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2021-Befolkningstillväxt och ett gott resultat 
  

  

 

Även 2021 har varit starkt präglat av pandemin 

orsakad av coronaviruset. Bortsett från den direkta 

påverkan som själva sjukdomen har så kommer 

kanske de restriktioner som vi levt under för att 

mildra sjukdomsspridningen synas under lång tid 

framöver. Det är både positiva och negativa 

effekter. Det positiva är att vi blivit bättre på att ha 

möten på distans. Det kan på sikt spara både tid och 

pengar för resor. Det negativa är att vi träffas på 

distans, vad innebär det att vi inte interagerar med 

varandra för kvaliteten i vårt arbete? Under 2021 så 

har vi hört många gånger att det inte har kunnat 

genomföras på grund av pandemin som svar på att 

något viktigt inte har blivit gjort. Framtiden får 

utvisa om medicinen var beskare än den sjukdom vi 

ville bekämpa med den.  

”De som har möjlighet att arbeta på distans ska göra 

det.” Jag tror att vi kommer att upptäcka att trots att det varit fysiskt möjligt så var det i många fall 

negativt för den verksamhet som hade behövt den personliga närvaron. Kommunal verksamhet mår 

inte bra av att för många sitter på sin kammare. Kommunikation är svårt även utan distansarbete. 

Det är glädjande att vi i Askersunds kommun har ökat med 63 invånare. Vi har under några år haft en 

befolkningstillväxt som vi hoppas ska hålla i sig. Resultatet är bättre än budgeterat vilket beror på att 

skatteintäkterna och stadsbidrag var högre än budgeterat. Nämndernas budgetavvikelser håller sig i 

stort inom vad som är acceptabelt bortsett från socialnämnden som har långvariga problem att 

komma till rätta med kostnaderna inom äldreomsorgen. Socialnämnden har ett pågående 

utvecklingsarbete för att få kontroll på ekonomin och skapa en styrning som är acceptabel utifrån 

både kvalitet och ekonomi men det går inte så fort som vi hade önskat. Vi ser också en oroande trend 

med ökade kostnader inom individ- och familjeomsorg. 

Som politiker är det naturligt att vi fördjupar oss i problemen för det är dem som behöver lösas. Men 

vi ska inte glömma de oerhört många timmar av arbetad tid i kommunen som har genererat bra vård, 

skola och fritid. Den fysiska planeringen har fått ny fart vilket ska borga för att vi kan utvecklas som 

kommun på ett bra sätt framöver. I årsredovisningen får man en lite glimt av den verksamhet i vår 

kommun som vi på det stora hela tycker fungerar väldigt bra! 

 

Caroline Dieker 

Kommunstyrelsens ordförande (M) 
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2. Förvaltningsberättelse 

2.1 Översikt över verksamhetens utveckling 
Fem år i sammandrag 2021 2020 2019 2018 2017 

Årets resultat (mkr) 23,9 8,6 -7,7 10,7 94,9 

Resultat före extraordinära poster (mkr) 23,9 8,6 -7,7 10,7 94,9 

Nettokostnadsandel (%) 96,7 98,7 101,2 98,3 85,3 

Borgensåtaganden (mkr) 714 574 533 539 510 

Långfristiga skulder (mkr) 586 502 468 452 427 

Soliditet (exkl. pensionsskuld) 35 37 37 39 37 

Soliditet (inkl. pensionsskuld) 18 17 16 16 14 

Serverade matportioner: 750 000 760 000 720 000 630 000 630 000 

Producerad mängd vatten (m³) 948 000 898 000 851 000 825 000 836 000 

  -andel ej debiterad mängd, % 26 21 18 16 16 

Antal bygglov 593* 619* 287 314 349 

Antal personer med hemtjänst 330 372 341 327 357 

Antal personer i särskilt boende 111 103 96 91 93 

Antal vuxna personer i gruppboende LSS 30 29 29 29 32 

Antal personer med personlig assistans 10 7 7 8 10 

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd 147 167 203 192 192 

Placeringar dygn i familjehem 8 207 7 266 9 803 9 303 13 377 

Placeringar dygn på institution barn 730 667 325 5 564 9 915 

Inskrivna barn i barnomsorgen (inkl. fritidshem) 901 907 924 904 823 

Antal elever i skolan 1 151 1 172 1 167 1 151 1 108 

Andelen elever med lägst betyg E i MA åk 9 (%) 87,8 74,1 82,9 91,8 91,6 

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9  208 190 213 224 213 

Antal besök huvudbibliotek 58 484** 85 151** 104 407 112 578 131 473 

*Från och med 2021 anges totalt inkomna bygglovsärenden 

**Antal besök 2021 har minskat kraftigt jämfört med 2020 och 2019 pga covid-19.

 Fakta om Askersunds kommun    

Antal invånare 31 dec 2021 11 534   Skolor, antal 6 

Landareal, km² 821   Förskolor, antal 13 

Antal invånare per km² 14   Fritidshem, antal 8 

Skatt kommunen 21:95   Kök, antal 19 

Skatt Askersund-Hammars församling 01:09   Bibliotek, antal 2 

Skatt Lerbäck och Snavlunda församlingar 01:24   Parker, yta (hektar) 65 

Mandatfördelning 2019–2022:     Parkeringsplatser, antal 1 000 

Socialdemokraterna 10   Fritidsgårdar, antal 2 

Moderaterna 8   Lekplatser, antal 44 

Sverigedemokraterna 5   Idrottsplatser, antal 1 

Centerpartiet 3   Turistbyråer, antal 1 

Vänsterpartiet 2   Äldreboenden, antal 2 

Kristdemokraterna 2   Vattenverk, producerande 4 

Miljöpartiet 1   Pumpstationer, antal 65 

Liberalerna 1   Reningsverk 5 

Landsbygdspartiet oberoende 1   Dricksvattenledningar, km 200 

Totalt 33   Spill- och dagvattenledning, km 270 
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2.2 Den kommunala koncernen 

Kommunfullmäktige är Askersunds kommuns högsta 

beslutandeorgan. Kommunen ger service inom en mängd 

olika verksamhetsområden. Den samlade kommunala 

verksamheten bedrivs i kommunens nämnds– och 

förvaltningsorganisation och de helägda bolagen. Därtill 

finns fyra kommunalförbund där Askersund ingår som 

medlem. Den mellankommunala samverkan i sydnärke är 

väl utbyggd. Askersunds kommun ingår i inte mindre än 

sex gemensamma nämnder. Askersunds kommun ingår 

även i två avtalsreglerade verksamheter, arkivverksamhet 

och folkhälsofrämjandet. Kommunen har avtal med en 

förskola som bedrivs som föräldrakooperativ. I övrigt 

finns inga privata utförare av kommunal verksamhet 

inom Askersunds kommun. Bilden nedan beskriver 

samtliga nämnder, bolag och förbund som ingår i den 

kommunala koncernen. 
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2.3 Viktiga förhållanden för resultat och 
ekonomisk ställning 
  

Antalet invånare ökar  
Vid årsskiftet hade kommunen 11 534 invånare. Det är 63 

kommuninvånare fler än för ett år sedan.  

Under året har 671 personer flyttat in till kommunen och 

572 har flyttat ut. Det innebär att kommunen har ett 

flyttningsöverskott på 99 personer som kan jämföras med 

föregående års flyttningsöverskott på 115 personer.  

  

Antalet födda har minskat jämfört med året innan. Under 

2021 föddes 92 barn i kommunen. Antalet avlidna 

invånare uppgick emellertid till 128 personer, vilket var 5 

färre än 2020. Totalt uppgår födelseunderskottet till 36 

personer 2021 mot 21 personer 2020. 

Arbetslöshet 

Arbetslösheten som andel av den registerbaserade 

arbetskraften har i princip under hela året varit länets 

andra lägsta. Per den sista december uppgick 

arbetslösheten till 4,6 % (5,6 %) inklusive personer i 

arbetsmarknadsåtgärder. Det är den lägsta arbetslösheten 

i länet, där siffran var 7,7 % (9,0 %), och under 

riksgenomsnittets 7,2 % (8,8 %). Andelen öppet 

arbetslösa var 2,3 % (2,7 %) i Askersund, vilket var 1,2 

procentenhet lägre än i riket och 1,2 procentenheter lägre 

än länet. 
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2.4 Händelser av väsentlig betydelse 
Allmänt 
Världshälsoorganisationen klassade den 11:e mars 2020 

Coronavirusets (Covid 19) utbrott som en pandemi.  

  

Askersunds kommun gjorde under början av pandemin en 

bedömning och en riskanalys hur den skulle kunna 

komma att påverka den kommunala verksamheten. 

Kommunen gjorde bedömningen att det finns en stor risk 

för ökad belastning på både den kommunala 

verksamheten och den kommunala ekonomin. 

Kommunens pandemiplan har uppdaterats och 

avstämningsmöten hålls regelbundet med berörda 

verksamheter. Även avstämningsmöte på länsnivå hålls 

regelbundet. Inventering av material och personella 

tillgångar har skett löpande under året. 

 

Delar av verksamheterna har till och från under året varit 

hårt belastade och har i olika grad blivit påverkad av den 

pågående pandemin. Till att börja med handlade arbetet 

mycket om att ställa om och anpassa verksamheterna 

utifrån de nya förutsättningar som pandemin innebar och 

former för det togs fram. Under 2021 har arbetet flutit på 

förhållandevis bra men har påverkat kommunens olika 

verksamheter på olika sätt. Både på grund av 

sjukfrånvaro och yttre omständigheter. Avseende 

ekonomin har staten skjutit till statsbidrag som har täckt 

bortfallet av skatteintäkter under året. 

Barnomsorg 
Nettokostnaden har ökat med 5,3 % jämfört med 

föregående år. Ökningen ligger högre än löneökningar 

och prisökningar och beror i huvudsak på 

volymförändringar delvis orsakade av pandemin.  

  

Antal familjer som är i behov av omsorg på obekväm 

arbetstid har minskat under 2021. Med anledning av detta 

beslutade Barn- och utbildningsnämnden att lägga ner 

nattomsorgen. En ny organisation för förskolan började 

gälla från hösten 2021.  Den nya organisationen innebär 

en sammanhållen förskola med en rektor och tre 

biträdande rektorer. Syftet med den nya organisationen är 

att få en större likvärdighet inom förskolorna i 

kommunen. Under hösten 2021 ökade antal barn med 

behov av förskola vilket har medfört behov av att öppna 

fler förskoleavdelningar och ett ökat antal anställda.  

Antal inskrivna elever på fritidshem fortsätter att minska 

mellan 2020 och 2021. 

 

  2021 2020 2019 

Nettokostnad (tkr) 79 873  75 864  74 830 

Barn i förskola 511  502  490 

Barn i fritidshem 390  405  447 

 

 

 

Grundskola 
Nettokostnaden har ökat i verksamheten med 3,4 % från 

föregående år men nettokostnaden är fortfarande lägre än 

året 2019 huvudsakligen på grund av pandemin. 

 

Grundsärskolan har haft 18 elever under 2021. 

  

Verksamheten har under 2021 fått prioritera i sitt arbete 

för att hantera corona-pandemin. Skolornas personal har 

arbetat intensivt för att följa lagar, riktlinjer och de 

nytillkomna förordningarna som har relaterat till 

pandemin. Skolorna har i hög grad kunnat hålla sina 

verksamheter öppna med enstaka veckor av växelvis 

distansundervisning för högstadiet. Under året beslutades 

om en ny skolorganisation som kommer implementeras 

med början hösten 2022 och vara klar till hösten 2023. 

 

Vård och omsorg 

Pandemin har påverkat alla verksamheter i förvaltningen 

och sjukfrånvaron har fortsatt varit hög. Detta har lett till 

att belastningen på medarbetarna varit hög och behovet 

av vikarier varit stor under året. 

 

Neddragningen av platser på Syrenen har genomförts 

under våren. Dock har det skett ett ökat behov av platser 

på Syrenen de sista månaderna på året.  

 

En ny modell för trygg hemgång har fortsatt att 

implementeras och syftet är att den enskilde ska hem i 

första hand från sjukhuset. 

 

Ett projekt har pågått sedan september kring en analys av 

hemtjänstens resursplanering uppdrag, styrning, ledning 

och resultat. Analysen ska utmynna i förslag till 

förbättringsåtgärder och ska vara klar februari 2022. 

 

Nettokostnaden för vård och omsorg ökade med 3,8 % 

jämfört med 2020. 

 

  2021 2020 2019 

Nettokostnad (tkr) 161 679  155 775  150 940 

Antal med 

hemtjänst 
330  372  341 

Beviljade timmar 

hemtjänst i oktober 
7 124  8 224  8 266 

Antal i särskilt 

boende 
111  103  96 

 

  

  2021 2020 2019 

Nettokostnad (tkr) 112 027 108 350 114 724 

Antal elever 1 151 1 172 1 167 
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Individ– och familjeomsorg 
Kostnaderna för individ- och familjeomsorgen har ökat 

med 1,6 % främst beroende på högre kostnader för vård 

för vuxna med missbruksproblem men även för 

ekonomiskt bistånd. Kostnaden för vård av unga och barn 

på HVB-hem eller familjehem har minskat något jämfört 

med 2020. 

LSS 
Kostnaderna för LSS (Lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade) har ökat med ca 0,9 mkr eller  

2,0 % under 2021.  

 

I syfte att utjämna kostnaderna för insatser enligt LSS 

mellan landets kommuner finns ett utjämningssystem. 

Sedan 2005 till 2019 har kommunen varit en 

bidragstagare i systemet. Detta innebär att kommunens 

kostnader varit högre än genomsnittet i riket. Under 2021 

betalade dock kommunen en avgift på ca 3,5 mkr.  

  

  2021 2020 2019 

Nettokostnad (tkr) 46 634 45 713 43 854 

Antal i gruppboende 30  29  29 

Antal med pers. ass. 10  7  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatten– och avlopp  
Totalt har den allmänna Va-anläggningen utökats med 49 

serviceanslutningar för dricksvatten och spillvatten.  

  

Under perioden har det inträffat 24 större vattenläckor 

vilket är betydligt fler än motsvarande period tidigare år. 

Läckorna har förstås påverkat många abonnenter som 

varit utan vatten från några timmar upp till ett par dygn. 

Flertalet har varit besvärliga att åtgärda på grund av läge 

och tjäle i marken vilket har påverkat genomförande i 

planerad drift och pågående investeringsprojekt. Antalet 

vattenläckor är en bidragande orsak till att differensen 

mellan producerat och fakturerat dricksvatten ökar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2021 2020 2019 

Nettokostnad (tkr) 20 362  20 051  19 461 

Inst. placeringar dygn 979  1 306  977 

Familjehem dygn 8 207  7 266  9 803 

Hushåll ekon. bistånd 147  167  203 

Antal hushåll med 

ekonomiskt bistånd 18-

25 år mer än 6 mån 

16  26  15 

  2021 2020 2019 

Intäkter (tkr) 37 627  33 314  30 818 

Kostnadstäck-

ningsgrad % 
109,11  93,57  91,20 

Produc. vattenmängd 

m3 
948 000 898 000 851 000 

% ej debiterad mängd 26  21  18 
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2.5 Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten 

  

Bolagsstyrning 
Styrning av de kommunala bolagen sker främst genom 

ägardirektiv och bolagsordning. Kommunfullmäktige 

utser styrelse och deltar med stämmoombud vid den 

årliga bolagsstämman. 

  

Kommunfullmäktige har under 2021 inte bedrivit någon 

målstyrning gentemot de egna bolagen. 

  

Budget med plan 
I kommunens budgetprocess ska kommunfullmäktige 

fatta beslut i juni om nämndernas driftramar, 

investeringsbudget, övergripande strategier och mål. 

Därefter ska nämnderna utifrån de givna ramarna ta 

beslut senast i december om verksamhetsplan och mål. 

Nämnderna ska i verksamhetsplanen beskriva hur de kan 

verka för att fullmäktiges mål uppfylls men också sätta 

egna mål för verksamheten. Förändras de ekonomiska 

förutsättningarna i större omfattning under hösten kan 

fullmäktige besluta om en ändringsbudget i november. I 

budgeten beskrivs även anslagsbindningen samt hur 

budgeten ska följas upp. 

 

Under 2021 gjordes avsteg från den ovan beskrivna 

budgetprocessen på grund av de osäkra ekonomiska 

förutsättningarna. Fullmäktige tog beslut om reviderade 

budgetramar i mars-21. 

 

Uppsiktsplikt och intern kontroll 
Kommunstyrelsen bedriver sin uppsiktsplikt främst 

genom intern kontroll men även genom regelbunden 

ekonomisk uppföljning. En gång per år bjuds nämnderna, 

bolagen, de största kommunalförbunden och 

gemensamma nämnderna in till kommunstyrelsen så att 

diskussioner kan föras kring både ekonomi och 

verksamhet. Ekonomisk uppföljning görs vid sex 

tillfällen under året. 

 

Intern kontroll av nämnderna bedrivs i enlighet med det 

reglemente som fullmäktige beslutat. Däremot sker ingen 

intern kontroll av bolagen från kommunstyrelsens del.

 

 

 

Nya omklädningsrum för Solberga IP.  
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2.6 God ekonomisk hushållning 
  

Finansiell analys av kommunen 
Askersunds kommun redovisade 2021 ett positivt resultat 

på 23,9 mkr mot 8,6 mkr år 2020. Investeringsvolymen 

uppgick till 152,0 mkr, vilket är 52,1 mkr mer än 2020 

och 79,6 mkr lägre än budgeterat. Självfinansieringen av 

investeringarna uppgick till 40,5 % avseende enbart de 

skattefinansierade investeringarna. Inkluderas den 

affärsmässiga delen är finansieringsgraden 42,4 %.  

  

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

för att analysera kommunens resultat, riskförhållanden, 

kapacitetsutveckling samt kontrollen över den finansiella 

utvecklingen. Detta utgör ett underlag för att bedöma 

huruvida kommunen har en god ekonomisk hushållning 

eller inte.  

  

Modellen bygger på fyra områden: resultat, kapacitet, 

risk och kontroll. 

  

Resultat 

Vilken balans har kommunen haft över sina intäkter och 

kostnader under året och över tiden? I detta avsnitt 

belyses även investeringarna. 

  

Kapacitet 

Vilken kapacitet eller förmåga har kommunen att möta 

finansiella svårigheter på lång sikt? Ju svagare kapacitet 

desto sämre förmåga att klara av framtida ekonomiska 

problem. 

  

Risk 

Finns några risker som kan påverka kommunens resultat 

och kapacitet? Här analyseras kommunens pensionsskuld 

och finansiella åtaganden. 

  

Kontroll 

Vilken kontroll har kommunen över den ekonomiska 

utvecklingen? 

  

Resultat och kapacitet 
Verksamhetens nettokostnader har ökat med 4,2 % 

mellan 2020 och 2021, medan skatteintäkter inklusive 

den kommunalekonomiska utjämningen ökade med  

5,8 %. Finansnettot blev bättre än föregående år med  

2,5 mkr vilket är 4,1 mkr bättre. 

 

 

 

Kommunens resultat uppgick 2021 till 23,9 mkr. Detta är 

15,3 mkr bättre än år 2020. Jämför man med budget är 

resultatet 9,8 mkr bättre än planerat. Nämndernas 

samlade resultat uppgick till - 3,2 mkr vid årets slut. 

Finansförvaltningen redovisar dock ett överskott på 13,0 

mkr främst beroende på att skatteintäkter och de generella 

statsbidragen ligger avsevärt över det budgeterade. 

Finansnettot har en positiv avvikelse ifrån budget med ca 

0,8 mkr och skatteintäkter/utjämning och generella 

statsbidrag avviker positivt från budget med 15,0 mkr. 

 

Årets resultat 

  2021 2020 2019 

Årets resultat i tkr 23 864  8 612  -7 713 

 - varav facknämnder -3 225  -9 227  3 675 

 - varav finansen 12 966  13 448  -3 678 

Årets resultat/skatter, % 3,3 1,3 -1,2 

  

Årets resultat i förhållande till skatter inklusive 

kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag 

uppgår till 3,3 %, vilket ska jämföras med den nivå som 

man allmänt brukar beteckna som god ekonomisk 

hushållning om 2 %.  Ett sådant resultat förbättrar 

normalt sett utrymmet för att över en längre tid 

skattefinansiera större delen av en normal 

investeringsvolym. Av tabellen framgår att det är 

finansförvaltningen som svarar för den positiva delen av 

resultatet. 
 

Driftkostnadsandel 

Procentandel 2021 2020 2019 

Verksamhetens 

nettokostnad 
91,4  92,8  95,3 

Avskrivningar 5,6  5,7  5,5 

Finansnettoandel -0,3  0,2  0,3 

Driftkostnadsandel 96,7  98,7  101,2 

   

För att uppnå och även behålla en god ekonomisk 

hushållning gäller att hålla en balans mellan kostnader 

och intäkter. För att belysa denna balans används 

driftkostnadsandelen. Denna mäter samtliga löpande 

kostnader inklusive finansnettot och relaterar detta till 

skatter och bidrag för den kommunalekonomiska 

utjämningen. Ligger driftkostnadsandelen under 100 % 

har kommunen en balans mellan kostnader och intäkter. 

För att uppnå en god ekonomisk hushållning bör måttet 

understiga 98 %. 

Skatte- och nettokostnadsutveckling 

Förändring i % 2021 2020 2019 

Skatteintäktsutveckling 5,8 2,6 3,0 

Nettokostnadsutveckling 4,2 0,2 4,1 
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Nettot av verksamhetens kostnader och intäkter 

ianspråktog 96,7 % av skatteintäkterna och de generella 

statsbidragen 2021. Avskrivningarna stod för 5,6 % och 

finansnettot för -0,3 %. Det är en tillräckligt bra nivå och 

avsevärt bättre jämfört med 2020. Totalt tog kommunens 

nettokostnader inklusive finansnetto i anspråk 96,7 % av 

skatteintäkterna. Det innebär att kommunen lever upp till 

det långsiktiga målet om en god ekonomisk hushållning.  

 

Årets investeringar 

  2021 2020 2019 

Investeringsvolym, mkr 152,0  99,9  64,4 

Investeringar/bruttokostnader % 17,7  12,2  7,9 

Nettoinvesteringar/avskrivningar % 374  257  175 

  

Askersunds kommuns investeringsvolym uppgick till 

152,0 mkr under 2021. Detta är en volym som är avsevärt 

högre än föregående år. I förhållande till budgeten 2021 

har 79,6 mkr ej investerats. I relation till kommunens 

bruttokostnad investerade kommunen 17,7 % vilket är en 

hög nivå. De senaste årens höga investeringsnivåer på 

grund av större strategiska investeringar kan endast hållas 

under några enstaka år. I jämförelse med andra 

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

  

I förhållande till avskrivningarna ligger dock kommunen 

fortfarande på en hög nivå, 374 %.  

 

Skattefinansieringsgrad av investeringarna i % 

Procent 2021 2020 2019 

Skattefinansieringsgrad av de 

totala investeringarna 
42,4  47,6  46,7 

Skattefinansieringsgrad exkl. 

taxe-kollektivens investeringar 
40,5  92,2  69,4 

  

Detta mått mäter hur stor andel av investeringarna som 

kan finansieras med de skatteintäkter som finns kvar när 

den löpande driften är finansierad. Är måttet 100 % eller 

över kan således kommunen betala alla investeringar med 

egna medel och behöver inte låna. Detta innebär att 

kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme 

stärks.  

  

Försämringen mellan 2020 och 2021 beror på den höga 

investeringsvolymen. 

  

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 

betalningsberedskap och handlingsutrymme. Måttet visar 

hur stor andel av kommunens tillgångar som finansierats 

av eget kapital. Ju högre soliditet, desto bättre finansiellt 

handlingsutrymme. Soliditeten ligger på en något lägre 

nivå än 2020 beroende på att nettoinvesteringarna ökade 

mer än det egna kapitalet.  

 

Soliditet  

Procent 2021 2020 2019 

Soliditet 35,2  36,6  36,9 

Soliditet jmf kommungruppen 10 000 

- 14 999 inv. 
46,5  46,6  47,1 

Tillgångsförändring, mkr 111,3  32,2  24,7 

Förändring av eget kapital, mkr 23,9  8,6  -7,7 

Soliditet inkl. pensionsförpliktelser 18,4  17,4  16,2 

  

För att även belysa kommunens totala skuldåtagande 

avseende pensioner kan pensionsförpliktelserna inom 

linjen räknas med. Soliditeten uppgår då till 18,5 %, 

vilket är en förbättring med 1,1 procentenheter. 

Förbättringen beror på att ansvarsförbindelsen avseende 

pensioner minskat mer än tillgångarna ökat i andel av det 

egna kapitalet. 

