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2020 – Inte ett år som andra 
  

Inget år är det andra likt men 2020 var ett år som var mer olikt än det brukar vara. Pandemin orsakad 

av SARS-CoV-2 har påverkat världen på ett ofattbart sätt. Nedstängningen har skapat stora 

osäkerheter i världsekonomin. Ekonomin kommer att repa sig förr eller senare men det som oroar är de 

effekter som nedstängningen har haft på den psykiska och fysiska hälsan för vår befolkning. Äldre har 

levt isolerade, barn och unga har slutat att idrotta och våra gymnasieungdomar har förlorat det som är 

hälften av att gå i skolan, den sociala samvaron som är nog så utvecklande som att lära sig integraler 

eller engelsk grammatik.  

 

I Askersunds kommun så har vi under året inte haft något behov av att starta någon 

krisledningsnämnd. Den ordinarie verksamheten har kunnat hantera det som behövt hanteras. Vi har 

en organisation som även i svåra situationer vet vad som ska göras. En extra stor eloge till all den 

personal i kommunen som under ibland mycket svåra omständigheter har fått kärnverksamheten att 

fungera.  

 

Kommunens invånartal är på väg upp, under 2020 blev vi 94 personer fler in kommunen. Många vill 

bo i Askersund även om vi som redan gör det inte tycker det är något konstigt! 

 

Det ekonomiska resultatet uppgick till 8,6 miljoner 

kronor vilket är 4,2 miljoner kronor bättre än budget. 

Tyvärr har nämnderna gjort stora underskott. Det 

som sticker ut är underskott inom äldreomsorgen och 

ökade kostnaderna för försörjningsstöd i kommunen 

inom socialnämnden.  

 

De underskott som finns inom kommunstyrelsen är 

av engångskaraktär och så är det verksamheter som 

under lång tid har haft för lite budget mot faktisk 

kostnad. Dessa felaktigheter är justerade till 2021.  

 

Det som räddade resultatet är ökade statsbidrag som 

staten sköt till under året för att kompensera för det 

bortfall av skatteintäkter som blev mindre än befarat.  

 

Glädjande är att planeringen av våra investeringar 

har tagit god fart. Utbyggnaden av Närlundaskolan är 

på gång och annat kommer!  

 

Även om 2020 har varit ett annorlunda år mot andra 

år så kan man konstatera att även ett ovanligt år är 

fyllt av både glädje och sorg! 

 

 

Caroline Dieker 

Kommunstyrelsens ordförande (M) 
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2. Förvaltningsberättelse 

2.1 Översikt över verksamhetens utveckling 

Fem år i sammandrag 2020 2019 2018 2017 2016 

Årets resultat (mkr) 8,6 -7,7 10,7 94,9 37,8 

Resultat före extraordinära poster (mkr) 8,6 -7,7 10,7 94,9 37,8 

Nettokostnadsandel (%) 98,7 101,2 98,3 85,3 94,2 

Borgensåtaganden (mkr) 574 533 539 510 443 

Långfristiga skulder 502 468 452 427 401 

Soliditet (exkl. pensionsskuld) 37 37 39 37 32 

Soliditet (inkl. pensionsskuld) 17 16 16 14 5 

Serverade matportioner: 760 000 720 000 630 000 630 000 600 000 

Producerad mängd vatten (m³) 898 000 851 000 825 000 836 000 852 000 

  -andel ej debiterad mängd, % 21 18 16 16 20 

Antal bygglov 370 287 314 349 384 

Antal personer med hemtjänst 372 341 327 357 369 

Antal personer i särskilt boende 103 96 91 93 97 

Antal vuxna personer i gruppboende LSS 29 29 29 32 31 

Antal personer med personlig assistans 7 7 8 10 11 

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd 167 203 192 192 201 

Placeringar dygn i familjehem 7 266 9 803 9 303 13 377 14 130 

Placeringar dygn på institution barn 667 325 5 564 9 915 8 379 

Inskrivna barn i barnomsorgen (inkl. fritidshem) 907 924 904 823 817 

Antal elever i skolan 1 172 1 167 1 151 1 108 1 190 

Andelen elever med lägst betyg E i MA åk 9 (%) 74,1 82,9 91,8 91,6 89,8 

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9  190 213 224 213 206 

Antal besök huvudbibliotek 85 151* 104 407 112 578 131 473 60 534 

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

 Fakta om Askersunds kommun    

Antal invånare 31 dec 2020 11 471   Skolor, antal 8 

Landareal, km² 821   Förskolor, antal 13 

Antal invånare per km² 14   Fritidshem, antal 8 

Skatt kommunen 21:95   Kök, antal 18 

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 960 

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 195 

Totalt 33   Spill- och dagvattenledning, km 276 
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2.2 Den kommunala koncernen 

Kommunfullmäktige är Askersund 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 11 471 invånare. Det är 94 

kommuninvånare fler än för ett år sedan.  

Under året har 667 personer flyttat in till kommunen och 

552 har flyttat ut. Det innebär att kommunen har ett 

flyttningsöverskott på 115 personer som kan jämföras 

med föregående års flyttningsöverskott på 69 personer.  

  

Antalet födda har minskat jämfört med året innan. Under 

2020 föddes 112 barn i kommunen. Antalet avlidna 

invånare uppgick emellertid till 133 personer, vilket var 8 

fler än 2019. Totalt uppgår födelseunderskottet till 21 

personer 2020 mot 5 personer 2019. 

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 5,6 % (5,5 %) inklusive personer i 

arbetsmarknadsåtgärder. Det är under genomsnittet i 

länet, där siffran var 9,1 % (8,0 %), och under 

riksgenomsnittets 8,8 % (7,4 %). Andelen öppet 

arbetslösa var 2,7 % (2,9 %) i Askersund, vilket var 1,9 

procentenhet lägre än i riket och 1,5 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. 

Coronaviruset har under året spridit sig över hela världen. 

Spridningen av Coronaviruset har satt rejäla avtryck i 

världsekonomin och Sverige är inget undantag. Börserna 

har fallit rejält och flera länder har hållit sina gränser 

stängda under stora delar av året. 

  

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 verksamheten har till och från under året varit 

hårt belastade. Avseende ekonomin har staten skjutit till 

statsbidrag som har täckt bortfallet av skatteintäkter 

under året. 

Barnomsorg 

Nettokostnaden har ökat med 1,4 % jämfört med 

föregående år. Ökningen ligger lägre än löneökningar och 

prisökningar och beror i huvudsak på volymförändringar 

delvis orsakade av pandemin.  

  

Antal inskrivna barn som har omsorg på obekväm tid har 

under 2020 legat på 5 barn vilket är avsevärt lägre än 

föregående år då inskrivna barn uppgick till 29 men 

nyttjandet låg då endast på ca 11 platser. Inga 

organisatoriska förändringar av förskola och fritidshem 

har gjort under 2020. Totalt i kommunen ökar dock 

antalet förskolebarn något. Antal inskrivna barn på 

fritidshemmen har minskat mycket mellan 2019 och 

2020.  

 

  2020 2019 2018 

Nettokostnad (tkr) 75 864  74 830 71 187 

Barn i förskola 502  490 506 

Barn i fritidshem 405  447 398 

 

Grundskola 
Nettokostnaden har minskat verksamheten med 5,5 % 

från föregående år. Minskningen är en kombination av 

ökade statsbidrag och minskade personalkostnader 

huvudsakligen beroende på pandemin. 

Grundskolan har haft marginellt fler barn än 2019. 

Grundsärskolan har haft 22 elever under 2020. 

  

 

 

Verksamheten har under 2020 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.    

 

Nämnden fattade beslut, mot bakgrund av den 

stadieindelade timplanen, att årskurs 6 skulle återgå till 

mellanstadiet from höstterminen 2020. 

 

Vård och omsorg 

Det nya vård- och omsorgsboendet Smedsgården har 

under året färdigställts och från 1 juni hyr kommunen 

fastigheten av Länsgården AB. Lokalerna har under 

sommaren möblerats. En handlingsplan togs fram för 

genomförande av flytten från Lärkbacken och Norra 

Bergen till Smedsgården med start vecka 35 och flytten 

var genomförd i mitten av september. Invigningen av 

Smedsgården skedde den 20 augusti då även avbockning 

av kommunens projekt genomfördes.  

 

Efter att en översyn av bemanningsplanering och 

bemanningshantering gjorts för att möjliggöra en optimal 

schemahantering och som en nödvändighet inför 

heltidsresan, togs beslut att under 2020 se över 

schemaprocessen.  

 

Nettokostnaden för vård och omsorg ökade med 3,2 % 

jämfört med 2019. 

 

  2020 2019 2018 

Nettokostnad (tkr) 155 775  150 940 143 074 

Antal med 

hemtjänst 
372  341 327 

Beviljade timmar 

hemtjänst i oktober 
8 224  8 266 9 325 

Antal i särskilt 

boende 
103  96 91 

 

  

  2020 2019 2018 

Nettokostnad (tkr) 108 350 114 724 112 076 

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

med 3 % främst beroende på högre kostnader för 

ekonomiskt bistånd. Kostnaden för vård av unga och barn 

på HVB-hem eller familjehem har minskat medan 

kostnaden för vård av vuxna har ökat jämfört med 2019. 

LSS 
Kostnaderna för LSS (Lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade) har ökat med ca 2 mkr eller  

4,2 % under 2020.  

 

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 2020 

betalade dock kommunen en avgift på ca 1,5 mkr.  

  

  2020 2019 2018 

Nettokostnad (tkr) 45 713 43 854 46 921 

Antal i gruppboende 29  29 29 

Antal med pers. ass. 7  7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatten– och avlopp  
Totalt har den allmänna Va-anläggningen utökats med 74 

serviceanslutningar för dricksvatten och spillvatten.  

  

Förnyelse av 1 505 m dricksvattenledningar, 1 950 m 

spillvattenledningar och 200 m dagvattenledningar har 

utförts under året. Utöver de servisventiler som ersatts 

vid ovan beskrivna förnyelsearbeten har ytterligare 62 

servisventiler bytts ut. Förnyelsetakt var sammantaget 

0,67 %  

  

Utbyggnad av distributionsnätet i Tisarbaden med 120 

fastigheter har färdigställts och installation av ny 

processutrustning i vattenverket i Zinkgruvan har utförts. 

 
Utbyte av rörgalleri och automatikskåp har utförts i 

järnvägens pumpstation i Åsbro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2020 2019 2018 

Nettokostnad (tkr) 20 051  19 461 15 057 

Inst. placeringar dygn 1 306  977 6 270 

Familjehem dygn 7 266  9 803 9 303 

Hushåll ekon. bistånd 167  203 192 

Antal hushåll med 

ekonomiskt bistånd 18-

25 år mer än 6 mån 

26  15 13 

  2020 2019 2018 

Intäkter (tkr) 33 314  30 818 28 660 

Kostnadstäck-

ningsgrad % 
93,57  91,20 93,20 

Produc. vattenmängd 

m3 
898 000 851 000 825 000 

% ej debiterad mängd 21  18 16 
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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 2020 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 2020 gjordes avsteg från den ovan beskrivna 

budgetprocessen på grund av de osäkra ekonomiska 

förutsättningarna. Fullmäktige tog beslut om budgetramar 

i november. 

 

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 kommunstyrelsen del.
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2.6 God ekonomisk hushållning 
  

Finansiell analys av kommunen 
Askersunds kommun redovisade 2020 ett positivt resultat 

på 8,6 mkr mot -7,7 mkr år 2019. Investeringsvolymen 

uppgick till 99,9 mkr, vilket är 35,5 mkr mer än 2019 och 

47,6 mkr lägre än budgeterat. Självfinansieringen av 

investeringarna uppgick till 92,2 % avseende enbart de 

skattefinansierade investeringarna. Inkluderas den 

affärsmässiga delen är finansieringsgraden 47,6 %.  

  

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 0,2 % 

mellan 2019 och 2020, medan skatteintäkter inklusive 

den kommunalekonomiska utjämningen ökade med  

2,6 %. Finansnettot blev bättre än föregående år med  

– 1,6 mkr vilket är 0,2 mkr bättre. 

 

 

 

Kommunens resultat uppgick 2020 till 8,6 mkr. Detta är 

16,3 mkr bättre än år 2019. Jämför man med budget är 

resultatet 4,2 mkr bättre än planerat. Nämndernas 

samlade resultat uppgick till - 9,2 mkr vid årets slut. 

Finansförvaltningen redovisar dock ett överskott på 13,5 

mkr främst beroende på att de generella statsbidragen 

ligger avsevärt över det budgeterade. Finansnettot har en 

positiv avvikelse ifrån budget med ca 2,7 mkr och 

skatteintäkter/utjämning och generella statsbidrag avviker 

positivt från budget med 9,1 mkr. 

 

Årets resultat 

  2020 2019 2018 

Årets resultat i tkr 8 612  -7 713 10 740 

 - varav facknämnder -9 227  3 675 4 006 

 - varav finansen 13 448  -3 678 6 461 

Årets resultat/skatter, % 1,3 -1,2 1,7 

  

Årets resultat i förhållande till skatter inklusive 

kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag 

uppgår till 1,3 %, 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 2020 2019 2018 

Verksamhetens 

nettokostnad 
92,8  95,3 94,2 

Avskrivningar 5,7  5,5 5,6 

Finansnettoandel 0,2  0,3 -1,5 

Driftkostnadsandel 98,7  101,2 98,3 

   

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 % 2020 2019 2018 

Skatteintäktsutveckling 2,6 3,0 0,2 

Nettokostnadsutveckling 0,2 4,1 -0,3 
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Nettot av verksamhetens kostnader och intäkter 

ianspråktog 92,8 % av skatteintäkterna 2020. 

Avskrivningarna stod för 5,7 % och finansnettot för 0,2 

%. Det är inte en tillräckligt bra nivå men avsevärt bättre 

jämfört med 2019. Totalt tog kommunens nettokostnader 

inklusive finansnetto i anspråk 98,7 % av 

skatteintäkterna. Det innebär att kommunen inte lever 

upp till det långsiktiga målet om en god ekonomisk 

hushållning.  

 

Årets investeringar 

  2020 2019 2018 

Investeringsvolym, mkr 99,9  64,4 43 

Investeringar/bruttokostnader % 12,2  7,9 5,4 

Nettoinvesteringar/avskrivningar % 257  175 119 

  

Askersunds kommuns investeringsvolym uppgick till 

99,9 mkr under 2020. Detta är en volym som är avsevärt 

högre än föregående år. I förhållande till budgeten 2020 

har 48 mkr ej investerats. I relation till kommunens 

bruttokostnad investerade kommunen 12,2 % 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, 257 %.  

 

Skattefinansieringsgrad av investeringarna i % 

Procent 2020 2019 2018 

Skattefinansieringsgrad av de 

totala investeringarna 
47,6  46,7 101 

Skattefinansieringsgrad exkl. 

taxe-kollektivens investeringar 
92,2  69,4 117 

  

Detta mått mäter hur stor andel av investeringarna som 

kan finansieras med de skatteintäkter som finns kvar när 

den löpande driften är finansierad. Är måttet 100 % eller 

över kan således kommunen betala alla investeringar med 

egna medel och behöver inte låna. Detta innebär att 

kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme 

stärks.  

  

Förbättringen mellan 2019 och 2020 är marginell då 

resultatet har förbättrats men investeringsvolymen ökat. 

  

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 2019 beroende på att nettoinvesteringarna ökade 

mer än det egna kapitalet.  

 

Soliditet  

Procent 2020 2019 2018 

Soliditet 36,6  36,9 38,5 

Soliditet jmf kommungruppen 10 000 

- 14 999 inv. 
46,6  47,1 47,9 

Tillgångsförändring, mkr 32,2  24,7 -14 

Förändring av eget kapital, mkr 8,6  -7,7 10,7 

Soliditet inkl. pensionsförpliktelser 17,4  16,2 15,9 

  

För att även belysa kommunens totala skuldåtagande 

avseende pensioner kan pensionsförpliktelserna inom 

linjen räknas med. Soliditeten uppgår då till 17,4 %, 

vilket är en förbättring med 1,2 procentenheter. 

Förbättringen beror på att ansvarsförbindelsen avseende 

pensioner minskat mer än tillgångarna ökat. 

 

Skuldsättningsgrad 

Procent 2020 2019 2018 

Total skuldsättningsgrad 63,0 63,7 67,6 

varav avsättningsgrad     
8,4 8,1 6,4 

pensioner 

- varav långfristig 

skuldsättningsgrad 
72,5 70,0 71,0 

- varav kortfristig 

skuldsättningsgrad 
19,2 22,1 22,6 

  

Kommunens tillgångar har till 63,7 % finansierats med 

främmande kapital.  Detta mått kallas skuldsättningsgrad 

och är motsatsen till soliditet. 

  

Vid årsskiftet 2020 var 72,5 % av kommunens skulder 

långfristiga, vilket innebär att de faller till betalning om 

ett år eller senare. De kortfristiga skulderna ligger något 

lägre än 2019. 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 29 mkr. 

 

Askersunds kommuns skattesats uppgår till 21,95 kr per 

skattekrona vilket är 4 öre högre 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 försämrats och 

ligger på en nivå om ca 78 %. 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 288,2  mkr. 73 % 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 knappt 17 mkr under 

2020 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 23 mkr placerade. 

Resterande del har kommunen använt till investeringar 

för att hålla nere låneskulden. Under 2020 har ingen 

särskild inlösen av ansvarsförbindelsen gjorts. 

 

Pensionsåtagande 

Mkr 2020 2019 2018 

Individuell del 20,8  24,4 19,6 

Pensionsavsättning 57  53 39,8 

Ansvarsförbindelse 210,4  219,8 230,6 

Summa 288,2  297,2 290 

  

Placeringar i mkr 

Total pensionsskuld  -210,4 

AIO S1775, Danske Bank 5,3 

AO 2311, Danske Bank 3,6 

AIO Global ESG, Swedbank 4,1 

Danske bank S2059 5,1 

SEB SFB 903720 1 

SWEO689F Global, Swedbank 2 

Carnegie Global, Lannebo corporate bond 1 

SWE0713C, Swedbank 1,1 

Summa 23,2 

Återlån -187,2 

 

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 -

9,1 mkr i bokslut 2020.  Detta är ca 2,6 mkr bättre än 

nämndernas senaste prognos upprättad i oktober 2020. 

Nämndernas prognoser utifrån ett helårsperspektiv hade 

en hög precision avseende den löpande verksamheten. 

  

Borgensåtaganden 
Borgensåtaganden uppgår till 578,9 mkr. Det är 43 mkr 

högre än år 2019. Ökningen beror främst på att 

Askersundsbostäder AB ökat sin låneskuld på grund av 

fler byggnadsprojekt. Huvuddelen av åtagandena  

(91,8 %) avser kommunens fyra helägda företag, 

nämligen Askersunds Rådhus AB (20 mkr), 

Askersundsbostäder AB (453 mkr), Askersunds 

Kommunfastigheter AB (30 mkr) och Askersunds 

Industrifastigheter AB (29 mkr). Risken för att 

kommunen ska infria borgensåtagandena bedöms vara 

mycket liten. 

  

Sammanställd redovisning 

Balansomslutningen uppgår till 1 612,8 mkr (1 523,6). 

