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Årsredovisning 2016 

 

Askersunds kommuns årsredovisning avlämnas av kommunstyrelsen till kommun-

fullmäktige. Den vänder sig till kommuninvånare, förtroendevalda och anställda 

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

fentliga myndigheter. 

 

Årsredovisningen produceras av Kommunledningsförvaltningen för kommunstyrel-

sen. 

 

Enligt 4 kap i den kommunala redovisningslagen skall årsredovisningen innehålla 

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

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

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

förvaltningsberättelsen skall även framgå väsentliga händelser under året, kommu-

nens förväntade utveckling, väsentliga personalförhållanden samt andra förhållan-

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

samheten. 

Fotograf omslag: Iconphoto 

Fotograf ovan: Iconphoto 
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Askersundsfakta 

  

Inledning 

4 

Antal invånare  31 dec 11 282  Skolor, antal 8 

Landareal, km2 821  Förskolor, antal 13 

Antal invånare per km2 14  Fritidshem, antal 11 

Skatt kommunen 21:95  Kök, antal 18 

Skatt Askersunds församling 1:44  Bibliotek, antal 3 

Skatt Hammars församling 1:39  Badplatser, antal 10 

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

Skatt Snavlunda församling 1:62  Parkeringsplatser, antal 910 

Mandatfördelning 2015-2019 :   Fritidsgårdar, antal 2 

Socialdemokraterna 13  Lekplatser, antal 43 

Moderaterna 6  Idrottsplatser, antal 1 

Sverigedemokraterna 4  Turistbyråer, antal 1 

Centerpartiet 3  Äldreboenden, antal 4 

Vänsterpartiet 2  Vattenverk producerande, 5 

Kristdemokraterna 2  Pumpstationer, antal 57 

Miljöpartiet 2  Vattenledningar, km 206 

Folkpartiet 1  Reningsverk             5 

Totalt 33  Spill– och dagvattenledning, 

km 

        228 

Gemensamma nämnder: 

Sydnärkes Miljönämnd 

 

Taxe- och Avgiftsnämnd 

 

Sydnärkes lönenämnd 

 

Sydnärkes IT-nämnd 

 

 

 
Kommunfullmäktige  

   

Revision   

   

 Kommunstyrelsen  

 

 
  

Askersundsbostäder AB 

100 % 

 Kultur- och Teknik-

nämnden 

   

Askersunds Industri-

fastigheter AB 100 % 

 Sydnärkes Bygg-

nämnd 

   

Askersunds Kommun-

fastigheter AB 100 % 

 Barn- och utbild-

ningsnämnden 

   

Sydnärkes Utbildnings-

förbund 31,10 % 

 Socialnämnden 

   

Sydnärkes Kommunal-

förbund 27,99 %   

   

Nerikes Brandkår 3,7 %   



  

                        

När vi summerar 2016 kan vi konstatera att vi har ett positivt resultat som vi kanske 

aldrig mer kommer få se igen. Det finns flera orsaker till det och man ska inte dra för 

stora växlar på ett enskilt år. När man ska bedöma ekonomi skall man se på trender. 

Även om en kommun ska redovisa positivt resultat av olika skäl så är det inget mål i 

sig, att ha ett så högt resultat som vi redovisar i årets bokslut, +38 miljoner. 

 

Året har präglats av en hel del utmaningar utöver det vanliga. Främst tänker jag på 

den flyktingström som till vissa delar letat sig till vår kommun. Nöden i världen är 

stor. Krig och svält gör att allt fler människor tvingas bort från sina hem för att söka 

asyl i andra delar av världen. Några av dem har hamnat hos oss. För detta har vi 

också mottagit kompensation från staten med ett extra statsbidrag. Dessa pengar har 

en stor del i att vi gör ett positivt resultat. Men det finns också andra effekter som gör 

att vi rent ekonomiskt haft det ganska tryggt. Även andra delar som har med flyk-

tingarbete har gett oss en del överskott. I så stor utsträckning som möjligt försöker vi 

spara i ladorna för att i framtiden kunna jobba bra med integrationsarbetet. Det är av 

yttersta vikt att vi ser till att hålla i integrationsarbetet och att vi ser till att lägga un-

dan pengar när vi har. Det är viktigt för den framtida ekonomin. 