 

Skuldsättningsgrad 

Procent 2021 2020 2019 

Total skuldsättningsgrad 64,8 63,0 63,7 

varav avsättningsgrad     
8,8 8,4 8,1 

pensioner 

- varav långfristig 

skuldsättningsgrad 
83,9 72,5 70,0 

- varav kortfristig 

skuldsättningsgrad 
16,1 19,2 22,1 

  

Kommunens tillgångar har till 64,8 % finansierats med 

främmande kapital.  Detta mått kallas skuldsättningsgrad 

och är motsatsen till soliditet. 

  

Vid årsskiftet 2021 var 83,1 % av kommunens skulder 

långfristiga, vilket innebär att de faller till betalning om 

ett år eller senare. De kortfristiga skulderna ligger något 

lägre än 2020. Kortfristiga skulderna ska betalas inom ett 

år. Merparten av skulderna förfaller dock till betalning 

betydligt snabbare än så, ofta inom en månad. En stor del 

av de kortfristiga skulderna består av övertids– och 

semesterlöneskuld som uppgår till ca 31 mkr. 

 

Askersunds kommuns skattesats uppgår till 21,95 kr per 

skattekrona vilket är 2 öre lägre än den genomsnittliga 

skattesatsen i länet. Den totala utdebiteringen inklusive 

skatt till regionen är 33,5 % av den beskattningsbara 

förvärvsinkomsten. 
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Risk-kontroll 
Kommunens kassalikviditet har under det senaste året 

förbättrats och ligger på en förhållandevis god nivå sett 

till den stora investeringsvolymen. Detta beror på att 

stora statliga bidrag betalats ut under de senaste åren. 

Tittar man på balanslikviditeten har den förbättrats och 

ligger på en nivå om ca 111 %. Detta innebär dock att 

kommunen på kort- och medellång sikt inte behöver vidta 

alltför omfattande åtgärder för att möta betalningstoppar. 

 

  

Kommunkoncernen har sedan 2015 säkrat upp med en 

kreditförsäkran om 20 mkr att nyttja om så behövs.  
I måttet finansiella nettotillgångar ingår alla skulder och 

finansiella tillgångar som kommunen beräknas omsätta 

på medellång sikt, 10-20 år. Detta speglar den 

handlingsberedskap som ligger mellan soliditetsmåttet 

och likviditetsmåtten. 

 

 

De finansiella nettotillgångarna ökar vilket kan förklaras 

av lägre likviditet och fler långfristiga lån. 

 

Kommunens totala pensionsåtagande inklusive löneskatt 

uppgick vid årsskiftet till 294,9 mkr. 69 % av dessa avser 

åtaganden intjänade före 1998-01-01. Denna del 

redovisas inte i balansräkningen enligt kommunal 

redovisningslag utan återfinns i ansvarsförbindelsen. 

Pensionsutbetalningarna uppgår till drygt 17 mkr under 

2021 och kommer att öka kraftigt fram till 2024.  För att 

möta dessa utbetalningar har kommunen, i begränsad 

omfattning dock, avsatt medel för detta åtagande. Vid 

årsskiftet hade kommunen ca 25 mkr placerade. 

Resterande del har kommunen använt till investeringar 

för att hålla nere låneskulden. Under 2021 har ingen 

särskild inlösen av ansvarsförbindelsen gjorts. 

 

  

 

Placeringar i mkr 

Total pensionsskuld  -203,3 

DDB AO Cykliska SFB Garantum 1,5 

AO 2496, Danske Bank 5,9 

AIO Global ESG, Swedbank 4,1 

Danske bank S2059 5,1 

SEB SFB 903720 1,0 

Structurinvest förnyelsebar energi AIO 2523 4,0 

SWE0713C  1,1 

Carnegie Global, Lannebo corporate bond 1,0 

Garantum DDB AO Cykliska  bolag AIO4242 1,0 

Summa 24,7 

Återlån -178,6 

 

Prognossäkerhet och 
budgetföljsamhet 
Genom att ha en bra prognossäkerhet ges kommunen 

bättre förutsättningar att anpassa sig till förändringar som 

sker under året. Har man en prognossäkerhet under 1 % 

av kostnadsomslutningen är det att betrakta som en god 

prognossäkerhet. Budgetföljsamhet är ett annat mått på 

kommunens finansiella kontroll, avvikelsen bör ligga så 

nära noll som möjligt. Nämndernas utfall hamnade på -

3,2 mkr i bokslut 2021.  Detta är ca 0,1 mkr sämre än 

nämndernas senaste prognos upprättad i oktober 2021. 

Nämndernas prognoser utifrån ett helårsperspektiv hade 

en hög precision avseende den löpande verksamheten. 

  

Borgensåtaganden 
Borgensåtaganden uppgår till 714 mkr. Det är 135 mkr 

högre än år 2020. Ökningen beror främst på att 

Askersundsbostäder AB ökat sin låneskuld på grund av 

fler byggnadsprojekt. Huvuddelen av åtagandena  

(91,3 %) avser kommunens fyra helägda företag, 

nämligen Askersunds Rådhus AB (20 mkr), 

Askersundsbostäder AB (533 mkr), Askersunds 

Kommunfastigheter AB (29 mkr) och Askersunds 

Industrifastigheter AB (71 mkr). Risken för att 

kommunen ska infria borgensåtagandena bedöms vara 

mycket liten. 

  

Sammanställd redovisning 

Balansomslutningen uppgår till 1 874,6 mkr (1 612,8). 

Anläggningstillgångarna har ökat med 231 mkr och de 

långfristiga skulderna har ökat med 225 mkr. Soliditeten 

har försämrats från 17 % till 16 %. 

Kommunalskatt 

 2021 2020 2019 

Askersund 21,95  21,95  21,95 

Örebro län 21,97  21,91  21,91 

Riket 21,68  21,67  21,62 

Pensionsåtagande 

Mkr 2021 2020 2019 

Individuell del 22,6  20,8  24,4 

Pensionsavsättning 69  57  53 

Ansvarsförbindelse 203,3  210,4  219,8 

Summa 294,9  288,2  297,2 

Likviditet ur ett riskperspektiv 

  2021 2020 2019 

Kassalikviditet, % 13,2  6,8  24,2 

Balanslikviditet, % 110,6  78,2  86,2 

Likvida medel, mkr 16,6  9,0  35,7 

Rörelsekapital, mkr 13,5  -29,0  -20,4 

Finansiella nettotillgångar 

Mkr 2021 2020 2019 

Omsättningstillgångar+ 
317,8  280,6  306,6 

finans. anl.tillgångar 

Kort– och långfristiga 

skulder 
-711,6  -634,8  -615,3 

Netto -393,8  -353,9  -308,7 
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Koncernens resultat i tkr 

Askersunds kommun 23 864  

Askersundsbostäder AB 261 

Askersunds Industrifastigheter AB -620 

Askersunds Kommunfastigheter AB -124 

Askersunds Rådhus AB 8 

Sydnärkes Kommunalförbund 0 

Sydnärkes Utbildningsförbund -411 
    

Avgår resultat inom koncernen -2 631 

Resultat 20 347 

 

 
Måluppfyllelse 
 

Målområde 1 – Mål för god ekonomiska 

hushållning 
 

Resultatet 2021 ska motsvara 2,0 % av kommunens 

skatteintäkter och generella statsbidrag vilket 

motsvarar ett resultat på 14,1 mkr vid årets slut. 

 

➢ Resultatet för 2021 blev ett överskott på 23,9 mkr. 

Det innebär att målet är uppnått. 

 

Askersunds kommun ska på sikt minska låneskulden 

genom god planering och kontroll av våra 

investeringar. 

 

➢ För 2021 uppgår investeringsvolymen till 66 % av 

budget medan upplåningen 2021 uppgår till endast 

54 % av det kalkylerade behovet för 2021. För de 

största investeringsprojekten har betalnings-planer 

begärts in från entreprenörerna så att en god 

likviditetsplanering kan hållas. Försäljning av 

kommunens ÅVC för drygt 20 mkr hjälpte till att 

förbättra likviditeten och minska lånebehovet. Det 

innebär att målet för att kunna minska låneskulden 

på sikt följs och att målet är uppfyllt. 

 

Sjukskrivningstalen hos kommunens personal ska 

minska. 

 

➢ Sjukskrivningstalen har minskat för två 

förvaltningar och ökat för tre förvaltningar under 

året för. Totalt har sjukfrånvaron minskat något 

jämfört med 2020 från 8,50% till 8,43 %. Målet är 

således uppnått. 

 

 

Askersunds kommun ska vara en attraktiv 

arbetsgivare och personalen ska känna delaktighet 

och ha rådighet att skapa en bra arbetsmiljö. 

 

➢ Personalomsättningen har ökat jämfört med 2020 

med 3 procentenheter till 18 %. 

Målet bedöms ej vara uppnått.  

 

Kommunens lokaler och andra tillgångar ska 

underhållas så att de bibehåller funktionalitet och en 

lång livslängd. Vägar, gator, grönområden och andra 

offentliga ytor ska vara välvårdade. 

Underhållsskulden ska minska och investerings-

besluten ska vara väl underbyggda. 

 

➢ Redovisning ifrån Askersundsbostäder AB indikerar 

att den satta hyresnivån för de förvaltade 

verksamhetslokalerna är anpassad till kostnader och 

underhåll. Askersunds kommun och 

Askersundsbostäder AB träffas regelbundet i 

förvaltningsmöten där fastighetens drift- och 

reinvesteringsbehov diskuteras. Därutöver har 

underhållsskulden minskat genom att det planerade 

underhållet har utökats från 56 kr/kvm till 70 

kr/kvm. Med planerade reinvesteringar så kommer 

underhållsskulden även fortsättningsvis att arbetas 

bort. Med syfte att minska underhållsskulden på 

beläggningen på kommunala gator och vägar har 

Kommunfullmäktige avsatt sammanlagt 16,65 mkr 

2022–2026 för ett ökat beläggningsunderhåll. Under 

2022 prioriteras beläggningsåtgärder på gång- och 

cykelvägar. Målet är delvis uppnått. 

 

 
Målområde 2 – De kommunala 
kärnverksamheterna 

 

Utbildning 
 

Andelen elever med god läsförståelse ska öka. 

 

➢ Utfallet för 2021 på 77 % ligger under det uppsatta 

målet på 100 %. Utfallet är också något lägre 

jämfört med 2019 (84 %) och 2020 (78 %). 

Förvaltningen bedömer inte utfallet som signifikant 

avvikande jämfört med tidigare år och det går inte 

att utläsa någon trend utifrån statistiken. Faktum 

kvarstår, 23 % av eleverna har inte uppnått 

tillräckligt god läsförståelse för årskurs 2. Målet 

behöver dock följas upp mer riktat det vill säga att 

man följer enskilda klassers förbättringsarbete. Det 

innebär att målet ej är uppnått. 

 

Andelen elever behöriga till gymnasiet ska öka. 

 

➢ Andelen elever behöriga till gymnasieskolans 

samtliga områden har ökat 2021. Exempelvis så har 

behörigheten till yrkesprogrammen ökat från 70,6 

föregående år till 84,7 % 2021.  Även det här målet 

behöver dock följas upp mer riktat det vill säga att 

man följer enskilda klassers förbättringsarbete. Det 

innebär att målet är uppnått. 

 

Barn som behöver stöd ska få det tidigt i livet. 

 

➢ Projekt TABB, tillsammans för alla barns bästa har 

fortsatt under året. Projektet ska utveckla ett 

gemensamt arbetssätt och synsätt i de olika 

verksamheterna och inblandande ska prata samma 

språk. Projektet ska stärka samverkan mellan hälso- 
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och sjukvården, socialtjänsten och förskola/skola. 

Projektets övergripande arbete innebär att bygga upp 

en samverkanstruktur på tjänstemannanivå som är 

hållbar över tid genom att skapa arenor med 

gemensamma mål, rutiner, samsyn och aktiviteter. 

Under våren har ett samverksavtal tecknats mellan 

Vårdcentralen, Barn- och utbildningsförvaltningen 

och socialtjänsten.  

 

Under 2021 har ett utvecklingsarbete för att 

förtydliga insatserna kring anpassning, stöd och 

särskilt stöd genomförts. Nämnd och förvaltning har 

fördjupat kunskaperna i rådande lagstiftning i ämnet. 

En rektor i taget har redovisat på 

nämndsammanträden hur de arbetar med stödet till 

eleverna. Detta har skett i såväl förskola som 

grundskola. Projektet TSI, tidiga samordnade 

insatser är ett projekt där Askersund, Kumla, 

Hallsberg och Lekeberg samt Region Örebro län 

deltar.  Den huvudsakliga inriktningen är att 

förstärka samverkan mellan aktörer inom Region 

Örebro Län, Elevhälsa samt socialtjänst för att 

arbeta förebyggande med psykisk ohälsa hos flickor 

i mellanstadiet.  Projektet finansieras med medel 

från Skolverket. Målet är delvis uppnått.  

 

 

Äldreomsorg och vård 
 

Äldreomsorgen ska vara trygg och väldimensionerad. 

 

➢ Inom socialförvaltningen pågår ett 

kvalitetsledningssystemarbete. Arbetet ska 

genomsyra hela förvaltningen och leda till att 

säkerställa att brukaren får den insats som är 

beviljad och att insatsen är av god kvalitet. För att 

utveckla detta arbete ytterligare pågår ett intensivt 

arbete med att göra processkartläggningar inom 

förvaltningens olika områden. Processerna ska 

kartlägga hur kommunen ska arbeta med olika delar 

i verksamheterna, men det kan också påvisa saker 

som behöver förbättras. Revisorerna har i tidigare 

granskning påpekat ett antal brister som behöver 

åtgärdas för att målet ska anses vara uppfyllt. Målet 

är inte uppnått. 

 

 

Det förebyggande och rehabiliterande arbetet ska 

utvecklas. 

 

➢ Verksamheterna ska inte gå in och kompensera det 

som den enskilde redan kan utföra på egen hand. De 

vardagliga sysslorna är den bästa träningen för att 

undvika att den enskilde blir mer beroende av 

insatser från annan. Den enskilde ska i möjligaste 

mån kunna leva ett självständigt liv. I förebyggande 

syfte har Seniorkraft startats under hösten. 
Verksamheterna inom vård och omsorg har arbetat 

med genomförandeplaner för att få en hög 

delaktighet i verksamheterna samt för att bibehålla 

den enskildes egna resurser. Målet är delvis uppnått. 

 

 

 

Kommunens vårdtagare ska ha tillgång till kommunal 

fotvårdsterapeut. 

 

➢ I den utredning som gjordes våren 2021 framkom 

det att behovet är tillgodosett genom att fotvård 

erhålls från utbildad omvårdnadspersonal därmed 

ansågs behovet vara tillgodosett. Sjuksköterskor 

skulle ha hållit i utbildningen. På grund av hög 

arbetsbelastningen för sjuksköterskorna samt att inte 

alla tjänster varit tillsatta så har det inte gått att 

genomföra utbildningen. Istället har en film tagits 

fram som ska visas på arbetsplatsträffar samt 

introduktioner. Det har även genomförts 3 

utbildningstillfällen. Målet är inte uppnått. 

 

 

Social omsorg 
 

Sysselsättningsgraden ska vara fortsatt hög i 

arbetsmarknadsenhetens verksamhet. 

 

➢ Trots stora utmaningar har den höga 

sysselsättningsnivån inom AME kunnat 

upprätthållas. Alla som anvisas till 

arbetsmarknadsenheten har erbjudits plats. Målet är 

uppnått. 

 

 

Kommunen ska öka ”hemmaplanslösningar” inom 

individ- och familjeomsorgen. 

 

➢ Ökningen inom barn- och familj kring placeringar i 

HVB-hem och konsultstödda familjehem ligger 

fortsatt på samma nivå. Målet är att minska 

placeringar och öka kvaliteten samt hitta 

hemmaplanslösningar. En socialsekreterare arbetar 

deltid med att utöka antalet familjehem i egen regi. 

Målet är ännu inte uppnått. 

 

 

Barn som behöver stöd ska få det tidigt i livet. 

 

➢ Projekt TABB, tillsammans för alla barns bästa har 

fortsatt under året. Projektet ska utveckla ett 

gemensamt arbetssätt och synsätt i de olika 

verksamheterna och inblandande ska prata samma 

språk. Projektet ska stärka samverkan mellan hälso- 

och sjukvården, socialtjänsten och förskola/skola. 

Projektets övergripande arbete innebär att bygga upp 

en samverkanstruktur på tjänstemannanivå som är 

hållbar över tid genom att skapa arenor med 

gemensamma mål, rutiner, samsyn och aktiviteter. 

Under våren har ett samverksavtal tecknats mellan 

Vårdcentralen, Barn- och utbildningsförvaltningen 

och socialtjänsten.  

 

Under 2021 har ett utvecklingsarbete för att 

förtydliga insatserna kring anpassning, stöd och 

särskilt stöd genomförts. Nämnd och förvaltning har 

fördjupat kunskaperna i rådande lagstiftning i ämnet. 

En rektor i taget har redovisat på 

nämndsammanträden hur de arbetar med stödet till 

eleverna. Detta har skett i såväl förskola och som 

grundskola. Projektet TSI, tidiga samordnade 
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insatser är ett projekt där Askersund, Kumla, 

Hallsberg och Lekeberg samt Region Örebro län 

delat i.  Den huvudsakliga inriktningen är att 

förstärka samverkan mellan aktörer inom Region 

Örebro Län, Elevhälsa samt socialtjänst för att 

arbeta förebyggande med psykisk ohälsa hos flickor 

i mellanstadiet.  Projektet finansieras med medel 

från Skolverket. Målet är delvis uppnått.  

 

 

Kultur och fritid 
 

Samordningen för att skapa förutsättningar för fler 

aktiviteter kopplade till kultur och fritid ska öka. 

 

➢ Ny organisering av fritidsfrågorna har skapat bättre 

förutsättningar. En funktion som fritidsutvecklare 

har etablerats. Årshjul/årsplanering är framtaget. 

Nya föreningsbidragsregler har arbetats fram. 

Samarbetet med RF SISU har intensifierats. Dialog 

med nya föreningar har etablerats. Planering av 

föreningsmässa och översyn av föreningsregistret 

har inletts. Målet är uppnått. 

 

Tillgängligheten till våra idrottsanläggningar ska öka. 

 

➢ Tekniska förvaltningen som hanterar 

fastighetsfrågor har arbetat löpande med att utveckla 

och stärka det systematiska arbetet med att 

undanröja tillgänglighetshinder på och i Askersunds 

kommuns fastigheter. De senaste åtgärderna som 

genomfördes inom fritid- och idrottslokaler var att 

badplatsen i Åsbro renoverats och tillgänglig-

hetsanpassats för rullstolsburna. Närlundahallen har 

renoverats och återöppnats under hösten. En ny 

idrottshall är planerad i budgeten och kommer öka 

möjligheten för fler att få tillgång till 

idrottsanläggningar. Målet är delvis uppnått. 

 

Stödet till folkbildning ska lämnas oförändrat. 

 

➢ Stödet till folkbildningen är oförändrad och uppgår 

årligen till 591 tkr. Målet är uppnått. 

 

Målområde 3 – Tillväxt och demografi 
 

Öka andelen av befolkningen som är i yrkesverksam 

ålder. 

 

➢ Andelen invånare i åldern 20-64 är per 211231 50,6 

% av den totala befolkningen i kommunen. Det är 

samma andel som ett år tidigare. Det innebär att 

målet är delvis är uppnått. 

 

 

Arbetet med att aktualisera/omarbeta Askersunds 

kommuns översiktsplan ska påbörjas. 

 

➢ Arbetet är igång med att ta fram en ny översiktsplan 

som beräknas vara klar 2024. Projektplan är 

godkänd och översiktsplanerare är anställd och 

workshops med politiken har genomförts. Det 

innebär att målet är uppnått. 

 

 

Askersunds kommun ska arbeta för en ökad tillgång 

till digital infrastruktur. 

 

➢ Under våren har diskussioner förts med de 

marknadsaktörer som är aktiva inom kommunen. 

Med utgångspunkt från de samtalen har kommunen 

tillsammans med Region Örebro län prioriterat 

byggnader för bredbandstöd från Post- och 

telestyrelsen (PTS). Hittills har tre projekt beviljats 

stöd. Även om det kvarstår områden som saknar 

utbyggnad så bedöms att målet är uppnått. 

 

Askersunds kommun ska arbeta med att förbättra 

företagsklimatet. 

 

➢ Företagsklimatet ska stärkas så att kommunen når ett 

totalt NKI med minst värdet 81 i mätningen ”Insikt”. 

Utfallet för 2021 är en förbättring från index 73 till 

78. Målet uppgår till index 81. Målet är inte uppnått. 

 

Målområde 4 – Specifika 
utvecklingsområden 
 

Demokrati 
 

Genom föreläsningar och andra aktiviteter ska 

kommunen verka för att fler får en god kunskap och 

medvetenhet om det demokratiska systemet samt 

verka för ett samtalsklimat som kännetecknas av 

öppenhet och respekt. Information om Deklarationen 

för en stark demokrat ska läggas ut på kommunens 

webbsida. 

 

➢ 2021 år utsågs till ett demokratiår och Askersund har 

i likhet med många andra skrivit under en 

demokratideklaration där kommunen åtar sig att 

genom föreläsningar och andra aktiviteter verka för 

att fler får en god kunskap och medvetenhet om det 

demokratiska systemet, bidra till ett samtalsklimat 

som kännetecknas av öppenhet och respekt och 

lägga ut information kopplat till deklarationen på 

kommunens webbplats. Genom bland annat 

föreläsningar och andra aktiviteter har kommunen 

verkat för att fler får en god kunskap och 

medvetenhet om det demokratiska systemet: 

bokklubb och föreläsningar planeras bl.a. på temat 

journalistik i en demokrati. Demokratiinlägg har 

publicerats kontinuerligt på kommunens Facebook 

och deltagande har skett i länets demokratinätverk 

som samordnas av regionen. Målet är uppnått. 
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Digitalisering 
 

Digitaliseringen ska öka. 

 

➢ Hittills i år har kommunledningsförvaltningen 

publicerat en extern e-tjänst, ”Synpunkter och 

klagomål” och räknar med att publicera ytterligare 

en i år om skolskjutsar. Internt är tjänsten ”Digital 

anställningsprocess” nu igång. Nu finns också 

möjligheten till ”digital justering av protokoll”, 

”digital underskrift av handlingar” samt en tjänst för 

anmälan av delegationsbeslut.   

 

Förvaltningen är också sammankallande i e-

tjänstegruppen för hela kommunen som syftar till 

erfarenhetsutbyte mellan förvaltningarna vid 

utvecklingen av e-tjänster. Socialförvaltningen har 

publicerat ny e-tjänst för orosanmälan och har 

digitaliserat processen för hantering av försörjningsstöd. 

Inom barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter 

utvecklingen av ett digitalt elevregistreringssystem till ett 

modernare webbaserad version. Målet är uppnått. 

 

Integration 
 

Kommunens nya invånare ska lära sig god svenska 

och kunna få en egen försörjning. 

 

➢ Kommunens arbetsmarknadsenhet har tillsammans 

med individ- och familjeomsorgen fortsatt med 

språkförstärkningsprojektet med gott resultat. I ett 

gemensamt projekt har AME och IFO hittat metoder 

som gör att vägen till självförsörjning blivit något 

kortare. Under 2021 har de varit ca 30 personer som 

deltog i verksamheten och fick möjlighet att stärka 

sina kunskaper i svenska och därmed skapa bättre 

förutsättningar till att närma sig arbetsmarknaden. 

Verksamheten har upplevts som positiv för dessa 

deltagare och har anpassats utifrån pandemin. 
Andelen elever på SFI som klarat minst 2 kurser, av 

nybörjare två år tidigare, har ökat från 51 % 2018 till 

67 % för 2020 som är det senast inrapporterade året. 

Målet är delvis uppnått. 

 
Sammanfattning god ekonomisk 
hushållning 
 
Enligt de fem mål som ingår i målområde 1 avgörs om 

Askersunds kommun har uppnått god ekonomisk 

hushållning eller ej. Av de fem målen kan konstateras att 

tre är uppnådda, ett är delvis uppnått och ett mål har inte 

uppnåtts. Därmed kan konstateras att Askersunds 

kommun inte har uppfyllt kraven på god ekonomisk 

hushållning. 

 

 

Sammanfattning måluppfyllelse övriga 
mål 
 
Inom övriga målområden finns 17 mål beslutade av 

kommunfullmäktige. Kommunens verksamheter ska 

genom hur man bedriver sin verksamhet sträva efter att 

uppfylla fullmäktiges mål. Några målen kan rikta sig till 

en specifik verksamhet medans andra kan vara mer 

allmänt utformade och rikta sig till fler verksamheter.  

 

Målområde 2 har 12 stycken formulerade mål som genom 

att målen uppfylls förbättrar de kommunala 

kärnverksamheterna. Av de 12 målen har fyra uppnåtts, 

fyra stycken har delvis uppnåtts och fyra av målen har 

inte blivit uppnådda.  

