselsätter flest 

medarbetare. 

 

Därför är det nödvändigt att mobilisera handlingsberedskap inför denna situation. Annars kan det i 

värsta fall inträffa störningar på väsentliga delar av den service kommunen erbjuder.  

Rekryteringen måste sättas i relation till vilken kompetens som är nödvändig, dels på kort sikt för 

att "produktionssäkra" verksamheten, dels på längre sikt för att "utvecklingssäkra" den. 

För att mobilisera handlingsberedskap måste vi veta mera om dagens personalstruktur, vilken 

kompetens personalen har och vilka behov som finns.  

 

Pensionsavgångar; anställda som uppnår 65 år de närmaste tio åren           

                        

Personalkategori 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Totalt 

Administrativ arbete 1 2 2 5 3 2 3 5 4 3 30 

Vård- och omsorgsarbete 13 9 9 15 10 11 12 6 10 12 107 

Rehab o förebyggande arbete   1     1   1       3 

Social- och kurativt arbete 1   1 1     1 1    1 6 

Skol- och barnomsorgsarbete 5 10 7 2 10 6 7 10 5 5 67 

Kultur, turism o fritidsarbete 
 

  
 

      1 
  

  1 

Teknikarbete 5 3 4 2 1 5 5 4 2 4 35 

                        

Totalt 25 25 23 25 25 24 30 26 21 25 249 

 

 

Miljöarbetet  
Askersunds kommun är miljödiplomerad. Det innebär bla att alla anställda har fått utbildning i det 
miljöarbete som genomförs i enlighet med kommunens miljöpolicy och klimatpolicy.   
Från våren 2014 samlas matavfall in för att bli biogas och biogödsel. För övrig avfallssortering 
finns för närvarande tio avfallsstationer i kommunen och en avfallscentral. Avfallscentralen 
kommer under 2016 att omlokaliseras och byggas ut i syfte att öka service och genomströmning. 
Avfallshanteringen sköts sedan 2015 i ett kommunalförbund tillsammans med tre andra 
sydnärkekommuner. 
Av kommunens fordon var 37% miljöbilsklassade vid en avstämning i september 2015. 
Askersunds kommun äger även 10 elcyklar som främst används inom hemtjänsten. 
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Perspektiven tillgänglighet, jämställdhet samt 
hållbar handel 
 
Tillgänglighet 
Kommunen har under en följd av år arbetat med målsättningen att vara tillgänglig för alla. 

Utmärkelsen tillgänglighetsflaggan har utdelats sju år i rad. Detta ställer krav på kommunen men 

sätter också Askersunds kommun på kartan. Askersund är en av få kommunen i Sverige som har 

blivit tilldelad flaggan. Flera kommuner i Sverige och internationellt 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. Stor hänsyn ska tas till funktionsnedsattas behov vid utformandet av 

offentliga anläggningar, arrangemang och informationssystem. 
 

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 

(CEMR) ”Europeisk deklaration för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå”. 

En handlingsplan har tagits 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.  

 

Hållbar handel 
Askersunds kommun är diplomerad Fairtrade City. Det innebär att kommunen engagerar sig för 

rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier 

som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete samt att butiker och arbetsplatser bjuder ut 

Fairtrade-märkta produkter till försäljning och att såväl kommunens egna arbetsplatser som 

företagen i kommunen serverar exempelvis rättvisemärkt kaffe.  

I begreppet etisk handel lägger vi även 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. 
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Ekonomiska förutsättningar 
Anvisningar 
Kommunfullmäktiges strategiska plan med budget för 2016-2018, 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 

kommunstyrelse. De mål och inriktningar som framgår av planen ska konkretiseras och omsättas i 

praktik i nämnder och kommunstyrelse 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. 

 

Den ekonomiska utvecklingen i omvärlden och 
Sverige 

Svensk ekonomi befinner sig i en konjunkturåterhämtning.  

Regeringens bedömningar över den makroekonomiska utvecklingen det senaste året visar på en 

stabil bild i den svenska ekonomin. I höstens budgetpropositionen prognostiseras en BNP ökning 

på 2,8 procent såväl 2015 som 2016. För åren 2017–2019 görs ingen prognos utan en fram-

skrivning utifrån resursutnyttjande och befintliga resurser. Regeringens bedömning färdigställdes 

den 10 augusti.  

Regeringen ser att en fortsatt återhämtning i omvärlden skapar förutsättningar för en förbättrad 

konjunkturutveckling i svensk ekonomi. I euroområdet ser återhämtningen ut att gå långsamt, även 

om utsikterna för den ekonomiska utvecklingen blivit ljusare under 2015. Den europeiska 

centralbankens expansiva penningpolitik har stimulerat exporten och förtroendet för den 

ekonomiska utvecklingen har stärkts bland både företag och hushåll. I USA fortsätter den goda 

tillväxten med en positiv utveckling av arbetsmarknaden där arbetslösheten fortsätter att minska 

under 2015.  