 

Investeringar har skett på en ganska hög nivå och framför allt måsta man nämna Sjö-

ängen som nu är färdigställt. Vi har nu begåvats med ett kulturhus som blev långt 

mycket vackrare och mer funktionellt än vi vågat drömma om. Högstadieskolan har 

fått nya lokaler och eleverna har nu de allra bästa förhållanden vad gäller lokaliteter. 

Biblioteket blev omnämnt som Europas vackraste vid invigningen som förrättades av 

Björn Ranelid. En alldeles magnifik invigningshelg med all tänkbar kultur gick av 

stapeln i början på november. Nu finns alla möjligheter att utveckla kultur och fri-

tidsaktiviteter för alla åldrar. 

 

Rekryteringsproblemen fortsätter inom flera områden. Att hitta rätt person till rätt 

tjänst blir allt svårare. Det är bland annat brist på lärare, förskolelärare och olika for-

mer av vårdpersonal. Men nu ser vi också at det blir allt kärvare att hitta personer 

inom socialtjänstområdet och en del tekniska yrken. Mycket jobb läggs ned för att 

hitta rätt personal till rätt jobb. 

 

Bostadsbyggandet hålls igång och vi håller så gott som den takt som vi planerat en-

ligt vårt bostadsförsörjnings program. Vi har flera byggen igång och ännu fler som är 

på planeringsstadiet. Det är framförallt i Askersund och Åsbro som efterfrågan är 

stor. Vi har sålt flera industritomter och nu börjar vi få akut brist på sådana. Ett ar-

bete har startat för att kunna hitta ny industrimark. 

 

Visst önskar vi att vi kunde göra mer. Inte minst för att kunna göra arbetsbördan för 

våra anställda så bra som möjligt. Men de ekonomiska ramarna sätter stopp för att 

expandera allt för mycket. Vi har dock under året förstärkt inom såväl vården och 

skolan.  

Det händer mycket i vår kommun, det mesta kan läggas i den positiva vågskålen. De 

som hamnar på den andra sidan får vi givetvis bearbeta. Men man måste hålla lika 

mycket fokus på det som går bra som på det som går mindre bra. Det finns gott om 

framtidstro i vår kommun! 

 

 

Per Eriksson 

kommunstyrelsens ordförande (S) 

 

2016 ett år med mycket gott resultat 

Per Eriksson 

Kommunstyrelsens ordförande 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Kommunens utveckling 
 

Antalet invånare ökar  
Vid årsskiftet hade kommunen 11 282 invånare. Det är 131 

kommuninvånare fler än för ett år sedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under året har 839 personer flyttat in till kommunen och 668 

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

skott på 171 personer som kan jämföras med föregående års 

flyttningsöverskott på 86 personer.  

 

Antalet födda har ökat något jämfört med året innan. Under 

2016 föddes 103 barn i kommunen. Antalet avlidna invånare 

uppgick emellertid till 140 personer, vilket var 4 färre  än 2015. 

Totalt uppgår födelseunderskottet till 37 personer 2016 mot 54 

personer 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetslöshet 
Arbetslösheten som andel av den registerbaserade arbetskraften 

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

sista december uppgick arbetslösheten till 6,3 % (5,5 %) inklu-

sive personer i arbetsmarknadsåtgärder. Det är under genom-

snittet i länet, där siffran var 8,3 % (8,5 %), och under riksge-

nomsnittets 8,0 % (8,1 %). Andelen öppet arbetslösa var 3,9 % 

(3,0 %) i Askersund, vilket var 0,2 procentenhet lägre än i riket 

och 0,4 procentenheter lägre än länet. 