 

Målområde 3 har fyra stycken mål som ska främja 

tillväxt och demografin i kommunen. Två av målen har 

uppnåtts och ett var har delvis uppnåtts respektive inte 

uppnåtts. 

 

Målområde 4 representerar specifika utvecklingsområden 

som fullmäktige tycker är av särskild vikt för kommunens 

framtida utveckling. Två av de tre målen har uppnåtts och 

ett har delvis uppnåtts. 

 

Sammanfattningsvis så finns det främst 5 stycken mål där 

kommunen behöver öka sina ansträngningar för att 

måluppfyllelse ska nås. 
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Övergripande perspektiv 
 

Tillgänglighet 
Att arbeta för ökad tillgänglighet, allas lika värde och god 

folkhälsa har länge varit och ska fortsätta vara centralt i 

det arbete som sker politiskt och i kommunens 

verksamheter. Dessa perspektiv genomsyrar det dagliga 

arbete som utförs. 

  

Tekniska förvaltningen som hanterar fastighetsfrågor 

jobbar med att utveckla och stärka det systematiska 

arbetet med att undanröja tillgänglighetshinder på och i 

Askersunds kommuns fastigheter. Vid om-, till- eller 

nybyggnation av skolor och förskolor byggs lokaler så de 

är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. I 

befintliga lokaler vidtas åtgärder för att göra skolmiljöer 

mer tillgängliga för barn med särskilda behov t.ex. 

hörselnedsättning, ljuskänslighet, neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Under 2021 har åtgärder utförts 

på bland annat Hammars och Åsbro skola. Förvaltningen 

vidareutvecklar underhållsystem, förvaltarmöten, 

områdesforum samt strategiska reinvesteringar och 

investeringar för verksamheternas bästa.  

 

Inom kultur- och evenemangsavdelningen planeras inköp 

och arrangemang utifrån tillgänglighet, allas likavärde 

och folkhälsa i så stor utsträckning som möjligt liksom 

det årliga Pride-evenemanget Lakeside Pride som i år 

genomfördes under vecka 42. Forskning visar att kultur 

och fritid är viktiga faktorer för folkhälsan. Genom att 

aktivt driva utveckling av evenemang, utställningar och 

kulturhuset Sjöängen som arena påverkas människors 

vardag positivt. 

 

Inom barn- och utbildningsförvaltningen inskaffas 

datorer, läsplattor och program som ökar 

inlärningsmöjligheten för barn och elever med särskilda 

behov. 

 

Allas lika värde 
År 2021 har utsetts till ett demokratiår och Askersund har 

i likhet med många andra skrivit under en 

demokratideklaration där Askersund åtar sig att genom 

föreläsningar och andra aktiviteter verka för att fler får en 

god kunskap och medvetenhet om det demokratiska 

systemet, bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av 

öppenhet och respekt och lägga ut information kopplat till 

deklarationen på kommunens webbplats.  

 

Genom bland annat föreläsningar och andra aktiviteter 

verkar kommunen för att fler får en god kunskap och 

medvetenhet om det demokratiska systemet: bokklubb 

och föreläsningar planeras bl.a. på temat journalistik i en 

demokrati. Demokratiinlägg publiceras kontinuerligt på 

kommunens Facebook och deltagande sker i länets 

demokratinätverk som samordnas av länsstyrelsen.

 

 

Folkhälsa 
Folkhälsoteamet i Sydnärke arbetar aktivt med insatser 

inom folkhälsoarbetet och följer den verksamhetsplan 

som tagits fram. Prioriterade områden är trygga 

uppväxtvillkor, levnadsvanor, delaktighet och inflytande 

samt hälsosamt åldrande. Alla områden är i fas enligt 

plan.  

 

Exempel på aktiviteter som pågår i Askersund är  

framtagande av ett reviderat ANDTS-program och 

handlingsplaner för samtliga förvaltningar. En 

suicidpreventionsplan är också under framtagande. Det 

pågår insatser till olika målgrupper för såväl barn som 

äldre. Ytterligare aktiviteter som pågår är bland annat 

projekt för ungas psykiska hälsa, dans för hälsa, 

barnrättsarbete och föräldraskap i Sverige samt 

seniorkraft.  

 

Från och med 2021 medverkar folkhälsochefen vid 

kommunledningsgruppens möten fyra tillfällen per år för 

att samordna, informera och involvera folkhälsofrågorna i 

alla verksamheter. 

 

Inom socialförvaltningen är det ett centralt mål att ta 

tillvara och utveckla det friska och ha ett rehabiliterande 

förhållningssätt i verksamheten där aktiviteter som 

promenader, gå-träning och gruppgymnastik har ökat. 

Även fritidsaktivitet och möjligheter till olika 

sammankomster har ökat. Allt utifrån den enskilda 

individens behov och möjligheter. 

 

 

 

 

 

 
 
Skridskobanan på Solberga IP 
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2.7 Balanskravsresultat 
  

 
Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på 

ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Om 

kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt 

räkenskapsår uppstår ett underskott som ska återställas 

inom de tre påföljande åren.  

 

Årets balanskravsresultat är positivt och uppgår till  

22 162 tkr vilket därmed lever upp till lagens krav.  

 

Kommunen förfogade över en resultatutjämningsreserv 

(RUR) på 21 mkr som efter kommunfullmäktiges beslut 

kan nyttjas vid konjunktursvängningar. Det beslutades att 

utnyttja medel från resultatutjämningsreserven 2019 

(-8,5 mkr) för att återställa balanskravet vilket gör att det 

återstår 12,5 mkr av fonden. 

 

Enligt gällande normering redovisas balanskravs- 

utredningen här bredvid. Balanskravsutredningen syftar 

till att visa hur balanskravsresultatet har uppstått. 

Huvudprincipen vid avstämning av balanskravet är att 

intäkterna ska överstiga kostnaderna och att 

realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna då 

avstämningen görs. Därför börjar balanskravsutredningen 

med årets resultat enligt resultaträkningen som justeras 

för samtliga realisationsvinster vid avyttring av 

anläggningstillgångar.  

 

Utmärkande för årets balanskravsresultat är att: 

- Det finns inte något historiskt underskott att 

återställa. 

- Resultatutjämningsreserven har ej utnyttjats 

under räkenskapsåret 2021. 

- Resultatutjämningsreserven uppgår 2021-12-31 

till 12,5 mkr.  

 

 

 
 
Renovering av Närlundahallen har pågått under 2021. 

 

Avstämning Balanskravet, tkr 2021 2020 

Årets resultat enligt resultaträkningen 23 864 8 612  

Reducering av samtliga 
realisationsvinster 

-1 702 -1 554 

Realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet 0 0 

Realisationsförluster enl. 

undantagsmöjlighet 
0 0 

Orealiserade vinster & förluster i 

värdepapper 
0 0 

Återföring av orealiserade vinster eller 

förluster 
0 0 

Resultat efter 

balanskravsjusteringar 
22 162 7 058 

Reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv 

0 0 

Användning av medel från 

resultatutjämningsreserv 
0 0 

Balanskravsresultat 22 162 7 058 

Balanskravsresultat från tidigare år 0 0 

Summa 22 162 7 058 

Balanskravsresultat att reglera  0  0 
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2.8 Väsentliga personalförhållanden 
 

Utan kompetent personal står kommunens verksamheter 

stilla. Vid tillbakablick i tidigare personalredovisningar 

påtalades år 2010 vikten av att vara en ”god och attraktiv 

arbetsgivare” och några år senare kunde man i 

personalredovisningen börja skönja dagens stora 

rekryteringsutmaning. Utmaningen är att hitta kompetent 

personal till vår komplexa kommunala verksamhet. 

Exempelvis annonserade vi år 2010: 152 tjänster som 

genererade 1 686 ansökningar. Det motsvarar 11 sökande 

per tjänst. Nu elva år senare annonserades 692 tjänster 

och man mottog 2 831 ansökningar, cirka 4 sökande till 

varje tjänst.  

  

Vi söker personal på en arbetsmarknad med stenhård 

konkurrens med andra arbetsgivare. Utbudet är begränsat 

och efterfrågan stor. Andra kommuner och privata 

arbetsgivare har samma rekryteringsutmaningar och 

tillgången till ny personal med rätt kompetens och 

utbildning är starkt begränsad. Det ställer stora krav på 

oss som arbetsgivare att erbjuda bra anställningsvillkor 

och en god arbetsmiljö. Störst rekryteringsbehov är det av 

omvårdnadspersonal, barnskötare, pedagoger och chefer. 

  

SKR har tagit fram nio strategier för att hantera glappet 

mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft inom de 

närmaste åren. Strategierna är följande; stöd 

medarbetarnas utveckling, stärk ledarskapet, rekrytera 

bredare, utnyttja tekniken smart, använd kompetensen 

rätt, sök nya samarbeten, prioritera arbetsmiljöarbetet, 

förläng arbetslivet och öka heltidsarbetet (vilket 

Askersunds kommun lyckats så väl med att vi lyfts fram 

som gott exempel tillsammans med tio andra kommuner). 

  

Mindre roligt att jämföra är sjukfrånvarostatistiken. En 

tillbakablick på de senaste åren visar att sjukfrånvaron 

sjönk, år 2019 var den nere på 5,91 procent för att på 

grund av Covid-19 kraftigt öka 2020 (8,50 %) och sjunka 

något 2021 (8,43 %). Sjuklönekostnaden minskade något 

från 16 787 tkr (2020) till 15 987 tkr (2021). 

Oroväckande är att långtidssjukfrånvaron ökat kraftigt 

från 20,61 % (2020) till 28,13 % (2021). Av erfarenhet så 

vet vi att långtidssjukfrånvaron har en förmåga att ”bita 

sig fast” och öka arbetsbelastningen för chefer eftersom 

den är svår att komma till rätta med.  

 

Sammanfattningsvis; personal- och kompetensförsörjning 

är tillsammans med en god arbetsmiljö framtidens 

utmaning. Den ökade sjukfrånvaron tillsammans med att 

det är svårt att rekrytera kompetent personal är en stor 

utmaning för kommunens chefer och sliter på ordinarie 

personal.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Personalstruktur 
Antalet månadsanställda har ökat med 41 st. Ökningen 

förklaras till stor del av att Sydnärkes Miljöförvaltning 

har överförts från Laxå kommun till Askersund. 

Minskningen på kommunledningsförvaltningen beror på 

att under 2020 hade man ett antal månadsavlönade s.k. 

extratjänster inom arbetsmarknadsenheten, vilket har 

upphört 2021. Vid omorganisation i början av av 2020 

delades kultur- och fritidsförvaltningen och fördes över 

dels till kommunledningsförvaltningen, dels till tekniska 

förvaltningen, vilket förklarar ökningarna inom 

förvaltningarna mellan 2019 och 2020. Andelen kvinnor 

har sakta minskat de senaste åren. Fler män har anställts 

inom traditionellt kvinnodominerade verksamheter som 

vård, skola och omsorg. 

 

Högst andel tillsvidareanställda har Samhällsbyggnad 

Sydnärke (100 %). Barn– och utbildningsförvaltningen 

har lägst andel tillsvidareanställda (69 %) pga. 

rekryteringssvårigheter, där obehöriga inte kan 

tillsvidareanställas enligt Skollagen (75 st med 

anställningsform obehöriga enligt Skollagen) och behov 

av extra resurser (39 st anställda med allmän 

visstidsanställning).  

Antalet timavlönade har ökat med 24 st, då 

rekryteringssvårigheterna märks även här. 98 av dem 

arbetar inom vård– och omsorg och 53 inom 

barnomsorg/skola.  

Antalet chefer och antalet medarbetare per chef är 

detsamma som 2020. Antalet anställda per kvinnliga 

chefer har ökat. Biträdande rektorer räknas ej fullt ut som 

chefer med personalansvar. 

 

Antalet årsarbetare har ökat med 27,6 jämfört med 

föregående år. En del av ökningen förklaras med att 

Sydnärke Miljöförvaltning förts över till Askersunds 

kommun.  

Timavlönades tid omräknat till årsarbetare har ökat med 

4. Inom BOU är ökningen nästan 11 årsarbetare. 

 

Antal 

anställda 
KLF TF SBN BOU SOC 

TOT 

2021 

TOT 

2020 

Kvinnor 43 81 22 287 384 817 787 

Män 18 40 11 42 65 176 165 

Summa 61 121 33 329 449 993 952 

Antal anställda i kommunen 2021 2020 

Tillsvidareanställda 816 796 

Visstidsanställda 177 156 

Timavlönade 395 371 

Summa 1 388 1 323 
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Heltidsarbete som norm 2021 

Heltidsarbete som norm utgår från det kollektivavtal 

mellan SKR och fackförbundet Kommunal som 

tecknades på nationell nivå 2016 för att öka andelen 

heltidsarbetande. Avtalet har förlängts att gälla tom 2024 

och innehåller nu även formuleringar om att minska 

antalet tidsbegränsade anställningar och öka andelen 

arbetad tid som utförs av ordinarie omsorgspersonal. 

Bakgrunden är bl.a. välfärdens behov av personal och den 

ökade efterfrågan av välfärdstjänster. Genom att befintlig 

personal i högre grad arbetar heltid kan 

rekryteringsbehovet minska och kommunen uppfattas 

som en attraktiv arbetsgivare. Att fler arbetar heltid bidrar 

till en mer jämställd arbetsmarknad och i förlängningen 

också ett mer jämställt samhälle. Den enskilde får en 

ökad inkomst, vilket medför bl.a. en högre 

föräldrapenning men framförallt en högre pension. 

Kommunstyrelsen antog 2017 en handlingsplan för ökad 

andel heltidsarbetande inom Kommunals avtalsområde 

där målet för Askersunds kommun är att den 31 maj 2021 

ska andelen heltidsarbetande ha ökat till 75 %. 

  

Målet är inte uppfyllt då andelen heltidsarbetande i 

kommunals avtalsområde i maj 2021 uppgick till 65 % 

vilket ändå är en ökning med 15 % jämfört med när 

avtalet tillkom. 

 

 

Åldersstruktur 
Ålderssammansättningen bland medarbetarna har 

förändrats något, då andelen yngre medarbetare (39 år 

och yngre) har ökat och andelen anställda (40–49) år har 

minskat. Även andelen över 50 år har ökat. 

 

Fortfarande har Askersunds kommun en något högre 

andel äldre (över 50 år) än länets kommuner samt 

kommungruppen hade 2020. Medelåldern hos de 

anställda är 46 år, ett år mer än medelåldern i länet samt 

kommungruppen. 

 

 
Personal- och kompetensförsörjning  
Den offentliga sektorns framtida personalförsörjning har 

diskuterats de senaste åren. Nu är framtiden här. 

Pensionsavgångarna fortsätter på en hög nivå då 

femtiotalisterna börjar gå i pension. Arbetsmarknaden är 

mycket god för vissa grupper och det för med sig att 

personalomsättningen ökar. Rekryteringsbehovet har ökat 

de senaste tre åren. Det är brist på utbildad personal och 

svårt att rekrytera till vissa verksamheter. 

Rekryteringssvårigheterna medför ett ökat behov av 

tidsbegränsade anställningar av personal som saknar, för 

befattningen, relevant utbildning men även dessa är svåra 

att rekrytera. 

 
Under 2015 beslutades om en Personal– och 

kompetensförsörjningsplan för Askersunds kommun. Den 

innehåller en mängd aktiviteter i syfte att attrahera, 

rekrytera, behålla samt utveckla personal till de 

kommunala verksamheterna. Att stärka 

arbetsgivarvarumärket samt utveckla unika 

anställningserbjudanden måste vara en prioriterad fråga 

för Askersunds kommun. 

Personalomsättningen mäts enligt Nyckeltalsinstitutets 

definition, vilket innebär det lägsta antal av 

började/slutade relativt genomsnittligt antal anställda 

under perioden. Mätdatum här är 1 januari resp. 31 

december 2021 till skillnad mot andra tabeller som avser 

antal anställda 1 november 2021. Personalomsättningen i 

kommunen under 2021 var 18 % (2020: 15 %,           

2019: 12 %). 

Under 2021 slutade totalt 152 st tillsvidareanställda 

(2020: 126 st, 2019: 137 st). 16 st avgick med pension 

(2020: 18 st, 2019: 30 st) och 79 st slutade på egen 

begäran (2020: 70 st, 2019: 65 st). Övriga bytte tjänst 

inom kommunen eller avslutades av annan orsak. 

26 % av kommunens tillsvidareanställda uppnår 65 års 

ålder under de närmaste tio åren. Det är mer än var fjärde 

anställd idag. Den största gruppen relativt sett, 45 %, som 

uppnår 65 års ålder inom tio år är anställda inom kultur, 

turism och fritidsarbete, men det handlar om få personer. 

De största rekryteringsbehoven till antalet kommer att 

uppstå inom vård– och omsorgsarbete där 77 anställda 

uppnår 65 års ålder inom tio år. Under de närmaste fem 

åren kommer personalförsörjningsbehovet pga. 

pensionsavgångar och personalomsättning beräknas till 

mellan 165-185 personer om året. Liksom tidigare år har 

det största rekryteringsbehovet under 2021 funnits bland 

omvårdnadspersonal.  

Rekryteringsbehovet av grundskollärare, förskollärare 

och fritidspedagoger orsakas av att tjänsterna är tillsatta 

med obehöriga pga. brist på legitimerad personal. Då 

måste tjänsterna utlysas inför varje termin/läsår. 

 
 
 
 

  Heltid      Deltid 

% 2021 2020 2021 2020 

Kvinnor 75 73 25 27 

Män 93 92 7 8 

Totalt 77,8 76,7 22,2 23,3 

Kommunal     

Kvinnor 65 62 35 39 

Män 95 90 5 10 

Totalt 70,8 66,4 29,2 33,6 

Åldersstruktur i % 2021 2020 2019 2018 

-29 år 13 13 13 14 

30-39 år 20 20 19 19 

40-49 år 23 24 24 23 

50-59 år 29 30 31 30 

60– år 15 13 13 14 

Summa 100 100 100 100 
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Arbetad tid och frånvaro 
Nettoarbetstiden 2021 har minskat med 1 % pga. en ökad 

sjukfrånvaro under pandemiåret. Vård av barn har ökat 

men motsvaras av en minskning av övriga 

föräldraledigheter, därför syns ingen större skillnad för 

den frånvarokategorin jämfört med 2020. 

 

Mer– och övertidsuttaget har ökat något. Ökningen har 

skett inom socialförvaltningen där personalförsörjningen 

varit bekymmersam under pandemin pga. en ökad 

sjukfrånvaro. 

Den totala sjukfrånvaron, mätt i % av överenskommen 

arbetstid, har minskat obetydligt jämfört med 2020. 

Korttidssjukfrånvaron motsvarar 6 % av den totala 

sjukfrånvaron jämfört med 2020 då korttidssjukfrånvaron 

var 6,75 %.  

Sjukfrånvaro 
Den ökade sjukfrånvaron som uppstod pga corona-

pandemin 2020 ser inte ut att minska, utan är kvar på 

ungefär samma nivå. Vaccinationerna har inte haft en 

direkt effekt på sjukfrånvaron. På grund av 

verksamheternas karaktär måste majoriteten av de 

anställda ändå sjukanmäla sig och stanna hemma vid 

minsta symtom. Endast en mindre andel av de anställda 

har möjlighet att arbeta hemifrån utan sjukfrånvaro. Då 

samtliga har uppmanats testa sig vid förkylningssymtom 

har risken ökat att varje sjuktillfälle förlängs med någon 

eller några extra dagar, vilket också bidrar till en högre 

sjukfrånvaro. 

 

Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron 

har ökat med en halv procentenhet och är 2,37 % av den 

totala sjukfrånvaron. Under 2021 har sammanlagt 107 st 

anställda vid något tillfälle varit sjukskrivna mer än 60 

dagar (2020: 112 st). Flest långtidssjukskrivna finns inom 

socialförvaltningen.  

Korttidssjukfrånvaron är ett prioriterat område att arbeta 

med, då en hög korttidssjukfrånvaro riskerar leda till 

långtidssjukfrånvaro vilket mycket tyder på under 2021. 

Det ökar också påfrestningen i arbetsgrupperna som då 

kan hamna i en ond cirkel av mer sjukfrånvaro.  

Under 2021 har emellertid arbetet med att få ner 

korttidssjukfrånvaron, av förklarliga skäl, varit svårt att 

fokusera på.  

Antal sjukdagar per anställd har minskat med 1 dag. 

Antalet sjuktillfällen per anställd är i princip oförändrat 

jämfört med 2020. Socialförvaltningen har flest 

sjuktillfällen och sjukdagar per anställd.  

 

Personal- och lönekostnad 

Löner och sociala avgifter har ökat med 22,9 mkr jämfört 

med 2020. Det är en ökning på 4,9 % och beror främst på 

att antalet anställda ökat. Sjuklönekostnaderna har 

minskat något, eftersom korttidsfrånvaron minskat. Då 

den totala frånvaron ändå kvarstår på samma höga nivå 

som tidigare och rekryteringssvårigheterna är påtagliga, 

så har kostnader för mer- och övertid ökat.

 

 

 

 

 

 

  

Sjukfrånvaro % 2021 2020 

Sjukfrånvaro 29 år eller yngre 5,40 6,49 

Sjukfrånvaro 30-49 år 9,35 8,51 

Sjukfrånvaro 50 år eller äldre 8,57 9,14 

Sjukfrånvaro för kvinnor 9,12 9,25 

Sjukfrånvaro för män 5,90 5,53 

Sjukfrånvaro för tillsvidareanst. 9,54 9,34 

Sjukfrånvaro för tidsbegr. anst 6,99 8,26 

Sjukfrånvaro för deltid 12,89 12,61 

Sjukfrånvaro för heltid 8,39 8,44 

Totalt 8,43 8,50 

Sjukdagar per 

anställd 
2021 2020 2019 2018 2017 

Barn– och 
utbildningsförv. 

20,8 22,8 13,9 16,6 17 

Samhällsbyggnad Sydn. 18,8 2,8 2,5 18,7 17 

Kommunledningsförv. 12,5 16,7 11,1 8,4 13 

Socialförvaltningen 41,9 42,8 30,4 35,9 32,9 

Tekniska förvaltningen 22,5 18 16,3 21,6 29,2 

Totalt 29,6 30,7 21,2 25,7 25,5 

Total sjukfrånvaro i % 2021 Varav 2020 Varav 2019 Varav 2018 Varav 2017 Varav 

Långtidsfrånvaro =  >60 dgr Total långtid Total långtid Total långtid Total långtid Total långtid 

Barn– och 
utbildningsförvaltningen 

6,39 26,06 6,88 18,16 4,14 23,16 4,95 27,61 5,14 25,24 

Samhällsbyggnad Sydnärke 5,65 61,12 1,1 - 1,01 - 5,6 59,19 5,49 79,63 

Kommunledningsförvaltningen 6,11 8,18 7,38 16,52 6,51 10,38 7,17 2,62 5,41 15,29 

Socialförvaltningen 11,07 30,78 10,81 23,83 7,69 27,74 9,15 30,76 8,36 29,57 

Tekniska förvaltningen 6,61 25,85 5,67 9,74 4,89 23,24 5,96 24,3 7,45 43,86 

Totalt kommunen 8,43 28,13 8,5 20,61 5,91 24,54 7,14 27,02 6,86 29,88 
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2.9 Förväntad utveckling 
  
En generell utveckling är att efterfrågan på 

kommunalservice ökar i framtiden främst beroende på de 

demografiska förändringarna, det vill säga fler äldre och 

fler barn. Den ekonomiska högkonjunkturen som vi har 

gynnats av under en tid kommer att mattas av. Det 

innebär att en stigande efterfrågan på kommunal service 

ska hanteras inom en snävare ekonomisk ram. Utöver 

ovanstående har Askersunds kommun stora 

investeringsbehov inom VA-verksamheten samt inom 

lokaler för skola och förskola. Med kännedom kring 

dessa faktorer har kommunfullmäktige tagit en budget för 

perioden 2022–2025 som ställer krav på effektiviseringar 

hos alla nämnder i slutet av planeringsperioden. 

Även om effekten av den pågående covid-19 pandemin 

minskar så är det istället det oroliga geopolitiska läget 

som kan komma att få stor effekt på både den kommunala 

verksamheten och ekonomin. Konflikten i Ukraina har 

redan fått stora påverkningar på världsekonomin och kan 

även orsaka stora flyktingströmmar i Europa som även 

kan förvänta nå Sverige.   