I Kina pågår en omställning från en tillväxt som är driven av investeringar till en tillväxt som i 

större utsträckning drivs av inhemsk konsumtion, vilket innebär lägre tillväxttakt än jämfört med 

perioden 2000–2014. Men omställningen bjuder också på stora utmaningar och den senaste tidens 

omfattande turbulens på de finansiella marknaderna i Kina kan tyda på att omställningen går sämre 

än förväntat. Regeringen poängterar att risk finns för svagare ekonomisk utveckling dels för en 

stagnation i euro-området och dels en kraftigare inbromsning i kinesisk ekonomi än vad tidigare 

prognoser visar. Även möjliga obalanser i tillgångspriser och geopolitiska konflikter i omvärlden 

bidrar till att göra prognosen mer osäker. 

Svensk ekonomi har befunnit sig i en utdragen lågkonjunktur och arbetslösheten har länge legat på 

en hög nivå kring 8 procent. Eftersom arbetskraften växt snabbt har tillväxten i sysselsättning inte 

varit tillräckligt hög för att kunna pressa tillbaka arbetslösheten. I och med att konjunkturen 

förbättras i år och nästa år bedöms efterfrågan på arbetskraft öka. Därmed ökar även 
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sysselsättningen. Det är främst inom kommunsektorn som sysselsättningen bedöms öka men även i 

näringslivets tjänstebranscher och i byggbranschen väntas sysselsättningen stiga i god takt. 

Sammantaget bedöms den kommunfinansierade sysselsättningen öka med ca 110 000 personer 

2014–2019. Medan den totala sysselsättningen ökar med över 250 000 personer. År 2018 bedöms 

arbetslösheten vara nära 6 procent.  

Inflationen är låg i hela Europa och inflationsförväntningarna långt under inflationsmålet. På sikt 

väntas dock inflationen stiga i takt med att resursutnyttjandet ökar. Även timlönerna väntas stiga 

dock i modest takt. Timlönerna bedöms öka gradvis från 2,5 % till 3,4 % år. Medan KPI ökar från 

dagens 0 till 1 % nästa år och till knappt 2 % år 2017. Därefter kommer inflationsmålet överträffas 

och KPI överstiga 3 % år 2019. 

 

Utvecklingen i Sveriges kommuner och Askersund 

I enlighet med SCB:s reviderade befolkningsframskrivning, räknas det med en betydligt större 

flyktinginvandring än tidigare. Det innebär att arbetskraften och sysselsättningen ökar och att 

skatteunderlaget därmed blir större. Men den positiva effekten begränsas av flyktinginvandrarnas 

svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Flyktingmottagandet innebär också ökade 

kostnader särskilt inom sjukvård, barnomsorg, skola och socialtjänst. Dessa kostnadsökningar är 

under de närmaste åren betydligt större än de inkomsttillskott som uppstår i form av ökade 

skatteinkomster. Belastningen på enskilda kommuner och landsting beror på i vilken grad staten 

ersätter dessa kostnader. De närmaste åren påverkas också både skatteunderlaget (minskar) och 

kommunsektorns pensionskostnader (ökar) av förändringar inom det allmänna pensionssystemet. 

 

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, 

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. Detta innebär att den kommunala skattesatsen i Askersunds 

kommun kommer att vara 21:95 år 2016, vilket är oförändrat från 2015.  

 

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 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 
 

Askersunds kommun står inför stora utmaningar i verksamheten och därmed också inom det 

personalstrategiska området. 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 förutsättningarna för att klara framtida 

utmaningar. Kommunen är en resursstark organisation och att rikta våra insatser mot gemensamma 

mål ger oss bättre förutsättningar att lyckas. 

 

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. 

 

Det finns stora utvecklingsbehov och utmaningar framför oss. Följande punkter är 

nyckelfaktorer för att lyckas:  

 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 cheferna i deras uppdrag och efterlevandet av chefpolicyn 

 Att aktivt arbeta med korttidssjukfrånvaron eftersom den fortfarande är allt för hög och den 

långa sjukfrånvaron stiger oroväckande snabbt inom vissa förvaltningar 

 Att göra en översyn av arbetsbelastning och stressnivåer inom delar av organisationen 

 Att göra förbättringar av den fysiska arbetsmiljön inom delar av organisationen 

 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 tillsammans med grannkommunerna utveckla samarbetet för att attrahera rätt medarbetare 

och därigenom klara kommande behov av kompetensförsörjning 

 

Våra strategier för perioden 2016-2018: 

 Stärka kommunens varumärke som arbetsgivare 

 Stärka ledarskapet för att ge chefer rätt förutsättningar 

 Stärka medarbetarskapet genom utbildning och tydlighet 

 Säkra kompetensförsörjningen för att kunna leverera rätt service 

 Stärka utvecklingen av det bemanningsstrategiska området för att säkra resurshushållning 

 Stärka den regionala samverkan för att stärka vårt arbetsmarknadsområde 

 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 2016-2018 har övergripande antaganden varit 

utgångspunkten: 

 Antalet invånare antas uppgå till 11 165 per 1/11-2015, till 11 190 invånare per 1/11-2016 

och till 11 215 invånare per 1/11-2017. 

 Åldersstrukturen är oförändrad. 

 Efter en skatteväxling på -0:03 kr samt en höjd utdebitering med 0:60 kr inför år 2015 blir 

därmed skattesatsen 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 2016-2018. Skatteunderlagsprognosen bygger på SKL:s bedömningar i cirkulär 

15:23 och 15:28. 