Måluppfyllelse av övergripande mål 

Finansiella mål: 

 
 Kommunens ekonomiska planering ska präglas av långsik-

tighet och utgå från god ekonomisk hushållning. Målet är  

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

fattning. Målet är  uppfyllt. 

 Det egna kapitalet ska skyddas mot inflationen. Målet är  

uppfyllt. 

 Lånefinansiering av investeringar ska undvikas och begrän-

sas till affärsverksamheten och strategiska investeringar. 

Målet är uppfyllt. 

 Utrymme ska skapas för sparande till kommande pensions-

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

nens pensionsskuld.  Målet är inte uppfyllt. 

 På sikt ska kommunens redovisa årliga resultat som minst 

motsvarar 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Målet är uppfyllt. 
 

Strategiska mål: 
 

Kommunen har upprättat en vision med fem övergripande strate-

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

sen. 

 

 Attraktiva boende– och livsmiljöer: Förutsättningar  ska 

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

av kommunen. 

 Gott liv hela livet: Mångfald, folkhälsa och jämställdhet är  

viktiga framgångsfaktorer för att en kommun ska uppfattas som 

öppen och tolerant. 

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

att lära, utmana och inspirera till det livslånga lärandet.  

 Ett starkt näringsliv: Kommunen ska arbeta aktivt tillsam-

mans med det lokala näringslivet och andra myndigheter och 

organisationer i syfte att förbättra näringslivs– och arbetsmark-

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

ett effektivt sätt gäller både natur och miljö i vår omvärld såväl 

som kommunens egna resurser i form av personal och skatte-

medel. 
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Förvaltningsberättelse 

Måluppfyllelse 

 

Kommentarer kring måluppfyllelsen: 

I grunden ökar kommunens attraktionskraft genom att kommunens nämnder strävar efter att bedriva sina verksam-

heter på ett så bra sätt som möjligt och därigenom uppnå ökad inflyttning. Därutöver sker ett aktivt arbete med att 

visa upp kommunen genom marknadsföring. Att aktivt arbeta för att ett flertal av de nyanlända flyktingar som 

kommit till kommunen under senaste året ska ges möjlighet att etablera sig här. Det blir allt tydligare att graden av 

måluppfyllelse hänger ihop med utvecklingen på bostadsmarknaden. 

 

Kommentarer kring måluppfyllelsen: 

Det finns ett uppdämt behov av bostäder i kommunen och det finns ett starkt intresse hos flera aktörer att bygga 

men den långt framskridna planeringen av bostadsbyggandet hålls tillbaka av en överhettad marknad inom bygg-

branschen. 

Under 2017 bedöms långt fler bostäder att färdigställas än vad målsättningen uppger. 

 
 

 

Kommentarer kring måluppfyllelsen: 

Förbättringen av hälsotillståndet hos kommunens invånare är en process som sträcker sig över hela livet där sko-

lans roll med all sannolikhet har störst betydelse över hur hälsotillståndet utvecklas. En ökad läsförståelse i tidiga 

år öppnar möjligheten att forma sin egen framtid vilket får anses vara en av de viktigaste orsakerna till ett gott häl-

sotillstånd. Möjligheten till goda och varierande fritidssysselsättningar ger ytterligare chanser för Askersundarna 

att delta i exempelvis kultur– och idrottsaktiviteter. 

KF:s mål 

nr: 
Beskrivning Målindikator för 2016 Utfall Resultat Kommentar 

1 

Askersund ska ha 

12 000 invånare. 

11 165 invånare enligt 

SCB:s befolkningsstatistik. 