Anläggningstillgångarna har ökat med 114 tkr och de 

långfristiga skulderna har ökat med 55 tkr. Soliditeten har 

försämrats från 18 % till 17 %. 

 

 

Kommunalskatt 

 2020 2019 2018 

Askersund 21,95  21,95 21,95 

Örebro län 21,91  21,91 21,92 

Riket 21,67  21,62 21,65 

Likviditet ur ett riskperspektiv 

  2020 2019      2018 

Kassalikviditet, % 6,8  24,2 18,7 

Balanslikviditet, % 78,2  86,2 92 

Likvida medel, mkr 9,0  35,7 27 

Rörelsekapital, mkr -29,0  -20,4 -15,6 

Finansiella nettotillgångar 

Mkr 2020 2019 2018 

Omsättningstillgångar+ 
280,6  306,6 311,1 

finans. anl.tillgångar 

Kort– och långfristiga 

skulder 
-634,8  -615,3 -595,9 

Netto -353,9  -308,7 -284,8 
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Koncernens resultat i tkr 

Askersunds kommun 8 612 

Askersundsbostäder AB 2 399 

Askersunds Industrifastigheter AB 330 

Askersunds Kommunfastigheter AB -266 

Askersunds Rådhus AB -14 

Sydnärkes Kommunalförbund 0 

Sydnärkes Utbildningsförbund -7 385 

    

Avgår resultat inom koncernen 2 655 

Resultat 6 331 

 

God ekonomisk hushållning 

 

Finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning: 

 
Kommunfullmäktiges antagna mål för en god ekonomisk 

hushållning är följande: 

  

  Kommunens ekonomiska planering ska präglas 

av långsiktighet och utgå från god ekonomisk 

hushållning vilket innebär att varje generation ska 

bära sina kostnader för sin konsumtion.  

 

Tolkning: Kommunen ska vid årets slut ha ett 

resultat som är lika med eller bättre än det 

planerade resultatet. Budgeterat resultat är 4 391 

tkr och redovisat resultat är 8 612 tkr. Målet är 

uppfyllt. 

 

  Det är ekonomin som sätter gränsen för 

verksamhetens omfattning. 

  

 Tolkning: Nämndernas samlade resultat ska vara 

positivt. Nämndernas samlade resultat redovisas 

till -9 227 tkr. Målet är inte uppfyllt. 

 

  Det egna kapitalet ska skyddas mot inflationen.  

 

 Tolkning: Det redovisade resultatet ska vara 

bättre än om det egna kapitalet räknades upp med 

KPI 201231 (0,5 % * 400 415 tkr = 2 002 tkr). 

Målet är uppfyllt. 



  Lånefinansiering av investeringar ska undvikas 

och begränsas till den s.k. affärsverksamheten 

(vatten och avlopp m.m.) och strategiska 

investeringar.  

 

Tolkning: Under 2020 har kommunens 

långfristiga lån hos banker eller kreditinstitut ökat 

med 25 mkr. Investeringarna enbart avseende 

VA-kollektivet uppgick till 56 mkr. Målet är 

uppfyllt. 



  Utrymme ska skapas för sparande till kommande 

pensionsutbetalningar motsvarande minst 1,5 % 

per år av kommunens pensionsskuld.  

 

Tolkning: Kommunens pensionsåtagande utanför 

balansräkningen och som uppstod före 1998-01-

01 uppgår 201231 till 210 350 tkr. 1,5 % av den 

summan motsvarar 3 155 tkr. Kommunens 

placeringar i värdepapper minskade under 2020 

med 4 087 tkr. Målet är ej uppfyllt. 



  På sikt ska kommunen redovisa årliga resultat 

som minst motsvarar 2 % av skatteintäkter och 

generella statsbidrag.  

 

Tolkning: För år 2020 är resultatmålet satt till 0,7 

%. För 2020 innebär det ett resultat på 4 773 tkr. 

Det redovisade resultatet uppgår till 8 612 tkr 

eller 1,3 %. Målet är uppfyllt. 

  

  
Verksamhetsmål för god ekonomisk 

hushållning: 
  

  Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare 

ska minska. Målet är inte uppfyllt då 

sjukfrånvaron ökat från 5,91 % 2019 till 8,50 % 

2020. 

 

 Andelen som anvisas till AME och erbjuds 

sysselsättning ska inte minska. Målet är uppfyllt 

då 100 % av de som har försörjningsstöd anvisas 

till AME. 

 

  Läsförståelsen i årskurs 2 ska öka. Målet är inte 

uppfyllt då läsförståelsen i ÅK 2 har minskat från 

84 % 2019 till 78 % 2020. Målet är 100 %. 

 

  Behörigheten till yrkesprogram på gymnasiet ska 

öka. Målet är inte uppfyllt då behörigheten har 

minskat från 80,3 % 2019 till 70,6 % 2020. Målet 

är 100 %. 

 

  

 
Efter genomförd analys görs bedömningen att kommunen 

inte har uppfyllt alla sina målsättningar och inte har en 

god ekonomisk hushållning i 2020 års räkenskaper.  
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Tillgänglighet 

Kommunstyrelsen leder arbetet i kommunen för en ökad 

tillgänglighet och användbarhet för alla. 

Kommunstyrelsen fungerar som opinionsbildare ut mot 

näringslivet i kommunen. 

  
Under avsnitten som redovisar nämndernas verksamhet 

under 2020 räknas en rad exempel upp på åtgärder under 

året för att främja tillgängligheten. 

  

Några exempel: 

  

 Fasning av trottoarkanter i Askersunds centrum. 

 Fler parkeringsplatser för funktionshindrade. 

 Vid kommunens skolor införskaffas läsplattor och 

programlicenser för barn/elever som är i behov av 

särskilt stöd. 

 Vid kommunens förskolor sker löpande komplettering 

av höj- och sänkbara skötbord. 

  

Näringslivsverksamhet 
Vid förfrågningar inom området näringslivsutveckling 

klarar verksamheten av att ge svar inom två arbetsdagar. 

  

Vid förfrågningar om tomter, planbestämmelser, taxor 

och avgifter kan svar lämnas inom fem arbetsdagar. 

  

Information 
Kommunens tidning Bo i Askersund har delats ut till 

samtliga företag och hushåll i kommunen vid fyra 

tillfällen under 2020. 

  

Samtliga nämnder och styrelser anslår sina protokoll på 

kommunens hemsida och även kallelser. 

  

Jämställdhet 

Kommunen ska aktivt arbeta med jämställdhetsfrågorna 

ur ett verksamhetsperspektiv. Jämställdhetsgruppen har 

under året gjort en nystart med fokus på jämställdhet i 

verksamhetsperspektiv. Arbetsvärdering och 

lönekartläggning har utförts och inga osakliga 

löneskillnader har konstaterats. 
  

Barnomsorgen och skolan har kartlagt könsskillnader i 

måluppfyllelse och genomför analyser av resultaten från 

nationella prov, samt ett normkritiskt förhållningssätt i 

förskolan för att arbeta med jämställdheten i barn- och 

utbildningsnämndens verksamheter. 

  

Arbetet med heltidsresan fortsätter med att öka andelen 

som arbetar heltid.  

 

 

 

 

Folkhälsa 
Aktiviteter som promenader, gå-träning och grupp-

gymnastik har generellt sett ökat inom äldreomsorgen. 

Även om det under pandemin har fått pauserats. Även 

fritids-aktivitet och möjligheter till olika sammankomster 

har ökat generellt men dock inte under 2020. Allt utifrån 

den enskilda individens behov och möjligheter.  

 

Aktivitetsgruppen för barn med fetma, kunde genomföras 

som planerat under våren trots covid-19. Aktiviteterna 

hölls utomhus och har fått mycket fin och positiv respons 

från deltagande barn och vårdnadshavare. 
 

Arbetet med utredningen kring ungas fritid pågår. Den 

har sin grund i undersökningen som genomförts inom 

forskningsprojektet Ung livsstil och syftar till att ge unga 

möjlighet att påverka, att vara delaktiga och involverade i 

samhället, sin kultur och sin fritid.  

 

Hållbarhet 
Under pandemin har ett aktivt arbete pågått för att skapa 

förutsättningar för den lokala handeln. Detta genom 

kampanjen ”Askersund levererar”. Lokal handel är 

hållbar ur ett transportperspektiv och ger goda 

förutsättningar för en fortsatt levande stad, inklusive dess 

omland. 

 

Under 2020 har andelen lokalproducerat (från Sverige) 

livsmedel ökat medan andel närodlat (från länet) minskat. 

Det är inköpen från Hammars Bryggeri som blivit lägre 

då de ändrat sitt utbud. Andelen ekologiska livsmedel 

ligger på en liknade nivå som 2019. 

Idag är 34,6 % av all mat som serveras ekologisk och  

3,6 % är närodlad 79 % är lokalproducerat. 

  

Kommunen bedriver ett aktivt arbete mot matsvinn, både 

för att få en bättre ekonomi och en lägre miljöpåverkan. 

Svinnet mäts regelbundet. Man mäter lagringssvinn, 

beredningssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn för att 

man ska bli mer medvetna om var svinnet uppstår och för 

att kunna minimera det.  

  

Ett mål är att öka andelen vegetabilier. Under 2020 ökade 

antalet serveringsställen som erbjuder vegetarisk mat alla 

dagar till samtliga ätande på sin buffé. 

  

Kommunens matinköp genererar 1,9 kilo co² per inköpt 

kilo vilket anses lågt. Gränsen för vad som anses lågt går 

vid 2,0 kilo co² per kilo inköpta livsmedel.  
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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. Balanskravet avser 

kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation.  

 

Årets balanskravsresultat är positivt och uppgår till  

7 063 tkr vilket därmed lever upp till lagens krav.  

 

Kommunen förfogar 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 2020. 

- Resultatutjämningsreserven uppgår 2020-12-31 

till 12,5 mkr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avstämning Balanskravet, tkr 2020 2019 

Årets resultat enligt resultaträkningen 8 612  -7 713 

Reducering av samtliga 

realisationsvinster 
-1 554 -792 

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 
7 058 – 8 505 

Reservering av medel till 

resultatutjämningsreserv 
0 0  

Användning av medel från 

resultatutjämningsreserv 
0 8 505 

Balanskravsresultat 7 058 0 

Balanskravsresultat från tidigare år 0 0 

Summa 7 058 0 

Balanskravsresultat att reglera  0 0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                ”Morfars hörna” utanför entrén till Smedsgården 
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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 tio år senare annonserades 638 tjänster och 

man mottog 1778 ansökningar, knappt 3 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.  

  

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 som 

år 2010 var 5,38 % och för 2020 8,5 %. En tillbakablick 

på de senaste åren visar att sjukfrånvaron sjönk, år 2019 

var den nere på 5,91 procent. Under första kvartalet 2020 

kom pandemin och läget förändrades snabbt. 

Sjukfrånvaron och tillhörande kostnader steg under 

resterande del av året och behovet av personal ökade när 

både brukare, barn och många medarbetare insjuknade. 

Förvånande är att övertiden inte ökat i samma omfattning 

men det kan delvis bero på att det, trots det ansträngda 

läget, funnits vikarier att tillgå.  

  

Den ökade sjukfrånvaron pga corona-pandemin har även 

inneburit en ökad efterfrågan på korttidsvikarier. För 

bemanningsenheten innebar det att beställda 

vikarietimmar ökade med ca 22 000 timmar, vilket 

motsvarar ca 11 årsarbetare. Sammanräknat motsvarar 

alla vikarietimmar ca 100 årsarbetare.  

 

Sammanfattningsvis; personal- och kompetensförsörjning 

är framtidens utmaning. Den ökade sjukfrånvaron är 

sannolikt tillfällig, dock kommer bristen på kompetent 

arbetskraft över tid vara bestående. Att fortsätta att arbeta 

efter SKRs nio strategier är viktigt och nästa område att 

prioritera bör vara rekrytering och att utnyttja tekniken 

smartare.  

  

 

 

 

 

 

 

Personalstruktur 
Antalet månadsanställda har ökat med 17 st. Ökningen 

förklaras till stor del av att arbetsmarknadsenheten har 

månadsanställt 12 personer på externt finansierade 

åtgärder som extratjänst, lönebidrag och nystartsjobb. De 

återfinns inom kommunledningsförvaltningen. Vid en 

omorganisation i början av 2020 delades kultur– och 

fritidsförvaltningen och fördes över, dels till 

kommunledningsförvaltningen och dels till tekniska 

förvaltningen, vilket förklarar ökningarna inom dessa 

förvaltningar. Andelen tillsvidareanställda har sjunkit 

jämfört med föregående år. Relativt sett har fler män    

(24 %) än kvinnor (17 %) visstidsanställning, precis som 

föregående år. 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 tekniska 

förvaltningen (94 %). Barn– och utbildningsförvaltningen 

har lägst andel tillsvidareanställda (70 %) pga. 

rekryteringssvårigheter, där obehöriga inte kan 

tillsvidareanställas enligt Skollagen (67 st med 

anställningsform obehöriga enligt Skollagen) och behov 

av extra resurser (22 st anställda med allmän 

visstidsanställning).  

Antalet timavlönade har minskat med 61 st, då 

rekryteringssvårigheterna märks även här. 150 av dem 

arbetar inom vård– och omsorg, 41 inom funktionsstöd 

samt 114 inom barnomsorg/skola.  

Antalet chefer och antalet medarbetare per chef är 

detsamma som 2019. En liten förändring kan skönjas i 

skillnaden mellan kvinnliga och manliga chefer vad 

gäller antal medarbetare/chef. 

 

Antalet årsarbetare har ökat med 27,2 jämfört med 

föregående år. En del av ökningen förklaras med att flera 

sysselsättningsåtgärder anställts på månadslön under 

2020.  

Timavlönades tid omräknat till årsarbetare har ökat med 

12,3 vilket kan förklaras av ett ökat behov av vikarier 

pga. en ökad sjukfrånvaro i pandemins spår. 

Antal 

anställda 
KLF TF SBN BOU SOC 

TOT 

2020 

TOT 

2019 

Kvinnor 47 82 5 279 374 787 791 

Män 24 38 6 42 55 165 144 

Summa 71 120 11 321 429 952 935 

Antal anställda i kommunen 2020 2019 

Tillsvidareanställda 796 800 

Visstidsanställda 156 135 

Timavlönade 371 432 

Summa 1 323 1 367 

Personalredovisningen i nuvarande form är den tionde i ordningen. Syftet är att ge politiker och 

tjänstepersoner en övergripande bild. Personalstatistik och personalekonomiska redovisningar är 

viktiga delar i styrning och uppföljning av kommunens verksamheter. Innehållet ska ge möjlighet till 

djupare analyser och sättas i sammanhang med redovisning av verksamheternas ekonomi, kvalitet 

och övrig verksamhetsuppföljning. Det är först när det finns en samlad bild av olika mått och 

nyckeltal som en helhetsbild av verksamhetens status kan träda fram.  

 

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 vi 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 1686 ansökningar, det motsvarar 11 sökande 

per tjänst. Nu tio år senare annonserade vi 638 tjänster och mottog 1778 ansökningar, knappt 3 

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.  

 

Positivt är att under år 2020 ökade antalet årsarbetare med nästan 30 anställda, motsvarande en 

ökning med 4 procentenheter för hela kommunen och 5,5 procentenheter för Kommunals 

avtalsområde. Den största anledningen till ökningen är att fler arbetar mer. Askersunds kommun 

har lyckats mycket väl med intentionerna i den centrala överenskommelse som finns mellan 

Kommunal och SKR innebärande att anställda inom Kommunals avtalsområde ska erbjudas 

möjligheten att arbeta heltid. 

 

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 som år 2010 var 5,38 procent och för 2020 8,5 

procent. En tillbakablick på de senaste åren visar att sjukfrånvaron sjönk, år 2019 var den nere på 

5,91 procent. Under första kvartalet 2020 kom pandemin och läget förändrades snabbt. 

Sjukfrånvaron och tillhörande kostnader steg under resterande del av året och behovet av personal 

ökade när både brukare, barn och många medarbetare insjuknade. Förvånande är att övertiden inte 

ökat i samma omfattning men det kan delvis bero på att det, trots det ansträngda läget, funnits 

vikarier att tillgå.  

 

Den ökade sjukfrånvaron pga corona-pandemin har även inneburit en ökad efterfrågan på 

korttidsvikarier. För bemanningsenheten innebar det att beställda vikarietimmar ökade med ca 22 

000 timmar, vilket motsvarar ca 11 årsarbetare. Sammanräknat motsvarar alla vikarietimmar ca 100 

årsarbetare.  

 

Sammanfattningsvis; personal- och kompetensförsörjning är framtidens utmaning. Den ökade 

sjukfrånvaron är sannolikt tillfällig, dock kommer bristen på kompetent arbetskraft över tid vara 

bestående. Att fortsätta att arbeta efter SKRs nio strategier är viktigt och nästa område att 

prioritera bör vara rekrytering och att utnyttja tekniken smartare.  

 

 

Askersund i mars 2021 
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Heltidsarbete som norm 2020 

Heltidsarbete som norm utgår från det kollektivavtal 

mellan SKR och fackförbundet Kommunal som 

tecknades på nationell nivå 2016 för att öka andelen 

heltidsarbetande. 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 %. 

  

För 2020 var delmålet att andelen heltidsarbetande inom 

Kommunals avtalsområde skulle ha ökat med 3 % 

jämfört med 2019. Det målet har uppfyllts då andelen har 

ökat för Kommunals avtalsområde med 7,4 % jämfört 

med 2019. 

 

 

Åldersstruktur 
Ålderssammansättningen bland medarbetarna har 

förändrats något, då andelen yngre medarbetare (39 år 

och yngre) har ökat och andelen anställda över 50 år har 

minskat. 

 

Fortfarande har Askersunds kommun en något högre 

andel äldre (över 50 år) än länets kommuner samt 

kommungruppen hade 2019. Medelåldern hos de 

anställda är 45 år, vilket även är 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 2020 till skillnad mot andra tabeller som avser 

antal anställda 1 november 2020. Personalomsättningen i 

kommunen under 2020 var 15 % (2019: 12 %,           

2018: 18 %). 

Under 2020 slutade totalt 126 st tillsvidareanställda 

(2019: 137 st, 2018: 162 st). 18 st avgick med pension 

(2019: 30 st, 2018: 34 st) och 70 st slutade på egen 

begäran (2019: 65 st, 2018: 72 st). Övriga bytte tjänst 

inom kommunen eller avslutades av annan orsak. 

27 % 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, 35 %, 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 140-160 personer om året. Liksom tidigare år har 

det största rekryteringsbehovet under 2020 funnits bland 

undersköterskor. Rekryteringsbehovet är jämnt fördelat 

mellan särskilt boende och hemtjänst. Pga. osäkerhet 

inför den ekonomiska situationen tillsattes inte tjänster i 

så stor omfattning under 2019 vilket ökade behovet under 

2020. 

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 

% 2020 2019 2020 2019 

Kvinnor 73 70 27 30 

Män 92 90 8 10 

Totalt 76,7 72,7 23,3 27,3 

Kommunal     

Kvinnor 61,5 53,6 38,5 46,4 

Män 89,9 90,4 10,1 9,6 

Totalt 66,4 58,9 33,6 41,1 

Åldersstruktur i % 2020 2019 2018 2017 

-29 år 13 13 14 13 

30-39 år 20 19 19 19 

40-49 år 24 24 23 23 

50-59 år 30 31 30 30 

60– år 13 13 14 14 

Summa 100 100 100 100 
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Arbetad tid och frånvaro 
Nettoarbetstiden 2020 har minskat med 2 % 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 2019. 