 

 

Skatteprognos             

(mkr)        

  Bokslut Budget Budget   Budget Budget   

  2014 2015 2016 2017 2018   

Skatteintäkter 443,1 473,6 496,6 518,4 541,1   

Generella statsbidrag¹ 102,7 113,7 116,8 109,0 103,3   

Summa intäkter 545,8 587,2 613,4 627,4 644,4   
         

¹ I generella statsbidrag ingår: inkomstutjämning, kostnadsutjämning,      

regleringsbidrag/avgift, fastighetsbidrag och LSS-utjämning.         

 

Budgetramar 
 

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

 Utgångspunkt är att gällande ram skrivs upp med ett pris- och personalkostnadsindex 

(prisindex används både på kostnads- och intäktssidan). 

 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 (%)         

  Budget       Budget Budget   

  2016 2017 2018   

Personalkostnadsindex¹ 3,0 3,2 3,3   

Prisindex, intäkter 0 0 0   

Prisindex, kostnader 2,2 2,4 2,6   

Personalomkostnadspåslag 38,46     

       
1 kompensation i ram är 3,0 % på hela året, vilket innebär att alla verksamheter bedöms   

  kan kompenseras fullt ut för löneutvecklingen under perioden.   

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 2015 2016 2017 2018   

Antal invånare 1/11 året innan 11 102  11 165  11 190  11 215    
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Nämndsanslag 
 

Kommunens driftbudget innehåller såväl externa som interna kostnader och intäkter. I tabellen 

nedan redovisas kommunens nettobudget per nämnd. En mer detaljerad information finns i 

nämndernas ramberäkningar. 

Drift- och investeringssammandrag netto, 2016-2018 exkl kapitaltjänst och interna poster i 

nämndsramarna. 
   

  

Nämnd/Styrelse Bokslut Budget Budget Budget Budget 

Driftbudget 2014 2015 2016 2017 2018 

Kommunstyrelsen -107 513 -120 730 -151 820 -152 020 -152 020 

Varav gemensamma besparingar  1 319 1319 0 0 0 

Varav effekter av nytt löneavtal 2015 -9158 -9 158 -9 158 -9 158 

Varav effekter av nytt löneavtal 2016 
 

10 368 10 368 10 368 

Kultur och teknik nämnden -37 026 -36 106 -7 257 -6 507 -6 007 

Sydnärkes Byggnämnd -1 267 -1 841 -2 015 -2 015 -2 015 

Kultur och teknik nämnden -16 852 -17 374 -18 538 -18 538 -18 538 

Barn- och utbildningsnämnden -164 132 -170 283 -157 147 -157 147 -157 147 

Socialnämnden -214 935 -212 950 -216 403 -215 803 -215 803 

Prisuppräkning  (till KS ram)                 
 

       -3 300 -6 850 

Effekter av  löneavtal 2017-2018 (till KS ram) 
 

  -11 060 -22 460 

  
  

  

 

  

Kapitaltjänst 2016-2017 
  

-21 500 -21 500 -21 500 

Generellt sparbeting 
  

  1 000 3 500 

Netto -541 725 -559 284 -574 680 -586 890 -598 840 
  

  
  

 
  

Finansiering i löpande priser 540 083 568 482 582 572 590 487 602 454 
  

  
  

 
  

Årets resultat (eget kapital)  -1 642 9 198 7 892 3 597 3 614 
  

  
  

 
  

Reinvesteringsbudget 
  

  
 

  

Kommunstyrelsen -862 -875 -2 400 -100 -100 

Kultur och teknik nämnden -3 277 -4 430 -4 350 -3 250 -3 250 

Kultur och teknik nämnden -1 249 -2 040 -950 -1 320 -800 

Barn- och utbildningsnämnden -1 338 -1 525 -770 -400 -400 

Socialnämnden -894 -2 735 -560 -570 -580 

Reinvesteringar -7 620 -11 605 -9 030 -5 640 -5 130 

  
  

  
 

  

Strategiska investeringar -29 057 -223 485 -137 195 -15 205 -4 955 

  
  

  
 

  

Nettoinvesteringar skattekollekt. -36 677 -235 090 -146 225 -20 845 -10 085 

  
  

  
 

  

Avgiftskollektivet 
  

  
 

  

VA- och renhållning -8 844 -27 030 -8 100 -7 600 -7 600 

  
  

  
 

  

Totalt -45 521 -262 120 -154 325 -28 445 -17 685 
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Nämndernas nettoramar uppgår 2016 till 574,3 mkr vilket är 14,9 mkr mer än föregående års 

nettoramar. Nettoramarna ökar med 2,7 %. Samtliga nämnders ramar är uppräknade med prisindex, 

efter genomförd lönerevision justeras ramarna med faktiska löneökningskostnader. 

Ett av de finansiella målen är att årets resultat på sikt ska motsvara 2 % av kommunens 

skatteintäkter och statsbidrag men för planperioden räcker det att resultatet uppgår som mest till 

1,3 % och i genomsnitt till 0,7 % av skatteintäkterna och statsbidragen. För åren 2016-2018 

motsvarar det ett samlat resultat på ca 13,5 mkr. Detta innebär att kommunen kommer att uppnå 

delar av de finansiella målen för planperioden. 