Även om det ekonomiska läget känns oroligt så spås en 

positiv utveckling under 2022 som sedan bibehålls de 

efterföljande åren. Det ekonomiska läget för landets 

kommuner har även förstärkts av statliga bidrag.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Några av de nybyggnationer av hus som skett i kommunen under året. 
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3. Finansiella rapporter 

  

 

Resultaträkning, tkr Not Kommun 2021 Kommun 2020 Koncern 2021 Koncern 2020 

Verksamhetens intäkter 3 197 856  188 767  343 567  333 992  

Verksamhetens kostnader 4 -857 409  -821 483  -973 310  -938 694  

Avskrivningar 5 -40 574  -38 942  -66 643  -63 809  

Verksamhetens nettokostnader    -700 128  -671 658 -696 386  -668 511  

Skatteintäkter 6  560 990  532 777 560 990  532 777  

Generella statsbidrag och utjämning 7 160 521 149 055 160 521  149 055  

Verksamhetens resultat   21 383 10 174 25 125  13 321  

Finansiella intäkter 8 6 659  3 363  3 610  2 070  

Finansiella kostnader 9 -4 178  -4 925  -8 388  -9 060  

Resultat efter finansiella poster   23 864 8 612 20 347  6 331  

Årets resultat 10 23 864 8 612 20 347  6 331  
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Balansräkning, tkr Not 
 Kommun 

2021 

 Kommun 

2020 

Koncern 

2021 

Koncern 

2020 

TILLGÅNGAR           

Anläggningstillgångar         

Immateriell anläggningstillgång 11  0  0  4 429  8 660  

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 12 747 030  757 260  1 366 453  1 359 232  

Maskiner och inventarier 13 42 442  47 376  52 604  58 125  

Övriga anläggningstillgångar 14 97 391  8 003  256 924  25 077  

Finansiella anläggningstillgångar 15 178 338  176 786  31 132  29 662  

Summa anläggningstillgångar  1 065 201 989 425 1 711 542 1 480 756 

 

Omsättningstillgångar 
          

Förråd 16 98  196  451  437  

Exploateringstillgångar 17 19 400  18 984  19 400  18 984  

Kortfristiga fordringar 18 103 348  75 693  123 690  94 241  

Kortfristiga placeringar  0  0  0  0  

Kassa och bank 19 16 587  8 988  19 495  18 386  

Summa omsättningstillgångar  139 433 103 861 163 036 132 048 

 

SUMMA TILLGÅNGAR 
 

 

1 204 634 

 

1 093 286 

 

1 874 578 

 

1 612 804 

      

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR & 

SKULDER 
         

Eget kapital 20        

Årets resultat   23 864  8 612  20 347  6 331  

Varav resultatutjämningsreserv   12 495  12 495  12 495  12 495  

Övrigt eget kapital   387 920  379 308  274 726  256 148  

Summa eget kapital   424 279  400 415  295 073  274 974  

           

Avsättningar          

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 21 68 577  57 218  68 693  57 342  

Övriga avsättningar 22 214  845  28 005  28 876  

Summa avsättningar  68 791 58 063 96 698 86 218 

 

Skulder 
          

Långfristiga skulder 23 585 637  501 922  1 283 780  1 058 454  

Kortfristiga skulder 24 125 927  132 886  199 027  193 158  

Summa skulder  711 564 634 808 1 482 807 1 251 612 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 
  

 

1 204 634  

 

1 093 286  

 

1 874 578  

 

1 612 804  

 

 

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 

          

Borgensåtaganden 25 713 964  578 989  4 500  4 500  

Övriga åtaganden 26 3 606  4 486  7 476  7 283  

Pensionsåtaganden 27 203 228  210 350  226 114  230 029  

Summa panter och ansvarsförbindelser   920 798  793 825  238 090  241 812  
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Kassaflödesanalys, tkr Not 
Kommun 

2021 

Kommun 

2020 

Koncern 

2021 

Koncern 

2020 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN           

Årets resultat                                              10 23 864 8 612 20 347 6 331 

Justering för av- och nedskrivningar        5 40 574 38 942 66 643 63 809 

Justering för avsättningar 21–22 11 359 4 200 10 484 4 051 

Justering för ianspråktagande avsättningar 22 -631 -155 0 0 

Övrig justering                                      28 5 899 -491 600 -2 395 

Medel från verksamheten före förändring  
  81 065 51 108 98 074 71 796 

av rörelsekapital 

Ökning/minskning periodiserade 

anslutningsavgift 
  6 102 7 305   

Ökning/minskning kortfristiga fordringar       -28 071 -3 392 -29 865 -3 835 

Ökning/minskning förråd                             16 98 3 -14 60 

Ökning/minskning kortfristiga skulder         24 -6 960 -14 719 5 869 24 551 

Kassaflöde från löpande verksamheten   52 234 40 305 74 064 92 570 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN       

Investering i immateriella anläggningar   0 0 0 3751 

Investering i materiella tillgångar   -155 264 -99 889 -302 597 -206 126 

Försäljning av materiella tillgångar   35 762 5 140 1 588 5 492 

Investering i finansiella tillgångar   -12 476 -5 143 -1 584 -1 723 

Försäljning av finansiella tillgångar   12 299 7 725 81 7 791 

Kassaflöde från 

investeringsverksamheten 
  -119 679 -92 167 -302 512 -190 816 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN       

Nyupptagna lån   100 029 75 132 254 584 90 468 

Amortering av skuld   -25 000 -50 000 -25 042 -20 000 

Ökning av långfristiga fordringar   0 0 0 0 

Minskning av långfristiga fordringar 15 15 15 15 15 

Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten 
  75 044 25 147 229 557 70 483 

Periodens kassaflöde   7 599 -26 715 1 109 -27 762 

Likvida medel vid årets början   8 988 35 703 18 386 46 148 

Likvida medel vid årets slut   16 587 8 988 19 495 18 386 
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4. Noter  
  

Not 1 Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018-

597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

samt Rådet för kommunal redovisnings (RKR) 

rekommendationer. 

Kommunkoncern och sammanställd 
redovisning 
Askersunds kommunkoncern omfattar förutom 

kommunen även aktiebolag där kommunen har ett 

väsentligt inflytande, minst 20 %. I kommunkoncernen 

ingår för 2021: 

Askersunds Rådhus AB, 100 % 

Askersundsbostäder AB, 100 % 

Askersunds Industrifastigheter AB, 100 % 

Askersunds Kommunfastigheter AB, 100 % 

Sydnärkes Utbildningsförbund, 32,37% 

Sydnärkes Kommunalförbund, 27,99% 

  

En förändring på ägarandel på Sydnärkes 

Utbildningsförbund har skett från 33,45% till 32,37%. 

Det beror på att Askersunds kommuns andel 16-19 

åringar har minskat i förhållande till de andra 

medlemskommunerna.  

   

Värdering och omräkningsprinciper 
 

Anläggningstillgångar 
Kommunen anser att värdet på en investering ska 

motsvara minst ett halvt basbelopp och ha en livslängd 

om minst tre år. Anläggningstillgångar ska värderas efter 

anskaffningstidpunkten enligt Redovisningsrådets R4. 

Kommunen har sammanställt sina anläggningstillgångar 

efter denna rekommendation. Sammanställningen har 

arkiverats i huvudboken och tillsammans med 

anläggningsregistret. 

  

Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas ursprungliga 

nettoanskaffningsvärde enligt rak nominell metod. En 

individuell bedömning av nyttjandeperioden görs för 

varje anläggning. 

  

Genomsnittlig nyttjandeperiod: 

- verksamhetsfastigheter: 10-33 år 

- fastigheter för affärsverksamhet: 25-50 år  

- publika fastigheter: 33 år 

- maskiner: 5-10 år 

- inventarier: 5-10 år 

- allmän markreserv: ingen avskrivning  

- pågående ny-, till– och ombyggnad: ingen avskrivning 

- konst: ingen avskrivning 

 

 

Komponentavskrivning 

Enligt RKR R4 Materiella anläggningstillgångar ska 

avskrivningarna spegla hur tillgångarna förbrukas. 

Skillnader på förbrukning och nyttjandeperioder på 

betydande komponenter ska beaktas. Tillgångarna ska 

delas upp på komponenter och skrivas av separat.  

 

Under 2016 övergick Askersunds kommun till 

komponentavskrivning på fastigheter och gator och 

vägar. Alla fastigheter med ett bokfört värde på minst 5 

mkr har delats upp i komponenter. Askersundsbostäder 

AB,Sydnärkes Utbildningsförbund och Sydnärkes 

kommunalförbund är de enda förbundet/bolaget, som 

ingår i Askersunds kommuns sammanställda redovisning, 

som använder komponentavskrivning.  

  

Genomsnittlig nyttjandeperiod: 

- komponenter fastighet: 12-80 år. 

- komponenter asfalt: 

bärlager ingen avskrivning 

slitlager 15-20 år 

 
Omsättningstillgångar 
Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar är 

upptagna till det belopp varmed de beräknas inflyta. 

Tomter för försäljning värderas kollektivt per 

exploateringsetapp där totala utgifterna fördelas per tomt 

utifrån yta. I anskaffningsvärdet ingår mark, andel av 

projektering och direkta utgifter för åtgärder på 

tomtmark. 

 
Finansiell leasing 
Finansiella leasingavtal med att avtalsvärde per objekt 

understigande ett halvt prisbasbelopp har klassificerats 

som ej uppsägningsbara operationella avtal och redovisas 

därför inte som anläggningstillgång. Dessa avtal ingår i 

noten för operationell leasing.   

 

Skulder och avsättningar 
Pensionsskulden redovisas enligt blandmodellen. Den 

pensionsskuld som uppkommit efter 1998-01-01 

redovisas som en avsättning i balansräkningen. 

Beräkningarna har utförts av KPA enligt RIPS i enlighet 

med RKR R10. Den årliga förändringen av 

pensionsskulden redovisas bland verksamhetens 

kostnader i resultaträkningen. Den finansiella delen av 

pensionsskuldsökningen redovisas som en finansiell 

kostnad. Delen som avser avgiftsbestämd ålderspension 

av avtalspension, inklusive löneskatt, är kostnadsförd och 

redovisas som en kortfristig skuld, då utbetalning sker i 

mars 2022.  

  

Pensionsåtaganden inklusive löneskatt som uppkommit 

före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. 

Årsarvoderade förtroendevalda får pension enligt OPF- 

KL. De förtroendevaldas pensionsskuld ingår i 

kommunens redovisning. 

Erhållna anläggningsavgifter för VA redovisas som 

förutbetald intäkt och periodiseras på 50 år. 
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Redovisningsprinciper i 

driftredovisningen 

Löner har belastats med ett personalomkostnadspålägg på 

40,15% som inkluderar sociala avgifter och 

pensionskostnader. 

 

Materiella anläggningstillgångar belastas med verklig 

avskrivningskostnad samt en kalkylränta på 1,5 % för 

årets genomsnittliga kapitalbindning. 

 

Interna kostnader för hyror för lokaler, vaktmästeri och 

kost debiteras respektive verksamhet med 

självkostnadspris. 

 

Gemensam central administration som ekonomi, personal 

och upphandling debiteras inte ut på de olika 

verksamheterna. Förutom för administration för VA-

kollektivet

 

Not 2 Uppskattningar och 

bedömningar  
 

Statsbidrag 

De extra tillskott som riksdagen beslutat om i form av 

generella stadsbidrag har intäktsredovisats i sin helhet 

enligt RKR R2. Extra generella statsbidrag redovisas som 

jämförelsestörande post i not i RR. 

 

Jämförelsestörande poster 

Jämförelsestörande poster särredovisas i not till 

resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas 

poster som är sällan förekommande och av större belopp. 

Som jämförelsestörande betraktas bl. a realisationsvinster 

samt nedskrivning av anläggningstillgångar. Även 

coronastatsbidrag och extra generella statsbidrag 

betraktas som jämförelsestörande poster och redovisas i 

not.  

Skatter 
Den preliminära slutavräkningen för år 2021 följer 

prognosen i SKRs cirkulär 21:49.  

 

Semester- och övertidsskuld 
Semester- och övertidsskuld är bokförd som en kortfristig 

skuld. Skuldförändringen bokas mot respektive 

verksamhet i resultaträkningen. 

 

  



 

  

Not 3 Verksamhetens intäkter Kommun 2021 Kommun 2020 Koncern 2021 Koncern 2020 

Försäljningsmedel 4 750 4 506 5 004  4 719  

Taxor och avgifter 63 260 59 819 75 692  72 834  

Hyror och arrenden 37 125 35 131 84 637  79 372  

Bidrag 83 794 79 158 134 902  130 017  

Försäljning verksamhet/konsulttjänster 6 046 7 420 37 686  39 646  

Exploateringsintäkter 520 391 520  391  

Realisationsvinster 1 286 2 342 2 071  2 352  

Övriga intäkter 1 075 0 3 055  4 660  

Summa 197 856 188 767 343 568  333 992  

varav jämförelsestörande poster:      

Reavinster 1 286 2 342   

Statsbidrag i form av ersättning till följd av pandemin.  8 558 15 776    

 

Not 4 Verksamhetens kostnader Kommun 2021 Kommun 2020 Koncern 2021 Koncern 2020 

Löner och sociala avgifter -494 813 -474 028 -577 709  -561 230  

Pensionskostnader -42 082 -33 751 -42 249  -33 891  

Inköp anläggnings- o underhållsmaterial -2 698 -2 164 -16 131  -20 900  

Värdeförändring omsättningstillgångar 0 -2 278 0  0  

Bränsle, energi, vatten -6 294 -6 405 -34 180  -31 365  

Köp av huvudverksamhet -136 289 -135 761 -146 497  -144 710  

Lokal- och markhyror -71 233 -68 069 -32 651  -25 145  

Övriga tjänster -4 594 -2 858 -9 955  -8 309  

Lämnade bidrag -17 899 -19 800 -18 648  -20 718  

Realisationsförluster och utrangeringar -974 -1 818 -974  -1 818  

Bolagsskatt 0 0 -119  -961  

Övriga kostnader -80 533 -74 551 -94 198  -89 647  

Summa -857 409 -821 483 -973 310  -938 694  

varav jämförelsestörande poster:       

Nedskrivning av exploateringsmark Edö villatomter har gjorts i 

enlighet med KF§64 2020 till ett belopp av 2 278tkr. 
 -2 278    

  

Not 5 Avskrivningar Kommun 2021 Kommun 2020 Koncern 2021 Koncern 2020 

Avskrivning byggnader och mark -31 458 -30 062 -54 600  -51 274 

Avskrivning immateriella anläggningstillgångar                   -3 699                  -3 651 

Avskrivning maskiner och inventarier -9 116 -8 192 -11 753  -10 942  

Nedskrivning materiella anläggningstillgångar 0 -688 3 408  2 058  

Summa -40 574 -38 942 -66 643  -63 809  

varav jämförelsestörande poster:        

Nedskrivning fög år av särskilt boende Norra Bergen med 688tkr 

eftersom det bokförda värdet var högre än 

nettoförsäljningsvärdet. Nedskrivningsbehovet är beräknat 

genom mellanskillnaden av bokfört värde och marknadsvärdet. 

 -688   

 

 

Not 6 Skatteintäkter Kommun 2021 Kommun 2020 Koncern 2021 Koncern 2020 

Kommunalskatt 545 357 543 023 545 357 543 023 

Slutavräkning föregående år 1 875 -2 765 1 875 -2 765 

Preliminär slutavräkning innevarande år 13 066 -8 123 13 066 -8 123 

Mellankommunal kostnadsutjämning 692 642 692 642 

Summa 560 990 532 777 560 990 532 777 
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Not 7 Generella statsbidrag och utjämning Kommun 2021 Kommun 2020 Koncern 2021 Koncern 2020 

Inkomstutjämningsbidrag 111 395 107 180 111 395 107 180 

Kommunal fastighetsavgift 32 973 29 113 32 973 29 113 

Avgift LSS-utjämning -3 483 -1 521 -3 483 -1 521 

Regleringsavgift/bidrag 33 985 11 630 33 985 11 630 

Kostnadsutjämningsavgift -21 662 -21 665 -21 662 -21 665 

Generella bidrag från staten 7 313 24 318 7 313 24 318 

Summa 160 521 149 055 160 521 149 055 

 

Not 8 Finansiella intäkter Kommun 2021 Kommun 2020 Koncern 2021 Koncern 2020 

Utdelningar på aktier och andelar 332 603 334  603 

Ränteintäkter 70 281 116  299 

Övriga finansiella intäkter 4 866 1 449 1 768  139 

Reavinst på finansiella tillgångar 1 391 1 030 1 391  1 029 

Summa 6 659 3 363 3 609  2 070 

 

Not 9 Finansiella kostnader Kommun 2021 Kommun 2020 Koncern 2021 Koncern 2020 

Räntekostnader -3 291 -3 722 -7 210  -7 864  

Ränta på pensionsavsättningar -794 -1 138 -794  -1 138  

Övriga finansiella kostnader -93 -60 -239  -53  

Realisationsförlust på finansiella tillgångar 0 -5 -143  0  

Nedskrivning finans. anläggningstillgångar. 0 0 0  -5  

Summa -4 178 -4 925 -8 386  -9 060  

 

Not 10 Årets resultat Kommun 2021 Kommun 2020 Koncern 2021 Koncern 2020 

Årets resultat enligt resultaträkningen 23 864 8 612 20 347  6 331  

Reducering av samtliga realisationsvinster -2 676 -1 554 -3 462  -2 371  

Reducering av samtliga realisationsförluster 974    974    

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 22 162 7 058 17 859  3 960  

         

Balanskravsresultat från tidigare år 0 0 -30 552  -34 512  

Användning av medel från RUR 0 0 0  0  

Summa 22 162 7 058 -12 693  -30 552  

Balanskravsresultat att reglera 0 0 -12 693  -30 552  

 

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar Kommun 2021 Kommun 2020 Koncern 2021 Koncern 2020 

Ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 21 091 21 104  

Ingående anskaffningsvärde 0 0 21 104  20 685  

- justering ägarandel SUF 0 0                      -13                       0   

Nyanskaffningar 0 0 0  419 

         

Ackumulerade avskrivningar 0 0 -16 662  -12 444  

Vid årets början 0 0 -12 444 -8 274 

- justering ägarandel SUF 0 0                         0                       0   

Årets avskrivningar 0 0 -4 218  -4 170  

Summa  0 0 4 429  8 660  
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Not 12 Mark, byggnader och tekn. anläggning Kommun 2021 Kommun 2020 Koncern 2021 Koncern 2020 

Ackumulerade anskaffningsvärden 1 117 675 1 116 062 1 986 546  1 948 282  

Vid årets början 1 116 062 1 047 296 1 948 290  1 804 081  

Justering ägarandel SUF 0 0 -1 793  -1 195  

Förvärv av dotterföretag 0 0                    7 682 0 

Nyanskaffningar 56 049 81 276 83 957  159 416  

Omklassificeringar 0 0 5 325 0 

Avyttrade anläggningar, avskrivning enligt plan -54 436 -11 968 -56 916  -13 469  

Utrangeringar/justeringar 0 -542 0  -542  

         

Ackumulerade avskrivningar -369 957 -358 114 -600 163  -567 725  

Vid årets början -358 114 -335 422 -567 725  -527 332  

Justering ägarandel SUF 0 0 543  331  

Årets avskrivningar -31 457 -30 062 -52 596  -49 271  

Avyttrade anläggningar, avskrivningar enligt plan 19 614 7 262 19 614  8 548  

Utrangeringar/justeringar 0 108 0  0  

         

Ackumulerade justeringar -688 -688 -19 930  -21 335  

Vid årets början -688 0 -21 335  -21 391  

Justering ägarandel SUF 0 0 0  0  

Årets nedskrivning 0 -688 0  -688  

Justering av objekt 0 0 1 405  744  

Justering av avyttrande anläggningar 0 0 0  0  

Summa 747 030 757 260 1 366 453  1 359 232  

Nedskrivning skedde under fög år av särskilt boende Norra 

Bergen med 688tkr eftersom det bokförda värdet är högre än 

nettoförsäljningsvärdet. Nedskrivningsbehovet är beräknat 

genom mellanskillnaden av bokfört värde och marknadsvärdet. 

    

 

Not 13 Maskiner och inventarier Kommun 2021 Kommun 2020 Koncern 2021 Koncern 2020 

Ackumulerade anskaffningsvärden 125 834 123 545 162 076  158 204  

Ingående anskaffningsvärde 123 545 108 871 158 203  143 537  

-varav justering ägarandel SUF samt AKF AB 0 0                      -276                       -190   

Nyanskaffningar 4 954 15 739 7 241  16 207  

Avgår investeringsbidrag 0  0 0  0  

Avyttringar/utrangeringar/justeringar -2 665 -1 065 -3 092  -1 351  

         

Ackumulerade avskrivningar -83 393 -76 169 -109 473  -100 079  

Vid årets början -76 169 -69 042  -100 078  -90 423 

-varav justering ägarandel SUF samt AKF AB 0 0 193 114 

Avyttringar 1 892 1 065 2 165  1 173  

Avyttringar/utrangeringar/justeringar 0 0 0  0  

Årets avskrivningar -9 116 -8 192 -11 753  -10 942  

         

Ackumulerade justeringar 0 0 0  0  

Vid årets början 0 0 0  0  

Årets justering 0 0 0  0  

Summa  42 441 47 376 52 603  58 125  

 

Not 14 Övriga anläggningstillgångar Kommun 2021 Kommun 2020 Koncern 2021 Koncern 2020 

Ackumulerade anskaffningsvärden 97 391 8 003 256 924  25 077  

Ingående anskaffningsvärde 8 003 2 858 25 077  14 044  

Nyanskaffningar 94 261 5145 236 720  11 033  

Aktiveringar/utrangeringar/justeringar -4 873 0 -4 873 0 
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Not 15 Finansiella anläggningstillgångar Kommun 2021 Kommun 2020 Koncern 2021 Koncern 2020 

Aktier och andelar:       

Askersund Rådhus AB 148 150 148 150 0  0  

Kommuninvest ekonomisk förening 5 061 5 061 5 061  5 061  

SKL Företag AB 43 43 43  43  

Övrigt 12 12 57  82  

         

Placeringar         

Obligationer 24 802 23 235 24 802  23 235  

Långfristiga fordringar 285 300 381  436  

- varav föräldrakooperativet Dagsländan 285 300 285  300  

Nästa års amorteringar Dagsländan -15 -15 -15  -15  

Uppskjutna skattefordringar 0 0 787  805  

Summa: 178 338 176 786 31 131  29 662  

 

Not 16 Förråd Kommun 2021 Kommun 2020 Koncern 2021 Koncern 2020 

Olja 30 30 30  30  

Va-lager 68 166 68  166  

Övrigt 0 0 353 241  

Summa: 98 196 451  437  

 

Not 17 Exploateringstillgångar Kommun 2021 Kommun 2020 Koncern 2021 Koncern 2020 

Exploateringstillgångar, vilka är färdiga att avyttra 15 348 17 042 15 348  17 042  

Tomträttsmark 4 052 1 942 4 052  1 942  

Summa: 19 400 18 984 19 400 18 984 

 

Not 18 Fordringar, kortfristiga Kommun 2021 Kommun 2020 Koncern 2021 Koncern 2020 

Kundfordringar 12 114 4 597 15 345  9 821  

Statsbidragsfordringar 10 039 12 717 10 039  12 428  

Skattefordringar 37 004 25 209 37 812  26 099  

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 27 957 23 762 39 066  33 766  

Övriga kortfristiga fordringar 16 234 9 408 21 427  12 126  

Summa 103 348 75 693 123 690  94 241  

 

Not 19 Kassa och bank Kommun 2021 Kommun 2020 Koncern 2021 Koncern 2020 

Kassa 5 6 5  6  

Plusgiro 595 537 595  538  

Koncernkonton -11 529 4 413 0  0  

Bank 27 516 4 032 18 895  17 842  

Summa 16 587 8 988 19 495  18 386  

 

Not 20 Eget kapital Kommun 2021 Kommun 2020 Koncern 2021 Koncern 2020 

Ingående eget kapital 387 920 379 308 274 727  268 643  

Resultatutjämningsreserv 12 495 12 495     

Minskning resultatutjämningsreserv 0 0     

Årets resultat 23 864 8 612 20 347  6 331  

Summa: 424 279 400 415 295 074  274 974  
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Not 21 Avsättningar till pension Kommun 2021 Kommun 2020 Koncern 2021 Koncern 2020 

Ingående avsättning 57 218 53 018 57 338  53 136  

Pensionsutbetalningar -1 946 -1 768 -1 960  -1 782  

Nyintjänad pension 7 430 4 166 7 430  4 179  

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 804 1 193 806  1 196  

Ändrat livslängdsantagande 2 298 0 2 298 0 

Förändring av löneskatt 2 391 820 2 391  820  

Övrigt 382 -211 390  -207  

Utgående avsättning 68 577 57 218 68 693  57 342  

         

Aktualiseringsgrad 96 % 96 % 96 %  96 %  

         

Antal anställda med rätt till visstidspension 0 0     

Antal förtroendevalda med rätt till visstidspension enligt PBF 0 0     

Antal förtroendevalda med rätt till omställningsstöd enligt OPF-

KL 
4 4     

 

Not 22 Övriga avsättningar Kommun 2021 Kommun 2020 Koncern 2021 Koncern 2020 

Redovisat värde vid årets början 845 1 000 28 876  29 653  

Nya avsättningar 0 0 0  0  

Ianspråktagna avsättningar -631 -155 -871  -777  

Outnyttjade belopp som återförts 0 0 0  0  

Omklassificering 0 0 0  0  

Utgående avsättning 214 845 28 005  28 876  

Varav         

avsättning till sociala fonder 214 845 214  845  

Övriga avsättningar 0 0 27 791  28 031  

Ansökan om medel ur Sociala investeringsfonden (1 000 tkr)  har 

gjorts till projektet "Tillsammans för alla barns bästa". KS har 

beviljat anslaget i 20KS168 §284. 