 

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 ökat med 2,6 procentenheter jämfört med 

2019. Korttidssjukfrånvaron motsvarar 6,75 % av den 

totala sjukfrånvaron jämfört med 2019 då 

korttidssjukfrånvaron var 4,46 %. Samtliga förvaltningars 

sjukfrånvaro har ökat. 

Sjukfrånvaro 
De stränga restriktionerna under coronapandemin 

avspeglar sig naturligtvis i en ökad sjukfrånvaro. Pga. 

verksamheternas karaktär måste majoriteten av de 

anställda sjukanmäla sig och stanna hemma vid minsta 

symtom. Endast en mindre andel av de anställda har 

möjlighet att arbeta hemifrån utan sjukfrånvaro. Då 

många även har covid-testats 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 emellertid sjunkit och är nu rekordlåg på strax under 

21 %. Trots det har, under 2020, sammanlagt 112 st 

anställda vid något tillfälle varit sjukskrivna mer än 60 

dagar (2019: 88 st). Flest långtidssjukskrivna finns inom 

socialförvaltningen. Korttidssjukfrånvaron är ett 

prioriterat område att arbeta med, då en hög 

korttidssjukfrånvaro riskerar leda till 

långtidssjukfrånvaro. Det ökar också påfrestningen i 

arbetsgrupperna som då kan hamna i en ond cirkel av mer 

sjukfrånvaro.  

Under 2020 har emellertid arbetet med att få ner 

korttidssjukfrånvaron, av förklarliga skäl, varit svårt att 

fokusera på.  

Antal sjukdagar per anställd har ökat med 9 dagar. 

Antalet sjuktillfällen per anställd har också ökat jämfört 

med 2019. Socialförvaltningen har flest sjuktillfällen och 

sjukdagar per anställd.  

 

Personal- och lönekostnad 

Löner och sociala avgifter har ökat med 10,6 mkr jämfört 

med 2019. Det är en ökning på 2,3 % och motsvarar 

ungefär 2020 års löneökningar. Sjuklönekostnaderna har 

ökat med 58 %. Det beror förstås på den ökade 

sjukfrånvaron i spåret av pandemin. Det är främst 

korttidssjukfrånvaro, där sjuklön utbetalas, som ökat.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sjukfrånvaro % 2020 2019 

Sjukfrånvaro 29 år eller yngre 6,49 4,58 

Sjukfrånvaro 30-49 år 8,51 5,38 

Sjukfrånvaro 50 år eller äldre 9,14 6,78 

Sjukfrånvaro för kvinnor 9,25 6,44 

Sjukfrånvaro för män 5,53 3,69 

Sjukfrånvaro för tillsvidareanst. 9,34 6,56 

Sjukfrånvaro för tidsbegr. anst 8,26 5,34 

Sjukfrånvaro för deltid 12,61 9,34 

Sjukfrånvaro för heltid 8,44 5,43 

Totalt 8,5 5,91 

Sjukdagar per 

anställd 
2020 2019 2018 2017 2016 

Barn– och 

utbildningsförv. 
22,8 13,9 16,6 17 16,6 

Byggförvaltningen 2,8 2,5 18,7 17 29 

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

Socialförvaltningen 42,8 30,4 35,9 32,9 34,2 

Tekniska förvaltningen 18 16,3 21,6 29,2 23,4 

Totalt 30,7 21,2 25,7 25,5 25,9 

Total sjukfrånvaro i % 2020 Varav 2019 Varav 2018 Varav 2017 Varav 2016 Varav 

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

Barn– och 

utbildningsförvaltningen 
6,88 18,16 4,14 23,16 4,95 27,61 5,14 25,24 4,83 30,51 

Bygg förvaltningen 1,1 - 1,01 - 5,6 59,19 5,49 79,63 8,53 94,07 

Kommunledningsförvaltningen 7,38 16,52 6,51 10,38 7,17 2,62 5,41 15,29 5,43 28,41 

Socialförvaltningen 10,81 23,83 7,69 27,74 9,15 30,76 8,36 29,57 8,76 42,66 

Tekniska förvaltningen 5,67 9,74 4,89 23,24 5,96 24,3 7,45 43,86 6,33 39,79 

Totalt kommunen 8,5 20,61 5,91 24,54 7,14 27,02 6,86 29,88 6,96 40,47 
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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 håller nu på 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 2021-2024 som ställer krav på effektiviseringar 

hos alla nämnder. 

  

Effekterna av den pågående covid-19 pandemin kommer 

att ha stor effekt på både den kommunala verksamheten 

och ekonomin. Pandemin befinner sig nu i ett avgörande 

skede och ovisshet råder kring hur smittspridningen, 

restriktioner och vaccinationsprogrammen kommer att 

utvecklas i olika länder, liksom kring den ekonomiska 

politiken; konjunkturutsikterna bör därför ses som 

tämligen osäkra.   

Även om den ekonomiska återhämtningen dröjer så spås 

en positiv utveckling under 2021 som sedan kommer att 

förstärkas de efterföljande åren. Det ekonomiska läget för 

landets kommuner har även förstärkts av statliga bidrag.
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3. Finansiella rapporter 

  

 

Resultaträkning, tkr Not Kommun 2020 Kommun 2019 Koncern 2020 Koncern 2019 

Verksamhetens intäkter 3 188 767  176 657 333 992  329 899 

Verksamhetens kostnader 4 -821 483  -809 992 -938 694  -949 930 

Avskrivningar 5 -38 942  -36 819 -63 809  -79 159 

Verksamhetens nettokostnader    -671 658 -670 154 -668 511  -699 190 

Skatteintäkter 6  532 777 535 150 532 777  535 150 

Generella statsbidrag och utjämning 7 149 055 129 123 149 055  129 123 

Verksamhetens resultat   10 174 -5 881 13 321  -34 917 

Finansiella intäkter 8 3 363  3 382 2 070  2 161 

Finansiella kostnader 9 -4 925  -5 214 -9 060  -9 404 

Resultat efter finansiella poster   8 612 -7 713 6 331  -42 159 

Årets resultat 10 8 612 -7 713 6 331  -42 159 
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Balansräkning, tkr Not 
 Kommun 

2020 

 Kommun 

2019 

Koncern 

2020 

Koncern 

2019 

TILLGÅNGAR           

Anläggningstillgångar         

Immateriell anläggningstillgång   0  0 8 660  12 411 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 11 757 260  711 873 1 359 232  1 255 358 

Maskiner och inventarier 12 47 376  39 829 58 125  53 113 

Övriga anläggningstillgångar 13 8 003  2 858 25 077  14 043 

Finansiella anläggningstillgångar 14 176 786  179 383 29 662  32 287 

Summa anläggningstillgångar   989 425  933 943 1 480 756  1 367 212 

Omsättningstillgångar         

Förråd 15 196  199 437  497 

Exploateringstillgångar 16 18 984  23 281 18 984  23 281 

Kortfristiga fordringar 17 75 693  66 365 94 241  86 462 

Kortfristiga placeringar 17 0  1 640 0  1 640 

Kassa och bank 18 8 988  35 703 18 386  44 508 

Summa omsättningstillgångar   103 861  127 188 132 048  156 388 

SUMMA TILLGÅNGAR   1 093 286  1 061 131 1 612 804  1 523 600 

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR & 

SKULDER 
        

Eget kapital 19       

Årets resultat   8 612  -7 713 6 331  -42 159 

Varav resultatutjämningsreserv   12 495  21 000 12 495  21 000 

Varav övrigt eget kapital   379 308  378 516 256 148  298 851 

Summa eget kapital   400 415  391 803 274 974  268 846 

          

Avsättningar         

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 20 57 218  53 018 57 342  53 139 

Övriga avsättningar 21 845  1 000 28 876  29 653 

Summa avsättningar   58 063  54 018 86 218  82 792 

Skulder         

Långfristiga skulder 22 501 922  467 704 1 058 454  1 002 977 

Kortfristiga skulder 23 132 886  147 606 193 158  168 986 

Summa skulder   634 808  615 310 1 251 612  1 171 962 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 093 286  1 061 131 1 612 804  1 523 600 

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER         

Borgensåtaganden 24 578 989  537 332 4 500  4 500 

Övriga åtaganden 25 4 486  2 423 7 283  5 479 

Pensionsåtaganden 26 210 350  219 777 230 029  240 165 

Summa panter och ansvarsförbindelser   793 825  759 532 241 812  250 145 
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Kassaflödesanalys, tkr Not 
Kommun 

2020 

Kommun 

2019 

Koncern 

2020 

Koncern 

2019 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN           

Årets resultat                                              10 8 612 -7 713 6 331 -42 159 

Justering för av- och nedskrivningar        5 38 942 36 819 63 809 79 159 

Justering för avsättningar 20-21 4 200 13 219 4 051 13 012 

Justering för ianspråkstagande avsättningar 21 -155 -200 0 0 

Övrig justering                                      27 -491 -1 302 -2 395 19 

Medel från verksamheten före förändring  
  51 108 40 823 71 796 50 031 

av rörelsekapital 

Ökning/minskning periodiserade 

anslutningsavgift 
  7 305 1 002   

Ökning/minskning kortfristiga fordringar       -3 392 14 138 -3 835 20 968 

Ökning/minskning förråd                             15 3 -3 60 -66 

Ökning/minskning kortfristiga skulder         23 -14 719 3 361 24 551 -6 129 

Kassaflöde från löpande verksamheten   40 305 59 321 92 570 64 805 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN       

Investering i immateriella anläggningar   0 0 3751 4 137 

Investering i materiella tillgångar   -99 889 -66 599 -206 126 -90 350 

Försäljning av materiella tillgångar   5 140 3 116 5 492 1 090 

Investering i finansiella tillgångar   -5 143 -6 090 -1 723 -972 

Försäljning av finansiella tillgångar   7 725 5 110 7 791 15 

Kassaflöde från 

investeringsverksamheten 
  -92 167 -64 463 -190 816 -86 080 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN       

Nyupptagna lån   75 132 128 000 90 468 23 033 

Amortering av skuld   -50 000 -114 200 -20 000 0 

Ökning av långfristiga fordringar   0 0 0 0 

Minskning av långfristiga fordringar 14 15 15 15 15 

Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten 
  25 147 13 815 70 483 23 048 

Periodens kassaflöde   -26 715 8 673 -27 762 1 772 

Likvida medel vid årets början   35 703 27 030 46 148 44 376 

Likvida medel vid årets slut   8 988 35 703 18 386 46 148 
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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 2020: 

Askersunds Rådhus AB, 100 % 

Askersundsbostäder AB, 100 % 

Askersunds Industrifastigheter AB, 100 % 

Askersunds Kommunfastigheter AB, 100 % 

Sydnärkes Utbildningsförbund, 33,45% 

Sydnärkes Kommunalförbund, 27,99% 

  

En förändring på ägarandel på Sydnärkes 

Utbildningsförbund har skett från 33,3% till 33,45%. Det 

beror på att Askersund kommuns andel 16-19 åringar har 

ökat i förhållande till de andra medlemskommunerna.  

 

Askersunds Rådhus AB bildades 2017 och ingår från och 

med 2019 i koncernredovisningen. 

   

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 och Sydnärkes Utbildningsförbund är de enda 

förbundet/bolaget, som ingår i Askersunds kommuns 

sammanställda redovisning, som använder 

komponentavskrivning. Sydnärkes kommunalförbund 

äger inga fastigheter.  

  

Genomsnittlig nyttjandeperiod: 

- komponenter fastighet: 12-80 år. 

- komponenter asfalt: 

bärlager 0 år 

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 2021.  
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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. 

 

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.  

 

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. Ingen uppbokning avseende december 

har gjorts i bokslutet enligt RKR´s yttrande med 

anledning av fråga kopplad till merkostnadsersättning 

från Socialstyrelsen till följd av covid-19. De extra 

generella statsbidragen redovisas som jämförelsestörande 

post i not i RR. 

 

För att beräkna ersättningen för covid-19 som återsökts 

från Socialstyrelsen har alla direkta kostnader i relation 

till covid-19 konterats med en speciell aktivitetskod. 

Vikariekostnaderna har beräknats genom att jämföra antal 

beställda timmar med föregående period och år, i dialog 

med enhetscheferna. Återsökningsbart belopp avs. 

augusti-november är bokat som upplupen intäkt till ett 

värde av 91,4% av det totala beloppet. 

 

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 2020 följer 

prognosen i SKRs cirkulär 20:57.  

 

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

skuld. Skuldförändringen bokas mot respektive 

verksamhet i resultaträkningen. 
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Not 3 Verksamhetens intäkter Kommun 2020 Kommun 2019 Koncern 2020 Koncern 2019 

Försäljningsmedel 4 506 5 469 4 719  5 774 

Taxor och avgifter 59 819 59 082 72 834  70 823 

Hyror och arrenden 35 131 34 269 79 372  93 258 

Bidrag 79 158 69 139 130 017  120 444 

Försäljning verksamhet/konsulttjänster 7 420 7 402 39 646  40 731 

Exploateringsintäkter 391 504 391  504 

Realisationsvinster 2 342 792 2 352  875 

Försäkringsersättningar 0 0 0  0 

Övriga intäkter 0 0 4 660  -2 510 

Summa 188 767 176 657 333 992  329 899 

varav jämförelsestörande poster:       

Statsbidrag i form av sjuklöneersättning (11 231tkr) samt 

"Statsbidrag till regioner och kommuner till följd av sjukdomen 

covid-19" (4 545tkr). 

15 776     

  

Not 4 Verksamhetens kostnader Kommun 2020 Kommun 2019 Koncern 2020 Koncern 2019 

Löner och sociala avgifter -474 028 -471 981 -561 230  -562 097 

Pensionskostnader -33 751 -44 650 -33 891  -44 800 

Inköp anläggnings- o underhållsmaterial -2 164 -3 029 -20 900  -20 181 

Värdeförändring omsättningstillgångar -2 278 0 0  0 

Bränsle, energi, vatten -6 405 -6 059 -31 365  -32 926 

Köp av huvudverksamhet -135 761 -130 119 -144 710  -138 428 

Lokal- och markhyror -68 069 -57 257 -25 145  -31 360 

Övriga tjänster -2 858 -4 286 -8 309  -11 014 

Lämnade bidrag -19 800 -17 649 -20 718  -18 584 

Realisationsförluster och utrangeringar -1 818 0 -1 818  0 

Bolagsskatt 0 0 -961  330 

Övriga kostnader -74 551 -74 962 -89 647  -90 870 

Summa -821 483 -809 992 -938 694  -949 930 

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 2020 Kommun 2019 Koncern 2020 Koncern 2019 

Avskrivning byggnader och mark -30 062 -28 415 -54 925  -52 243 

Avskrivning maskiner och inventarier -8 192 -8 404 -10 942  -11 324 

Nedskrivning materiella anläggningstillgångar -688 0 2 058  -15 591 

Summa -38 942 -36 819 -63 809  -79 159 

varav jämförelsestörande poster:       

Nedskrivning har skett under året 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. 

-688 

 

  

 

 

Not 6 Skatteintäkter Kommun 2020 Kommun 2019 Koncern 2020 Koncern 2019 

Kommunalskatt 543 023 538 997 543 023 538 997 

Slutavräkning föregående år -2 765 264 -2 765 264 

Preliminär slutavräkning innevarande år -8 123 -4 867 -8 123 -4 867 

Mellankommunal kostnadsutjämning 642 756 642 756 

Summa 532 777 535 150 532 777 535 150 

 

  



26 
 

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning Kommun 2020 Kommun 2019 Koncern 2020 Koncern 2019 

Inkomstutjämningsbidrag 107 180 103 922 107 180 103 922 

Kommunal fastighetsavgift 29 113 27 669 29 113 27 669 

Bidrag från LSS-utjämning 0 5 360 0 5 360 

Avgift LSS-utjämning -1 521 0 -1 521  

Regleringsavgift/bidrag 11 630 6 159 11 630 6 159 

Kostnadsutjämningsavgift -21 665 -19 681 -21 665 -19 681 

Generella bidrag från staten 24 318 5 694 24 318 5 694 

Summa 149 055 129 123 149 055 129 123 

varav jämförelsestörande poster:       

Extra generella statsbidrag avs coivd -19 21 338     

 

Not 8 Finansiella intäkter Kommun 2020 Kommun 2019 Koncern 2020 Koncern 2019 

Utdelningar på aktier och andelar 603 1 785 603  1 784 

Ränteintäkter 281 220 299  278 

Övriga finansiella intäkter 1 449 1 377 139  99 

Reavinst på finansiella tillgångar 1 030 0 1 029  0 

Summa 3 363 3 382 2 070  2 161 

 

Not 9 Finansiella kostnader Kommun 2020 Kommun 2019 Koncern 2020 Koncern 2019 

Räntekostnader -3 722 -3 988 -7 864  -8 246 

Ränta på pensionsavsättningar -1 138 -1087 -1 138  -1087 

Övriga finansiella kostnader -60 -99 -53  -11 

Realisationsförlust på finansiella tillgångar -5 -40 0  -59 

Nedskrivning finans. anläggningstillgångar. 0 0 -5  0 

Summa -4 925 -5 214 -9 060  -9 404 

 

Not 10 Årets resultat Kommun 2020 Kommun 2019 Koncern 2020 Koncern 2019 

Årets resultat enligt resultaträkningen 8 612 -7 713 6 331  -42 159 

Reducering av samtliga realisationsvinster -1 554 -792 -2 371  -858 

Reducering av samtliga realisationsförluster   0    

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 7 058 -8 505 3 960  -43 017 

       

Balanskravsresultat från tidigare år 0 0 -34 512  0 

Användning av medel från RUR 0 8 505 0  8 505 

Summa 7 058 0 -30 552  -34 512 

Balanskravsresultat att reglera 7 058 0 -30 552  -34 512 
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Not 11 Mark, byggnader och tekn. anläggning Kommun 2020 Kommun 2019 Koncern 2020 Koncern 2019 

Ackumulerade anskaffningsvärden 1 116 062 1 047 295 1 948 282  1 804 081 

Vid årets början 1 047 296 987 280 1 804 081  1 713 805 

Justering ägarandel SUF 0 0 -1 195  1 906 

Nyanskaffningar 81 276 60 018 159 416  88 373 

Avyttrade anläggningar, avskrivning enligt plan -11 968 -3 -13 469  -3 

Utrangeringar/justeringar -542 0 -542  0 

       

Ackumulerade avskrivningar -358 114 -335 422 -567 725  -527 332 

Vid årets början -335 422 -307 007 -527 332  -478 881 

Justering ägarandel SUF 0 0 331  -1 828 

Årets avskrivningar -30 062 -28 415 -49 271  -46 624 

Avyttrade anläggningar, avskrivningar enligt plan 7 262 0 8 548  0 

Utrangeringar/justeringar 108 0 0  0 

       

Ackumulerade justeringar -688 0 -21 335  -21 390 

Vid årets början 0 0 -21 391  -4 795 

Justering ägarandel SUF 0 0 0  -26 

Årets nedskrivning -688 0 -688  -20 000 

Justering av objekt 0 0 744  3 432 

Justering av avyttrande anläggningar 0 0 0  0 

Summa 757 260 711 873 1 359 232  1 255 358 

Nedskrivning har skett under året 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 12 Maskiner och inventarier Kommun 2020 Kommun 2019 Koncern 2020 Koncern 2019 