 

Investeringstakten under kommande planperiod är hög, vilket påverkar driften i stor utsträckning. 

Under åren 2016-2018 planeras investeringar på ca 200 mkr. Detta ses som en viktig del för 

fortsatt attraktivitet och förutsättning för tillväxt. 

 

 

 

Investeringsbudget 
 

Sammanlagt uppgår de planerade investeringarna till ca 200 mkr, 2016-2018. Den höga 

investeringsvolymen beror till största delen på nybyggnation av Sjöängen, grundskola och 

kulturcenter. Av den återstående investeringsbudgeten på ca 89 mkr är ca 24 mkr reinvesteringar. 

Det innebär återanskaffning av förbrukade inventarier såsom datorer, maskiner, fordon, möbler 

mm. 

Avgiftskollektivet planerar med investeringar för ca 23 mkr för perioden. 

 

 

 

 

Avgiftskollektivet 2016 2017 2018 

Vatten- och avloppsledningar 3 500 3500 3500 

VA-ledningsnät 3 650 3650 3650 

Maskininvesteringar 450 450 450 

Åsbro vattentorn 500 0 0 

Summa avgiftskollektivet 8 100 7 600 7 600 
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Skattekollektivet 2016 2017 2018 

Reinvesteringsbudget       

        

Kommunstyrelsen       

Inventarier KLF 100 100 100 

Byte bil 250 

 

  

Ärendehanteringssystem 700 

 

  

Duschrum Åmmebergs skola 300 

 

  

Duschrum Åsbro skola 250 

 

  

Entré och fönsterpartier Åsbro skola 500 

 

  

Toaletter Hamnmagasinet 300 

 

  

 
2 400 100 100 

Kultur- och tekniknämnden   

 

  

Asfalt 1 500 1 500 1 500 

Broar 200 200 200 

Parkering 400 400 400 

Maskinanskaffning gata 1 100 

 

  

Köksutrustning 850 850 850 

Maskinanskaffning städ 300 300 300 

 
4 350 3 250 3 250 

Kultur- och tekniknämnden   

 

  

Självgående gräsklippare 150 300 300 

Vertikalskärare   520   

Lekparker 150 150 150 

Badplatser 200 200 200 

Träd 150 150 150 

 
650 1 320 800 

Barn- och utbildningsnämnden   

 

  

Inventarier skola 200 200 200 

Inventarier barnomsorg 200 200 200 

Skötbord 200 

 

  

Ventilation slöjdsal 170 

 

  

 
770 400 400 

Socialnämnden   

 

  

Teknisk gemensam utrustning 60 60 60 

Sängar och lyftar 345 350 355 

Utbyte möbler 155 160 165 

 
560 570 580 

Summa reinvesteringar 8 730 5 640 5 130 
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Skattekollektivet 2016 2017 2018 

Strategiska investeringar       

Kommunstyrelsen   

 

  

Sjöängen inventarier 5 500 

 

  

Sjöängen byggnad 90 000 

 

  

Sjöängshallen 6 000 6 000   

Sjöängen utemiljö 10 000 

 

  

Sjöängen utsmyckning 2 600 

 

  

Resecentrum 8 300 

 

  

Fastighetsförvärv/exploatering 1 000 1 000 1 000 

Brandskydd Repslagaren  400 

 

  

Brandskydd förskolor 200 200 200 

Energieffektivisering 1 500 1 500 1 500 

Paviljong Närlunda skola 700 700   

Hammar skola 5 500 2 000   

Tillgänglighet 2 000 2 000 2 000 

Skyltning kommunala fastigheter 300 300   

Planeringsprogram skolskjutsar 250 

 

  

Riksväg 49 GC-väg 350 

 

  

Pendlarparkering Åsbro 300 

 

  

Infart Åsbro försköning 500 

 

  

E-arkiv   750   

E-handelsmodul till ekonomisystem   500   

 
135 400 14 950 4 700 

Kultur- och tekniknämnden   

 

  

Trädgårdsavfall 90 

 

  

Infart Åsbro 50 

 

  

Kostdataprogram  90 90 90 

Städutrustning 165 165 165 

 
395 255 255 

Kultur- och tekniknämnden   

 

  

Byte armarturer Elljusspår 1 200 

 

  

Floraparken 50 

 

  

Fiskartorget 250 

 

  

Borgmästarholmen upprustning 200 

 

  

 
1 700 0 0 

Summa strategiska investeringar 137 495 15 205 4 955 
 

Total summa investeringar 154 325 28 445 17 685 
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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   Bokslut Budget Budget Budget Budget 

  

 

2014 2015 2016 2017 2018 

  

   
  

 
  

Verksamhetens intäkter Not 1 131 098 97 073 72 664 72 964 73 164 

Verksamhetens kostnader Not 2 -653 127 -634 344 -632 111 -646 246 -660 659 

  

   
  

 
  

Avskrivningar 

 

-22 780 -26 703 -30 500 -33 584 -36 500 

  

   
  

 
  