    

 

Not 23 Långfristiga skulder Kommun 2021 Kommun 2020 Koncern 2021 Koncern 2020 

Tillgångsslag:       

Lån i banker och kreditinstitut 551 000 476 000 1 248 718  1 032 107  

Investeringsbidrag 9 298 8 746 9 298  8 746  

Anslutningsavgifter 22 679 17 044 22 679  17 044  

Övriga långfristiga skulder 2 661 132 3 085  557  

Summa: 585 638 501 922 1 283 780  1 058 454  

         

Räntebindningstid och ränta på låneskulden        

Genomsnittlig räntebindningstid (år) 1,28 2,14    

Genomsnittlig ränta 0,63% 0,79 %    

Låneskuldens förfallostruktur 2022 2023 2024 2025 2026 
2027 & 

senare 

Kommuninvest 187 000 94 000 110 000 35 000 25 000 100 000 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

Not 24 Kortfristiga skulder Kommun 2021 Kommun 2020 Koncern 2021 Koncern 2020 

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 0 0 168 0  

Koncernkonton -11 529 4 413 0  0  

Leverantörsskulder 35 676 22 884 56 738  37 555  

Semesterlöneskuld (inkl. övertid och ferielön) 30 956 29 345 35 282  33 740  

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 23 501 20 730 25 861  21 488  

Mervärdesskatt och punkskatter 21 23 973  797  

Pensioner, avgiftsbestämd, inkl. löneskatt 25 599 24 362 28 404  28 254  

Förutbetalda skatteintäkter 0 15 755 0  15 755  

Periodiserade räntor 541 556 549  556  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 055 14 728 35 590  25 766  

Övriga kortfristiga skulder 107 90 15 462  29 247  

Summa: 125 927 132 886 199 026  193 158  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not 26 Övriga åtaganden Kommun 2021 Kommun 2020 Koncern 2021 Koncern 2020 

Leasing lös egendom   
 

    

Operationell leasing    
 

    

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:        

Inom 1 år 3 002 2 830 6 873 5 627 

Senare än 1 år men inom 5 år 425 1 521 425 1 521 

Senare än 5 år 0 0 0 0 

Summa: 3 428 4 351 7 298 7 148 

         

Leasing lös egendom         

Finansiell leasing         

Totala minimileaseavgifter 188 152 188 152 

Framtida finansiella kostnader -10 -17 -10 -17 

Nuvärdet av minimileaseavgifterna 178 135 178 135 

         

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:         

Inom 1 år 74 36 74 36 

Senare än 1 år men inom 5 år 104 99 104 99 

Senare än 5 år 0 0 0 0 

Summa 178 135 178 135 

 

 

 

 

Not 25 Borgens- och ansvarsförbindelser Kommun 2021 Kommun 2020 Koncern 2021 Koncern 2020 

Kommunägda företag    
  

Askersundsbostäder AB 503 007 453 007 
  

Askersunds Industrifastigheter AB 71 300 28 800 
  

Askersunds Kommunfastigheter AB 29 750 29 750 
  

Askersunds Rådhus AB 20 000 20 000 
  

Sydnärkes kommunalförbund 25 000 0   
Sydnärkes utbildningsförbund 60 407 42 932 

  
Summa kommunägda företag 709 464 574 489 

  
BRA Fastigheter AB 4 500 4 500 

  
S:a totala borgensåtagande 713 964 578 989 

  



 

  

Not 27 Pensionsåtaganden Kommun 2021 Kommun 2020 Koncern 2021 Koncern 2020 

Ingående ansvarsförbindelse 210 350 219 777 230 029  235 834  

Aktualiseringar 0 0 0  0  

Ränteuppräkning 1 108 1 153 1 236  1 275  

Basbeloppsuppräkning 1 900 4 228 2 312  4 580  

Övrig post -1 859 -1 316 -2 078  -949  

Årets utbetalningar -12 129 -11 652 -13 223  -12 713  

Ändrat livslängdsantagande i RIPS 5 248                    5 248  

Bromsen 0 0 0  0  

Löneskatt -1 390 -1 840 2 591 2 002  

Utgående ansvarsförbindelse 203 228 210 350 226 114  230 029  

         

Aktualiseringsgrad 96 % 96 % 96 %  96 %  

Andel av personakterna som för anställd personal som är 

uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande 

anställningar. 

      

 

Not 28 Övriga justeringar Kommun 2021 Kommun 2020 Koncern 2021 Koncern 2020 

Reaförluster/Reavinster -2 223 -1 896 -1 976  -2 371  

Skatt 0 0 -36  -36  

Övriga justeringar 8 122 1 405  2 613  1 208  

Summa: 5 899 -491 600  -1 200  
 

Not 29 Upplysning om upprättad särredovisning        

Följande särredovisning har upprättats under 

räkenskapsåret inom kommunkoncernen:  
    

Redovisningen avser: Lagstiftning:    

Va-redovisning Lag om allmänna vattentjänster   

Upprättade särredovisningar finns tillgänglig hos Askersunds 

kommun.  

   

 

Not 30 Kostnad för revision Kommun 2021 Kommun 2020 Koncern 2021 Koncern 2020 

Sakkunnigt biträde -555 -627   

Förtroendevalda revisorer -117 -81   

Total kostnad för revision -672 -697   
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5. Driftredovisning 
  

  

 Bokslut Budget  Avvikelse Bokslut Budget  Avvikelse 

 2021 2021 2021 2020 2020 2020 

       

Kommunstyrelsen totalt -158 802 -160 223 1 421 -155 551 -148 708 -6 843 

Intäkter 52 867 38 805 14 062 56 263 35 670 20 592 

Kostnader -211 669 -199 028 -12 641 -211 813 -184 379 -27 435 

Kultur- och tekniknämnden -41 457 -40 857 -599 -40 299 -40 254 -45 

Intäkter 93 675 89 786 3 889 91 075 85 179 5 896 

Kostnader -135 132 -130 642 -4 490 -131 374 -125 434 -5 941 

Byggnadsnämnden totalt -3 812 -3 269 -543 -2 971 -2 264 -706 

Intäkter 18 227 7 742 10 485 8 012 7 742 270 

Kostnader -22 039 -11 011 -11 028 -10 983 -10 006 -977 

Barn- och utbildningsnämnden totalt -212 797 -216 376 3 580 -206 111 -211 123 5 012 

Intäkter 28 576 21 626 6 950 29 349 14 217 15 133 

Kostnader -241 373 -238 002 -3 370 -235 460 -225 340 -10 120 

Socialnämnden totalt -271 633 -264 549 -7 084 -268 462 -261 817 -6 645 

Intäkter 65 133 35 757 29 376 53 224 30 681 22 543 

Kostnader -336 765 -300 306 -36 459 -321 686 -292 498 -29 188 

Summa nämnder och styrelser -688 500 -685 275 -3 225 -673 394 -664 167 -9 227 

Intäkter 258 478 193 716  237 924 173 490  

Kostnader -946 978 -878 991  -911 317 -837 657  

       

Finansförvaltningen totalt 712 364 699 398 12 966 682 006 668 558 13 448 

Intäkter 757 210 752 996 4 214 719 623 708 754 10 869 

Kostnader -44 846 -53 597 8 752 -37 617 -40 196 2 579 

Summa finansförvaltningen 712 364 699 398 12 966 682 006 668 558 13 448 

       

Summa totalt 23 864 14 123 9 741 8 612 4 391 4 221 

Summa intäkter 1 015 687 946 712 68 976 957 547 882 244 75 303 

Summa kostnader -991 823 -932 589 -59 235 -948 934 -877 853 -71 082 
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Kommentarer till driftredovisningen 
Socialnämnden uppvisar underskott på -7 084 tkr. Totalt 

utgör det 2,7 % av socialnämndens tilldelade nettobudget.  

Äldreomsorgen har en negativ budgetavvikelse på -4 063 

tkr där både vård- och omsorgsboende, korttidsboende 

och hemtjänsten redovisar underskott. Äldreomsorgen har 

mottagit statsbidrag på 6,2 mkr. Verksamheten inom 

LSS, lagen om särskilt stöd och service för vissa 

funktionshindrade, redovisar ett överskott på 1 476 tkr. 

Individ- och familjeomsorgen redovisar ett underskott 

med ca -5 974 tkr. Det är framförallt högre kostnader för 

ekonomiskt bistånd men även placeringar på HVB-hem 

samt familjehemsvård som redovisar underskott. Barn- 

och ungdomsvården har mottagit statsbidrag på 1,1 mkr. 

Gemensam administration som servar hela förvaltningen 

redovisar överskott med 1 342 tkr. Delvis beroende på att 

återsökningar som gjorts under året avseende mer-

kostnader på grund av pandemin har bokförts här. Här har 

även extra pandemirelaterade statsbidrag och 

sjuklöneersättningar från Försäkringskassan bokförts för 

totalt 6,7 mkr. 

Barn- och utbildningsnämnden visar på ett positivt 

resultat 2021 på 3 580 tkr. En bidragande orsak till det 

positiva resultatet är att bidrag för sjuklöner och andra 

pandemirelaterade bidrag på 1 522 tkr har erhållits från 

staten. Nettokostnaderna för de interkommunala 

ersättningarna har ett positivt utfall på 1 243 tkr. Både 

barnomsorgen och skolan redovisar överskott.  

Underskott redovisas endast inom administration som 

belastats med extra kostnader för advokatkostnader och 

rekrytering och en ökad semesterlöneskuld. Beviljade 

riktade statsbidrag låg på 14 496 tkr för 2021. 

Tekniska verksamheterna inom Kultur- och 

tekniknämnden inklusive verksamheterna för park och 

fritid visar en negativ budgetavvikelse på -1 597 tkr mot 

sin tilldelade budgetram. Underskottet beror bland annat 

på höga kostnader för skötsel av gator, vägar och 

gatubelysning.  Både städ– och måltidsverksamheten ger 

överskott.  

Kultur- och biblioteksverksamheterna inom Kultur- och 

tekniknämnden uppvisar ett överskott på 980 tkr. Det är 

framförallt kostnader för kulturarrangemang som varit 

lägre på grund av pandemin och statsbidrag på 0,4 mkr 

för att stärka biblioteket som bidrar till överskottet. Även 

minskade personalkostnader stärker resultatet.  

Kommunstyrelsen har gjort ett överskott mot budget på -

1 421 tkr. Den främsta orsaken beror på att kostnader för 

arbetsmarknadsenheten, IT-kostnader och 

färdtjänstkostnaderna blev avsevärt lägre än budget. 

Däremot har förvaltningen fått ta kostnader för 

nedskrivning av värdet på tillgångar som har gjorts under 

2021 avseende förprojektering av Hammars skola från 

2014.  

Sydnärkes byggnämnd redovisar ett underskott på 1 208 

tkr varav 543 tkr av resultatet avser Askersunds kommun.  

Underskottet beror på kraftig ökade personalkostnader 

och konsultkostnader för att kunna hantera den stora 

ökningen av bygglovsärenden under 2021.  

Finansförvaltningen redovisar ett överskott på 12 963 tkr. 

Överskottet kommer till den allra största delen både från 

ökade statsbidrag då staten skjutit till betydande belopp 

för att kompensera för befarat bortfall av skatteintäkter 

och från positiv slutavräkning på skatteintäkterna. 

Finansnettot och avskrivningarna ger också överskott.  

  

  

Prognossäkerhet 
Verksamheterna lämnar sex gånger per år en 

budgetuppföljning med en prognos om resultatet vid årets 

slut. I den delårsrapport som lämnades per den 31 augusti 

2021 pekade prognosen på ett resultat om 13,4 mkr. 

Utfallet för 2021 kom sedan att hamna på 23,9 mkr det 

vill säga 10,5 mkr bättre än delårsrapportens prognos.  

  

Avvikelsen mellan prognos och bokslut beror nästan helt 

på den positiva slutavräkningen för skatteintäkterna. 

Nämndernas samlade resultat i bokslutet var i det stora 

hela överensstämmande med resultatet från 

delårsprognosen. 

 

 
Smedsgården 
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Driftredovisning per verksamhet 2021, tkr 

  

Verksamhet          Belopp          Budget Avvikelse 

Nämnd och styrelseverksamhet -4 548 -5 506 958 

Stöd till politiska partier -619 -535 -85 

Revision -672 -723 51 

Övrig politisk verksamhet -1 965 -1 654 -312 

Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring -3 739 2 421 -6 159 

Näringslivsfrämjande åtgärder/energirådgivning -508 -736 228 

Turistverksamhet -1 948 -1 899 -48 

Gator och vägar samt parkering -18 707 -15 811 -2 896 

Parker -5 232 -4 872 -361 

Miljö och alkoholtillstånd -2 678 -2 558 -120 

Räddningstjänst, försvar och samhällsskydd -6 477 -6 460 -17 

Allmän fritidsverksamhet -1 547 -1 736 189 

Stöd till studieorganisationer/allmän kulturverksamhet -8 571 -8 364 -207 

Bibliotek -5 790 -5 770 -20 

Musikskola -3 493 -3 597 104 

Idrotts- och fritidsanläggningar -6 135 -5 884 -251 

Ungas fritid -343 -363 20 

Öppen förskola/förskola -60 149 -62 474 2 325 

Fritidshem -19 723 -20 665 941 

Förskoleklass -6 695 -6 962 267 

Grundskola/grundsärskola -118 502 -118 151 -352 

Gymnasieskola/gymnasiesärskola -65 362 -65 358 -4 

Äldreomsorg/LSS -208 751 -206 677 -2 075 

Färdtjänst/riksfärdtjänst -3 203 -4 140 937 

Vård för vuxna med missbruksproblem -2 196 -1 878 -318 

Barn- och ungdomsvård -10 760 -8 214 -2 546 

Övriga insatser till vuxna/Ekonomiskt bistånd -7 758 -4 712 -3 046 

Familjerätt och familjerådgivning -5 0 -5 

Flyktingmottagande -761 -761 0 

Arbetsmarknadsåtgärder -2 540 -5 100 2 560 

Arbetsområden och lokaler 20 153 20 433 -280 

Kommersiell verksamhet/Bostadsverksamhet 43 166 -123 

Buss-, bil- och spårbunden trafik/Sjötrafik -224 -75 -149 

Vattenförsörjning/Avloppshantering 0 -2 2 

Avfallshantering -986 -1 133 148 

Gemensamma lokaler -33 376 -29 842 -3 533  

Gemensamma verksamheter -94 731 -105 685 10 954 

Finansiering 712 362 699 399 12 963 

Totalt 23 864 14 123 9 741 
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6. Investeringsredovisning 
 

 Bokslut Budget  Avvikelse Bokslut Budget  Avvikelse 

 2021 2021 2021 2020 2020 2020 

       

Kommunstyrelsen totalt -126 603 -189 950 63 347 -24 973 -68 730 43 757 

Intäkter 403 0 403 2 371 0 2 371 

Utgifter -127 005 -189 950 62 945 -27 344 -68 730 41 386 

Kultur- och tekniknämnden -23 620 -38 480 14 860 -65 278 -61 352 -3 926 

Intäkter 0 0 0 0 0 0 

Utgifter -23 620 -38 480 14 860 -65 278 -61 352 -3 926 

- varav VA -13 846 -29 500 15 654 -56 043 -53 802 -2 241 

Intäkter 0 0 0 0 0 0 

Utgifter -13 846 -29 500 15 654 -56 043 -53 802 -2 241 

Byggnadsnämnden totalt -34 -241 207 0 0 0 

Intäkter 0 0 0 0 0 0 

Utgifter -34 -241 207 0 0 0 

Barn- och utbildningsnämnden totalt -1 024 -1 025 1 -459 -500 41 

Intäkter 0 0 0 0 0 0 

Utgifter -1 024 -1 025 1 -459 -500 41 

Socialnämnden totalt -751 -1 925 1 174 -9 179 -16 880 7 701 

Intäkter 0 0 0 0 0 0 

Utgifter -751 -1 925 1 174 -9 179 -16 880 7 701 

Summa  -152 030 -231 621 79 591 -99 889 -147 462 47 573 

Intäkter 403 0 403 2 371 0 2 371 

Utgifter -152 433 -231 621 79 188 -102 260 -147 462 45 202 

 

Kommentarer till 

investeringsredovisningen 
  

De totala investeringarna understeg budget med 79 mkr.  

Jämfört med föregående år har 66 % aktiverats i år mot 

68 % 2020. Det finns fortfarande en diskrepans mellan 

budgeterad investeringsvolym och utförda investeringar. 

  

Kommunens totala investeringar motsvarar 3,7 gånger 

årets kostnader för avskrivningar. Avgiftskollektivets 

investeringar uppgår till 9 % av de totala investeringarna. 

  

Kommunstyrelsens investeringsbudget lämnar ett 

överskott mot budget om 63,3 mkr. De två största, 

ombyggnation Närlundaskolan och Åsbro förskola är 

projekt som fortsätter 2022 och ombudgetering kommer 

att begäras. 

  

 

 

 

 

 

Kultur- och tekniknämnden har en positiv avvikelse på 

14,9 mkr. För skattekollektivet beror det på förseningar 

vid anskaffandet av en skogstraktor samt att alla de 

planerade projekten avseende kommunens gator inte har 

kunnat genomföra som planerat på grund av 

personalbrist. För avgiftskollektivet beror överskottet till 

största del på att en rad av de planerade 

förnyelseprojekten har senarelagts på grund av 

personalbrist 2021. 

  

Barn- och utbildningsnämndens investeringar ligger  

på budget.  

 

Samhällsbyggnad Sydnärke har ett överskott på 207 tkr 

som begärs överflyttade till 2022 då projektet fortsätter. 

  

Socialnämndens investeringar består till största del av 

inventarier. Av en budget på 1,9 mkr har endast 0,8 mkr 

utnyttjats då behovet inte blev större. 
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Investeringar i koncernen 

Nedan visas en sammanställning på koncernbolagens 

investeringar per bolag. Kommunfullmäktige har under 

året inte fattat några beslut om investeringar avseende 

koncernen. 

 

 

 

 

 

 

 

1*) Avser total investeringsbudget. Askersunds andel är 

32,37%. 

Nybyggnationen av Hus M färdigställdes under hösten 

2021. Utfall 72,6 mkr, budget 75 mkr. 

2*) Avser total investeringsbudget. Askersunds andel är 

27,99%. 

Budgeten utgörs främst av byggnation av tre nya ÅVC 

samt skärmtak och sopbilar. Allt har ej hunnit 

färdigställas under 2021. 

 

 
Om och nybyggnation av området i och omkring gamla Norrbergaskolan  fortgår i Askersundsbostäders regi. När området är färdigställt 

kommer det att omfatta 22 lägenheter fördelat på 7 stycken markbostäder, 8 stycken lägenheter i gamla skolbyggnaden och 7 stycken 

lägenheter i gamla vattentornet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Askersunds Industrifastigheter AB har också byggt nytt under året. I den fastigheten är Hagaberg Mekaniska AB hyresgäst från årsskiftet. 

 Bokslut Budget Avvikelse Bokslut Budget Avvikelse 

Kommunkoncernen 2021 2021 2021 2020 2020 2020 

Askersunds kommun -152 030 -231 621 79 591 -99 889 -147 462 47 573 

Askersunds Rådhus AB 0 0 0 0 0 0 

Askersundsbostäder AB -88 959  0 -88 959 -18 757  0 -18 757 

Askersunds Industrifastigheter AB -45 319 0 -45 319 0 0 0 

Askersunds Kommunfastigheter AB 0 0 0 0 0 0 

Sydnärkes Utbildningsförbund *1 -75 983 -78 700 2 717 -17 442 -78 200 60 758 

Sydnärkes Kommunalförbund *2 -85 520 -130 050 44 530 -4 510 -102 400 97 890 
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Investeringsredovisning per nämnd i kommunen  

2021, tkr 

Projekt Utfall Budget Resultat 

Närlundaskolan nybygg 77 875 102 517 24 642 

Närlundaskolan mark 7 629 10 000 2 371 

Rönneshytta skola matsal 1 189 2 500 1 311 

Åsbro skola tillbyggnad 5 532 5 560 28 

Åsbro förskola 0 20 000 20 000 

Hammars skola och förskola 0 2 000 2 000 

Statligt stöd solceller -403 0 403 

Sjöängen utveckling foajé 0 2 300 2 300 

Sjöängen sammanträdesrum 1  344 343 

Solberga IP omkl rum 2 489 2 370 -119 

Närlundahallen renovering 16 175 10 350 -5 825 

Snavlunda skola renovering 1 240 2 000 760 

Investeringar enligt reinvesteringsplan 10 071 11 100 1 029 

Gator, vägar, parkering 3 173 3 059 -114 

Exploatering Gustavslund 96 8 000 7 904 

Fastighetsförvärv, exploatering 3 977 4 300 323 

Kameraövervakning 0 500 500 

Rådhuset inventarier 34 100 66 

Uppgradering ekonomisystem 430 600 170 

Elbil AME 0 250 250 

Kommunens webplats 200 1 000 800 

Scenkonst inventarier 77 100 23 

Totalt kommunstyrelsen 129 785 188 950 59 165 

    

Kultur- och tekniknämnden    

Gator, vägar, belysning 3 278 3 950 672 

Köksutrustning 504 500 -4 

Städutrustning 414 400 -14 

Fordon 761 2 930 2 169 

Borgmästarholmsbron 546 600 54 

Tillgänglighetsanpassning Åsbro badplats 165 0 -165 

Lekplatser 89 350 261 

Grönstrukturplan 14 150 136 

Totalt tekniska nämnden skattekollektivet 5 771 8 880 3 109 

    
Nya distributionsnät och anslutningar 773 5 000 4 227 

Omvandlingsområden överföringsledningar 1 648 500 -1 148 

Förnyelse ledningsnät 6 571 15 000 8 429 

Vatten- och avloppsverk 4 854 8 000 3 146 

Fordon avgiftskollektivet 0 1 000 1 000 

Totalt tekniska nämnden avgiftskollektivet 13 846 29 500 15 654 
    

Musikinstrument 96 100 4 

Totalt tekniska nämnden kultur mm 96 100 4 
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Möbler  490 535 45 

Bomsystem 69 75 6 

Inventarier Åsbro skola 465 415 -50 

Totalt barn- och utbildningsnämnden 1024 1025 1 

    

Sängar och lyftar 126 265 139 

Utbyte möbler 557 430 -127 

Cyklar 68 110 42 

Bilar 0 300 300 

Verksamhetssystem 0 720 720 

IT-teknik äldrevård 0 100 100 

Totalt socialnämnden 751 1 925 1 174 

    

Uppgradering verksamhetssystem 34 241 207 

Totalt barn- och utbildningsnämnden 34 241 207 

    

Kvarnhagen 612 0 -612 

Olshammars skola lekplats 111 0 -111 

Sjöängshallen nytt golv 0 1 000 1 000 

Totalt ej specificerade i nämnd 723 1 000 277 

    
Totalt kommunen 152 030 231 621 79 591 

 

 

*) I denna sammanställning finns inbördes avvikelser mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden på projekt där 

ekonomiskt ansvar för projektet ligger hos kommunstyrelsen medan utförandet hanteras av tekniska förvaltningen. 
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7. Nämnder 

7.1 Kommunstyrelsen 

Översikt av verksamhetens utveckling 

Kommunstyrelsens verksamheter har i olika grad blivit 

påverkad av den pågående pandemin som startade redan i 

början av 2020. Till att börja med handlade arbetet 

mycket om att ställa om och anpassa verksamheterna 

utifrån de nya förutsättningar som pandemin innebar och 

former för det togs fram. Under 2021 har arbetet flutit på 

förhållandevis bra men har påverkat kommunstyrelsens 

olika verksamheter på olika sätt. Både på grund av 

sjukfrånvaro och yttre omständigheter. Trots en viss 

öppning av samhället med lättade restriktioner under året 

har evenemangsverksamheten fortsatt att påverkas 

negativt i form av uteblivna och framflyttade 

scenevenemang, konstutställningar och 

möten/konferenser. I december valde verksamheten att 

kräva vaccinationsbevis för alla scenevenemang i Stora 

salongen på Sjöängen. Publiken reagerade dock med 

försiktighet och biljettförsäljningen tog inte fart såsom 

förväntats. Detta är en nationell gemensam bild som 

bekräftas av organisationen Svensk scenkonst. I grunden 

har pandemin förändrat möjligheterna att bedriva 

verksamhet för besökare och publik. 