Ackumulerade anskaffningsvärden 123 545 108 871 158 204  143 537 

Ingående anskaffningsvärde 108 871 105 905 143 537  139 843 

-varav justering ägarandel SUF samt AKF AB 0 0                     -190   224 

Nyanskaffningar 15 739 6 250 16 207  7 244 

Avgår investeringsbidrag    0  0 

Avyttringar/utrangeringar/justeringar -1 065 -3 284 -1 351  -3 775 

       

Ackumulerade avskrivningar -76 169 -69 042 -100 079  -90 424 

Vid årets början -69 042 -63 922  -90 423 -83 435 

-varav justering ägarandel SUF samt AKF AB 0 0 114 770 

Avyttringar 1 065 3 284 1 173  3 565 

Avyttringar/utrangeringar/justeringar   0 0  0 

Årets avskrivningar -8 192 -8 404 -10 942  -11 324 

       

Ackumulerade justeringar 0 0 0  0 

Vid årets början   0 0  0 

Årets justering   0 0  0 

Summa  47 376 39 829 58 125  53 113 

 

Not 13 Övriga anläggningstillgångar Kommun 2020 Kommun 2019 Koncern 2020 Koncern 2019 

Ackumulerade anskaffningsvärden 8 003 2 858 25 077  14 044 

Ingående anskaffningsvärde 2 858 3 053 14 044  19 475 

Nyanskaffningar 5145 -195 11 033  -5 431 
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Not 14 Finansiella anläggningstillgångar Kommun 2020 Kommun 2019 Koncern 2020 Koncern 2019 

Aktier och andelar:       

Askersund Rådhus AB 148 150 148 150 0  0 

Kommuninvest ekonomisk förening 5 061 3 561 5 061  3 561 

SKL Företag AB 43 43 43  43 

Övrigt 12 7 82  52 

       

Placeringar       

Obligationer 23 235 27 322 23 235  27 322 

Långfristiga fordringar 300 315 436  455 

- varav föräldrakooperativet Dagsländan 300 315 300  315 

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

Uppskjutna skattefordringar 0 0 805  854 

Summa: 176 786 179 383 29 662  32 287 

 

Not 15 Förråd Kommun 2020 Kommun 2019 Koncern 2020 Koncern 2019 

Olja 30 65 30  65 

Va-lager 166 134 166  134 

Övrigt 0 0 241  298 

Summa: 196 199 437  497 

 

Not 16 Exploateringstillgångar Kommun 2020 Kommun 2019 Koncern 2020 Koncern 2019 

Exploateringstillgångar, vilka är färdiga att avyttra 17 042 23 281 17 042  23 281 

Tomträttsmark 1 942 0 1 942  0 

Summa: 18 984 23 281 18 984 23 281 

Nedskrivning av exploateringsmark Edö villatomter har gjorts i 

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

 

Not 17 Fordringar, kortfristiga Kommun 2020 Kommun 2019 Koncern 2020 Koncern 2019 

Kundfordringar 4 597 10 095 9 821  12 097 

Statsbidragsfordringar 12 717 8 276 12 428  8 276 

Skattefordringar 25 209 23 524 26 099  25 408 

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 23 762 16 426 33 766  30 060 

 - varav återsöking covid-19 2 874 0 2 874  0 

Övriga kortfristiga fordringar 9 408 9 684 12 126  10 621 

 - varav kortfristig placering 0 1 640 0  1 640 

Summa 75 693 68 005 94 241  86 462 

 

Not 18 Kassa och bank Kommun 2020 Kommun 2019 Koncern 2020 Koncern 2019 

Kassa 6 5 6  5 

Plusgiro 537 479 538  479 

Koncernkonton 4 413 23 278 0  0 

Bank 4 032 11 941 17 842  44 024 

Summa 8 988 35 703 18 386  44 508 

 

Not 19 Eget kapital Kommun 2020 Kommun 2019 Koncern 2020 Koncern 2019 

Ingående eget kapital 379 308 378 516 268 643  311 005 

Resultatutjämningsreserv 12 495 21 000    

Minskning resultatutjämningsreserv 0 -8 505    

Årets resultat 8 612 -7 713 6 331  -42 159 

Summa: 400 415 391 803 274 974  268 846 
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Not 20 Avsättningar till pension Kommun 2020 Kommun 2019 Koncern 2020 Koncern 2019 

Ingående avsättning 53 018 39 799 53 136  39 926 

Pensionsutbetalningar -1 768 -1 677 -1 782  -1 694 

Nyintjänad pension 4 166 6 970 4 179  6 974 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 1 193 1087 1 196  1 091 

Förändring av löneskatt 820 2581 820  2 581 

Övrigt -211 4258 -207  4 260 

Utgående avsättning 57 218 53 018 57 342  53 139 

       

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 3    

       

Övrig information om pensionerna       

Avsättningar       

Pensionsbehållning 10 10    

Förmånsbestämd ÅP 32 804 29 426    

Särskild avtalspension 0 0    

PA-KL Pensioner 9 334 9 164    

Pension till efterlevande 400 355    

Visstidspensioner 3 036 3712    

OPF-KL 463     

Löneskatt på ovanstående 11 171 10 351    

Summa: 57 218 53 018    

       

Totalt årets pensionsutbetalningar och åtaganden       

Individuell del 16 778 20 288    

Löneskatt individuell del 4 070 4 085    

Utbetalda pensioner  13 307 12 996    

Löneskatt utbetalda pensioner  3 228 3 153    

Avsättningar 3 594 6 926    

Löneskatt på avsättningar 872 1423    

Övriga pensionskostnader (premiejusterade förvaltningsavgifter) 192 220    

Sänkning diskonteringsränta 0 0    

Löneskatt tjänstepensionsföräkring löneväxling 294 217    

Pensionsförsäkring 126 156    

Löneskatt på pensionsförsäkring 31 0    

Summa: 42 492 49 464    

varav jämförelsestörande post, pensionsförsäkring   0    

Ansvarsförbindelse*obs ej förändringen 210 350 219 777    

Överskottsfond 635 565    
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Not 21 Övriga avsättningar Kommun 2020 Kommun 2019 Koncern 2020 Koncern 2019 

Redovisat värde vid årets början 1 000 1 200 29 653  30 701 

Nya avsättningar 0 0 0  0 

Ianspråktagna avsättningar -155 -200 -777  -1 048 

Outnyttjade belopp som återförts 0 0 0  0 

Omklassificering 0 0 0  0 

Utgående avsättning 845 1 000 28 876  29 653 

Varav       

avsättning till sociala fonder 845 1 000 845  1 000 

Övriga avsättningar 0 0 28 031  28 653 

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

gjorts till projektet "Tillsammans för alla barns bästa" som ska 

pågå fram till 2022-12-31. KS har beviljat anslaget i 20KS168 

§284. 

    

 

Not 22 Långfristiga skulder Kommun 2020 Kommun 2019 Koncern 2020 Koncern 2019 

Tillgångsslag:       

Lån i banker och kreditinstitut 476 000 451 000 1 032 107  985 848 

Investeringsbidrag 8 746 6 770 8 746  6 771 

Anslutningsavgifter 17 044 9 934 17 044  9 933 

Övriga långfristiga skulder 132 0 557  425 

Summa: 501 922 467 704 1 058 454  1 002 977 

       

Räntebindningstid och ränta på låneskulden       

Genomsnittlig räntebindningstid (år) 2,14 2,46    

Genomsnittlig ränta 0,79 % 0,89 %    

Låneskuldens förfallostruktur 2021 2022 2023 2024 2025 
2026 & 

senare 

Kommuninvest 150 000 62 000 94 000 110 000 35 000 25 000 

 

Not 23 Kortfristiga skulder Kommun 2020 Kommun 2019 Koncern 2020 Koncern 2019 

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 0 0 0  0 

Koncernkonton 4 413 23 278 0  0 

Leverantörsskulder 22 884 31 310 37 555  43 342 

Semesterlöneskuld (inkl. övertid och ferielön) 29 345 26 114 33 740  31 227 

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 20 730 19 121 21 488  19 621 

Mervärdesskatt och punkskatter 23 21 797  775 

Pensioner, individuella delen, inkl. löneskatt 24 362 24 493 28 254  28 261 

Förutbetalda skatteintäkter 15 755 5 286 15 755  5 286 

Periodiserade räntor 556 624 556  624 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 728 16 876 25 766  27 568 

Övriga kortfristiga skulder 90 483 29 247  12 282 

Summa: 132 886 147 606 193 158  168 986 

 

  Not 24 Borgens- och ansvarsförbindelser Kommun 2020 Kommun 2019 Koncern 2020 Koncern 2019 

Kommunägda företag    
  

Askersundsbostäder AB 453 007 418 016 
  

Askersunds Industrifastigheter AB 28 800 28 800 
  

Askersunds Kommunfastigheter AB 29 750 49 750 
  

Askersunds Rådhus AB 20 000 0 
  

Sydnärkes utbildningsförbund 42 932 36 266 
  

Summa kommunägda företag 574 489 532 832 
  

BRA Fastigheter AB 4 500 4 500 
  

S:a totala borgensåtagande 578 989 537 332 
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Not 25 Övriga åtaganden Kommun 2020 Kommun 2019 Koncern 2020 Koncern 2019 

Leasing lös egendom   
 

    

Operationell leasing    
 

    

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:        

Inom 1 år 2 830 435 5 627 5 479 

Senare än 1 år men inom 5 år 1 521 1 988 1 521 1 988 

Senare än 5 år 0  0 0 

Summa: 4 351 2 423 7 148 7 467 

        

Leasing lös egendom        

Finansiell leasing        

Totala minimileaseavgifter 152 0 152 0 

Framtida finansiella kostnader -17 0 -17 0 

Nuvärdet av minimileaseavgifterna 135 0 135 0 

        

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:        

Inom 1 år 36 0 36 0 

Senare än 1 år men inom 5 år 99 0 99 0 

Senare än 5 år 0 0 0 0 

Summa 135 0 135 0 

Not 26 Pensionsåtaganden Kommun 2020 Kommun 2019 Koncern 2020 Koncern 2019 

Ingående ansvarsförbindelse 219 777 230 642 235 834  247 822 

Aktualiseringar 0 0 0  0 

Ränteuppräkning 1 153 1 207 1 275  1 335 

Basbeloppsuppräkning 4 228 4 602 4 580  5 014 

Övrig post -1 316 -3 213 -949  -3 432 

Årets utbetalningar -11 652 -11 339 -12 713  -12 433 

Bromsen 0 0 0  0 

Löneskatt -1 840 -2 121 2 002  1 860 

Utgående ansvarsförbindelse 210 350 219 777 230 029  240 165 

       

Aktualiseringsgrad 96 % 96 % 96 %  96 % 

Andel av personakterna som för anställd personal som är 

uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande 

anställningar. 

      

 

Not 27 Övriga justeringar Kommun 2020 Kommun 2019 Koncern 2020 Koncern 2019 

Reaförluster/Reavinster -1 896 -1 115 -2 371  -858 

Skatt 0 0 -36  -330 

Övriga justeringar 1 405  -187 1 208  1208 

Summa: -491 -1 302 -1 200  19 
 

Not 28 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 29 Kostnad för revision Kommun 2020 Kommun 2019 Koncern 2020 Koncern 2019 

Sakkunnigt biträde -627 -457   

Förtroendevalda revisorer -81 -240   

Total kostnad för revision -708 -697   
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5. Driftredovisning 
  

  

 Bokslut Budget  Avvikelse Bokslut Budget  Avvikelse 

 2020 2020 2020 2019 2019 2019 

       

Kommunstyrelsen totalt -155 551 -148 708 -6 843 -148 078 -150 113 2 035 

Intäkter 56 263 35 670 20 592 55 882 37 489 18 393 

Kostnader -211 813 -184 379 -27 435 -203 960 -187 603 -16 357 

Kultur- och tekniknämnden -40 299 -40 254 -45 -39 780 -39 577 -203 

Intäkter 91 075 85 179 5 896 88 899 82 563 6 336 

Kostnader -131 374 -125 434 -5 941 -128 679 -122 140 -6 539 

Byggnadsnämnden totalt -2 971 -2 264 -706 -2 376 -2 315 -61 

Intäkter 8 012 7 742 270 7 867 7 592 275 

Kostnader -10 983 -10 006 -977 -10 243 -9 907 -336 

Barn- och utbildningsnämnden totalt -206 111 -211 123 5 012 -208 791 -211 400 2 610 

Intäkter 29 349 14 217 15 133 29 891 19 405 10 486 

Kostnader -235 460 -225 340 -10 120 -238 682 -230 805 -7 877 

Socialnämnden totalt -268 462 -261 817 -6 645 -255 745 -255 038 -707 

Intäkter 53 224 30 681 22 543 42 904 33 555 9 349 

Kostnader -321 686 -292 498 -29 188 -298 649 -288 593 -10 057 

Summa nämnder och styrelser -673 394 -664 167 -9 227 -654 769 -658 444 3 675 

Intäkter 237 924 173 490  225 443 180 604  

Kostnader -911 317 -837 657  -880 212 -839 048  

       

Finansförvaltningen totalt 682 006 668 558 13 448 647 056 650 734 -3 678 

Intäkter 719 623 708 754 10 869 699 938 694 725 5 213 

Kostnader -37 617 -40 196 2 579 -52 882 -43 991 -8 892 

Summa finansförvaltningen 682 006 668 558 13 448 647 056 650 734 -3 678 

       

Summa totalt 8 612 4 391 4 221 -7 713 -7 709 -4 

Summa intäkter 957 547 882 244 75 303 925 382 875 329 50 053 

Summa kostnader -948 934 -877 853 -71 082 -933 095 -883 038 -50 056 
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Kommentarer till driftredovisningen 
Socialnämnden uppvisar underskott på -6 645 tkr. Totalt 

utgör det 2,5 % av socialnämndens tilldelade nettobudget.  

Äldreomsorgen har en negativ budgetavvikelse på -6 497 

tkr där både vård- och omsorgsboende och hemtjänsten 

redovisar underskott. Verksamheten inom LSS, lagen om 

särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade, 

redovisar ett överskott på 3 530 tkr. Individ- och 

familjeomsorgen redovisar ett underskott med ca -5 808 

tkr. Det är framförallt högre kostnader för ekonomiskt 

bistånd men även placeringar på HVB-hem samt 

familjehemsvård som redovisar underskott. 

Gemensam administration som servar hela förvaltningen 

redovisar överskott med 2 075 tkr. Delvis beroende på att 

återsökningar som gjorts under året avseende 

merkostnader på grund av pandemin har bokförts här. 

Barn- och utbildningsnämnden visar på ett positivt 

resultat 2020 på 5 012 tkr. En bidragande orsak till det 

positiva resultatet är att bidrag för sjuklöner på 2 832 tkr 

har erhållits från försäkringskassan. Generellt sett har 

personalkostnaderna en större positiv avvikelse mot 

budget beroende på det låga kostnaderna för vikarier. 

Detta kan till störst del hänföras till pandemin. Både 

barnomsorgen och skolan redovisar överskott.  

Underskott redovisas endast inom administration som 

belastats med extra kostnader för avveckling av skolchef. 

Beviljade riktade statsbidrag låg på samma nivå som 

under 2019. 

Tekniska verksamheterna inom Kultur- och 

tekniknämnden inklusive verksamheterna för park och 

fritid visar en negativ budgetavvikelse på -567 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 522 tkr. Det är 

framförallt kostnader för kulturarrangemang som varit 

lägre på grund av pandemin och statsbidrag för att stärka 

biblioteket som bidrar till överskottet. Även minskad 

semesterlöneskuld stärker resultatet.  

Kommunstyrelsen har gjort ett underskott mot budget på 

-6 843 tkr. Den främsta orsaken beror på att nedskrivning 

av värdet på två tillgångar har gjorts under året med ca 3 

mkr. Kostnaderna för färdtjänst, IT och 

fastighetsunderhåll överstiger kraftigt budgeten med 

drygt 4 mkr. Kostnadsutvecklingen avseende färdtjänsten 

är oroväckande och påverkansmöjligheten för kommunen 

är mycket begränsad. IT-kostnaderna för kommunen 

stiger kraftigt på grund av den höga investeringstakten 

som genereras av plattformsbytet. Behovet av underhåll 

av kommunens fastigheter utöver vad som reglerats i 

hyresavtal är mycket stort och bidrar till det stora 

underskottet.  

Sydnärkes byggnämnd redovisar ett underskott på 1 567 

tkr varav 706 tkr av resultatet avser Askersunds kommun.  

Underskottet beror på intäktsbortfall avseende sålda 

detaljplaner. Personalkostnaderna har även de överskridit 

budgeten.  

Finansförvaltningen redovisar ett överskott på 13 448 tkr. 

Överskottet kommer till den allra största delen från ökade 

statsbidrag då staten skjutit till betydande belopp för att 

kompensera för befarat bortfall av skatteintäkter. 

Skatteintäkterna är visserligen avsevärt lägre än budget 

men kompensationen från staten överstiger bortfallet med 

drygt 9 mkr. Den låga räntenivån på kommunens 

långfristiga lån ger 3 219 tkr i 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 

2020 pekade prognosen på ett resultat om 7,9 mkr. 

Utfallet för 2020 kom sedan att hamna på 8,6 mkr det vill 

säga 0,7 mkr bättre än delårsrapportens prognos.  

  

Avvikelsen mellan prognos och bokslut är ringa. 