Verksamhetens nettokostnader 

 

-544 809 -563 974 -589 947 -606 866 -623 995 

  

   
  

 
  

Skatteintäkter Not 3 443 078 473 596 496 589 518 421 541 170 

Generella statsbidrag och 

utjämning Not 4 102 721 113 693 116 750 109 042 103 339 

Finansiella intäkter Not 5 2 093 1 400 1 500 1 500 1 600 

Finansiella kostnader Not 6 -4 725 -17 249 -17 000 -18 500 -18 500 

  

   
  

 
  

Årets resultat ( eget kapital)   -1 642 7 466 7 892 3 597 3 614 

 

 

 

Noter till resultatbudget Bokslut Budget Budget 

       

Flerårsplan   

  2014 2015 2016 2017 2018 

Not 1 

  
  

 
  

Verksamhetens intäkter 204 351 157 894 108 033 108 333 108 533 

Avgår interna poster 73 253 65 300 35 369 35 369 35 369 

Verksamhetens intäkter 

  
  

 
  

enligt resultaträkningen 131 098 92 594 72 664 72 964 73 164 

  
  

  
 

  

Not 2 

  
  

 
  

Verksamhetens kostnader -749 160 -726 347 -697 980 -715 199 -732 528 

Avgår 

  

  

 

  

Interna poster -73 253 -65 300 -35 369 -35 369 -35 369 

Kapitalkostnader -22 780 -26 703 -30 500 -33 584 -36 500 

Verksamhetens kostnader  

  
  

 
  

enligt resultaträkningen -653 127 -634 344 -632 111 -646 246 -660 659 
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Noter till resultatbudget Bokslut Budget Budget 

    

Flerårsplan   

  2014 2015 2016 2017 2018 

Varav 

  

  

 

  

Kalkylerad KP -18 962 -18 950 -20 000 -20 200 -20 400 

Pensionskostnader -33 245 -31 664 -32 618 -34 743 -37 406 

  
  

  
 

  

Not 3 

  
  

 
  

Skatteintäkter, generella statsbidrag o utj. 

 
  

 
  

Skatteintäkter 443 078 473 596 496 589 518 421 541 170 

  
  

  
 

  

Not 4 

  
  

 
  

Generella statsbidrag och utjämning: 

  
  

 
  

   Inkomstutjämningsbidrag 79 239 87 526 91 473 85 767 82 827 

   Regleringsbidrag 2 554 1 011 -319 -2 324 -5 090 

   Strukturbidrag 1145 1 156 0 0 0 

   Kostnadsutjämningsavgift -10 811 -8 618 -9 289 -9 310 -9 331 

   Kommunal fastighetsavgift 23 333 23 367 24 189 24 189 24 189 

   LSS-utjämning 7 261 8 751 10 696 10 720 10 744 

  
  

  
 

  

S:a generella statsbidrag och utjämning 102 721 113 193 116 750 109 042 103 339 

  
  

  
 

  
Summa skatteintäkter o generella 

statsbidrag 545 799 586 789 613 339 627 463 644 509 

  
  

  
 

  

Not 5 

  
  

 
  

Finansiella intäkter 

  
  

 
  

Räntor på likvida medel 406 800 800 800 800 

Utdelningar 0 

 
  

 
  

Övriga finansiella intäkter 1 687 600 700 700 700 

  
  

  
 

  

Summa 2 093 1 400 1 500 1 500 1 500 

      
Not 6 

  

  

 

  

Finansiella kostnader 

  
  

 

  

Räntor på långfristiga lån -4 313 -15 149 -16 679 -17 539 -17 045 

Räntor på pensionskostnader -271 -451 -321 -961 -1 455 

Övriga kostnader -141 

 

  

 

  

  

  

  

 

  

Summa -4 725 -15 600 -17 000 -18 500 -18 500 
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Balansbudgeten 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 Budget Budget 

  

      

2016 2017 2018 

TILLGÅNGAR 

     

  

 
  

  

      

  

 
  

Anläggningstillgångar 

    

787 988 783 549 764 734 

Omsättningstillgångar 

    

90 000 100 000 110 000 

  

      
  

 
  

SUMMA  

     

877 988 883 549 874 734 

  

      
  

 
  

EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER 

 
  

 
  

  

      
  

 
  

Eget kapital 

     

244 575 248 172 251 786 

   Därav årets resultat 

   

7 892 3 597 3 614 

Avsättning för 

pensioner 

 

 

 

39 330 42 956 46 582 

Övriga avsättningar 

  

10 461 12 761 14 761 

Långfristiga skulder  

  

469 017 479 017 469 017 

Kortfristiga skulder 

  

 

114 605 100 643 92 588 

  

    
  

 
  

SUMMA   

   

 

 

877 988 883 549 874 734 

  

    
  

 

  

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER   

 

  

  

      

  

 
  

Pensionsåtaganden 

  

 

254 863 252 864 252 585 

Borgensåtaganden 

  

560 000 560 000 560 000 

Övriga åtaganden     

 

1 500 1 500 2 000 
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Kassaflödesanalysen visar hur kommunen finansierar sin verksamhet och sina investeringar. Den 

beskriver det likvida flödet inom sektorerna, den löpande verksamheten, investeringsverksamheten 

samt finansieringsverksamheten. Tabellen visar på årets kassaflöde och hur likvida medel 

förändras under året. 