Händelser av väsentlig betydelse 
2021 år utsågs till ett demokratiår och Askersund har i 

likhet med många andra skrivit under en 

demokratideklaration där kommunen åtar sig att genom 

föreläsningar och andra aktiviteter verka för att fler får en 

god kunskap och medvetenhet om det demokratiska 

systemet, bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av 

öppenhet och respekt och lägga ut information kopplat till 

deklarationen på kommunens webbplats. Genom bland 

annat föreläsningar och andra aktiviteter har kommunen 

verkat för att fler får en god kunskap och medvetenhet 

om det demokratiska systemet: bokklubb och 

föreläsningar planeras bl.a. på temat journalistik i en 

demokrati. Demokratiinlägg har publicerats kontinuerligt 

på kommunens Facebook och deltagande har skett i 

länets demokratinätverk som samordnas av regionen 

 

Ekonomi 

Kommunstyrelsen visar på en positiv avvikelse mot 

budget med 1 421 tkr. Den pandemi som pågått under 

året har haft påverkan på de olika verksamheterna och 

dess resultat. Utfallet blev betydligt bättre än vad 

prognoserna under året visat och beror bland annat på att 

kostnaderna för IT blev lägre än budgeterat. Förväntad 

kostnad för slutavräkningen från Sydnärke IT uteblev och 

lämnade därför ett överskott mot budget på 800 tkr. 

Kostnaderna för den fördjupade översiktsplanen för 

Norra Vättern har under 2021 inte blivit så höga som 

beräknat. Arbetsmarknadsenheten fick ett överskott på 

2,5 miljoner kronor jämfört med prognostiserade 900 tkr.  

Väsentliga personalförhållanden 
Det har varit en låg personalomsättning inom 

verksamheterna. Årets budget möjliggjorde att 

ekonomiavdelningen kunde utöka avdelningen med en 

medarbetare. Under pandemin har 

evenemangsmedarbetare arbetat inom andra 

verksamhetsområden på avdelningen och i kommunen 

såsom ungas fritid, ekonomi och servicevaktmästeri. Den 

totala sjukfrånvaron för kommunledningsförvaltningen är 

lägre 2021 (6,11 procent) än för 2020 (7,80 procent). 

Sammanfattningsvis fortsätter sjukfrånvaron att vara 

stabil på en nivå motsvarande den innan pandemin. 

 

(tkr) 2021 2020 2019 

Intäkter 62 274  56 263  55 882 

Kostnader -221 076  -211 814  -203 960 

varav personalkostnader -46 521  -44 474  -42 857 

varav kapitalkostnader -28 433  -27 636  -26 944 

Nettokostnader -158 802  -155 551  -148 078 

Budgetram -160 223  -148 708  150 113 

Budgetavvikelse 1 421  -6 843  2 035 

Förväntad utveckling 
I våras fattade regeringen beslut om en proposition om 

genomförandet av EU:s visselblåsardirektiv. Förslaget 

innebär att skyddet för den som larmar om 

missförhållanden på sin arbetsplats förstärks ytterligare. 

Det innebär att en ”oberoende och självständig” funktion 

som utreder inkomna anmälningar inrättas. Det är inte 

någon ny lagstiftning utan en anpassning till övriga EU. 

Lagen träder i kraft 17 december 2021 och en funktion 

för intern rapportering (anställda m.fl.) ska vara på plats 

senast 17 juli 2022. Askersund i samverkan med övriga 

Sydnärkekommuner kommer under början av 2022 

genomföra en upphandling av extern part som ska vara 

den funktionen. Genom att använda en extern part för 

detta skapas goda förutsättningar för att uppnå att den är 

oberoende och självständig. 

Kommunledningsgruppen har initierat framtagandet av 

ett medarbetarprogram med syfte att utifrån förväntningar 

och ledord i medarbetar- och chefspolicy stärka 

yrkesstolthet och professionellt agerande hos medarbetare 

och chefer. Medarbetarprogrammet syftar även till att 

träna medarbetarskap och självledarskap samt stärka 

Askersunds kommuns varumärke. 

 

Måluppfyllelse 
Kommunstyrelsen har 25 beslutade mål avseende 2021 

års verksamhet. Av dessa är 60 % (15 st) uppfyllda och 

28 % (7 st) delvis uppfyllda. Endast 3 av målen är inte 

uppfyllda eller har inte gått att mäta under året. 
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7.2 Kultur- och tekniknämnden 

Teknisk verksamhet 

Översikt av verksamhetens utveckling 

Förvaltningen är indelad i tre avdelningar varav gata-park 

och serviceavdelningen finansieras av skattemedel. 

Vatten- och avloppsverksamheten finansieras av intäkter 

från abonnenterna och särredovisas.  

Serviceavdelningen består av enheterna städ, vaktmästeri 

och måltid. Städenheten städar 48 000 kvm fördelade på 

48 byggnader utspridda över hela kommunen. 

Verksamheten bidrar till rena och fräscha lokaler att 

vistas i för medborgare, elever, personer i kommunal 

omsorg och kommunens anställda.  

Måltidsenheten lagar mat till kommunens samtliga 

förskolor, skolor, omsorgsboenden samt till de vårdtagare 

i hemtjänsten som beställer matlådor. Maten tillagas i 

fem kök och servering sker i 19 matsalar. Under 2021 har 

verksamheten serverat ca 750 000 portioner. 

Gata-parkavdelningen tar hand om kommunens ca 75 km 

gator, gång- och cykelvägar, torg och parkeringar, parker, 

naturområden och skogar, idrotts-, motions-, bad- och 

lekanläggningar. Uppdraget inom verksamheten varierar 

beroende på säsong, under vintern arbetar vi framförallt 

med att ploga och halkbekämpa gator, vägar och gång- 

och cykelvägar samt med skogsbruk och skötselarbeten i 

skog och naturområden. Vår och sommartid arbetar 

avdelningen med sopning och renhållning av gator och 

vägar, beläggningsarbeten och grusvägsunderhåll.  

 

Händelser av väsentlig betydelse 

Tidigt 2021 anställdes ny förvaltningschef och 

förvaltningens organisation har förändrats till att nu delas 

in i tre avdelningar samt att park- och fritidsenheten har 

delats mellan tekniska och kultur och 

evenemangsenheten. Målsättningen med 

organisationsförändringarna har varit att uppnå högre 

effektivitet genom att skapa tydlig struktur och mandat 

inom respektive verksamhetsgren och därmed 

förutsättning för goda samarbeten mellan delarna. Genom 

att flytta frågorna till ett sammanhang där det finns 

dagliga gemensamma kopplingar skapas förutsättningar 

för bra samarbeten och goda resultat. 

Ekonomi 
Tekniska verksamhetens skattekollektiv redovisar totalt 

en budgetavvikelse för 2021 på -1 597 tkr. 

 

 

 

Överskottet på serviceavdelningen är till stora delar 

pandemirelaterat då avsevärt färre livsmedelsportioner 

har producerats.  På tekniska avdelningen står 

gatubelysningen och skötseln av gator för en stor del av 

underskottet.  

Investeringarna uppgick till 5 771 tkr där asfalteringen 

stod för 3 278 tkr. Investeringsbudgeten var 8 880 tkr för 

2021. 

Väsentliga personalförhållanden 
Organisation och bemanning på förvaltningen har varit 

under omdaning under året men sedan sommaren 2021 är 

organisation beslutat och funktioner finns på plats. 

Respektive avdelningschef har fortsatt arbete inom sina 

respektive organisationer för att utveckla den intern 

organisationen samt att vi tillsammans utvecklar 

samarbeten och samordningen inom förvaltningen. 

 

Konsekvensen av dessa förändringar har medfört att 

effektivitet i genomförande av projekt har påverkats och 

flertal uppdrag och projekt har inte följt tidplan. 

 

Förväntad utveckling 
Det stora intresset för exploatering ställer krav på 

Askersunds kommun att ha en organisation som kan möta 

upp förväntningar avseende kompetens och tempo. 

Tekniska förvaltningen har en betydelsefull roll i såväl 

planering som i genomförande av beslutade kommunala 

exploateringsprojekt. 

 Måluppfyllelse  
Av de 5 st mål som förvaltningen har att förhålla sig till 

har ett blivit uppfyllt och 4 st har blivit delvis uppfyllda. 

En detaljerad uppföljning finns att läsa i nämndens 

förvaltningsberättelse för 2021. 

  

(tkr)  2021 2020 2019 

Gata-park avdelningen  -3 327 -2 633 -1 086 

Serviceavdelningen  1 730 2 650 530 

(tkr) 2021 2020 2019 

Intäkter 54 487  54 267  53 975 

Kostnader -84 423  -81 540  -77 299 

Varav personalkostnader -46 187  -45 821  -43 635 

Varav kapitalkostnader -10 602  -10 342  -10 001 

Nettokostnader -26 933  -27 273  -23 324 

Budgetram -25 339  -26 706  -22 770 

Budgetavvikelse -1 597  -567  -554 
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VA-verksamheten 

Översikt av verksamhetens utveckling 

Vatten- och avloppavdelningen (VA) 

Askersunds kommuns vatten- och avloppsverksamhet 

ansvarar inom fastställda verksamhetsområden för 

produktion och distribution av dricksvatten från 4 st 

vattenverk och 5 st reningsverk. Förutom den löpande 

driften, underhållet samt förnyelsearbetet av VA-

ledningar och VA-anläggningar så ansvarar avdelningen 

för avledning och rening av avloppsvatten samt 

omhändertagande av dagvatten 

VA-ledningsnätet sammanbinds av cirka: 

• 200 km vattenledningar 

• 270 km spillvattenledningar 

• 89 km dagvattenledningar  

• 96 tekniska anläggningar (pumpstationer, 

tryckstegringsstationer mm) 

• 60 LTA anläggningar (villapumpstationer) 

VA-enheten sköter drift och underhåll av ovanstående 

anläggningar och ansvarar dessutom för byte av 

vattenmätare hos abonnenterna. Efter ordinarie arbetstid 

finns personal i beredskap för att hantera larm från 

driftövervakningssystemet eller från allmänheten. 

 

Händelser av väsentlig betydelse 
Under perioden har det inträffat 24 större vattenläckor 

vilket är betydligt fler än motsvarande period tidigare år. 

Läckorna har förstås påverkat många abonnenter som 

varit utan vatten från några timmar upp till ett par dygn. 

Flertalet har varit besvärliga att åtgärd på grund av läge 

och tjäle i marken vilket har påverkat genomförande i 

planerad drift och pågående investeringsprojekt. Antalet 

vattenläckor är en bidragande orsak till att differensen 

mellan producerat och fakturerat dricksvatten ökar och 

uppgick 2021 till 26%. 

Under år 2021 har det tillkommit 49 nya Va-tjänster, 

totalt i Askersunds kommun finns nu 3129 Va-tjänster. 

 

Ekonomi 
Intäkterna består framförallt av brukningsavgifter, 

periodiserade anläggningsavgifter samt ersättning för 

slamdestruktion och uppgår till totalt 34 627 tkr efter att 

3 153 tkr använts till att minska abonnenternas skuld till 

kollektivet. 

Resultatutjämningsfonden var vid årets början en fordran 

på abonnenterna på 5 333 tkr. Per 2021-12-31 har den 

fordran minskat till 2 180 tkr.  

Fonden skall återställas under en treårsperiod och det sker 

genom verksamhetseffektiviseringar och taxehöjningar. 

 

 

 

Förväntad utveckling 

Generellt finns behov av upprustning och modernisering 

av utrustning på alla kommunens vatten- och 

avloppsverk. En utredning behöver genomföras för att 

svara på vilka åtgärder som bäst möter behoven och vilka 

investeringar som blir nödvändiga. Nya krav från 

Livsmedelsverket på dricksvattenkvalitet kan medföra 

nya krav på bland annat vattenrening, vilket kan medföra 

omfattande ombyggnationer på vattenverken. Även nya 

och förändrade krav för reningsverk samt att 

reningsverkens byggnader och processer kontinuerligt 

behöver ses över kan innebära omfattande 

ombyggnationer. 

  

Resultaträkning VA 

    2021 2020 

Verksamhetens 

intäkter 
  34 627  35 604  

Kostnader   -25 061  -26 585  

Avskrivningar   -8 478  -7 117  

Verksamhetens 

nettokostnader 
  1 088  1 902  

Finansnetto   -1 088  -1 902  

Årets resultat   0  0  

Balansräkning VA-kollektivet 

  2021 2020 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Mark, byggnader och tekniska 

anläggningar 
183 601  177 268  

Maskiner och inventarier 4 097  5 061  

Summa anläggningstillgångar 187 698  182 329  

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar 2 253  5 544  

 -varav fordran på abonnenterna 2 180  5 333  

Summa omsättningstillgångar 2 253  5 544  

Summa tillgångar 189 951  187 873  

Eget kapital och skulder     

Skulder     

Långfristiga skulder 165 019  165 285  

Kortfristiga skulder 24 932  22 589  

 -varav skuld till abonnenterna     

Summa skulder 189 951 187 873 

Summa eget kapital och skulder  189 951  187 873 
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Bibliotek, ungas fritid/ungdomsgård, musikskola och 
allmänkulturell verksamhet 

 

Översikt av verksamhetens utveckling 

Coronapandemin har påverkat bibliotekets verksamhet i 

flera hänseenden, tex. när det gäller meröppet-funktionen 

som periodvis inte kunnat användas. Öppettiderna har 

fram till i slutet av augusti varit desamma som under 

sommartid. Det har sin grund i att personalen ska räcka 

till för de kommunicerade öppettiderna under pandemin 

då personal uppmanas att stanna hemma vid minsta 

symptom. Bibliotekets kunder har över tid kunnat hämta 

media utomhus, kunnat boka ”egen tid” i biblioteket samt 

kunnat läsa dagstidningar utomhus.  

Ungas fritid med ungdomsgården har varit öppen för 

högstadieungdomar under våren. Varken Grön 

sommarlovsfestival eller resan för åk 9 till Skara kunde 

genomföras på grund av pandemin. Ej heller Grön 

kickoff i den form som planerades till skolstarten. För åk 

9 upprepade verksamheterna förra årets succé, en middag 

med underhållning på fem olika restauranger i 

Askersund, en för varje klass.  

Musikskolan ingår i länsövergripande samarbeten för 

olika instrumentgrupper, sång och kulturella uttryck. 

Musikskolans ordinarie undervisning har genomförts som 

vanligt under vårterminen. Dock har viss undervisning 

skett digitalt. Resultatet av det bedöms som gott.  

Det pågår en regional kulturskolesamverkan mellan 11 av 

länets 12 kommuner. Den samverkan har finansiering 

även för 2022 men sedan är det oklart vad som händer. 

En aktivitet kopplad till den regionala kulturplanen är 

etablerad. Kommunernas kulturchefer och regionens 

kulturchef arbetar med frågan utifrån en aktivitet som 

leds av Askersunds kommuns kultur- och 

evenemangschef. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Stabsarbete kring störningar från spontana motorträffar 

har formerats under året. Ett resultat därav är bildandet av 

Föreningen VUMIA (Vi unga motorburna i Askersund).  

Sommarlovsaktiviteter har arrangerats på olika orter i 

kommunen under sex sommarveckor. 

Arbete för att öka barns och ungas fysiska aktivitet har 

startats i projektform tillsammans med RF-SISU och 

Sydnärkes Folkhälsoteam.  

Fritid och kultur har åter samorganiserats inom 

kommunorganisationen, och en funktion som 

fritidsutvecklare har etablerats. 

Ekonomin 
Verksamheten gör 2021 ett överskott med 980 tkr. Det är 

framförallt pandemin som medfört lägre kostnader för 

arrangemang som ställts in och lägre personalkostnader 

vid sjukfrånvaro.  

 

 

 

(tkr) 2021 2020 2019 

Intäkter 1 357 1 059 2 689 

Kostnader -15 849 -14 086 -28 143 

varav personalkostnader -7 707 -7 009 -12 461 

varav kapitalkostnader -314 -514 -3 253 

Nettokostnader -14 492 -13 027 -25 454 

Budgetram 15 472 13 549 26 07 

Budgetavvikelse 980 522 563 

 

Väsentliga personalförhållanden  

Sjukfrånvaro och personalomsättning är låg inom 

verksamheterna. Ingen övertalighet finns. Restriktioner 

under pandemin har gjort att samtliga medarbetare arbetat 

hårt med säkerhetsåtgärder för att kunna vara trygga i 

mötet med allmänheten/målgruppen. Vid vissa tillfällen 

har hemarbete varit aktuellt, men arbetsuppgifterna är av 

naturen sådana att medarbetarna behöver arbeta på 

arbetsplatsen. 

Förväntad utveckling  

Skolbibliotekarie, barn- och ungdomsbibliotekarie och 

projektanställd ungdomsbibliotekarie på biblioteket 

arbetar långsiktigt med att öka ungdomars intresse för 

läsning. Här kommer även uppdragen i ungas 

fritidsverksamhet in. Biblioteket har fått bidrag från 

Kulturrådet för det tredje och sista året 2021 vilket 

medför att projektanställningen förlängts. Medel från 

Kulturrådet finns också för att undersöka hur 

bibliotekslokalen kan bli mer attraktiv för unga. Dessa 

medel sträcker sig även över 2022 och är i en inledande 

och undersökande fas.  

Måluppfyllelse 

I nämndens förvaltningsberättelse går att läsa att av 

förvaltningens 6 mål så har 4 st blivit uppfyllda och 2 st 

delvis uppfyllda. 
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7.3 Sydnärkes byggnämnd 
 
Översikt av verksamhetens utveckling 

Sydnärkes byggnämnd är en gemensam nämnd för 

Askersunds, Lekebergs och Laxå kommuner.  

Förvaltningen Samhällsbyggnad Sydnärke bedriver 

verksamhet åt både Sydnärkes byggnämnd och Sydnärkes 

miljönämnd. De båda nämndernas budgetar är inte 

anpassade till en gemensam förvaltning, vilket innebär att 

vissa förvaltningsövergripande kostnader belastar 

Sydnärkes byggnämnd, bl.a. personalkostnaden för 

förvaltningschefen, samtidigt som andra 

förvaltningsövergripande kostnader, som 

personalkostnaderna för stabschefen, belastar Sydnärkes 

miljönämnd. 

Nämndens fokus 2021 främst varit att skapa 

förutsättningar för att klara lagstadgade 

handläggningstider för bygglov och samtidigt skapa 

förutsättningar för en långsiktigt hållbar arbetsbelastning 

för framför allt den del av personalen som arbetar med 

bygglov. Bygglovverksamheten har därför prioriterats, 

vilket bl.a. inneburit att inga konsulter handlats upp under 

2021 för att ta fram nya detaljplaner. Omfattande 

tillfälliga och tidigarelagda permanenta förstärkningar av 

bygglovverksamheten har gjorts, vilket delvis finansierats 

av omfördelningen. Men de nämnda förstärkningarna är 

huvudorsaken till nämndens underskott på 1 208 tkr. 

Händelser av väsentlig betydelse 
Samhällsbyggnad Sydnärke – en ny förvaltning 

1 januari 2021 bildades Samhällsbyggnad Sydnärke 

genom en sammanslagning av Sydnärkes 

miljöförvaltning och Sydnärkes Byggförvaltning. 

Besluten om att bilda Samhällsbyggnad Sydnärke 

fattades efter att budgetförutsättningarna för Sydnärkes 

miljönämnd och Sydnärkes byggnämnd fastställts i Laxå 

kommuns respektive Askersunds kommuns fullmäktige.  

Fysisk planering 

Översiktsplaneringen finansieras av respektive kommun 

utöver det årliga kommunbidraget. Under 2021 har både 

Askersund och Laxå påbörjat arbete med ny 

översiktsplan. Lekeberg har egen kompetens för 

översiktsplanering. De nya kraven på kommunernas 

översiktsplanering innebär att översiktsplanering nu är ett 

ständigt rullande arbete. Nämnden har därför under 2021 

anställt en översiktsplanerare. 

Bygglov 

2020 skedde en kraftig ökning av antalet ansökningar om 

bygglov mm vilket ledde till långa handläggningstider, 

försämrade möjligheter till service och en ohållbar 

situation för den personal som arbetar med bygglov. 2021 

har antalet ansökningar varit något fler än 2020.  

 

 

(tkr) 2021 2020 2019 

Intäkter 17 562 7 152 7 789 

Kostnader -22 039 -10 983 -10 243 

varav personalkostnader -17 259 -7 245 -6 286 

varav kapitalkostnader -1 0 -95 

Nettokostnader -4 477 -3 831 -2 454 

Budgetram -3 269 -2 264 -2 316 

Budgetavvikelse -1 208 -1 567 -138 

 

Ekonomin 

Verksamheten gör 2021 ett underskott med -1 208 tkr. 

Underskottet fördelas på de tre medlemskommunerna 

med Askersund -543 tkr, Lekeberg -393 tkr och Laxå       

-271 tkr. 

Nämndens underskott på 1,2 mkr består 

sammanfattningsvis till största delen av att personal har 

anställts för att klara av den kraftigt ökade efterfrågan på 

förvaltningens tjänster. Därutöver har det även varit 

nödvändigt att ta in externa konsulter utöver budget för 

att klara arbetssituationen. Det stora antalet ökade 

bygglovsärenden ger ett överskott på intäktssidan men 

dessa räcker ej för att täcka de ökade kostnaderna. 

Förväntad utveckling 

2022 leder Samhällsbyggnad Sydnärke arbetet med 

översiktsplan för Askersund inklusive arbete med 

fördjupad översiktsplan för Norra Vättern. Uppstart av 

arbetet med översiktsplan för Laxå bedöms även det vara 

aktuellt 2022, med stor arbetsinsats från förvaltningen. 

Medverkan i arbetet med översiktsplan i Lekeberg 

bedöms vara av begränsad omfattning och någon 

finansiering av förvaltningens insatser i arbetet med ÖP 

Lekeberg är inte planerad.  

Utökningen 2021 av antalet planhandläggare kommer att 

få märkbar positiv effekt under 2022. Fler planer kommer 

att kunna starta och bli antagna. Men antalet kön av ännu 

ej påbörjade planuppdrag är lång och behovet av nya 

detaljplaner är stort så detaljplaneringen bedöms även de 

närmsta åren behöva fokusera på kortsiktiga behov. 

Måluppfyllelse 
Nämnden har beslutat om 4 egna mål för 2021. Två av 

målen har uppnåtts 2021. Två av målen har inte uppnåtts. 
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7.4 Barn- och utbildningsnämnden 
Översikt av verksamhetens utveckling 

Förvaltningen har under 2021 varit tvungna att fortsätt att 

prioritera i sitt arbete för att hantera den pågående 

pandemin. Förvaltningens samtliga personal har arbetat 

intensivt för att följa lagar, riktlinjer och de nytillkomna 

förordningarna som har relaterat till pandemin. Detta har 

medfört fortsatt stor arbetsbelastning för samtlig personal 

tillsammans med periodvis hög sjukfrånvaro på grund av 

kravet på personal att stanna hemma vid minsta symptom 

samt karantänsregler. Förvaltningen har i hög grad kunnat 

hålla sina verksamheter öppna med enstaka 

undantagveckor av växelvis distansundervisning för 

högstadiet.  En ny skolchef tillsattes i augusti 2021. 

Förvaltningen har under 2021 fortsatt arbetet med att 

utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Beslut om ny 

skolorganisation med nedläggning av Snavlundaskolan, 

att Åmmebergs skola och Hammars skola blir F-3 skolor 

från hösten 2022 har fattats av Barn- och 

utbildningsnämnden.  

Händelser av väsentlig betydelse 

I samband med beslut om ny skolorganisation har den t.f. 

skolchefen fattat beslut om en ny ledningsorganisation. 

Där bland annat grundsärskolan läggs under en rektor. 

 Eter avslutad utredning av förskolan har beslut fattats om 

en ny organisation för ökad likvärdighet i förskolan med 

en rektor och tre biträdande rektorer, som togs i bruk 

hösten 2021.  

Byggstart av om- och nybyggnation för Närlundaskolan 

startades under våren 2021 och under hösten 2021 

startade planeringen av ombyggnation av Hammars skola 

som även ska inrymma förskolan som idag finns på 

Lunnagården. Byggstart är planerad hösten 2022. 

Under hösten 2021 uppmärksammades att fler barn än 

beräknat har behov av förskola. Detta har resulterat i 

utökning av avdelningar, personal samt planering av 

paviljong i Åsbro. Nämnden har i och med det utökade 

behovet äskat utökning av budget. 

Ekonomi 
Barn- och utbildningsnämnden uppvisar ett positiv 

resultat på 3 580 tkr. 

 En bidragande orsak till det positiva resultatet är 

tillfälliga intäkter samt ökade intäkter på förskoleoch 

fritidsavgifter. Barn- och utbildningsförvaltningen har 

erhållit 1 522 tkr från Försäkringskassan som stöd från 

staten på grund av pandemi Covid-19. Förskole- och 

fritidsavgifter uppvisar positiv avvikelse på +681 tkr. 