 

Lindbomossen 
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Driftredovisning per verksamhet 2020, tkr 

  

Verksamhet          Belopp          Budget Avvikelse 

Nämnd och styrelseverksamhet -4 467 -5 047 580 

Stöd till politiska partier -547 -535 -12 

Revision -708 -708 0 

Övrig politisk verksamhet -1 988 -1 270 -718 

Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring -1 607 1 824 -3 431 

Näringslivsfrämjande åtgärder/energirådgivning -560 -801 241 

Turistverksamhet -2 172 -1 863 -309 

Gator och vägar samt parkering -16 659 -14 890 -1 770 

Parker -4 721 -4 804 84 

Miljö och alkoholtillstånd -1 902 -1 606 -296 

Räddningstjänst, försvar och samhällsskydd -6 283 -6 135 -148 

Allmän fritidsverksamhet -1 319 -1 386 67 

Stöd till studieorganisationer/allmän kulturverksamhet -8 400 -8 016 -384 

Bibliotek -5 709 -5 800 91 

Musikskola -3 426 -3 497 72 

Idrotts- och fritidsanläggningar -6 190 -6 050 -140 

Fritidsgårdar -349 -378 28 

Öppen förskola/förskola -56 511 -60 144 3 633 

Fritidshem -19 354 -20 426 1 072 

Förskoleklass -7 367 -7 568 202 

Grundskola/grundsärskola -113 654 -115 049 1 395 

Gymnasieskola/gymnasiesärskola -64 258 -60 500 -3 758 

Äldreomsorg/LSS -202 799 -200 354 -2 445 

Färdtjänst/riksfärdtjänst -3 204 -2 540 -664 

Vård för vuxna med missbruksproblem -2 749 -1 907 -842 

Barn- och ungdomsvård -10 673 -8 093 -2 580 

Övriga insatser till vuxna/Ekonomiskt bistånd -7 069 -4 714 -2 355 

Familjerätt och familjerådgivning -9 0 -9 

Flyktingmottagande 5 049 -32 5 080 

Arbetsmarknadsåtgärder -4 507 -5 139 633 

Arbetsområden och lokaler 20 696 21 664 -968 

Kommersiell verksamhet/Bostadsverksamhet 256 166 90 

Buss-, bil- och spårbunden trafik/Sjötrafik -90 -76 -14 

Vattenförsörjning/Avloppshantering 0 0 0 

Avfallshantering -104 -1 115 1 011 

Gemensamma lokaler -31 928 -30 688 -1 240 

Gemensamma verksamheter -108 113 -106 691 -1 421 

Finansiering 682 006 668 558 13 448 

Totalt 8 612 4 391 4 221 
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6. Investeringsredovisning 
 

 Bokslut Budget  Avvikelse Bokslut Budget  Avvikelse 

 2020 2020 2020 2019 2019 2019 

       

Kommunstyrelsen totalt -24 973 -68 730 43 757 -29 061 -50 066 21 005 

Intäkter 2 371 0 2 371 1 650 0 1 650 

Kostnader -27 344 -68 730 41 386 -30 711 -50 066 19 355 

Kultur- och tekniknämnden -65 278 -61 352 -3 926 -33 695 -49 471 15 776 

Intäkter 0 0 0 525 0 525 

Kostnader -65 278 -61 352 -3 926 -34 219 -49 471 15 252 

- varav VA -56 043 -53 802 -2 241 -26 453 -42 292 15 839 

Intäkter 0 0 0 525 0 525 

Kostnader -56 043 -53 802 -2 241 -26 978 -42 292 15 314 

Byggnadsnämnden totalt 0 0 0 0 0 0 

Intäkter 0 0 0 0 0 0 

Kostnader 0 0 0 0 0 0 

Barn- och utbildningsnämnden totalt -459 -500 41 -511 -470 -41 

Intäkter 0 0 0 0 0 0 

Kostnader -459 -500 41 -511 -470 -41 

Socialnämnden totalt -9 179 -16 880 7 701 -1 157 -2 385 1 228 

Intäkter 0 0 0 0 0 0 

Kostnader -9 179 -16 880 7 701 -1 157 -2 385 1 228 

Summa  -99 889 -147 462 47 573 -64 424 -102 392 37 968 

Intäkter 2 371 0 2 371 2 175 0 2 175 

Kostnader -102 260 -147 462 45 202 -66 598 -102 392 35 794 

 

Kommentarer till 

investeringsredovisningen 
  

De totala investeringarna understeg budget med 48 mkr.  

Jämfört med föregående år har 68 % aktiverats i år mot 

63 % 2019. Det finns fortfarande en diskrepans mellan 

budgeterad investeringsvolym och utförda investeringar. 

  

Kommunens totala investeringar motsvarar 2,6 gånger 

årets kostnader för avskrivningar. Avgiftskollektivets 

investeringar uppgår till 56 % av de totala 

investeringarna. 

  

Kommunstyrelsens investeringsbudget lämnar ett 

överskott mot budget om 43,8 mkr. De tre största, 

ombyggnation Närlundaskolan, tillbyggnad Åsbro skola 

och renovering Närlundahallen är projekt som fortsätter 

2021 och viss ombudgetering kommer att begäras. 

  

 

 

 

 

 

Kultur- och tekniknämnden har en negativ avvikelse på 

3,9 mkr. För skattekollektivet beror det på att man 

tvingats till oplanerade arbeten inom gatubelysning och 

vägarbeten. För avgiftskollektivet beror överskridandet 

till största del på att man tvingats påbörja den utbyggnad 

av VA-verket i Zinkgruvan som var planerad byggstart 

2021. 

  

Barn- och utbildningsnämndens investeringar ligger  

41 tkr under budget. Det är främst två investeringsprojekt 

avs. idrottshall och inventarier som fått försenade 

leveranser pga. covid-19.  

  

Socialnämndens investeringar består till största del av 

inventarier till nya vård- och omsorgsboendet 

Smedsgården. Av en budget på 15 mkr har 8,7 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 33,45%. 

Pågående investeringar: nybyggnation utgör 75mkr av budget. 

Beräknas vara färdigställt ht 2021. 

2*) Avser total investeringsbudget. Askersunds andel är 27,99%. 

Byggnation av tre nya ÅVC är påbörjade under 2020 och  

Fortsätter under 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ombyggnation av gamla Norrbergaskolan som blivit åtta trerumslägenheter med inflytt 1 dec 2020.  

 Bokslut Budget Avvikelse Bokslut Budget Avvikelse 

Kommunkoncernen 2020 2020 2020 2019 2019 2019 

Askersunds kommun -99 889 -147 462 47 573 -64 424 -102 392 37 968 

Askersunds Rådhus AB 0 0 0 0 0 0 

Askersundsbostäder AB -18 757  0 -18 757  -12 910  0 0 

Askersunds Industrifastigheter AB 0 0 0 0 0 0 

Askersunds Kommunfastigheter AB 0 0 0 0 0 0 

Sydnärkes Utbildningsförbund *1 -17 442 -78 200 60 758 -3 346 -78 500 75 154 

Sydnärkes Kommunalförbund *2 -4 510 -102 400 97 890 0 0 0 



37 
 

Investeringsredovisning per nämnd i kommunen  

2020, tkr 

Projekt Utfall Budget Resultat 

Fastighetsförvärv/Exploatering 1 448 1 420 -28 

Solel 1 096 3 580 2 484 

Energieffektivisering 850 1 000 150 

Tillgänglighet 455 1 000 545 

Brandskydd  396 300 -96 

Ventilation 1 424 2 000 576 

Lekplatser fastighet 294 300 6 

Löp. Fastigh,invest 3 997 4 000 3 

Inventarier 1272 1835 563 

Gator/vägar/parker 6 184 6 700 516 

Nybyggnation Närlundaskolan/Närlundahallen 3 128 32 915 29 787 

Solberga IP, nya omklädningsrum 130 2 500 2 370 

Åsbro skola, tillbyggnad/ nytt värmesystem 3446 9 980 6 534 

Snavlunda skola, renovering 755 500 -255 

Humlegården, utbyggnad 106 0 -106 

Ej belastade projekt 0 700 700 

Totalt kommunstyrelsen 24 982 68 730 43 749 

    
    

Kultur- och teknisk nämnden    

Asfaltering 4 010 2 750 -1 260 

Gatubelysning 931 500 -431 

Broar 47 200 153 

Fordon 1 260 1300 40 

Nya Julgranar 146 0 -146 

Utrustning fordonsverkstad 211 0 -211 

Köksutrustning  502 500 -2 

Städutrustning 2020 40 160 120 

Avjoniserat vatten 2020 196 0 -196 

Inventarier 171 240 69 

Totalt tekniska nämnden skattekollektivet 7 514 5 650 -1 864 

    
Förnyelse ledningsnät 18506 18500 -6 

Omvandlingsområden ÖFL 15388 14493 -895 

Drifteffektivisering ÖFL 348 500 152 

Distributionsnät 11958 13009 1051 

Vatten- och avloppsverk 9036 6200 -2836 

VA Skåpbil 570 868 298 

VA Traktorkärra 232 232 0 

Totalt tekniska nämnden avgiftskollektivet 56038 53802 -2236 
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Badplatser 121 200 79 

Park 73 118 45 

Maskinanskaffning 1016 1042 26 

Angöringsbrygga Harge 426 450 24 

Bevattningsanläggning Solberga IP 81 90 9 

Totalt tekniska nämnden kultur- och fritid 1 717 1 900 183 

    

Inventarier grundskolan  429 500 71 

Inventarier förskola 30 0 -30 

Totalt barn- och utbildningsnämnden 459 500 41 

    

Sängar och lyftar 327 260 -67 

Utbyte möbler 30 420 390 

Verksamhetssystem 0 700 700 

Bilar 42 300 258 

Cyklar 45 100 55 

Tekniska hjälpmedel äldreomsorgen 0 100 100 

Inventarier Smedsgården 8 735 15 000 6265 

Totalt socialnämnden 9 179 16 880 7 701 

    
Totalt kommunen 99 889 147 462 15 079 
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7. Nämnder 

7.1 Kommunstyrelsen 

Översikt av verksamhetens utveckling 
Kommunstyrelsens verksamheter har i olika grad blivit 

påverkade av arbetet med den pågående pandemin. 

Askersunds kommun fick länets första bekräftade fall och 

det blev tidigt stort fokus på information och 

kommunikation. Under våren handlade mycket av arbetet 

med att ställa om och anpassa verksamheterna utifrån det 

nya läget. Ett arbete som fortsatte även under resten av 

året.  

 

Redan inför 2020 var planen att mer fokuserat arbete med 

digitalisering och en del av den omställning som behövt 

göras under året till följd av pandemin har gjort att 

kommunen tagit stora steg i det arbetet. Digitala möten 

blev snabbt ett alternativ till att träffas fysiskt både för 

medarbetare och förtroendevalda. Möjligheten för 

ledamöter att närvara på distans under såväl 

nämndsmöten som kommunfullmäktigemöten har överlag 

fungerat på ett utmärkt sätt. Möjligheter till att justera 

protokoll med elektronisk signering har också införts. 

Händelser av väsentlig betydelse 

1 februari genomfördes en organisationsförändring inom 

och mellan några av kommunens förvaltningar. I 

samband med den förändringen bildades kultur- och 

evenemangsavdelningen. Där samlades de kommunala 

kulturverksamheterna i en gemensam avdelning på 

kommunledningsförvaltningen. Samtidigt lades kultur- 

och fritidsförvaltningen ned. Fritid-/idrottsfrågorna 

flyttades till tekniska förvaltningen. Evenemang, 

utställningar och möten (tidigare scenkonst) samlades på 

ett evenemangskansli på den nya kultur- och 

evenemangsavdelningen som tillhör kommunstyrelsens 

verksamhetsområde. Avdelning och kansli leds av kultur- 

och evenemangschef. Bibliotek, ungdomsgård, 

musikskola och allmänkulturell verksamhet är samlade i 

en enhet som leds av enhetschef. Politiskt ligger ansvaret 

för den enheten kvar hos kultur- och tekniknämnden. 

Syftet med att lägga samman verksamheterna inom 

kultur- och evenemang var att kraftsamla och förena 

kompetenser. Förändringen bedöms som lyckad för 

utvecklingen av kultur, konst, ungas fritid och kulturhuset 

Sjöängen. 
 

Ekonomi 

Kommunstyrelsen har gjort ett underskott mot budget 

med -6 843 tkr. Kostnaderna för färdtjänst, IT och 

fastighetsunderhåll överstiger kraftigt budgeten med 

drygt 4 mkr. Kostnadsutvecklingen avseende färdtjänsten 

är oroväckande och påverkansmöjligheten för kommunen 

är mycket begränsad. Behovet av underhåll av 

kommunens fastigheter utöver vad som reglerats i 

hyresavtal är stort. Nedskrivning av tillgångar med 3 mkr 

har gjorts under året. Nedskrivningarna avser reviderat 

värde på en omsättningstillgång samt en 

realisationsförlust i samband med en 

fastighetsförsäljning.  

Väsentliga personalförhållanden 

Det har varit en mycket låg personalomsättning under 

året. En person har sagts upp efter beslut om neddragning 

av en tjänst inom turistverksamheten. En tjänst inom 

administrativa avdelningen har tagits bort i samband med 

att medarbetaren slutade sin anställning under senare 

delen av hösten.  

 

Sjukfrånvaron under året bland medarbetarna har ökat 

jämfört med 2019. Den pågående pandemin har haft en 

tydlig effekt på sjukfrånvaron. 

 

(tkr) 2020 2019 2018 

Intäkter 56 263  55 882 53 181 

Kostnader -211 814  -203 960 -201 976 

varav personalkostnader -44 474  -42 857 -44 588 

varav kapitalkostnader -27 636  -26 944 -26 832 

Nettokostnader -155 551  -148 078 -148 795 

Budgetram -148 708  150 113 146 416 

Budgetavvikelse -6 843  2 035 -2 379 

Förväntad utveckling 

Ett e-arkiv är upphandlat under året och kommer att 

implementeras under 2021 genom Sydnärke arkivenhet. 

Arkivering av nämndernas handlingar på papper planeras 

att upphöra 2021-12-31. Arbetet med att digitalisera ofta 

efterfrågade handlingar, som bygglov och betyg, kommer 

att fortsätta. 

Den inventering av befintliga och möjliga e-tjänster som 

gjorts under året förväntas under 2021 resultera i att nya 

e-tjänster implementeras.  

Utvecklingsavdelningen har sökt och fått beviljat fyra 

turistiska utvecklingsprojekt: Ställplatser för husbilar i 

hela kommunen, Entréer till Norra Vätterns skärgård 

samt två projekt rörande cykelleder. Projekten som är 

EU-finansierade kommer bland annat att täcka kostnader 

för projektledare. 

 

För att kunna åtgärda det bristande fastighetsunderhållet 

på rätt sätt, krävs långsiktiga beslut som visar vilka 

byggnader och lokaler som ska användas. Det möjliggör 

långsiktig planering av underhållsåtgärder och 

reinvesteringar. Omfattande nybyggnation planeras och 

kommer att öka kapitaltjänstkostnaderna under 

kommande år. Under slutet 2020 påbörjades bygget av 

nya Närlundaskolan. 

 

Måluppfyllelse 

Kommunstyrelsen har beslutade mål avseende minskad 

sjukfrånvaro, fler eller lika antal anvisningar till AME 

och kundnöjdhetsmätning avseende företagsklimatet i 

kommunen. Sjukfrånvaron har ökat till följd av 

pandemin. 100 % av de som söker försörjningsstöd utan 

att de har sysselsättning anvisas till AME. Den senaste 

mätningen av företagsklimatet gav ett index på 73 vilket 

är under målet på 81.  
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7.2 Kultur- och tekniknämnden 

Teknisk verksamhet 

Översikt av verksamhetens utveckling 

Serviceavdelningen har 76 årsarbetare och lagar i dag mat 

i tre tillagningskök och två mindre kök. Avdelningen 

serverar mat i 19 matsalar. Totalt serverades 760 000 

portioner under 2020.   

Avdelningen städar och servar 47 000 kvm inom 

kommunen. Ytan är fördelad på 42 byggnader utspridda 

över hela kommunen. 

 

Året har präglats av pandemin. Verksamhet har bedrivits 

alla årets dagar. Dock har antal portioner som serverats, 

lokaler som städats och servats tidvis varit färre. 

 

Tekniska avdelningen har under året förvaltat 75 

kilometer gator och gång-/och cykelvägar med 

tillhörande broar och gatubelysning.   

 

Händelser av väsentlig betydelse 
Lindbomossen har återställts till en våtmark som blivit ett 

utflyktsmål i kommunen. Arbetet utfördes med hjälp av 

statliga bidrag. Förnyelse av asfaltsbeläggning har skett i 

kommunen på ca 26 600 kvm. Kommunens finklippta 

ytor har fortsatt att minskas med hjälp av plantering 

av ”öar” med träd och buskar och anläggningar av ängar. 

Ett nytt kostpolitiskt program är framtaget. 

Städavdelningen använder idag mest egenproducerat 

ECA-vatten utan kemikalier. 

Ekonomi 

Tekniska nämndens skattekollektiv redovisar totalt en 

budgetavvikelse för 2020 på -567 tkr. 

Förvaltningens organisatoriska enheter redovisar en 

budgetavvikelse enligt nedan (belopp redovisas i tkr): 

(tkr) 2020 2019 2018 

Tekniska avdelningen -2 913 -1 296 -542 

Serviceavdelningen 2 650 530 -2 208 

Enheten park och fritid 280 210 44 

Investeringarna uppgick till 9 200 tkr där asfalteringen 

stod för 4 000 tkr. Investeringsbudgeten var 7 550 tkr för 

2020 och överskred således med 1 651 tkr. 

Väsentliga personalförhållanden 

Heltidsresan genomsyrar all rekrytering.   

Serviceavdelningen har haft en mycket låg 

personalomsättning under 2020 där endast två 

medarbetare har valt att sluta, varav en gick i pension. 

Det tolkas som att medarbetare trivs. Att de flesta 

utbildningar och annan personalutveckling ställts in under 

året pga. pandemin bör kompenseras och prioriteras när 

möjlighet ges.   

 

 

 

För park- och fritidsverksamheten är det en ökad 

arbetsbelastning för ordinarie personal att introducera 

säsongsarbetare under högsäsong. Säsongsarbetare är 

nödvändigt för t.ex. gräsklippning. Den ökade 

arbetsbelastningen består i att lära säsongsarbetarna  

rutiner för skötsel av maskiner, vilka gräsytor som ska 

klippas och utbildning i de maskiner som ska användas. 

En ny förvaltningschef har rekryterats i slutet av året. 

Förväntad utveckling 

Nytt kök och matsal kommer att stå klart hösten 2022. 

Under ca 18 månader kommer kök och matsal att husera i 

provisoriska paviljonger. 

 
Ett nytt städprogram kommer att tas i bruk. 

(tkr) 2020 2019 2018 

Intäkter 54 267  53 975 54 365 

Kostnader -81 540  -77 299 -81 230 

Varav personalkostnader -45 821  -43 635 -39 042 

Varav kapitalkostnader -10 342  -10 001 -9 893 

Nettokostnader -27 273  -23 324 -26 865 

Budgetram -26 706  -22 770 24 157 

Budgetavvikelse -567  -554 -2 708 

 

 Måluppfyllelse  

Förvaltningen har 5 st mål att förhålla sig till: 

 

 Matsvinnet ska minska med 10 % eller 23 

gr/gäst. Ej uppfyllt då matsvinnet uppgick till 

24 gr/gäst under 2020.. 

 

 Kemikalieminskning vid städnings ska minska 

med 50 % genom utökad användning av 

egenproducerat avjoniserat vatten. Målet är 

uppfyllt då städavdelningens kemikalielagar har 

minskat med mer än 50 %. 

 

 Korttidssjukfrånvaron ska ligga mellan 4,5 till 

5,5 % för hela förvaltningen. Ej uppfyllt då 

korttidsfrånvaron uppgick till 5,52 % under 

året. 

 

 System för uppföljning av felanmälan från 

medborgare ska införas. Ej redovisat. 

 

 Gräsytor som finklipps ska minska. Målet är 

uppfyllt då de finklippta ytorna har minskats 

med 2 016 kvm från totalt 410 400 kvm. 
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VA-verksamheten 

Översikt av verksamhetens utveckling 

Askersunds kommun har totalt 3 080 VA-tjänster  

2020-12-31. Det betyder att ca 8 318 personer i 

Askersunds kommun är nyttjare av den allmänna VA-

anläggningen (kommunalt vatten och avlopp). 

 

Skillnaden mellan 2019 och 2020 beror på den nya VA-

taxekonstruktionen som innebär att varje vattentjänst ska 

bära sina kostnader och att kund endast betalar för de 

tjänster som nyttjas eller är avgiftsskyldiga till. 