 

Kassaflödesanalys       

  Budget Budget Budget 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 2016 2017 2018 

    

 

  

Årets resultat 7 892 3 597 3 614 

Justering för av- och nedskrivningar 30 500 33 584 36 500 

Övriga justeringar   

 

  

Medel från verksamheten före förändring 38 392 37 181 40 114 

av rörelsekapital   

 

  

    

 

  

Ökning/minskning kortfristiga fordringar   

 

  

Ökning/minskning förråd   

 

  

Ökning/minskning kortfristiga skulder   

 

  

Kassaflöde från löpande verksamheten 38 392 37 181 40 114 

    

 

  

INVESTERINGSVEKSAMHETEN   

 

  

Investering i materiella tillgångar -155 025 -29 145 -17 685 

Försäljning av materiella tillgångar   

 

  

Investering i finansiella tillgångar   

 

  

Försäljning av finansiella tillgångar   

 

  

Kassaflöde från investeringsverksamh. -155 025 -29 145 -17 685 

    

 

  

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   

 

  

Nyupptagna lån 125 000 10 000   

Amortering av skuld   

 

10 000 

Ökning av långfristiga fordringar   

 

  

Minskning av långfristiga fordringar   

 

  

Kassaflöde från investeringsverksamh. 125 000 10 000 10 000 

    

 

  

Periodens kassaflöde 8 367 18 036 32 429 

Likvida medel vid årets början 10 711 19 078 37 114 

Likvida medel vid årets slut 19 078 37 114 69 543 
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 Beräkning av nämndernas driftramar 
 

Kommunstyrelsen 2016 2017 2018 
  

  
  

Intäkter 
  

  

Intäkter enl. Strategiska planen -7 847 -7 847 -7 847 

Prisuppräkning  0 % 0 0 0 

Budgetjustering ny org KS §117, 2012.139     2015 -421 -421 -421 

Omorganisation Fastighet 2016 -140 -140 -140 

Summa intäkter -8 408 -8 408 -8 408 
  

  
  

Kostnader 
  

  

Kostnader enl. strategiska planen 112 933 112 933 112 933 

Ramjusteringar under 2015 

  

  

Ny tjänst Näringslivsutvecklare 500 500 500 

Lönerevision 9 158 9 158 9 158 

Lönerevision utfördelat till nämnderna -9 158 -9 158 -9 158 

Lönerevision KS 383 383 383 

Friskvårdssatsningar 400 400 400 

Prisuppräkning 501 501 501 

Budgetjustering Lerbäckshemmet (del i sparpaket från 

2012) 0 0 0 

Tillkommer budgetjustering ny org (2 tj) KF § 113, 

2014.108 1 004 1 004 1 004 

Budgetjustering ny org KS §117, 2012.139 15 186 15 186 15 186 

Ungdomsarrangemang KS §34, 2014.108 -50 -50 -50 

Hyra AME KF § 27,  2014.59 332 332 332 

Justerad kostnadsbudget 2015-12-31 131 189 131 189 131 189 

Ramjusteringar under 2016 

  

  

Kapitalkostnader  

  

  

varav internränta 2,9 % 

  

  

Interna kostnader kost/städ/service  433 433 433 

Lokalhyra  

  

  

Lönerevision  10 368 10 368 10 368 

Prisuppräkning 2,2% 1 100 1 100 1 100 

Omorganisation Fastighet  14 869 14 869 14 869 

1/2 åa arbetsledare fr TN 290 290 290 

Övriga förändringar enligt budgetberedning 2015-10-xx: 

  

  

Omvandling av kaptjbudget till driftbudget för IT-drift 1 500 1 500 1 500 

Miljöstrateg 200 600 600 

Utredningsanslag 6-tim arbetsdag 200 

 

  

Utökat medlemsbidrag Finsam 79 79 79 

Summa kostnader 160 228 160 428 160 428 
  

  
  

NETTO 151 820 152 020 152 020 
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Sydnärkes Byggnämnd 2016 2017 2018 

  
  

  

Intäkter 
  

  

Övriga intäkter enl. strategiska planen -4 767 -4 767 -4 767 

Prisuppräkning 0 % 0 0 0 

Uppjustering intäkter planer och bygglov       

Summa intäkter -4 767 -4 767 -4 767 

  
  

  

  
  

  

Kostnader 
  

  

Övriga kostnader enl. strategiska planen 6 224 6 224 6 224 

  

  

  

Ramjusteringar under 2015 

  

  

Löneöversyn SBN  118 118 118 

Prisuppräkning  19 19 19 

Justering förändrade fördelningstal 125 125 125 

Planarkitekt KF § 7   2014.159 260 260 260 

  

  

  

Justerad kostnadsbudget 2015-12-31 6 746 6 746 6 746 

  

  

  

Ramjusteringar under 2016 
  

  

Tillkommer Kapitalkostnader  

  

  

varav internränta 2,9 % 

  

  

Interna kostnader kost/städ/service  36 36 36 

  
  

  