Utöver det har barn- och utbildningsförvaltningen erhållit 

84 tkr från Migrationsverket. Interkommunala 

ersättningar visar positiv avvikelse på 1 243 tkr inklusive 

outnyttjat tilläggsbelopp på 200 tkr. Barn- och 

utbildningsförvaltningen har fått tilläggsbudget på 2 200 

tkr för höstterminen 2022. 

 

 

Förväntad utveckling 

Under 2021 har kommunen beslutat om en nu 

skolorganisation. Utifrån ombyggnationer och 

nybyggnationer kommer den nya skolorganisationen vara 

på plats hösten 2024. Förskolans nya organisation 

behöver följas upp för att se om den fått de effekter som 

förväntades.  

Enligt Skolverkets tidplan för digitala nationella prov ska 

de första digitala nationella proven genomföras under 

2023, under 2022 kommer provtjänst att finnas tillgänglig 

för testverksamhet. Förvaltningen behöver kunna 

säkerställa att digitala prov kan ske utifrån Skolverkets 

riktlinjer och tekniska förutsättningar behöver finnas på 

plats. Satsningen på digitalisering i skolan är 

mångfacetterad. Först och främst behövs access och 

stabila nätverksuppkopplingar på samtliga förskolor och 

skolor. Likvärdig tillgång till datorer och Ipads behöver 

också säkerställas. Förvaltningen behöver kunna 

säkerställa service och funktion över tid, inte endast 

inköp av produkterna. Till detta behöver eleverna ha 

tillgång till datorer och kunskapen för att exempelvis 

utföra de nationella proven digitalt. 

 

Måluppfyllelse 
Nämnden har beslutat om 13 mål för 2021. Sju av målen 

har uppfyllts under året, fyra är delvis uppfyllda, ett är ej 

uppfyllt och ett av målen har ej gått att mäta på grund av 

pandemin. En detaljerad redovisning av måluppfyllelsen 

går att läsa i nämndens förvaltningsberättelse. 

 

  

(tkr) 2021 2020 2019 

Intäkter 28 576  29 349  29 891 

Kostnader -241 373  -235 460  -238 682 

Varav 

personalkostnader 
-159 853  -155 776  158 446 

Varav 

kapitalkostnader 
-933  -948  -963 

Nettokostnader -212 797  -206 111  -208 791 

Budgetram -216 377  -211 123  211 400 

Budgetavvikelse 3 580  5 012  2 610 
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7.5 Socialnämnden 
Översikt av verksamhetens utveckling 

Socialnämnden ansvarar för kommunens socialtjänst, 

vård- och omsorg såsom LSS-verksamhet, kommunal 

psykiatri och hälso- och sjukvård. All verksamhet är 

lagstyrd utifrån socialtjänstlagen, SoL, lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS, samt hälso- och 

sjukvårdslagen, bostadsanpassningsbidrag, tobakslagen, 

alkohollagen samt lagen om detaljhandel med vissa 

receptfria läkemedel.  

Hemtjänst 

Äldre, funktionsnedsatta och långvarigt sjuka som 

behöver hjälp och stöd i hemmet kan få detta av 

omvårdnadspersonal i hemtjänsten/hemsjukvården.  

Särskilt boende 

I kommunen finns idag två särskilda boenden som är 

avsedda för personer med behov av omvårdnad dygnet 

runt. Borgmästargården är ett särskilt boende för somatik 

med 16 lägenheter och Smedsgården är ett särskilt 

boende med 64 lägenheter för demens och 34 lägenheter 

för somatik varav 2 lägenheter är för parboende. 

Funktionsstöd 

Enligt LSS kan insatser efter beslut ges i form av boende 

med särskild service, personlig assistans, ledsagarservice, 

avlösarservice i hemmet, kontaktperson, korttidsvistelse 

utanför det egna hemmet samt daglig verksamhet. I 

kommunen finns totalt fem boenden med särskild service 

för vuxna och ett korttidshem. Daglig verksamhet bedrivs 

på Smedsgården, Rondellen och återbruket Bumerangen. 

Både boenden och daglig verksamhet är belägna i 

Askersund. Vid behov som inte kan tillgodoses lokalt 

köps platser av externa vårdgivare.  

Händelser av väsentlig betydelse 

Pandemin har påverkat alla verksamheter i förvaltningen 

och sjukfrånvaron har fortsatt varit hög. Detta har lett till 

att belastningen på medarbetarna varit hög och behovet 

av vikarier varit stor under året. 

Neddragningen av platser på Syrenen har genomförts 

under våren. Dock har det skett ett ökat behov av platser 

på Syrenen de sista månaderna på året.  

En ny modell för trygg hemgång har fortsatt att 

implementeras och syftet är att den enskilde ska hem i 

första hand från sjukhuset.  

Förvaltningen utreder möjligheten att ersätta 

matdistribution med färdiga rätter samt livsmedselinköp 

via hemleverans direkt från butik, för att frigöra resurser i 

hemtjänsten. Socialnämnden har tagit ett beslut att det 

ska genomföras ett pilotprojekt under 7 månader i ett 

ytterområde. 

Ett projekt har pågått sedan september kring en analys av 

hemtjänstens resursplanering uppdrag, styrning, ledning 

och resultat. Analysen ska utmynna i förslag till 

förbättringsåtgärder och ska vara klart februari 2022. 

 
Ekonomi 
Socialnämnden redovisar ett negativt resultat på -7 084 

tkr. Nettokostnaderna har ökat med 3 171 tkr jämfört med 

föregående år. Ökningen hos förvaltningens intäkter 

beror främst på mottagna bidrag från staten samt ökade 

hyresintäkter i och med inflyttningen till nya vårdboendet 

Smedsgården. Mellan år 2020 och 2021 har 

förvaltningens kostnader ökat med 15 076 tkr varav cirka 

40 % består av personalkostnader. Personalkostnaderna i 

sig har ökat med 3 %, vilket motsvarar cirka 6,4 mkr. 

Efter byggnation och inflyttning i det nya vårdboendet 

har dessutom förvaltningens kapitalkostnader ökat. 

Denna ökning innebär drygt 1 mkr, vilket påverkar 

socialförvaltningens nettokostnad. Den totala 

nettokostnaden per invånare innebär en ökning om 1,2 % 

från föregående år. Sammanfattningsvis innebär den 

ökande nettokostnaden, trots en ökad budgetram, en ökad 

budgetavvikelse om 439 tkr vid jämförelse mot 

föregående år. 

Väsentliga personalförhållanden 

Personalförstärkning om 2 årsarbetare har gjorts inom 

barn- och familjeomsorgen. Enhetschefskonsulter har 

tagits in del av året på grund av rekryteringssvårigheter 

samt sjukdom. 

Sjukfrånvaron har varit mycket hög och det beror till stor 

del på att alla med symptom ska stanna hemma. 

Sjukfrånvaron uppgick vid årsskiftet till 11,1 % vilket är 

0,3 % högre än föregående år. 

Förväntad utveckling 
Den demografiska utvecklingen med fler äldre gör att 

efterfrågan på insatser ökar både till särskilt boende och 

hemtjänst. Inom en 7 års period behövs ett vård- och 

omsorgsboende tillskapas för att klara det framtida 

behovet. Rekrytering är en stor utmaning och framförallt 

att få medarbetare med rätt kompetens. Vi ser redan idag 

att det är en brist vad gäller undersköterskor och 

sjuksköterskor.  Därför måste förvaltningen jobba 

strategiskt med personal- och kompetensförsörjning då 

generationsväxlingen bland de anställda pågår samtidigt 

som verksamhetsvolymerna ökar  

 

Måluppfyllelse 
Socialnämnden har beslutat om 9 mål för 2021. Målen är 

av en karaktär som beskriver hur förvaltningen förväntas 

arbeta inom olika områden för att verksamheten ska vara 

effektiv och av god kvalitet vilket gör att mätbarheten av 

måluppfyllelsen är svår att bedöma. Ytterligare 

information kring målen finns att läsa i socialnämndens 

årsredovisning.  

(tkr) 2021 2020 2019 

Intäkter 65 133  53 224  42 904 

Kostnader -336 765  -321 686  -298 649 

Varav 

personalkostnader 
-235 460  -229 123  221 814 

Varav kapitalkostnader -1 918  -890  -858 

Nettokostnader -271 633  -268 462  -255 745 

Budgetram -264 549  -261 817  255 038 

Budgetavvikelse -7 084  -6 645  -707 
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8. Verksamheten i bolag, förbund och 
gemensamma nämnder 

8.1 Askersund Rådhus AB 
 

Översikt av verksamhetens utveckling 

Askersunds Rådhus AB har till föremål för sin 

verksamhet har till föremål för sin verksamhet att förvalta 

aktierna i Askersunds kommuns bolag och svara för 

gemensam organisation av bolagen. 

 Bolaget som har sitt säte i Askersund är moderbolag till 

Askersundsbostäder AB (556432-8119), Askersunds 

Industrifastigheter AB (556265-8954) och Askersunds 

Kommunfastigheter AB (556025-3857). Ägaren, 

Askersunds kommun, utser ledamöter och suppleanter i 

koncernens bolag. 

Bolaget är helägt av Askersunds kommun. 

Händelser av väsentlig betydelse 
Bolaget har under året följt utvecklingen i de tre 

dotterbolagen och haft två ägardialoger med VD och 

styrelserepresentanter. Bolaget har inte behövt vidta 

några åtgärder till följd av händelser i dotterbolagen. I 

början av 2021 beslutade kommunfullmäktige om 

reviderade ägardirektiv för samtliga fyra bolag och en 

reviderad bolagsordning för Askersunds Rådhus AB. 

 

Ekonomi 
Årets resultat uppgick till 8 tkr (-14) tkr. Bolagets 

balansomslutning uppgick till 148,2 mkr (148,1 mkr). Det 

egna kapitalet uppgick till 128,1 mkr (128,1) och 

låneskulden 20,0 mkr (20,0). 

 

Framtida utveckling  
Askersunds Rådhus AB är i grunden ett stabilt bolag men 

som påverkas av dotterbolagens förutsättningar. Bolaget 

kommer aktivt fortsätta följa utvecklingen i Askersunds 

Kommunfastigheter AB för att se så att beslutade 

åtgärder kommer ge förväntad effekt. 

 

 

 

 

Resultaträkning, tkr 

    2021 2020 

Intäkter   143 140 

Kostnader   -54 -47 

Avskrivningar   0 0 

Rörelseresultat   89 93 

Finansiella poster   -81 -107 

Resultat före disp och 

skatt 
  8 -14 

Dispositioner och skatt   0 0 

Årets resultat efter 

skatt 
  8 -14 

 

Balansräkning, tkr 

  2021 2020 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Mark, byggnader och tekniska anl. 0 0 

Maskiner, invent, och pågående 

invest. 
    

Finansiella anläggningstillgångar 148 100 148 100 

Summa anläggningstillgångar 148 100 148 100 

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar 143 0 

Lager 0 0 

Kassa och bank -75 36 

Summa omsättningstillgångar 68 36 

Summa tillgångar 148 168 148 136 

Eget kapital och skulder     

Eget kapital 128 144 128 136 

Obeskattade reserver 0 0 

Avsättningar 0 0 

Skulder     

Långfristiga skulder 0 0 

Kortfristiga skulder 20 024 20 000 

Summa skulder 20 024 20 000 

Summa eget kapital och skulder 148 168 148 136 
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8.2 Askersundsbostäder AB 
  

Översikt av verksamhetens utveckling 
Askersundsbostäder är Askersunds Rådhus AB helägda 

bostadsbolag sedan 2017-12-31. 

 

Uthyrningsbar bostadsyta uppgick under året till 63 437 

m2 (65 913 m2 föregående år) samt 6 070 m2 (6 070 m2) 

lokalyta. Antalet lägenheter var 963 (964).   

Hyrorna höjdes 2021 med 1,0 % och bolagets 

marknadsandel i kommunen uppgår till ca 68 % 

 

Bolaget ska äga och långsiktigt förvalta hyresbostäder 

och lokaler och enligt ägardirektivet vara ett kraftfullt och 

initiativrikt bostadsföretag och som sådant: 

- vara ett attraktivt boendealternativ i Askersunds 

kommun. 

- i all verksamhet eftersträva en social, ekonomisk och 

miljömässigt hållbar utveckling, verka för integration 

samt ökat inflytande på boendet.  

- ha en jämn investeringstakt med nyskapande för de 

grupper som efterfrågar detta. Målet är att erbjuda 

bostäder till hyresgästernas varierande behov och med 

god kvalitet. 

- att aktivt delta i kommunens utvecklingsarbete, 

medverka till att en god service finns i kommunens olika 

delar, i samverkan med kommunen motverka segregation 

och främja en god gemenskap och trygghet i kommunens 

olika områden. 

- ska arbeta efter ett tillgänglighetsperspektiv. 

 

Bolaget förvaltar kommunala fastigheter i enlighet med 

upprättat förvaltningsavtal. 

 

Händelser av väsentlig betydelse 
Lägenhetsunderhåll har utförts enligt underhållsplan och 

det planerade systematiska underhållet med bestämda 

tidsintervaller. Därbland yttre underhåll som fasad och 

fönstermålning vid Stora Bergsgatan 8-10 samt 

Hyttvägen 17-35 i Rönneshytta. Rengöring av tak vid 

Lunnagårdsvägen i Hammar samt kv Hotellet i 

Askersund. Dränering av husgrunder Rönnestorpsvägen 

Rönneshytta samt byte av termostater och radiatorventiler 

på Sandåsvägen i Lerbäck. 

 

Större investeringar under året har varit: 

-Ombyggnation av Norrbergaskolan till 8 st lägenheter. 

-Nybyggnation av 4 st parhus (8 lgh) i Åsbro. 

-Ombyggnation av fastigheten Lärkbacken i Åsbro till 

seniorlägenheter. 

-Nybyggnation av 7 st enfamiljshus samt om- och 

tillbyggnad av vattentornet i Askersund till 7 st 

lägenheter. 

-ROT renovering vid Rådmansgatan 14 A-B i Askersund. 

 

Ekonomi 
Årets resultat uppgick till 261 tkr (2 399) tkr. Bolagets 

balansomslutning uppgick till 603 mkr (529 mkr). Det 

egna kapitalet uppgick till 44,2 mkr (43,9) och 

låneskulden 503 mkr (453). 

 

Framtid 
Bolaget arbetar på en hyresmarknad i balans. Med en 

positiv befolkningsutveckling kommer behovet av nya 

bostäder att finnas och där kommer bolaget att vara en 

aktiv part i den processen.  

Bolaget har förvärvat strategiska markområden i 

Askersund, Åsbro samt Rönneshytta för framtida 

byggnation. 

 

 

Resultaträkning, tkr 

    2021 2020 

Intäkter   113 080 116 571 

Kostnader   -89 511 -92 301 

Avskrivningar   -17 386 -16 403 

Rörelseresultat   6 183 7 867 

Finansiella poster   -5 678 -4 385 

Resultat före disp och 

skatt 
  505 3 482 

Dispositioner och skatt   -244 -1 083 

Årets resultat efter 

skatt 
  261 2 399 

 

Balansräkning, tkr 

  2021 2020 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Mark, byggnader och tekniska anl. 500 833  511 392  

Maskiner, invent, och pågående 

invest. 
94 691  12 559  

Finansiella anläggningstillgångar 156  196  

Summa anläggningstillgångar 595 680  524 147  

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar 6 577  2 697  

Lager 353  241  

Kassa och bank 0  1 532  

Summa omsättningstillgångar 6 930  4 470  

Summa tillgångar 602 610  528 617  

Eget kapital och skulder     

Eget kapital 44 194  43 934  

Obeskattade reserver     

Avsättningar 9 950  9 831  

Skulder     

Långfristiga skulder 503 007  453 007  

Kortfristiga skulder 45 457  21 845  

Summa skulder 548 464   474 852  

Summa eget kapital och skulder 602 610  528 617  
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8.3 Askersunds industrifastigheter AB 
 

Översikt av verksamhetens utveckling 
Askersunds Industrifastigheter är helägt av Askersunds 

Rådhus AB är sedan 2017-12-31 och har till syfte att 

tillhandahålla fastigheter och lokaler till närings-

verksamhet. 

 

Bolaget äger och förvaltar 15 662 m² lokalyta fördelat på 

5 st fastigheter, (Parkgatan 15 och Fredbergavägen 3, 

Lustenrustvägen 2 och Åkervägen 19 i Askersund samt 

Metallvägen 8 i Åsbro). 

Fastigheten på Åkervägen 19 är uthyrd från 1/1 2022. 

Fastigheten på Lustenrustvägen 2 har ännu ingen 

hyresvärd. 

 

 

Händelser och väsentlig betydelse 
Bolaget har påverkats av covid-19 pandemin gällande 

färdigställande av lokalerna på Åkervägen. Inflyttningen 

kunde ske 4 månader efter planerat inflyttningsdatum. 

 

Bolaget har liksom föregående år inta haft någon anställd 

personal utan leds och administreras med hjälp av 

personal från Askersundsbostäder AB. 

   

Ekonomi 
Årets resultat uppgår till -620 tkr (330) tkr. 

Balansomslutningen är 92 (43) mkr. Det egna kapitalet 

uppgår till 11,7 (12,3) mkr och låneskulden till 71,3 

(28,8) mkr. 

  

Framtid 
Fastighetsbeståndet är i relativt gott skick. 

Bolaget kommer under år 2022 göra en större om- och 

tillbyggnad vid fastigheten på Lustenrustvägen 2. 

 

I Åsbro har bolaget planer på att utöka 

fastighetsbeståndet, beroende på efterfrågan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Resultaträkning 

    2021 2020 

Intäkter   4 796 4 637 

Kostnader   -3 126 -2 580 

Avskrivningar   -1 346 -1 331 

Rörelseresultat   324 727 

Finansiella poster   -926 -379 

Årets resultat före skatt   -602 348 

Dispositioner och skatt   -19 -18 

Årets resultat efter skatt   -620 330 

Balansräkning 

  2021 2020 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 79 874 39 585 

Finansiella anläggningstillgångar 4 702 25 

Summa anläggningstillgångar 84 576 39 610 

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar 7 568 1 281 

Kassa och bank 0 2 375 

Summa omsättningstillgångar 7 568 3 656 

Summa tillgångar 92 144 43 266 

Eget kapital och skulder     

Eget kapital 11 723 12 343 

Obeskattade reserver 0 0 

Skulder     

Långfristiga skulder 71 300 28 800 

Kortfristiga skulder 9 121 2 122 

Summa skulder 80 421 30 922 

Summa eget kapital och skulder 92 144 43 266 
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8.4 Askersunds Kommunfastigheter AB 

 

Översikt av verksamhetens utveckling 
Företaget är sedan 2017-12-31 ett helägt dotterföretag till 

Askersunds Rådhus AB. 

 

Företagets verksamhet omfattar förvaltningen av 

fastigheterna Verkstaden 1, 6, 11 och 13 i centrala 

Askersund.  

  

I december 2015 såldes marken som enligt upprättad 

detaljplan har ändamålet bostäder, gator samt idrott till 

Askersunds kommun.  

  

Fastighetsbildningen innehåller: 

  

- Verkstaden 1: Byggnader avseende friskvård, 

företagsvård samt kontor. 

 

- Verkstaden 6: Parkering i anslutning till 

Smedjan. 

 

- Verkstaden 11: Tandläkarpraktik. 

 

- Verkstaden 13: Bowling och restaurang. 

 

Händelser och väsentlig betydelse 
Bolaget har inte haft några anställda under 

verksamhetsåret, inga löner och ersättningar har utgått. 

Bolagets uthyrningsbara yta är 2 475m2, hyresvakanser 

uppgår vid årsskiftet till 3 %. 

 

Samtliga hyresgäster har påverkats av covid-19 pandemin 

och bolaget har därav betydande hyresförluster (120 tkr). 

Hyresgästen av restaurangen och bowlingen har under 

året haft svårigheter med omsättningen varför endast 

grundhyran betalats. Ingen hyresgäst hade hyresskulder 

vid årsskiftet Fastighetsunderhållet har genomförts enligt 

plan.  

 

Ekonomi 
Årets resultat uppgår till -124 (-266) tkr. 

Balansomslutningen är 38 (33) mkr. Det egna kapitalet 

uppgår till 2,9 (3,0) mkr och låneskulden till 30,2 (30,2) 

mkr. 

  

Framtida utveckling  
Bolaget är mycket känsligt för kundförluster och 

outhyrda ytor. 

 

 

 

 

Bolaget har gjort en marknadsvärdering av fastigheten 

Verkstaden 13:1 och anlitat fastighetsmäklare i syfte att 

sälja fastigheten 

 

Resultaträkning, tkr 

    2021 2020 

Intäkter   3 086 2 867 

Kostnader   -1 999 -1 901 

Avskrivningar   -965 -952 

Rörelseresultat   122 15 

Finansiella poster   -246 -281 

Årets resultat före skatt   -124 -266 

Dispositioner och skatt   0 0 

Årets resultat    -124 -266 

 

Balansräkning, tkr 

  2021 2020 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar 31 676 32 641 

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 

Summa anläggningstillgångar 31 676 32 641 

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar 6 643 295 

Kortfristiga placeringar 0 0 

Kassa och bank 0 473 

Summa omsättningstillgångar 6 643 768 

Summa tillgångar 38 319 33 408 

Eget kapital och skulder     

Eget kapital 2 893 3 044 

-varav årets resultat -124  -239  

Obeskattade reserver 0 0 

Skulder     

Långfristiga skulder 30 175 30 175 

Kortfristiga skulder 5 251 190 

Summa skulder 35 426 30 365 

Summa eget kapital och skulder 38 319 33 408 

 

  



 

53 
 

8.5 Sydnärkes Utbildningsförbund 

 

Översikt av verksamhetens utveckling 
Sydnärkes Utbildningsförbund är ett kommunalförbund 

med medlemskommunerna Askersund, Hallsberg och 

Laxå. Förbundets uppdrag är att tillhandahålla 

gymnasieskola, gymnasiesärskola, grundläggande och 

gymnasial vuxenutbildning, yrkesvux, särskild utbildning 

för vuxna  (särvux) samt uppdragsutbildning. Uppdraget 

omfattar samtliga utbildningar i egen regi samt de som 

köps hos andra utbildningsanordnare, såväl kommunala 

som fristående.  

 

Händelser av väsentlig betydelse 
Förbundet har under året fortsatt det omställningsarbete 

som påbörjades 2018 med kostnadsreduceringar inom 

samtliga verksamheter. Förhållanden som väsentligt 

påverkat ekonomin under året är effekter av den 

distansundervisning som bedrivits inom gymnasieskolan 

och vuxenutbildning till följd av pandemin, omfattande 

efterfrågeökning inom vuxenutbildningen, att en högre 

andel elever från grundskolorna saknar 

gymnasiebehörighet samt högre kostnader för köpt 

gymnasieutbildning. 

I augusti stod den nya fastigheten Hus M klar att tas i bruk. 

Nya ändamålsenliga lokaler kan nu erbjudas elever och 

medarbetare, och förbundet kan lämna de hyrda 

paviljongerna. 

 

Ekonomi 
Trots omfattande kostnadsreduceringar även under 2021 

redovisar Sydnärkes Utbildningsförbund ett resultat på -

400 tkr. De främsta orsakerna är sänkta statsbidrag, ökade 

kostnader för vuxenutbildningen, att kostnaderna för SFI 

inte kompenserats fullt ut, samt ökade interkommunala 

kostnader till följd av att en högre andel av 

medlemskommunernas ungdomar valt annan 

gymnasieskola. 

 

 

Framtid 
Arbetet med att anpassa verksamheten för att uppnå en 

budget i balans, och samtidigt erbjuda attraktiva 

utbildningar av hög kvalitet är även fortsättningsvis i 

fokus.  

Ekonomiska utmaningar under det kommande året är: 

- Befolkningsökningen. Antalet ungdomar i 

gymnasieåldern ökar stadigt fram till slutet av 

2020 talet, vilket ställer högre krav i en kraftigt 

reducerad organisation samt högre kostnader 

för interkommunal ersättning till andra 

kommuner.  

- Ökad efterfrågan på vuxenutbildning. 

Besparingskraven under 2021 har lett till beslut 

om en minskning av vuxenutbildning i egen 

regi och en större volym av köpt 

distansutbildning. Att undvika kö till 

efterfrågade kurser blir en utmaning. 

 

 

- Utbildningsskulden. Under 2020–2021 har 

undervisningen inom både gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen bedrivits på distans i stor 

omfattning. Åtgärder för att kompensera 

effekter av detta har genomförts kontinuerligt 

men kommer att behövas även under 2022. 