Vatten 

Askersunds kommun har fyra vattenverk som producerar 

dricksvatten. Distributionen till abonnenterna sker med 

hjälp av 14 tryckstegringsstationer på ledningsnätet där 

vattentrycket höjs med pumpar för att kompensera höjd- 

och längdförluster. Kommunen har också två 

lågreservoarer, två högreservoarer samt ett vattentorn i 

Åsbro.  

 

Avlopp 

Kommunen har fem avloppsreningsverk. Avledning av 

avloppsvatten sker i samtliga tätorter med hjälp av totalt 

65 pumpstationer. Det tillkommer ca 100 st LTA 

(villapumpstationer) vid sjön Tisaren som Hallsbergs 

kommun kommer att sammankoppla sitt nät som ingår 

dricksvatten och spillvatten som kommer att pumpas till 

Åsbro reningsverk och få dricksvatten från Åsbro 

vattenverk. 

 

Drift 

VA-enheten sköter drift och underhåll av ovanstående 

anläggningar och ansvarar dessutom för byte av 

vattenmätare hos abonnenterna. Under nätter och helger 

finns personal i beredskap för att hantera larm från 

driftövervakningssystemet eller från allmänheten. 

Laboratorium analyserar prover på dricks- och 

avloppsvatten. Verksamheten sköter driften och 

underhållet av ca 46 mil ledningsnät (dricksvatten, 

spillvatten och dagvatten) samt utför nybyggnation och 

förnyelse av ledningsnäten. 

Händelser av väsentlig betydelse 

74 nya VA-tjänster har tillkommit. Förnyelse av 1 505 m 

dricksvattenledningar, 1 950 m spillvattenledningar och 

200 m dagvattenledningar har utförts under året. 

Förnyelsetakten var sammantaget 0,67 %.  

 

Ekonomi 

Intäkterna består framförallt av brukningsavgifter, 

periodiserade anläggningsavgifter samt ersättning för 

slamdestruktion och uppgår till totalt 33 314 tkr. Utöver 

det har en fordran på abonnenterna bokats upp på 2 290 

tkr. 

 

Kostnaderna överskred intäkterna med 2 290 tkr. Det är 

framförallt köp av huvudverksamhet som ökar. 

Eftersom kostnader överstiger intäkterna med 2 290 tkr 

redovisas årets resultat till noll med en minskning av 

förutbetalda avgifter (skuld till abonnenterna) samt att 

kollektivet har en fordran på abonnenterna. 

Resultatutjämningsfonden var vid årets början en fordran 

på abonnenterna på 3 043 tkr. Per 2020-12-31 har den 

fordran ökat till 5 333 tkr.  

Fonden skall återställas under en treårsperiod och det sker 

genom verksamhetseffektiviseringar och taxehöjningar. 

 

 

Förväntad utveckling 

Viktiga uppgifter för VA under kommande år är att: 

-Utföra förnyelse av ledningsnäten enligt förnyelseplanen 

-Utföra processförbättringar på avloppsreningsverken 

-Utnyttja avloppsslam för produktion av anläggningsjord 

-Ökad samverkan inom Sydnärke och länet inom VA-

området 

 

  2020 2019 

Totalt antal va-tjänster 3 080 3 010 

antal lägenhetsavgift/boyteavgift 6 108 3 506 

antal tomtyteavgift 586 586 

Resultaträkning VA 

    2020 2019 

Verksamhetens 

intäkter 
  35 604  33 421 

Kostnader   -26 585  -25 463 

Avskrivningar   -7 117  -6 337 

Verksamhetens 

nettokostnader 
  1 902  1 621 

Finansnetto   -1 902  -1 621 

Årets resultat   0  0 

Balansräkning VA-kollektivet 

  2020 2019 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Mark, byggnader och tekniska 

anläggningar 
177 268  127 984 

Maskiner och inventarier 5 061  5 420 

Summa anläggningstillgångar 182 329  133 404 

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar 5 544  3951 

 -varav fordran på abonnenterna 5 333  3043 

Summa omsättningstillgångar 5 544  3951 

Summa tillgångar 187 873  137 355 

Eget kapital och skulder     

Skulder     

Långfristiga skulder 165 285  123 471 

Kortfristiga skulder 22 589  13 884 

 -varav skuld till abonnenterna   0 

Summa skulder 187 873 137 355 

Summa eget kapital och skulder  187 873 137 355 
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Bibliotek, ungas fritid/ungdomsgård, musikskola och 
allmänkulturell verksamhet 

 

Översikt av verksamhetens utveckling 

Bibliotek, ungdomsgård, musikskola och allmänkulturell 

verksamhet är samlade i en enhet som leds av enhetschef.  

Den organisatoriska förändringen bedöms som lyckad för 

utvecklingen av kultur, konst, ungas fritid och kulturhuset 

Sjöängen. Samarbetet inom kultur- och evenemangs-

avdelningen har för enheten bibliotek, ungdomsgård och 

musikskola inneburit ytterligare möjligheter till 

utveckling som gynnar kulturhusets samtliga 

verksamheter. 

Coronapandemin har påverkat biblioteksverksamheten då 

lokalerna varit stängda sedan början av november och 

pga. minskad möjlighet att genomföra arrangemang. 

Musikskolan har under perioder ställt om verksamhet 

samt ställt in konserter pga. pandemin.  

 

Ungdomsverksamheten har under pandemin ställt om och 

ställt in många arrangemang samt ändrat målgrupp till att 

omfatta ungdomar födda 2005 och senare men pga. 

riktlinjerna inte gymnasielever.  

Händelser av väsentlig betydelse 

Förutom organisationsförändringen och Corona-

pandemin har arbetet med framtagandet av ett kultur- och 

fritidsprogram, ”kulturkraft” för mer kultur i skolan varit 

en stor händelse. Även arbetet med barnkulturplan, ungas 

fritid-utredning och barnrättslagen har varit väsentligt.  

Kulturhusets reception bemannas av avdelningens 

medarbetare, alltså inom befintlig personalbudget. I 

receptionen ingår även fikaförsäljning, mötesservice och 

biljettkassa. 

Ekonomin 

Verksamheten gör 2020 ett överskott med 522 tkr. Det är 

framförallt kostnader för kulturarrangemang som varit 

lägre på grund av pandemin och statsbidrag för att stärka 

biblioteket som bidrar till överskottet. Även minskad 

semesterlöneskuld stärker resultatet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(tkr) 2020 2019 2018 

Intäkter 1 059 2 689 3 237 

Kostnader -14 086 -28 143 -28 404 

varav personalkostnader -7 009 -12 461 -12 025 

varav kapitalkostnader -514 -3 253 -3 230 

Nettokostnader -13 027 -25 454 -25 167 

Budgetram 13 549 26 07 25 758 

Budgetavvikelse 522 563 591 

 

Väsentliga personalförhållanden  

I en av verksamheterna inom enheten har sjukskrivningar 

och rehabilitering varit mer förekommande än i övriga. 

Vikariekostnaderna har därmed stigit.  För övrigt är 

sjukfrånvaron låg inom verksamheten.  

Förväntad utveckling  

Folkbibliotekens uppdrag i att nå en ökad digital 

delaktighet fortgår. Den har dock försvårats av pandemin. 
Utredningen Ungas fritid ska leda fram till ungdomarnas 

involvering. Ungdomarna själva ska i högre grad än idag 

påverka hur verksamheten ska utformas.   
 

Musikskolan har genomfört och kommer att genomföra 

ytterligare marknadsföringsinsatser för att nå fler barn 

och unga.  

Tillgänglighet, jämställdhet, folkhälsa   

Askersunds bibliotek är under normala förhållanden 

tillgängligt för meröppetkunder alla veckans dagar kl. 7-

22. Alla över 18 år kan ansöka om ett meröppetkort för 

att kunna låna och återlämna, läsa, använda dator, studera 

m.m. Vi märker att det är en tjänst som varit väl nyttjad 

även i coronatider. Sedan början av november är dock 

meröppet stängt. Biblioteket har flera olika betalsätt för 

tjänster. Kontanter, swish och betalkort. Under slutet av 

året har en ny betaltjänst, Princh, installerats. Det är en 

lösning så att utskrifter av dokument kan göras och 

betalning regleras även under meröppettid då personal 

inte finns på plats.  

Arbetet med utredningen kring ungas fritid pågår. Den 

har sin grund i undersökningen som genomförts inom 

forskningsprojektet Ung livsstil och syftar till att ge unga 

möjlighet att påverka, att vara delaktiga och involverade i 

samhället, sin kultur och sin fritid.  
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7.3 Sydnärkes byggnämnd 
 
Översikt av verksamhetens utveckling 
Sydnärkes Byggnämnd är en gemensam nämnd för Laxå, 

Lekeberg och Askersund, ansvar är att förverkliga plan- 

och bygglagens mål och främja en hållbar samhälls-

utveckling som ger människor en jämlik och god 

livsmiljö.  

 

Byggnämnden är en specialreglerad nämnd vars 

åliggande bestäms i första hand av plan- och bygglagen 

(PBL) och har en viktig roll vid:  

 

-Skyddande och vårdande av befintliga kvaliteter i natur- 

och kulturmiljöer.  

-Utveckling av ny, kompletterande bebyggelse och 

ändrad markanvändning.  

-Förädling och omdaning av befintliga bebyggelsemiljöer 

för nya bosättningar och verksamheter.  

 

Under denna mandatperiod innehar Lekeberg 

ordförandeposten. Förvaltningen bistår även 

kommunerna och kommuninvånarna med mätning, 

utstakning och lägeskontroll. Förvaltningen ansvarar för 

underhåll och uppdateringar av primärkartor, adresskartor 

och diverse specialkartor.  

GIS-ingenjörerna bistår kommunerna med drift och 

underhåll av de geografiska informationssystemen.  

Händelser av väsentlig betydelse 

Under året har arbete pågått med fördjupad översiktsplan 

för Norra Vättern, Askersunds kommun. Arbetet utförs 

av konsult. Vid utgången av 2020 förbereds granskning 

av planförslaget och diskussioner pågår med länsstyrelsen 

om hur mycket nya områden för bostäder och 

verksamheter som är möjliga med hänsyn till riksintresset 

för rörligt friluftsliv som berör området. 

 

2020 fick nämnden 12 nya detaljplanuppdrag av 

kommunerna. I början av 2020 förstärktes Sydnärkes 

byggförvaltning med en tjänst som mark- och 

exploateringsingenjör. Denna resurs har varit mycket 

efterfrågad av kommunerna och Sydnärkes 

byggförvaltning har tagit fram riktlinjer och rutiner för 

försäljning av kommunal mark för kommunerna.  

2020 inkom 72 % fler bygglov än 2019. Inkomna 

bygganmälningar ökade ännu mer – antalet inkomna 

bygganmälningar var 173 % fler 2020 jämfört med 2019. 

Detta har inneburit en kraftigt ökad arbetsbelastning för 

förvaltningen. Även om resurser omfördelats från 

detaljplanearbete till bygglov har den stora mängden 

bygglov och bygganmälningar påverkat nämndens 

möjligheter att erbjuda service och god tillgänglighet 

negativt. Handläggningstiderna har också ökat. 

 

 

 

Ekonomin 

Verksamheten gör 2020 ett underskott med -1 567 tkr. 

Underskottet fördelas på de tre medlemskommunerna 

med Askersund -706 tkr, Lekeberg -508 tkr och Laxå       

-353 tkr. 

Det är framförallt intäkter för sålda detaljplaner som varit 

lägre än budget. Även personalkostnaderna ger 

underskott beroende på att en tjänst som planerats 

finansieras via ökade intäkter inte har fått den effekten.  

 

Förväntad utveckling 

Nämnden står inför stora utmaningar att leverera den 

verksamhet som är lagreglerad eller är högt prioriterad av 

kommunerna med de resurser som är tillgängliga. Under 

2021 planerar därför nämnden att förtydliga och 

prioritera sin verksamhet i en ny verksamhetsplan. 

Nämnden planerar även att begära hos kommunerna att få 

ändra taxan så att den utformas på det sätt SKR nu 

rekommenderar. En ny taxa föreslås läggas på en sådan 

nivå att det skapas ekonomiska förutsättningar för 

nämnden att från 2022 uppnå sina mål avseende bland 

annat handläggningstid och kundnöjdhet. 

Från 2021 heter förvaltningen Samhällsbyggnad 

Sydnärke och består av den tidigare byggförvaltningen 

och av miljöförvaltningen. 

Ärenden bygglovsverksamhet 

  2020 2019 

Askersund 438 258 

Laxå 164 71 

Lekeberg 245 120 

Totalt 847 449 

 

 

 

  

(tkr) 2020 2019 2018 

Intäkter 7 152 7 789 8 642 

Kostnader -10 983 -10 243 -10 920 

Varav personalkostnader -7 245 -6 286 -5 709 

Varav kapitalkostnader 0 -95 -141 

Netto kostnader -3 831 -2 454 -2 278 

Budgetram 2 264 2 315 2 298 

Budgetavvikelse -1 567 -138 20 
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7.4 Barn- och utbildningsnämnden 
Översikt av verksamhetens utveckling 

Förvaltningen har under 2020 fått prioritera i sitt arbete 

för att hantera pandemin. Förvaltningens personal har 

arbetat intensivt för att följa lagar, riktlinjer och de 

nytillkomna förordningarna som har relaterat till 

pandemin. Detta har medfört en stor arbetsbelastning för 

samtlig personal tillsammans med periodvis hög 

sjukfrånvaro på grund av kravet på personal att stanna 

hemma vid minsta symptom. Förvaltningen har i hög 

grad kunnat hålla sina verksamheter öppna med enstaka 

veckor av växelvis distansundervisning för högstadiet.   

Under 2020 har barn- och utbildningsförvaltningen utrett 

ett antal alternativ till skolorganisation utifrån nämndens 

olika förslag. Utredningen har kompletterats för att skapa 

en helhetsbild gällande användning av lokaler, skolskjuts 

samt påverkan på orterna och tidsplan. Likvärdighet, 

positiva pedagogiska och sociala effekter samt god 

ekonomisk hushållning har framhållits i utredningen. 

Beslut gällande skolorganisationen ska fattas under våren 

2021. Därefter finns behov av att utreda förskolans 

organisation.  
I den stadieindelade timplanen gjordes det förändringar 

inför läsåret 19/20. En sådan förändring är att antalet 

timmar i idrott har ökat medan antalet timmar i elevens 

val har minskat. Idrott är ett ämne som kräver mycket tid 

i schemat då det behövs tid för ombyte innan och ombyte 

och dusch efteråt. Högstadieskolan har svårigheter att få 

plats med undervisningstiden i idrott och hälsa i 

årskurserna 7-9 utifrån schemaläggning i den idrottshall 

som finns tillgänglig. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Nämnden har mot bakgrund av den stadieindelade 

timplanen fattat beslut om att årskurs 6 ska återgå till 

mellanstadiet med start höstterminen 2020. Med 

anledning av det har förvaltningen tagit fram en ny 

tjänstefördelning från höstterminen 2020 i syfte att främja 

tillsvidaretjänster som ska vara oberoende av riktade 

statsbidrag. Skolledningsorganisationen har under senare 

delen av 2020 permanentats och skolledartjänsterna fick 

en tydligare fördelning med renodlade tjänster för 

förskolan och grundskolan. 

Ekonomi 

Barn- och utbildningsnämnden uppvisar ett positivt 

resultat på 5 012 tkr. 

En bidragande orsak till det positiva resultatet är ökade 

intäkter. Barn-och utbildningsförvaltningen har erhållit 

+2 832 tkr för sjuklöner från Försäkringskassan som stöd 

från staten på grund av pandemin Covid-19. Förskole- 

och fritidsavgifter uppvisar positiv avvikelse på +288 tkr. 

Utöver det har barn- och utbildningsnämnden tilldelats 

461 tkr från Migrationsverket. Interkommunala 

ersättningar visar positiv avvikelse på +506 tkr inklusive 

outnyttjat tilläggsbelopp.  

 

 

 

Nämndens investeringar uppgick till 458 tkr under året att 

jämföra med budgeten på 500 tkr. 

Förväntad utveckling 

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. 

Måluppfyllelse 

Nämnden har beslutat om 5 mål för 2020. Två av målen 

har även prioriterats av fullmäktige och avser ökad 

läsförståelse i årkurs 2 och ökad behörighet till 

gymnasieskolans yrkesprogram. Inget av de båda målen 

har nått måluppfyllelse. 

 

Nämndens övriga tre mål avser att ökad vikt ska läggas 

på det sociala samspelet och språk- och matematik-

utvecklingen i förskolan. Att alla elever ska nå en 

progression i takt för ökad ålder för årskurserna 3, 6 och 

9 i nationella proven i svenska, engelska och matematik 

och att utbildningen ska utformas på ett sätt som 

tillförsäkrar en miljö som präglas av trygghet och 

studiero. På grund av rådande pandemi har det varit svårt 

att följa upp målen samt att veta vilken effekt Covid-19 

har haft på resultaten. Det finns mer att läsa om 

måluppfyllelsen i nämndens årsredovisning. 

 

Tillgänglighet, jämställdhet, folkhälsa   

För ökad tillgänglighet har förvaltningen bland annat 

köpt in läsplattor till barn med skriv- och lässvårigheter. 

Förvaltningen satsar på kartläggning av könsskillnader i 

måluppfyllelse och genomför analyser utifrån ett 

normkritiskt förhållningssätt.  

(tkr) 2020 2019 2018 

Intäkter 29 349  29 891 30 044 

Kostnader -235 460  -238 682 -232 509 

Varav personalkostnader -155 776  158 446 -155 260 

Varav kapitalkostnader -948  -963 -985 

Nettokostnader -206 111  -208 791 -202 465 

Budgetram -211 123  211 400 204 973 

Budgetavvikelse 5 012  2 610 2 508 
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7.5 Socialnämnden 
Översikt av verksamhetens utveckling 

Pandemin har gjort att den planerade neddragningen av 

platser på korttidsboendet Syrenen inte har kunnat 

genomföras som planerat och utveckling av ”Tryggt 

mottagande” har fått läggas på is. Inte heller projektet 

kring schemaläggning och bemanningsplanering har 

kunnat slutföras under 2020 som var planerat. 

 

Hemtjänsten har under året sett en ökning av 

omvårdnadsinsatser i form av dubbelbemanning och en 

ökning av hälso- och sjukvårdsinsatser. Antalet personer 

som är beviljade insatser har inte ökat utan vårdbehovet 

hos de som bor i ordinärt boende har ökat. 

 

I och med att det nya vårdboendet Smedsgården togs i 

bruk i mitten av augusti så utökas boendeplatser inom 

särskilt boende med 16 platser.  

Under året har man kunnat se en ökning av personer som 

får försörjningsstöd. En utredning har genomförts och det 

man kan se är att ökning till största delen beror på 

personer som fått sin sjukersättning indragen av 

Försäkringskassan. 

Händelser av väsentlig betydelse 

I februari lämnade socialförvaltningen i samråd med 

barn- och utbildningsförvaltningen och vårdcentralen in 

en ansökan att få ingå i projekt TABB, Tillsammans för 

alla barns bästa. 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. Projektledare tillsattes i oktober och arbetet 

har så smått kommit igång. 

 

Ekonomi 
Socialnämnden redovisar ett negativt resultat på -6 645 

tkr. Nettokostnaderna har ökat med 12 717 tkr jämfört 

med föregående år, vilket motsvarar en ökning med ca 

4,9 %. Personalkostnaderna har ökat med 3,3 % jämfört 

med 2019. 