Summa kostnader 6 782 6 782 6 782 

  
  

  

NETTO 2 015 2 015 2 015 
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Kultur- och Tekniknämnden 2016 2017 2018 

Tekniska förvaltningen 
  

  

Intäkter 
  

  

Övriga intäkter enl. strategiska planen -75 331 -75 331 -75 331 

Budgetjustering ny org KS §117, 2012.139    2015 421 421 421 

Omorganisation Park KoT § 93 2015.69     2016 458 458 458 

Omorganisation Fastighet 2016 948 948 948 

Prisuppräkning 0 %  
  

  

Avgår interna ersättningar 2015 61 000 61 000 61 000 

Tillkommer interna ersättningar 2016 -35 369 -35 369 -35 369 

Summa intäkter -47 873 -47 873 -47 873 

  
  

  

Kostnader 
  

  

Övriga kostnader enl. strategiska planen 87 479 87 479 87 479 

  

  

  

Ramjusteringar under 2015 

  

  

Löneöversyn TN  741 741 741 

Prisuppräkning  846 846 846 

Justering tjänster ny org (2 tj) -1 004 -1 004 -1 004 

Budgetjustering ny org KS §117, 2012.139 -15 186 -15 186 -15 186 

Utökad ram enl budgetberedning  2 194 2 194 2 194 

Frukostservering BOU-nämnden § 36, 2015.19 33 33 33 

Resursgrupper KF § 8 2014.148 150 150 150 
  

  
  

Justerad kostnadsbudget 2015-12-31 75 253 75 253 75 253 
  

  

  

Ramjusteringar under 2016 
  

  

Tillkommer Kapitalkostnader  

  

  

varav internränta 2,9 % 

  

  

Lokalhyra  

  

  

Interna kostnader kost/städ/service  60 60 60 

Tillkommer Prisuppräkning 2,2%  380 380 380 

Löneöversyn TN  

  

  

Resursgrupper KF § 8 2014.148 150 150 150 

Frukostservering BOU-nämnden § 36, 2015.19 65 65 65 

Omorganisation Park KoT § 93 2015.69 -4 811 -4 811 -4 811 

Omorganisation Fastighet  -15 677 -15 677 -15 677 

1/2 åa arbetsledare fr TN -290 -290 -290 

  

  

  

Övriga förändringar enligt budgetberedning 2015-10-xx: 

  

  

Ny kostorganisation  

 

-750 -1 250 
  

  
  

Summa kostnader 55 130 54 380 53 880 
  

  
  

NETTO 7 257 6 507 6 007 
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Kultur- och Tekniknämnden 2016 2017 2018 

Kultur- och Fritidsförvaltningen 
  

  

    

Intäkter 
  

  

Övriga intäkter enl. strategiska planen -1 196 -1 196 -1 196 

Prisuppräkning 0 % 
  

  

Omorganisation Park KoT § 93 2015.69   -458 -458 -458 

Summa intäkter -1 654 -1 654 -1 654 

  
  

  

  
  

  

Kostnader 
  

  

  
  

  

Övriga kostnader enl. strategiska planen 14 416 14 416 14 416 

  

  

  

Ramjusteringar under 2015 

  

  

Löneöversyn KoF  151 151 151 

Prisuppräkning  2 % 108 108 108 

Ungdomsarrangemang KS §34, 2014.108 50 50 50 

  

  

  

Justerad kostnadsbudget 2015-12-31 14 725 14 725 14 725 

  

  

  

Ramjusteringar under 2016 
  

  

Tillkommer Kapitalkostnader  

  

  

varav internränta 2,9 % 

  

  

Lokalhyror 

  

  

Interna kostnader kost/städ/service  537 537 537 

Tillkommer Prisuppräkning  2,2% 119 119 119 

Omorganisation Park KoT § 93 2015.69 4 811 4 811 4 811 

Löneöversyn 

  

  

  
  

  

Summa kostnader 20 192 20 192 20 192 

  
  

  

NETTO 18 538 18 538 18 538 
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Barn- och utbildningsnämnden 2016 2017 2018 

  
  

  

Intäkter 
  

  

Övriga intäkter enl. strategiska planen -9 904 -9 904 -9 904 

Prisuppräkning 0 % 0 0 0 

Summa intäkter -9 904 -9 904 -9 904 

  
  

  

  
  

  

Kostnader 
  

  

  
  

  

Övriga kostnader enl. strategiska planen 127 581 127 581 127 581 

  

  

  

Ramjusteringar under 2015 

  

  

Löneöversyn BoU  2 862 2 862 2 862 

Satsning på elever med särskilda behov 2 206 2 206 2 206 

Utökad budget för barnomsorg på obekväm arbetstid 700 700 700 

Prisuppräkning  288 288 288 

Ramförstärkning för säkrad lärartäthet 3 500 3 500 3 500 

Demografiska justeringar  913 913 913 

Resursgrupper KF § 8 2014.148 360 360 360 

Frukostservering BOU-nämnden § 36, 2015.19 -33 -33 -33 

  

  

  

Justerad kostnadsbudget 2015-12-31 138 377 138 377 138 377 

  

  

  

Ramjusteringar under 2016 
  

  