 

 

Resultaträkning, tkr 

    2021 2020 

Intäkter   127 874 124 297 

Kostnader   -314 686 -315 238 

Avskrivningar   -8 362 -7 481 

Rörelseresultat   -195 174 -198 422 

Medlemsbidrag   195 636 191 805 

Finansiella intäkter   1 2 

Finansiella kostnader   -874 -770 

Årets resultat    -411 -7 385 
 

Balansräkning, tkr 

  2021  2020 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar 904 1 155 

Materiella anläggningstillgångar 180 142 132 235 

Finansiella anläggningstillgångar 10 434 7 680 

Summa anläggningstillgångar 191 480 141 070 

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar 48 684 46 380 

Kortfristiga placeringar 0 0 

Kassa och bank 14 716 17 639 

Summa omsättningstillgångar 63 400 64 019 

Summa tillgångar 254 880 205 089 

Eget kapital och skulder     

Eget kapital 22 461 22 872 

-varav årets resultat -411 -7 385 

Avsättningar 359 372 

Skulder     

Långfristiga skulder 184 500 129 000 

Kortfristiga skulder 47 560 52 845 

Summa skulder 232 060 181 845 

Summa eget kapital och skulder 254 880 205 089 
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8.6 Nerikes brandkår 

 

Översikt av verksamhetens utveckling 
Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund som ansvarar 

för räddningstjänst och förebyggande brandskydd för 

sammanlagt 258 000 invånare i de nio kommunerna 

Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå, Askersund, 

Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg.  

 

Antalet utryckningar är oftast ganska lika år från år. Så 

även 2021 i jämförelse med 2020. Det som utmärker sig 

under året är att förbundet haft 108 fler automatiska 

brandlarm än i fjol samt en märkbar ökning av 

trafikolyckor.  

I Askersunds kommun har det varit 177 st utryckningar 

under året jämfört med 182 år 2020. Den vanligaste 

händelsen var trafikolyckor med 41 utryckningar. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Den 8 juli 2021 inträffade en av de svåraste olyckor som 

drabbat Örebro län i modern tid. Ett mindre flygplan med 

åtta fallskärmshoppare ombord havererade direkt efter 

start på Örebro flygplats och alla personer som var med i 

planet förolyckades. Räddningsarbetet inleddes med en 

släckinsats av flygplatsens egen räddningsstyrka. Därefter 

kunde de omkomna tas om hand på ett professionellt, 

systematiskt och effektivt sätt då ett stort antal 

räddningspersonal var på plats. Ett arbete som utfördes i 

en mycket god samverkan mellan Nerikes Brandkår, 

ambulanspersonal från Region Örebro län och polisen 

 

Ekonomi 
Årets resultat är ett överskott på 6 717 tkr, vilket är 6 410 

tkr bättre än budget. Överskottet beror bland annat på 

reavinster på placerade medel, högre intäkter avseende 

obefogade larm och externa avtal samt att vi hyrt ut delar 

av vår personal till ledningssamverkan inom 

Räddningsregion Bergslagen, RRB. 

 

Måluppfyllelse 
Av de mål som är kopplade god ekonomisk hushållning 

har ett mål uppfyllts och två stycken har inte blivit 

uppfyllda. Av förbundets fyra finansiella mål har alla 

blivit uppfyllda 2021. 

Framtiden 
Med siktet inställt framåt har förbundet fångat upp ett 

antal områden där vi vill lägga lite extra fokus. 

 • Arbetet med jämställdhet och mångfald inom 

räddningstjänsten ska prioriteras och en aktivitetsplan 

måste tas fram.  

• Den förändrade tillsynsverksamheten kräver ny 

inriktning

 

•  Den operativa ledningen, Räddningsregion Bergslagen 

(RRB), ska fortsätta att utvecklas. 

 

 • Förbundet ska se över kompetensutbildningen för 

räddningspersonal i beredskap.  

• Planera för räddningstjänst under höjd beredskap. 

• Minska miljörisker vid brandsläckning 

 

 

 

Resultaträkning, tkr 

    2021 2020 

Intäkter   31 374 23 572 

Kostnader   -199 957 -190 401 

Avskrivningar   -7 386 -7 356 

Verksamhet nettokostnad   -175 969 -174 185 

Medlemsbidrag   180 810 177 868 

Finansiella intäkter   4 220 689 

Finansiella kostnader   -2 344 -1 945 

Årets resultat   6 717 2 427 

 

Balansräkning, tkr 

  2021 2020 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar 74 242  70 592  

Finansiella anläggningstillgångar 0  0  

Summa anläggningstillgångar 74 242  70 592  

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar 18 634  15 467  

Kortfristiga placeringar 43 030  39 009  

Kassa och bank 16 271  18 037  

Summa omsättningstillgångar 77 934  72 513  

Summa tillgångar 152 177  143 105  

Eget kapital och skulder     

Eget kapital 28 761  22 044  

-varav årets resultat 6 717  2 427  

Avsättningar 94 131  90 765  

Skulder     

Långfristiga skulder 0  0  

Kortfristiga skulder 29 285  30 296  

Summa skulder 29 285  30 296  

Summa eget kapital och skulder 152 177  143 105  
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8.7 Sydnärkes kommunalförbund
 

Översikt av verksamhetens utveckling 
Från och med den 1 januari 2015 inrättades ett 

kommunalförbund för den strategiska planeringen av 

frågor kring avfallshantering och de uppgifter rörande 

insamling och behandling av avfall samt den 

myndighetsutövning som åligger kommunerna 

Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg. 

Händelser av väsentlig betydelse 
Under det sjunde verksamhetsåret fortsatte arbetet  

med byggande av nya återvinningscentraler. 

Färdigställandet av återvinningscentralen i Lekeberg 

innebar en del utmaningar mestadels på grund av den 

unika utformningen med återbruksverksamheten. 

Projektet i Laxå framskred utan några större bekymmer 

och driftsättning av återvinningscentralen planeras till 

slutet på januari. 

Byggnationen av omlastningsstationen i Tomta inleddes 

och planeras driftsättas under kommande vår.  

Rampen upp till tippningsplattformen visade sig mer  

utmanande än planerat och en del större justeringar  

behövde utföras. Efter färdigställandet kommer 

omlastningen av hushållsavfallet från Hallsberg och 

Lekeberg att omdirigeras från nuvarande stationer i 

Åmmeberg och Laxå till den nya stationen. Omlastningen  

i Laxå kommer helt att upphöra då omlastningen av  

Laxå-soporna flyttas till stationen i Åmmeberg. Under 

året anskaffades återvinningscentralen ifrån Askersunds 

kommun. 

 

Ekonomi  

Förbundet har skuld till samtliga abonnentkollektiv. 

Den största skulden är fortfarande till Hallsbergs 

abonnentkollektiv, här har skulden ökat rejält till 4,4 mkr 

vid årsskiftet 2021/2022. Det är en ökning med 0,8 mkr 

sedan föregående årsskifte. 

I Askersund har skulden ökat med 0,3 mkr och uppgår till 

1,6 mkr. I Lekeberg och Laxå har skulden också ökat 

kraftigt och uppgår nu till 3,0 mkr resp. 2,8 mkr. 

Ökningarna beror i första hand på förseningar i de nya 

återvinningscentralerna som byggs i Hallsberg, Laxå och 

Lekeberg. 

 

Väsentliga personalförhållanden 
Sjukfrånvaron ökade betydligt från föregående år. 

Långtidsfrånvaro minskade och korttidsfrånvaro ökade. 

En utredning kring orsaken till problemet har inletts 

under hösten 2021 med support från företagshälsovården. 

Den psykosociala arbetsmiljön anses preliminärt ligga till 

grund för sjuktalen. 

 

 

 

Förväntad utveckling 
Utmaningar varierar i tid och omfattning. Hur 

insamlingen av förpackningen ska gå till från och med 

2024 är okänt men möjligheterna är stora att förbättra 

kvalitén av de insamlade materialen. Även kommande 

förändringar av ansvaret för hantering av bygg och riv- 

material från hushållen ger nya möjligheter att utöka 

sorteringsgraden av dessa råvaror. 

Resultaträkning, tkr 
   2021 2020 

Intäkter   54 721 45 549 

Kostnader   -48 209 -46 785 

Avskrivningar   -1 462 -1 509 

Verksamhet nettokostnad   5 050 -2 745 

Finansiella intäkter   28 19 

Finansiella kostnader   -190 -89 

Årets resultat före 

extraordinära poster 
  4 888 -2 815 

Avgår till resultatutjämning   -4 888 2 815 

    

Årets resultat   0 0 

 

Balansräkning, tkr 

  2021 2020 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar 106 975 7 030 

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 

Summa anläggningstillgångar 106 975 7 030 

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar 13 505 9 146 

Kortfristiga placeringar 0 0 

Kassa och bank 34 456 12 630 

Summa omsättningstillgångar 47 959 21 630 

Summa tillgångar 154 934 28 660 

Eget kapital och skulder     

Eget kapital 0 0 

-varav årets resultat 0 0 

Avsättningar 0 0 

Skulder     

Långfristiga skulder 121 250 5 000 

Kortfristiga skulder 33 684 23 660 

Summa skulder 154 934 28 660 

Summa eget kapital och skulder 154 934 28 660 
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8.8 Sydnärkes samordningsförbund 
 

Översikt av verksamhetens utveckling 

Samordningsförbundet är en fristående juridisk 

organisation med Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Region Örebro län samt kommunerna 

Askersund, Hallsberg Kumla och Laxå som 

medlemmar. De verksamheter som förbundet finansierar 

kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. 

Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka 

för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen 

försörjning. På individnivå verkar Samordningsförbundet 

genom att finansiera insatser som bedrivs av de 

samverkande parterna.  

Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som 

syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att 

myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. 

handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Under året har det uppstått en del hinder i 

arbetsprocessen, bl.a. pga. virusutbrottet. Styrelsen har 

särskilt beaktat hur effekterna av covid-19 utbrottet 

påverkar/kan komma att påverka förbundets framtida 

utveckling och/eller risker som kan påverka 

verksamheterna framåt. Styrelsen bedömning är att:  

 

• Det totala inflödet av deltagare till de individinriktade 

insatserna låg 27 % lägre än planerat mål för insatserna. 

 

• Påverkan på förbundet är begränsad till tiden som 

pandemin pågår. 

 

• Pandemin har haft minst påverkan på strukturinsatserna, 

detta pga. merparten av insatserna har kunnat genomföras 

digitalt på ett tillfredsställande sätt. Kostnadsmässigt är 

dock avvikelsen mot budgeten för de strukturöver-

gripande kostnaderna stor. 

 

Ekonomi 
För verksamhetsåret 2021 har förbundet haft intäkter om 

5 240 tkr genom medlemsavgifter och bidrag. Kostnader 

för 2021 har uppgått till drygt 6 077 tkr, vilket gör att 

förbundet redovisar ett negativt resultat om 405 tkr för 

2021. Förbundet hade vid årets slut ett eget kapital på 

843 tkr. 

 

Förväntad utveckling 
Bra samverkan kräver kunskap, att man vet hur man 

samverkar. Det kräver resurser i form av budgetmedel, 

såsom Finsam har, men också resurser i form av att man 

släpper till medarbetare, att medarbetare får möjlighet att 

jobba med de här frågorna. Det kräver ett engagemang 

från de medarbetare som jobbar i vår verksamhet. Det 

kräver ett engagemang från ledningsgrupper, såsom 

ledningsgrupperna i kommunerna.  

För att kunna hantera den här relativa minskningen av 

resurser till Samordningsförbunden har en del förbund 

valt att utveckla sin verksamhet, till exempel med hjälp 

av projektmedel från Europeiska socialfonden och andra 

håll. Något som även förbundet i Sydnärke nyttjat i olika 

sammanhang. Utifrån den tilldelning som gäller i dag  

 

 

kan konstateras att inte något utrymme att utöka 

Samordningsförbundets uppdrag och utveckla det utifrån 

de finansiella förutsättningarna. Utöver tillräckliga 

finansiella resurser ses behov av en långsiktig och öppen 

budgetprocess. Förbundet har i dag en budget som löper 

på 1 år och i verksamhetsplanen tas 3 års budget, för vi 

finansierar verksamhet som vänder sig till individer som 

ofta har långvariga och komplexa behov. Det här kan 

vara svårt att få ihop.  

  

  

Resultaträkning, tkr 

  2021 2020 

Medlemsavgifter 5 240 5 234 

Bidrag 433 738 

Verksamhetens kostnader -6 077 -5 846 

Verksamhet nettokostnad -404 126 

Finansiella intäkter 0 0 

Finansiella kostnader -1 -1 

Årets resultat före extraordinära 

poster 
-405 125 

Extraordinära poster 0 0 

Årets resultat -405 125 

  

Balansräkning, tkr 

  2021 2020 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar 0 0 

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar 3 227 823 

Kassa och bank 1 234 1 621 

Summa omsättningstillgångar 4 461 2 443 

Summa tillgångar 4 461 2 443 

Eget kapital och skulder     

Eget kapital 843  1 248  

Avsättningar 0 0 

Skulder     

Långfristiga skulder 0 0 

Kortfristiga skulder 3 618 1 195 

Summa skulder 3 618 1 195 

Summa eget kapital och skulder 4 461 2 443 
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8.9 Sydnärkes 
miljönämnd 

 
Översikt av verksamhetens utveckling 
Sydnärkes miljönämnd har fastställt en verksamhetsplan, 

både avseende miljötillsyn och kontroll av livsmedel, för 

perioden 2022-2024. Med den kris som orsakats av 

corona har förutsättningarna förändrats. Hur kommunerna 

hanterar krisen skiljer sig åt. Vissa kommuner har endast 

tillsyn via distans, andra fortsätter mer eller mindre som 

vanligt. I ingen kommun sker dock någon planerad tillsyn 

på äldreboenden. Det finns ett antal tillsynsobjekt samt 

den nya arbetsuppgiften avseende trängseltillsyn på 

serveringsställen som har tagit mycket resurser i anspråk 

från planerad verksamhet. De nya arbetssätten med 

distansarbete samt både interna och externa digitala 

möten kan komma förändra arbetssättet även efter att 

krisen är över. Under 2022 behöver det planeras för en 

gemensam nämnd beroende på beslut under början av 

2022. 

Ekonomi 
Resultatet för Sydnärkes miljöförvaltning år 2021 blev ett 

nollresultat. Sammanfattningsvis blev intäkterna totalt sätt 

2 677 tkr lägre än budget och utfallet blev 11 536 tkr mot 

en budget på 14 213 tkr. Prognosen var på 11 511 tkr för 

året. 

Kostnaderna blev totalt sätt 2 677 tkr lägre än budget och 

hade ett utfall på 12 664 tkr. 

På grund av tjänstledigheter, sjukskrivningar och ett 

inställt nämndmöte under våren blev utfallet för 

personalkostnader och arvode, 9 460 tkr för år 

2021, 1 687 tkr lägre än budgeten på 11 147 tkr. 

 

Förväntad utveckling 

Det finns ett stort behov av en ytterligare resurs för att 

hantera förorenade områden. Detta är också en förväntan 

i den nya miljöbalksstrategin. Medel för detta kommer 

äskas under 2022. 

Beslut har tagits om en gemensam nämnd från och med 

2023 för samhällsbyggnad som hanterar de frågor som 

tidigare hanterats i Sydnärkes Miljönämnd och Sydnärkes 

Byggnämnd. 

Digitaliseringen pågår och det kommer initieras ett antal 

e-tjänster under 2022. 

 

 

 8.10 Taxe- & avgifts-
nämnden 
 

Översikt av verksamhetens utveckling 
Kommunfullmäktige i Hallsberg, Laxå och Lekebergs 

kommuner beslutade under år 2003 att inrätta en 

gemensam nämnd för taxe- och avgiftshantering med 

start den 1 november 2003. Nämnden har sedan dess 

utökats och omfattar numera sju kommuner. 

 Nämndens uppgifter är att fullgöra de lagreglerade 

uppgifter som avtalats såsom inkomstförfrågan, 

inkomstregistrering, fastställande av avgift, omprövning 

av avgifts-beslut, besvärshantering och dokumentation 

samt även kravhantering. Utöver hemtjänst- och hälso- 

och sjukvårdsavgifter skall även intäkter för måltider och 

hyror hanteras. 

Idag sköter taxe- och avgiftsnämnden 3 824 brukares 

avgifter uppdelat på de sju medlems-kommunerna, det är 

en ökning med 96 brukare jämfört med tidigare år. 

Kommunerna har olika stort invånarantal samt 

demografiska skillnader vilket kan vara en förklaring till 

de olika andelar som betalar lägst respektive högst 

hemtjänstavgift. En annan förklaring kan vara olika 

hyresnivåer inom kommunerna. 

Ekonomi 
Taxe- och avgiftsnämndens resultat för administrationen 

för året jämfört med budget är ett nollresultat. Dock 

översteg intäkterna den antagna budgeten med 70 tkr vilket 

har reglerats mot medlemskommunerna.   

Överskottet beror på lägre kostnader för personal vid 

föräldraledighet, högre intäkter från inkassobolag än 

budgeterat samt ersättning för sjukfrånvaro från staten 

med anledning av pandemin. Dock har nämnden haft 

högre IT-kostnader än budgeterat 

 

Förväntad utveckling 
Under år 2022 är målet att slutföra projektet med 

ombyggnation av verksamhetssystemet Procapita för att 

anpassa till nya riktlinjer och krav samt renodla så varje 

kommun ligger på egen server.  

I samband med att Hallsbergs kommun lanserat en ny 

hemsida har även Taxe- och avgifts-nämndens hemsida 

utvecklats. Det innebär bland annat att gränssnitt och 

tillgänglighet har förbättras  
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8.11 Sydnärkes 
lönenämnd 

 

Översikt av verksamhetens utveckling 
Lönenämndens uppdrag är att se till att anställda i de sex 

medlemskommunerna och de två kommunalförbunden 

får rätt lön och andra ersättningar. Medlemskommunerna 

som ingår i lönenämnden är Askersund, Hallsberg, 

Kumla, Laxå, Lekeberg samt Ljusnarsbergs. 

Kommunalförbund som köper tjänster av lönenämnden är 

Sydnärkes utbildningsförbund samt Sydnärkes 

kommunalförbund.  

 

Lönenämnden administrerar även pensioner och 

försäkringar för samtliga medlemskommuner och kunder. 

Lönenämnden utbildar medarbetare och chefer i hur man 

hanterar, registrerar och attesterar i lönesystemet. Antal 

årsarbetare är lägre än budgeterad på grund av 

sjukskrivningar och tjänstledigheter.   

Anledningen till att lönespecifikationerna ökat jämfört 

med 2020 beror på att antalet vikarier ökat i samband 

med pandemin. 

Totalt hanterar lönenämnden nu 9 150 löner varje månad. 

 

Ekonomi 
Lönenämnden redovisar ett budgetöverskott på cirka 0,3 

mkr före resultatet balanserats. Enligt samverkansavtal 

för gemensam nämnd ska resultatet regleras mot 

medlemskommunerna senast i februari året efter 

verksamhetsåret.  

Nämndens överskott beror främst lägre personalkostnader 

på grund av en längre tjänstledighet och 

långtidssjukskrivning under året. Den sammanlagda 

semesterlöneskulden ökade med cirka 104 tkr. 

Konsulttjänster har inte budgeterats men kostnader finns 

och därmed finns en negativ avvikelse under 

konsulttjänster. 

 

Förväntad utveckling 
Nämnden går mot en mer och mer digitaliserad 

löneprocess med allt vad det innebär med e-tjänster och 

robotar där löneadministratörsrollen går mer och mer mot 

att bli en lönekonsultsroll. 

När det gäller systemförvaltning så går utvecklingen mer 

mot att integrationer skapas utan manuellt arbete. För att 

kunna vara med i den digitala utvecklingen måste vi även 

likställa löneprocessen i Sydnärke-kommunerna. 

 

 

 

 

 

 

8.12 Sydnärkes IT-nämnd 

Översikt av verksamhetens utveckling 
2021 har kännetecknats en relativt hög utvecklingstakt 

trots den pågående pandemin, genom både införandet av 

Microsoft 365 för majoriteten av alla användare, olika 

uppgraderingar och livscykelhantering av infrastrukturen 

samt fortsatt arbete med uppgradering av Sydnärke-

kommunernas nätverk. Sydnärkes IT-förvaltning har 

klarat sitt åtagande väl trots pandemin, vi har haft en 

mycket hög tillgänglighet och upptid för 

verksamhetssystem och nätverk med få stora incidenter. 

Dessa incidenter som bland annat utgjorts av 

nätverksattack och så kallade phishing-attacker har varit 

av relativt allvarlig karaktär och vid incidenttillfället 

påverkat många användare. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Moderniseringen av vårt nätverk inom ramen för projekt 

Sydnet 2.0 har på grund av komponentbristen förskjutits i 

tid och kommer behöva avslutas under 2022. Under året 

har vi etablerat 9 av 13 hittills identifierade 

förvaltningsobjekt vad gäller vidmakthållande och 

vidareutveckling av verksamheternas IT-stöd (de system 

och applikationer som verksamheten använder för att 

kunna utföra sina uppdrag.) Med etablerat avses att 

objektet har en av beslutsfattare beslutat 

förvaltnings/aktivitetsplan. Nästa steg under 2022 blir att 

dels etablera resterande objekt, leverera enligt plan i varje 

objekt samt knyta ytterligare grundläggande aktiviteter 

till objektet, bland annat påbörja arbetet med 

informationsklassning av verksamhetssystemen. 
 
Ekonomi 
Årets resultat för Sydnärkes IT-nämnd visar ett överskott 

med 2 tkr (1 700 kr). Nämnden budgeteras och redovisas 

som en enhet, där eventuellt över- eller underskott 

fördelas mellan medlemskommunerna. Då överskottet för 

2021 är mycket litet kommer det att föras över till 2022 i 

stället för att fördelas ut på första fakturan 2022. 

Personalkostnaderna gör ett överskott på grund av 

vakanser. Detta vägs upp av ökade kostnader för 

tjänsteköp. Kostnaden för Licenser blev högre än 

budgeterat då det tillkommit en del licenser under året, 

bl.a. högre kostnader i och med införandet av Microsoft 

365. Kapitalkostnaderna gör ett överskott då 

investeringarna inte aktiverats till den kostnad vi 

bedömde i budget. 

 

Förväntad utveckling 
Vår verksamhet har och kommer även framöver att 

påverkas av pandemin vad gäller en global 

komponentbrist på all elektronisk utrustning, vilket slår 

över alla branscher där elektronik förekommer med en 

kraftig påverkan på leveranstider för bland annat datorer, 

mobiltelefoner, läsplattor, serverutrustning, switchar och 

accesspunkter för wi-fi. 
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8.12 Sydnärkes 

överförmyndarnämnd 

 

Översikt av verksamhetens utveckling 
Sydnärkes överförmyndarnämnd arbetar med tillsyn över 

godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap. I arbetet 

ingår utredningar, ekonomisk granskning, rekryteringar, 

utbildningar samt att vara ett stöd för 

ställföreträdare. Medlemskommunerna som ingår 

i Sydnärkes överförmyndarnämnd är Askersund, 

Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg.   

  

Överförmyndarkansliet finns i Kumla kommun, som är 

värdkommun för den gemensamma nämnden. Sydnärkes 

överförmyndarnämnd består av fem ledamöter och fem 

ersättare.  

Antalet godmanskap och övriga ärenden fortsätter att öka, 

och ökningen är större än förväntat på samtliga områden. 

Även antalet ärenden med ensamkommande barn har 

ökat något. Med anledning av detta kan det finnas behov 

av utökning av tjänster framöver. 

 

 

Händelser av väsentlig betydelse 
En ny modell för granskning av ställföreträdares 

årsräkningar infördes 2021 som innebärande att beslut 

om arvode fattas innan granskning. Vilket medför att 

ställföreträdare får sina arvoden i ett tidigare skede. Även 

om arvodena har betalats ut tidigare, har själva 

granskningen dragit ut på tiden och därför har rutinerna 

för hanteringen justerats något.  

  

Nämnden arbetar med att digitalisera verksamhetens 

akter, vilket är ett viktigt steg i den digitala utvecklingen 

av verksamheten. 

 
Ekonomi 
För 2021 redovisar Överförmyndarnämnden ett överskott 

på cirka 0,1 mkr före resultatet balanserats. Enligt 

Överenskommelse om gemensam överförmyndarnämnd 

ska resultatet balanseras över till nästkommande år och 

sedan justeras mot medlemskommunerna.  

 

Förväntad utveckling 
Överförmyndarnämndens största utmaning är att 

rekrytera och behålla ställföreträdare. Nämnden 

kommer därför att arbeta aktivt med rekrytering utifrån 

den plan som tagits fram och fortsätta prioritera god 

service och utbildning till ställföreträdare, för att ge de 

bästa möjliga förutsättningar att utföra sina uppdrag 

vilket slutligen syftar till att gynna våra huvudmän. Det 

blir allt svårare att rekrytera ställföreträdare då det dels är 

färre som engagerar sig ideellt och komplexiteten i 

uppdragen ökar, samtidigt som antalet personer som 

behöver god man eller förvaltare ökar.  
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9. Revisionsberättelse 
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