 

 

 

Inom äldreomsorgen har både hemtjänsten och vård- och 

omsorgsboenden gjort budgetöverskridanden med 

vardera drygt 3 mkr. 

På individ- och familjeomsorgen har kostnaderna för 

försörjningsstöd ökat kraftigt under året och ligger ca 2,6 

mkr över budget. Däremot ligger kostnaderna för insatser 

inom LSS ca 3,5 mkr under budget.  

Investeringarna uppgick till 9 179 tkr att jämföra med 

budgeten på 16 880 tkr. Det var framförallt anskaffning 

av inventarier till Smedsgården som blev avsevärt 

billigare än planerat. 

Väsentliga personalförhållanden 

Sjukfrånvaron har varit mycket hög och det beror till stor 

del på att alla med symptom ska stanna hemma. 

Genomsnittlig sjukfrånvaron uppgick under 2020 till  

10,8 % vilket är 3,1 % högre än genomsnittet föregående 

år. 

Förväntad utveckling 

De äldre ökar i antal och behovet av insatser inom vård 

och omsorg ökar. Trycket på hemtjänsten förväntas 

fortsätta vara hög. 

Behovet av försörjningsstödet förväntas att vara högt. 

Fortsatt tryck på placeringar inom barn och familj samt 

missbruksvård. 

Bemanningsplanering och bemanningshantering har 

påbörjats igen under hösten för möjliggörande av optimal 

bemanningsplanering och schemahantering.  

Resultaten av medarbetar- och brukarundersökningar 

samt öppna jämförelser ska analyseras.  

 

Måluppfyllelse 

Socialnämnden har beslutat om 7 mål för 2020. 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. 

Tillgänglighet, jämställdhet, folkhälsa   

Under året har fler lokaler tillgänglighetsanpassats. Allt 

fler patienter har en ansvarig arbetsterapeut och 

sjuksköterska som är lätt nåbar. Alla brukare har en 

kontaktperson. 

 

Seniorkraft har inte kunnat fortsätta under 2020 som 

planerat på grund av pandemin, då målgruppen är 

personer över 70 år och tillhör riskgruppen. Seniorkraft är 

ett samarbete mellan socialförvaltningen, Vårdcentralen i 

Askersund och ÖLIF (Örebro Läns Idrottsförbund). Det 

övergripande syftet är att genom samverkan stärka 

hälsosamt åldrande för personer i tredje åldern. 

  

(tkr) 2020 2019 2018 

Intäkter 53 224  42 904 52 668 

Kostnader -321 686  -298 649 -299 151 

Varav personalkostnader -229 123  221 814 -220 362 

Varav kapitalkostnader -890  -858 -755 

Nettokostnader -268 462  -255 745 -246 483 

Budgetram -261 817  255 038 252 512 

Budgetavvikelse -6 645  -707 6 029 
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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 att bedriva handel med värdepapper. 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 
Världshälsoorganisationen klassade den 11:e mars 

Coronavirusets (Covid 19) utbrott som en pandemi. 

Coronaviruset har under 2020 spridit sig i princip 

världen. Spridningen av Coronaviruset har satt rejäla 

avtryck i världsekonomin och Sverige inget undantag. 

Börserna har fallit rejält och flera länder har fortfarande 

stängt sina gränser. 

Askersunds Rådhus AB har gjort en bedömning och en 

riskanalys hur det kan komma att påverka bolaget och 

dess framtida drift och det finns fortfarande höga risker 

av intäktsbortfall av hyror i ett av dotterbolagen. 

Ekonomi 
Årets resultat uppgick till -14 tkr (-20 000) tkr. Bolagets 

balansomslutning uppgick till 148,1 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 

    2020 2019 

Intäkter   140 0 

Kostnader   47 0 

Avskrivningar   0 0 

Rörelseresultat   93 0 

Finansiella poster   -107 -20 000 

Resultat före disp och 

skatt 
  -14 -20 000 

Dispositioner och skatt   0 0 

Årets resultat efter 

skatt 
  -14 -20 000 

 

Balansräkning, tkr 

  2020 2019 

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 0 0 

Lager 0 0 

Kassa och bank 36 50 

Summa omsättningstillgångar 36 50 

Summa tillgångar 148 136 148 150 

Eget kapital och skulder    

Eget kapital 128 136 128 150 

Obeskattade reserver 0 0 

Avsättningar 0 0 

Skulder    

Långfristiga skulder 0 0 

Kortfristiga skulder 20 000 20 000 

Summa skulder 20 000 20 000 

Summa eget kapital och skulder 148 136 148 150 
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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 65 913 m2 

(64 658 m2 föregående år) samt 6 070 m2 (5 755 m2) 

lokalyta. Antalet lägenheter var 964 (946).   

Hyrorna höjdes 2020 med 1,30 % och bolagets 

marknadsandel i kommunen uppgår till ca 63 % 

 

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 
Bolaget har trots Corona-pandemin hanterat pandemin 

och dess konsekvenser utan väsentliga problem.  

Ett antal projekt har under året genomförts i syfte att 

sänka driftkostnaderna, bland annat byte av styr- och 

reglerutrustningar, ventilationsaggregat, undercentraler 

och uppkoppling mot överordnat system. Bolaget har 

färdigställt 8 marklägenheter (4 parhus) i hyresrättsform 

vid Linneavägen i Åsbro. Bolaget har färdigställt etapp 1 

vid ”norra bergen” Askersund. Projektering och 

anbudshandlingar har tagits fram för etapp 2 (vattentornet 

och 7 marklägenheter) och styrelsen har fattat 

investeringsbeslut för etapp 2. Strategiska köp av 

fastigheterna Lärkbacken i Åsbro och gamla pingstkyrkan 

i Askersund gjordes under året. 

 

Ekonomi 
Årets resultat uppgick till 1 840 tkr (888) tkr. Bolagets 

balansomslutning uppgick till 527,7 mkr (498,6 mkr). Det 

egna kapitalet uppgick till 43,4 mkr (41,5) och 

låneskulden 453,0 mkr (418,0). 

 

Framtid 
Bolaget har förvärvat strategiska markområden i 

Askersund, Åsbro samt Rönneshytta för framtida 

byggnation. 

 

 

Bolaget kommer att arbeta hårt för att minska 

miljöbelastningen genom t.ex. energiförbättrande 

åtgärder i befintliga hus, energisnål nyproduktion, el och 

hybriddrivna fordon samt fortsatt utbyggnad av 

solcellsanläggningar. Detta gäller både bolagets 

hyresfastigheter och de kommunala fastigheterna. 

ROT-renoveringar kommer att utföras på Rådmansgatan 

14 därefter fastigheten Tullen 1, ca 42 lägenheter att 

renoveras. 

 

Resultaträkning, tkr 

    2020 2019 

Intäkter   116 571 118 486 

Kostnader   -92 301 -98 966 

Avskrivningar   -16 403 -13 853 

Rörelseresultat   7 867 5 667 

Finansiella poster   -4 385 -4 365 

Resultat före disp och 

skatt 
  3 482 1 303 

Dispositioner och skatt   -1 083 -415 

Årets resultat efter 

skatt 
  2 399 888 

  

Balansräkning, tkr 

  2020 2019 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Mark, byggnader och tekniska anl. 511 392  451 874 

Maskiner, invent, och pågående 
invest. 

12 559  16 634 

Finansiella anläggningstillgångar 196  200 

Summa anläggningstillgångar 524 147  468 708 

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar 2 697  12 567 

Lager 241  298 

Kassa och bank 1 532  16 982 

Summa omsättningstillgångar 4 470  29 847 

Summa tillgångar 528 617  498 555 

Eget kapital och skulder     

Eget kapital 43 934  41 534 

Obeskattade reserver   0 

Avsättningar 9 831  8 871 

Skulder     

Långfristiga skulder 453 007  418 016 

Kortfristiga skulder 21 845  30 134 

Summa skulder  474 852  448 150 

Summa eget kapital och skulder 528 617  498 555 
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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 10 458 m² lokalyta fördelat på 

3 st fastigheter, (Parkgatan 15 och Fredbergavägen 3 i 

Askersund samt Metallvägen 8 i Åsbro). 

 

Vid årets slut har ytterligare en fastighet anskaffats. 

Bolaget hade inga vakanser under året. 

 

Händelser och väsentlig betydelse 
Bolaget har inte nämnvärt påverkats av covid-19 

pandemin. 

 

Bolaget bygger nya lokaler på 4 000 m² vid Ullavigatan  

(Askersundby) Askersund. 

 

Fastigheten på Parkgatan 15 har underhållits enligt plan, 

samtliga kall och varmvatten-ledningar byts ut och detta 

pågår även under 2021. 

   

Fastigheten på Metallvägen i Åsbro underhålls enligt 

plan. 
   

Ekonomi 
Årets resultat uppgår till 330 tkr (-164) tkr. 

Balansomslutningen är 43,3 (42,9) mkr. Det egna 

kapitalet uppgår till 12,3 (12,0) mkr och låneskulden till 

28,8 (28,8) mkr. 

  

Framtid 
Fastighetsbeståndet är i relativt gott skick. 

Bolaget kommer under år 2021 att förvärva fastigheterna 

Närlunda 1:215 och 1:225 i Askersund.  

   

I Åsbro har bolaget förvärvat mark för att klara en 

eventuell framtida expansion.  

 

En betydande risk är vakanser i fastigheten Parkgatan 15. 

Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kredit-

förluster samt risker för anläggnings/fastighetsskador. 

Dessa risker hanteras genom efterlevnad av finanspolicy, 

systematisk kreditbedömning samt fullvärdeförsäkring av 

anläggningarna/fastighetsbeståndet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Resultaträkning 

    2020 2019 

Intäkter   4 637 4 516 

Kostnader   -2 580 -3 418 

Avskrivningar   -1 331 -848 

Rörelseresultat   727 251 

Finansiella poster   -379 -415 

Årets resultat före skatt   348 -164 

Dispositioner och skatt   -18 0 

Årets resultat efter skatt   330 -164 

Balansräkning 

  2020 2019 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 39 585 36 325 

Finansiella anläggningstillgångar 25 0 

Summa anläggningstillgångar 39 610 36 325 

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar 1 281 1 317 

Kassa och bank 2 375 5 238 

Summa omsättningstillgångar 3 656 6 554 

Summa tillgångar 43 266 42 880 

Eget kapital och skulder     

Eget kapital 12 343 12 014 

Obeskattade reserver 0 0 

Skulder     

Långfristiga skulder 28 800 28 800 

Kortfristiga skulder 2 122 2 066 

Summa skulder 30 922 30 866 

Summa eget kapital och skulder 43 266 42 880 
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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 och 11 i centrala 

Askersund.  

  

I december 2015 såldes marken som enligt upprättad 

detaljplan har ändamålet bostäder, gator samt idrott till 

Askersunds kommun.  

  

Resterande del som är i bolagets ägo är fastigheterna 

Verkstaden 1, Verkstaden 6 samt Verkstaden 11.  

Fastighetsbildningen blev klar under våren 2016 och 

innehåller: 

  

· Verkstaden 1: Byggnader avseende restaurang, bowling, 

friskvård, företagsvård samt kontor. 

  

· Verkstaden 6: Parkering i anslutning till Smedjan. 

  

· Verkstaden 11: Tandläkarpraktik. 

 

Händelser och väsentlig betydelse 
Bolaget har inte haft några anställda under 

verksamhetsåret, inga löner och ersättningar har utgått. 

Bolagets uthyrningsbara yta är 2475m2, 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 beviljats en omsättningshyra med en lägsta nivå på 

hyran. Hyresgästen har svårt att klara lägsta nivån av 

hyran.  

 

Ekonomi 
Årets resultat uppgår till -239 (-19 212) tkr. 

Balansomslutningen är 33,4 (54,0) mkr. Det egna 

kapitalet uppgår till 3,0 (3,3) mkr och låneskulden till 

30,2 (49,8) mkr. 

  

Framtida utveckling  
Bolaget är mycket känsligt för kundförluster och 

outhyrda ytor. 

Bolaget står inför en större investering i befintliga 

bowlingbanor som behöver uppgraderas snarast. 

Bolagets styrelse har beslutat om att sondera möjligheten 

att sälja delar av fastigheten Verkstaden 1:1.  

  

 

 

 

 

 

Resultaträkning, tkr 

    2020 2019 

Intäkter   2 867 3 721 

Kostnader   -1 901 -2 942 

Avskrivningar   -952 -21 332 

Rörelseresultat   15 -20 554 

Finansiella poster   -281 -451 

Årets resultat före skatt   -266 -21 005 

Dispositioner och skatt   0 1 793 

Årets resultat    -266 -19 212 

 

Balansräkning, tkr 

  2020 2019 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar 32 641 32 545 

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 

Summa anläggningstillgångar 32 641 32 545 

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar 295 20 428 

Kortfristiga placeringar 0 0 

Kassa och bank 473 1 059 

Summa omsättningstillgångar 768 21 487 

Summa tillgångar 33 408 54 032 

Eget kapital och skulder     

Eget kapital 3 044 3 283 

-varav årets resultat -239  -19 212 

Obeskattade reserver 0 0 

Skulder     

Långfristiga skulder 30 175 49 750 

Kortfristiga skulder 190 425 

Summa skulder 30 365 50 175 

Summa eget kapital och skulder 33 408 54 032 
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8.5 Sydnärkes Utbildningsförbund 

 

Översikt av verksamhetens utveckling 
Kommunalförbundet Sydnärkes Utbildningsförbund 

bildades 1999 av kommunerna Askersund, Hallsberg, 

Kumla och Laxå. 1 juli 2008 lämnade Kumla förbundet. 

Av förbundsordningen framgår att det i uppdraget ingår 

att tillhandahålla gymnasial utbildning för såväl 

ungdomar som vuxna, och omfattar gymnasieskola, 

gymnasiesärskola, grundläggande och gymnasial 

vuxenutbildning, yrkesvux, särskild utbildning för vuxna 

(särvux) samt uppdragsutbildning. Förbundets uppdrag 

omfattar samtliga utbildningar som bedrivs i egen regi 

men också de utbildningar som köps hos andra 

utbildningsanordnare, såväl kommunala som fristående. 

Både intäkter och kostnader ökade markant under åren 

2016-2018 för att sedan vända nedåt. Verksamhetens 

kostnader har minskat med 25 mkr mellan 2018-2020 och 

är nu lägre än 2017 års nivå. De minskade intäkterna härrör 

från Migrationsverket och från medlemskommunerna. 

Under perioden 2016-2017 ökade antalet gymnasieelever 

till följd av den ökade tillströmningen av asylsökande 

elever. Stora insatser gjordes för att ta emot alla som 

sökte sig till skolan, personal rekryterades, lokaler hyrdes 

in och iordningställdes. Vid kulmen hade Alléskolan 

cirka 330 asylsökande elever, vilket motsvarade 20 % av 

elevantalet vid skolan. Antalet asylsökande elever har 

därefter minskat och de senaste åren har inneburit en 

omställningsprocess för att minska kostnaderna till en 

nivå som motsvarar intäkterna.  
 

Händelser av väsentlig betydelse 
I december 2020 var antalet gymnasieelever vid 

Alléskolan 1 475. Antalet ungdomar i åldern 16-19 år 

som bor i Askersund, Hallsberg eller Laxå var i december 

1 232. Av dessa studerade 889 vid Alléskolan, vilket 

motsvarar 72 %. Motsvarande siffra i december 2019 var 

75%.  

 
Inför läsåret 2019/20 kunde ett litet trendbrott noteras, då 

en något större andel än tidigare valde annan 

gymnasieskola än Alléskolan. I viss utsträckning avser 

detta utbildningar som inte erbjuds vid Alléskolan, men 

även de utbildningar som finns vid skolan har lockat 

ungdomar från Askersund, Hallsberg och Laxå. 

Anledningar till detta undersöks och analyseras. 

Antal ungdomar från medlemskommunerna som studerar 

vid Alléskolan var 831 i december 2020 att jämföra med 

844 i december 2019. Antal elever från medlems-

kommunerna som valt annan kommunal gymnasieskola 

var 203 i december 2020 att jämföra med 214 i december 

2019. Antal ungdomar från medlemskommunerna som 

valt en fristående gymnasieskola var 132 i december 

2020 att jämföra med 109 i december 2019. 

 

Ekonomi 
Förbundet redovisar för 2020 ett underskott på 7,4 mkr 

mot budget. Intäkterna är 8,5 mkr lägre och kostnaderna 

1,1 mkr lägre än budgeterat. De främsta orsakerna är lägre 

intäkter från Migrationsverket och medlemskommunerna 

avseende utbildning för asylsökande ungdomar och SFI. 
 

 

 

Framtid 
Elevtalsutvecklingen för såväl gymnasie- som vuxen-

utbildningen är av avgörande betydelse för förbundets 

verksamhet och ekonomi. En ökning av antalet elever 

från andra kommuner än medlems-kommunerna har 

mycket stor betydelse för ekonomin. När analyser nu 

pågår avseende vilka program och inriktningar som 

eventuellt inte ska erbjudas vid Alléskolan måste detta 

beaktas. En omvärldsanalys avseende utbud av 

utbildningar i regionen görs för en träffsäkerhet vad 
gäller efterfrågade utbildningar de närmaste åren. 

Resultaträkning, tkr 

    2020 2019 

Intäkter   124 297 128 605 

Kostnader   -315 238 -326 751 

Avskrivningar   -7 481 -7 584 

Rörelseresultat   -198 422 -205 730 

Medlemsbidrag   191 805 189 400 

Finansiella intäkter   2 8 

Finansiella kostnader   -770 -597 

Årets resultat    -7 385 -16 919 
 

Balansräkning, tkr 

  2020 2019 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar 1 155 0 

Materiella anläggningstillgångar 132 235 131 147 

Finansiella anläggningstillgångar 7 680 0 

Summa anläggningstillgångar 141 070 131 147 

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar 46 380 48 294 

Kortfristiga placeringar 0 0 

Kassa och bank 17 639 14 952 

Summa omsättningstillgångar 64 019 63 246 

Summa tillgångar 205 089 194 393 

Eget kapital och skulder     

Eget kapital 22 872 30 257 

-varav årets resultat -7 385 -16 919 

Avsättningar 372 353 

Skulder     

Långfristiga skulder 129 000 112 000 

Kortfristiga skulder 52 845 51 783 

Summa skulder 181 845 163 783 

Summa eget kapital och skulder 205 089 194 393 
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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.  

 

Verksamhetsåret 2020 kommer för lång tid framöver att 

förknippas med effekterna av Covid-19-pandemin. 

För Nerikes Brandkårs del har vi dessbättre inte upplevt 

några större problem med bemanningen trots att ca 10 % 

av personalen har konstaterats smittade under året. 

Dock har pandemin med dess restriktioner påverkat oss 

på andra sätt, där exempelvis den externa utbildnings-

verksamheten har drabbats hårt, med inställda kurser för 

företag och offentlig verksamhet 

 

Händelser av väsentlig betydelse 

I maj 2020 startade den nya gemensamma operativa 

ledningsorganisationen Räddningsregion Bergslagen. 

En samverkan som omfattar brand- och räddnings-

verksamhet i 42 kommuner fördelade på fem län och 17 

räddningstjänster.  