Tillkommer Kapitalkostnader  

  

  

varav internränta 2,9 % 

  

  

Lokalhyror 

  

  

Interna kostnader kost/städ/service  26 724 26 724 26 724 

Tillkommer Prisuppräkning 2,2%  317 317 317 

Demografiska justeringar  -547 -547 -547 

Resursgrupper KF § 8 2014.148 450 450 450 

Frukostservering BOU-nämnden § 36, 2015.19 -65 -65 -65 

  

  

  

Övriga förändringar enligt budgetberedning 2015-10: 

 

  

Motorn 1 795 1 795 1 795 

  
  

  

Summa kostnader 167 051 167 051 167 051 

  
  

  

NETTO 157 147 157 147 157 147 
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Socialnämnden 2016 2017 2018 

  
  

  

Intäkter 
  

  

Intäkter enl. strategiska planen -27 427 -27 427 -27 427 

Prisuppräkning 0 % 0 0 0 

Summa intäkter -27 427 -27 427 -27 427 

  

  

  

  
  

  

Kostnader 
  

  

Kostnader enl. strategiska planen 217 193 217 193 217 193 

  

  

  

Ramjusteringar under 2015 

  

  

Löneöversyn SN  4 281 4 281 4 281 

Prisjustering  2 % 1 060 1 060 1 060 

Demografisk justering  382 382 382 

Avgår statsbidrag anhörigstöd  -344 -344 -344 

Del av utökat ansvar 500 500 500 

Förstärkning av hemtjänsten 5 236 5 236 5 236 

Resursgrupper KF § 8 2014.148 630 630 630 

  

  

  

Justerad kostnadsbudget 2014-12-31 228 938 228 938 228 938 

  

  

  

Ramjusteringar under 2016 
  

  

Tillkommer Kapitalkostnader  

  

  

varav internränta 2,9 % 

  

  

Lokalhyra 

  

  

Interna kostnader kost/städ/service  7 579 7 579 7 579 

Tillkommer Prisuppräkning  2,2% 1 166 1 166 1 166 

Demografisk justering  1 771 1 771 1 771 

Tillkommer statsbidrag anhörigstöd  346 346 346 

Resursgrupper KF § 8 2014.148 630 630 630 

  

  

  

Övriga förändringar enligt budgetberedning 2015-10-

xx: 

  

  

Syrenen 2 300 2 300 2 300 

Socialpsykiatrin 1 100 

 

  

Bostadsanpassning 

 

500 500 

  
  

  

Summa kostnader 243 830 243 230 243 230 

  
  

  

NETTO 216 403 215 803 215 803 
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Finansförvaltningen 2016 2017 2018 

  
  

  

Intäkter 
  

  

Skatteintäkter -496 589 -518 421 -541 170 

Statsbidrag -125 765 -122 813 -120 065 

Finansiella Intäkter -1 500 -1 500 -1 600 

Internränta 2,9 % -3 000 -3 300 -3 500 

Summa intäkter -626 854 -646 034 -666 335 

  
  

  

  
  

  

Kostnader 
  

  

Pensionskostnader 32 618 34 743 37 406 

Interna pensionskostnader -20 000 -20 200 -20 400 

Under budgetåret aktiverade avskrivningar 4 000 7 084 10 000 

Statsbidrag (kostnadsutjämning + reglering) 9 015 13 771 16 726 

Finansiella kostnader 17 000 18 500 18 500 

Justering interna poster 2015 1 649 1 649 1 649 

  

  

  

Summa kostnader 44 282 55 547 63 881 

  
  

  

NETTO Finansförvaltning -582 572 -590 487 -602 454 

  
  

  

Nämndernas budgetramar 553 180 552 030 551 530 

  
  

  

Tillkommer löne- och kostnadsuppräkning 

2017 

 

14 360 14 360 

Tillkommer löne- och kostnadsuppräkning 

2018 

  

14 950 

Tillkommer kapitaltjänst 2016 21 500 21 500 21 500 

Generellt sparbeting 

 

-1 000 -3 500 

  

  

  

Kommunens budgeterade resultat -7 892 -3 597 -3 614 
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Regler för 2016 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.  

Omdisponering av budgeterade medel mellan Tekniska förvaltningen och Kultur- och 

fritidsförvaltningen beslutas av kommunfullmäktige.  

 

 

Investeringsbudgeten 
Nämnderna medges rätt att besluta om omdisponeringar av budgeterade medel i investerings-

budgeten inom två positioner verksamhet inom sitt verksamhetsområde. Beslut om omdisponering 

skall anmälas till kommunstyrelsen. Övrig omdisponering beslutas av Kommunfullmäktige. 

Undantaget är investeringsanslaget som avser ökad tillgänglighet i kommunen 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 
Varje nämnd ska lämna en översiktlig månatlig prognos till Kommunstyrelsen med början från 

mars månad (exkl juni-juli). Efter april månad ska en något mer omfattande uppföljning 

genomföras, tertialrapporten. 

Delårsrapport skall upprättas efter åtta månader i enlighet med kapitel 9 § 1-3 i redovisningslagen 

och god redovisningssed.  

För årsbokslutet upprättas särskilda instruktioner. 
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