Under verksamhetsåret har arbetet med att rusta några av 

förbundets brandstationer dragit igång. I huvudsak ägs 

dessa byggnader av respektive medlemskommun, som 

också har stått för arbetet gällande ommålning, byte av 

belysning och portar samt iordningställandet av 

omklädningsrum för kvinnlig personal. 

 

Ekonomi 
Årets resultat är 2 427 tkr, från detta ska 574 tkr i 

reavinster räknas bort vilket innebär att 2020 års 

balanskravsresultat är 1 853 tkr. 

Direktionen antog 2013-10-24 ”Riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning och hantering av resultat-

utjämningsreserv” och totalt har tidigare 553 tkr avsatts 

för detta vid ingången av 2020. Vid närmare granskning 

kan konstateras att ett kommunalförbund inte kan ha en 

resultatutjämningsreserv, då lagen föreskriver att det som 

kan avsättas är överskott genom skatteintäkter och 

generella statsbidrag. Något sådant har inte förbundet. 

Därför finns inte någon möjlighet att avsätta årets 

överskott till detta. Den befintliga resultatutjämnings-

reserven kommer att fasas ut. 

 

Måluppfyllelse 
Inriktningsmål för Nerikes Brandkår speglar direktionens 

politiska prioriteringar och tar ut riktningen för 

organisationen. Till inriktningsmålen kopplas mätbara 

prestationsmål. Av fem prestationsmål är fyra uppfyllda 

och ett delvis uppfyllt. 

 

Framtiden 
Från och med 1 januari 2021 träder en förändrad lag om 

skydd mot olyckor i kraft med syfte att få till en mer 

likvärdig och effektiv rättningstjänst i hela landet. Målet 

är att: 

- få till en starkare statlig styrning gentemot 

kommunernas förebyggande arbete 

- att rättningstjänsterna ständigt ska kunna upprätthålla en 

övergripande ledningsverksamhet fr.o.m. 1/1-22 

- att Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap 

(MSB) kommer att ta över ansvaret för tillsyn av 

rättningstjänsten där Länsstyrelsen biträder med 

information  

- att MSB får mandat att under vissa förhållanden kunna 

prioritera och fördela tillgängliga förstärkningsresurser ur 

ett nationellt perspektiv. 

 

Resultaträkning, tkr 

    2020 2019 

Intäkter   23 572  18 783 

Kostnader   -190 401  -180 254 

Avskrivningar   -7 356  -6 684 

Verksamhet nettokostnad   -174 185  -168 155 

Medlemsbidrag   177 868 173 505 

Finansiella intäkter    689 2 117 

Finansiella kostnader    -1 945 -2 233 

Årets resultat   2 427 5 234 

 

Balansräkning, tkr 

  2020 2019 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar 70 592  71 095 

Finansiella anläggningstillgångar 0  0 

Summa anläggningstillgångar 70 592  71 095 

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar 15 467  12 213 

Kortfristiga placeringar 39 009  32 364 

Kassa och bank 18 037  19 555 

Summa omsättningstillgångar 72 513  64 132 

Summa tillgångar 143 105  135 227 

Eget kapital och skulder     

Eget kapital 22 044  19 617 

-varav årets resultat 2 427  5 234 

Avsättningar 90 765  88 105 

Skulder     

Långfristiga skulder 0  0 

Kortfristiga skulder 30 296  27 505 

Summa skulder 30 296  27 505 

Summa eget kapital och skulder 143 105  135 227 



52 
 

8.7 Sydnärkes kommunalförbund
 

Översikt av verksamhetens utveckling 

Från och med den 1 januari 2015 inrättades ett 

kommunal-förbund 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 sjätte verksamhetsåret påbörjades på allvar 

arbetet med byggande av nya återvinningscentraler. 

Projektering och upphandling av centralerna i Lekeberg 

och Laxå utfördes under året. Dessa centraler kommer i 

sin utformning och funktion att likna centralen i 

Askersund. I centralen i Lekeberg kommer kommunens 

återbruksverksamhet med butik att inrymmas. 

 

I Askersund passerades antalet utbildade för det Gröna 

kortet 2 000 personer under året. Möjligheten att kunna 

åka till återvinningscentralen i stor sett när som helst 

under veckan är stort. Intresset för den nya centralen från 

andra kommuner var fortsatt stort och ett antal 

studiebesök på centralen genomfördes. 

 

I Corona-pandemin spår ökade avfallsmängderna på våra 

centraler. Många som tvingades vara hemma satte igång 

med ombyggnationer o dyl. vilket genererade avfall som 

kördes till centraler, framför allt under våren. 

 

Ekonomi  

Förbundet har skuld till samtliga abonnentkollektiv. 

Den största skulden är fortfarande till Hallsbergs 

abonnentkollektiv, här har skulden sjunkit rejält ner till 

3,6 mkr vid årsskiftet 2020/2021. Det är en minskning 

med 2,4 mkr sedan föregående årsskifte. 

 

I Askersund har skulden sjunkit med 0,7 mkr och uppgår 

till 1,4 mkr. I Lekeberg och Laxå har skulden ökat något 

och uppgår nu till 1,5 mkr resp. 0,5 mkr. 

 

Under år 2020, i december, har förbundet behövt låna sitt 

första långfristiga lån. Det uppgår till 5 mkr och utlånare 

är Kommuninvest. 

 

Väsentliga personalförhållanden 
Sjukfrånvaron ökade betydligt från föregående år. Vilket 

främst beror på två långtidssjukskrivningar. Den ena av 

dem var arbetsrelaterad. En minskning har skett bland 

männen men ökat bland kvinnorna. Av de olika 

åldersgrupperna ökade frånvaron i både den äldre och den 

yngre gruppen men sjönk i gruppen 30-49 år.  

 

 

 

 

Förväntad utveckling 
Utmaningar varierar i tid och omfattning. Hur in-

samlingen av förpackningen ska gå till från och med 

2023 är okänt och också om förbundet på något sätt 

kommer att bli delaktig i denna insamling. Inför 2022 är 

utmaningen också att tillsammans med andra kommuner 

hitta och etablera en lösning på insamlingen av tidningar 

och returpapper. 

Resultaträkning, tkr 

    2020 2019 

Intäkter   45 549 43 356 

Kostnader   -46 785 -41 766 

Avskrivningar   -1 509 -1 636 

Verksamhet nettokostnad   -2 745 -46 

Finansiella intäkter   19 25 

Finansiella kostnader   -89 -126 

Årets resultat före 

extraordinära poster 
  -2 815 -147 

Avgår till resultatutjämning   2 815 147 

    

Årets resultat   0 0 

 

Balansräkning, tkr 

  2020 2019 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar 7 030 4 509 

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 

Summa anläggningstillgångar 7 030 4 509 

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar 9 146 9 067 

Kortfristiga placeringar 0 0 

Kassa och bank 12 630 13 021 

Summa omsättningstillgångar 21 630 22 088 

Summa tillgångar 28 660 26 597 

Eget kapital och skulder     

Eget kapital 0 0 

-varav årets resultat 0 0 

Avsättningar 0 0 

Skulder     

Långfristiga skulder 5 000 0 

Kortfristiga skulder 23 660 26 597 

Summa skulder 28 660 26 597 

Summa eget kapital och skulder 28 660 26 597 
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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 arbets-

processen, 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 den 

finansiella rapporteringen framåt.  

a) I denna bedömning har vi kommit fram till att inflödet 

av deltagare minskade med 21 %.  

b) Vi bedömer att påverkan på förbundet är begränsad till 

tiden som pandemin pågår. 
 

Ekonomi 
För verksamhetsåret 2020 har förbundet haft intäkter om 

5 972 tkr genom medlemsavgifter och bidrag. Kostnader 

för 2020 har uppgått till drygt 5 847 tkr, vilket gör att 

förbundet redovisar ett positivt resultat om 125 tkr för 

2020. Förbundet hade vid årets slut ett eget kapital på 

 1 248 tkr. 

 

Förväntad utveckling 
Osäkerheten om framtiden är stor. Hur smittspridningen 

och möjligheten till vaccinering utvecklas framöver i 

Sverige och i omvärlden kommer att ha avgörande 

betydelse. De planerade vaccinationsinsatserna ger hopp 

inför 2021 både när det gäller folkhälsa och ekonomi. 

Samtidigt är utvecklingen avseende arbetsmarknad och 

ekonomi under de närmaste månaderna mycket osäker. Ju 

längre tid olika restriktioner kvarstår desto mer sannolikt 

att arbetslösheten kommer vara kvar på höga nivåer. 

Även de olika stödåtgärderna och i vilken utsträckning de 

förmår dämpa de negativa konsekvenserna har stor 

betydelse för den framtida utvecklingen. 

Utrikes födda har under lång tid haft en betydligt lägre 

sysselsättningsgrad än inrikes födda, framförallt utrikes 

födda kvinnor. Under 2010-talet har 

sysselsättningsgraden kontinuerligt stigit både bland 

inrikes och utrikes födda. Eftersom utrikes födda har stått 

för merparten av jobbtillväxten har gapet mellan inrikes 

och utrikes föddas sysselsättningsgrad minskat, om än i 

långsam takt. Till följd av det rådande läget på 

arbetsmarknaden väntas sysselsättningsgraden för utrikes 
födda att minska i hög omfattning. Vi bedömer att  

 

 

belastningen på offentliga medel är högre i länet än den 

är i riket, det finns ett stort utanförskap både vad gäller 

sjukskrivningar, arbetslöshet samt individer försörjda via 

försörjningsstöd. Våra medlemmar uttrycker en oro över 

att denna grupp kommer att öka i framtiden. För länets 

totala utveckling är det viktigt att vi tillsammans nyttjar 

de medel som finns för att individer med behov av 
samordnad rehabilitering når egen försörjning. 

  

  

Resultaträkning, tkr 

  2020 2019 

Medlemsavgifter 5 234 5 266 

Bidrag 738 783 

Verksamhetens kostnader -5 846 -5 725 

Verksamhet nettokostnad 126 324 

Finansiella intäkter 0 0 

Finansiella kostnader -1 -1 

Årets resultat före extraordinära 

poster 
125 323 

Extraordinära poster 0 0 

Årets resultat 125 323 

  

Balansräkning, tkr 

  2020 2019 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar 0 0 

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar 823 864 

Kassa och bank 1 621 1 805 

Summa omsättningstillgångar 2 443 2 670 

Summa tillgångar 2 443 2 670 

Eget kapital och skulder     

Eget kapital 1 248  1 123 

Avsättningar 0 0 

Skulder     

Långfristiga skulder 0 0 

Kortfristiga skulder 1 195 1 547 

Summa skulder 1 195 1 547 

Summa eget kapital och skulder 2 443 2 670 
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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 2020-2022. 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. Med de 

begränsningar som råder kommer inte verksamhetsplanen 

att uppnås. Planerad tillsyn på miljöfarliga verksamheter 

är inte prioriterad enligt överenskommelse med nämnden 

och kommunledningarna. En av två nya tjänster tillsätts 

inte i väntan att vi kan komma i gång med detta igen. 

Planerade fastställande av dricksvattenanläggningar på 

företag skjuts på framtiden då det skulle kräva både tid 

och resurser från verksamheter som i nuläget är hårt 

pressade. 

Det finns ett antal tillsynsobjekt samt den nya 

arbetsuppgiften avseende trängseltillsyn på 

serveringsställen som har tagit mycket resurser i anspråk 

från planerad verksamhet. Tillsammans med en 

personalomsättning innebär det att verksamhetsplanen 

inte kommer uppnås. Det nya arbetssätten med 

distansarbete samt både interna och externa digitala 

möten kan komma förändra arbetssättet även efter att 

krisen är över. 

Tillsyn har till större del skett med enkäter och 

telefon/teams. 

Ekonomi 
Resultatet för Sydnärkes miljöförvaltning år 2020 blev ett 

nollresultat. Sammanfattningsvis blev intäkterna totalt 

sätt 1 945 tkr lägre än budget i huvudsak på grund av 

minskade intäkter för rörliga förrättningar och 

granskningar. Tack vare att inte tillsätta en budgeterad 

tjänst, senareläggning av andra tillsättningar, 

tjänstledigheter och sjukskrivningar blev kostnaderna 

lägre och kunde kompensera för intäktsbortfallet. 

 

Förväntad utveckling 
Frågan om kontrollen avseende alkohol, tobak och 

läkemedel ska flyttas över från socialnämnderna till 

miljönämnden är lyft till kommunledningarna. 

Det finns ett stort behov av en ytterligare resurs för att 

hantera förorenade områden och masshantering. 

Ytterligare medel finns inte för 2021. 

Från årsskiftet bildades en ny gemensam 

samhällsbyggnadsförvaltning där både miljö- och bygg 

ingår. 

 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 3 728 brukares 

avgifter uppdelat på de sju medlems-kommunerna, det är 

en minskning med 122 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 441 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 2021 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.  Antalet kunder har 

minskat med en under 2020 beroende på att Hallbo sagt 

upp sitt avtal med Sydnärkes lönenämnd. Anledningen 

till minskade lönespecifikationer från 2019 beror på att 

Hallbo avslutat sitt samarbete och att antalet timavlönade 

minskat. 

Totalt hanterar lönenämnden nu 8 957 löner varje månad. 

 

Ekonomi 
Lönenämnden redovisar ett budgetöverskott på cirka 0,4 

mkr före resultatet balanserats. Enligt samverkansavtal 

för gemensam nämnd ska resultatet regleras mot 

medlemskommunerna senast 31 maj året efter 

verksamhetsåret. Personalkostnaderna redovisar ett 

budgetöverskott med cirka 0,6 mkr som beror på 

sjukskrivningar och ledigheter. Den sammanlagda 

semesterlöneskulden ökade med cirka 28 tkr. Posten 

Övriga kostnader redovisar ett underskott på cirka 0,4 

mkr som beror på kostnader som har tillkommit under 

året exempelvis modulen Personec i mobilen. Många av 

dessa kostnader har vidarefakturerats och återfinns under 

posten Intäkter. Posten intäkter har reducerat med årets 

överskott som är cirka 0,4 mkr samt ökat med 98 tkr som 

avser sjukersättning från staten i samband med covid-19 

och vidarefaktureringar som det nämndes ovan. 

 

Förväntad utveckling 
Att samtliga medlemskommuner börjar använda e-

tjänster i stället för papper i mesta möjliga mån. Att 

medlemskommunernas personalarkiv digitaliseras samt 

att arbetet med att digitalt anställningsförfarande slutförs.  

 

 

 

 

8.12 Sydnärkes IT-nämnd 

Översikt av verksamhetens utveckling 

2020 har kännetecknats av den pågående pandemin, där 

verksamheten till stora delar har bedrivits på distans 

under året. IT-förvaltningen har klarat sitt åtagande väl 

trots pandemin, vi har en fortsatt hög effektivitet och 

godkänd tillgänglighet i vår Servicedesk, trots fortsatt 

hög ärendeingång (12 091 ärenden) vilket delvis kan 

relateras till distansarbete och mindre möjlighet att fråga 

kollegor om råd innan man kontaktar IT Servicedesk. 

Det som påverkats negativt av Corona är dels takten i 

verksamhetsutvecklingen/digitaliseringen som drivs från 

verksamheterna och dels i förvaltningens egna 

utvecklingsaktiviteter, bl.a. upprustningen av nätverk 

inom projektet Sydnet 2.0. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Syd-IT har nu över 1000 accesspunkter i nämndens stora 

nätverk där det under året även har bytts ut ca 100 

switchar och annan central utrustning i den så kallade 

core-delen av nätverket, dock har tidplanen blivit något 

försenad p.g.a. pandemin och kommer pågå även under 

första halvåret 2021. 

Under året har nämnden ersättningsrekryterat in två 

förvaltningsledare IT inom ramen för den beslutade 

ambitionen att fortsätta etablera samverksansmodellen 

tillsammans med verksamheterna vad gäller 

vidmakthållande av befintliga system och applikationer, 

något som flera av verksamheterna under året uttryckt sig 

mycket positivt om, när man ser att beslutad modell 

fungerar i praktiken. 

 
Ekonomi 
Årets resultat för Sydnärkes IT-nämnd visar ett 

underskott med 823 tkr. Nämnden budgeteras och 

redovisas som en enhet, där underskottet 2020 fördelas 

mellan medlemskommunerna enligt följande: 

Askersund 227 tkr, Hallsberg 320 tkr, Laxå 113 tkr, 

Lekeberg 163 tkr 

Underskottet för 2020 beror främst på ett 

avgångsvederlag vilket minskat det tidigare överskottet 

på personalkostnaderna. Kostnaderna för tjänsteköp är 

högre än budgeterat och beror främst på vakanser vilket 

tagits upp i prognoserna under året.  

 

Förväntad utveckling 
Under 2021 kommer övergången till Microsoft 365 vara 

dominerande för såväl Syd-IT som ute i verksamheterna. 

Nämnden kommer även fokusera på etableringen av väl 

fungerande förvaltningsobjekt inom ramen för 

samverkansmodellen. 

Sydnärkes IT-förvaltning kommer även tillsammans med 

verksamheterna fortsätta utvecklingen av en 

Sydnärkegemensam arena för digitalisering omfattande 

bland annat strategi och målbilder, arbeta fram 

genomförandeprocesser, beslutandestruktur och 

eventuellt tillhörande finansiering 
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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.  Antal årsarbetare är lägre än 

budgeterad. De senaste åren har antalet årsarbetare varit 

lägre dels på grund av vakanta tjänster men dels också på 

grund av att antalet ärenden för ensamkommande barn 

har gått ner. Därmed har budgeten för 2021 minskats till 

5,5 tjänster. Antalet godmanskap och övriga ärenden 

fortsätter dock att öka, vilket gör att den totala 

ärendemängden ökar trots minskningen av antalet 

ensamkommande barn. Med anledning av detta kan det 

finnas behov av utökning av tjänster framöver. 

 

Händelser av väsentlig betydelse 
Överförmyndarnämnden har tagit fram en ny modell för 

arvodeshantering som innebär att våra ställföreträdare 

arvoderas i samband med att de lämnar in sina 

årsräkningar. Tidigare har nämnden, i likhet med 

övervägande del av övriga överförmyndarverksamheter i 

landet, beslutat om arvode efter att årsräkningarna 

granskats. Det innebar att ställföreträdare i många fall 

fick vänta i flera månader innan de fick sitt arvode. 

Denna förändring kommer innebära att ställföreträdarna 

får sitt arvode i ett tidigare skede. 

 

Ekonomi 
För 2020 redovisar Överförmyndarnämnden ett överskott 

på cirka 0,2 mkr före resultatet balanserats. Enligt 

Överenskommelse om gemensam överförmyndarnämnd 

ska resultatet balanseras över till nästkommande år och 

sedan justeras mot medlemskommunerna.  

 

Förväntad utveckling 
För att möta våra ställföreträdares behov och nå ökad 

effektivitet behöver nämnden fortsätta arbetet med 

digitalisering. Under 2021 kommer verksamhetens akter 

att digitaliseras, vilket är ett viktigt steg i vår 

digitaliseringsresa som väntas medföra ett mer effektivt 

arbetssätt. Det är viktigt att fortsätta arbetet med att hitta 

digitala lösningar gentemot ställföreträdare och 

samverkansaktörer. 
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9. Revisionsberättelse 
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