11 282 in-

vånare per 

161231 

  Målet är långsiktigt 

och beräknas inte 

uppfyllas förrän 

tidigast år 2025 

KF:s 

mål 

nr: 

Beskrivning 
Målindikator för 

2016 
Utfall 

Resul-

tat 
Kommentar 

KF:s 

mål 

nr: 

Beskrivning 
Målindikator för 

2016 
Utfall 

Resul-

tat 
Kommentar 

3 

Andelen invånare som 

skattar sitt hälsotill-

stånd som bra ska öka 

72 % enligt mätning-

en Hälsa på lika vill-

kor. 

67 % en-

ligt den 

senaste 

mätningen 

2015. 

  Ny mätning sker hösten 

2017. 

2 

Färdigställandet av 

attraktiva boendealter-

nativ ska öka i kom-

munen. 

  

Enfamiljshus 

  

Lägenheter i flerfa-

miljshus 

Statistik ifrån SCB. 

  

  

  

  

20 

  

20 

Utfallet 

tom 

161231 är: 

  

  

12 

  

11 

  Pågående projekt avseende 

flerfamiljshus har försenats 

något och färdigställs under 

2017. 
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Förvaltningsberättelse 

Kommentarer kring måluppfyllelsen: 
Barn– och utbildningsförvaltningen har under 2016 arbetat fram rutiner för att från 2017 kunna mäta läsförståelse 

mot målet på ett tillfredsställande sätt. 

Kommentarer kring måluppfyllelsen: 
Askersunds kommun har i de tidigare mätningarna som avser servicenivå och kvalitet i myndighetsutövningen 

legat bland landets bästa kommuner. Ambitionen är att fortsätta ligga på samma höga nivå och att ständigt driva 

ett förbättringsarbete. 

Kommentarer kring måluppfyllelsen: 
Resultat motsvarande över 2 % av skatteintäkterna ger på sikt kommunen möjlighet att genomföra större investe-

ringar utan att helt behöva förlita sig på lånefinansiering. 

På grund av stora delar av extern medfinansiering av kommunernas flyktingverksamhet är åren 2015 - 2017 ge-

nerellt sett svårtolkade gällande ekonomiska resultat. 

 

Kommentarer kring måluppfyllelsen: 
Målet avser utsläpp från kommunens egna verksamheter där alla transporter och förbrukning av el, olja värme 

och vatten räknas om till koldioxidutsläpp. 

Hänsyn i mätningen tas även till åtgång av förbrukningsinventarier och livsmedel. 

5 

Företagsklimatet ska 

vara så bra att det vid 

slutet av planperioden 

har nått upp till nöjd-

hetsindex 77. 

Index 77 enligt 

öppna jämförelser. 

Senaste 

utfallet av-

ser 2014 

och låg då 

på index 73 

  Utfallet för 2016 offentlig-

görs 25 april 2017 

KF:s 

mål 

nr: 

Beskrivning 
Målindikator för 

2016 
Utfall 

Resul-

tat 
Kommentar 

KF:s 

mål 

nr: 

Beskrivning 
Målindikator för 

2016 
Utfall 

Resul-

tat 
Kommentar 

6 

Kommunens ekono-

miska resultat ska på 

sikt uppgå till 2 % av 

kommunens skattein-

täkter. 

1,3 % enligt budge-

terad resultaträkning. 

5,8 % enligt 

utfall i re-

sultaträknin

gen för 

2016. 

  Resultatet för 2016 blev ett 

överskott på 38 mkr. 

KF:s 

mål 

nr: 

Beskrivning 
Målindikator för 

2016 
Utfall 

Resul-

tat 
Kommentar 

7 

Kommunens samlade 

koldioxidutsläpp ska 

minska. 

650 ton CO2 utsläpp. Ingen mät-

ning är 

gjord under 

året. 

  Mätning för 2016 sker under 

våren 2017. Senaste mät-

ningen för 2015 visar på 700 

ton CO2 i utsläpp. 

KF:S 

mål 

nr: 

Beskrivning 
Målindikator för 

2016 
Utfall 

Resul-

tat 
Kommentar 

4 

Uppnådd läsförståelse 

åk 2 
 77 %  Ingen 

mätning 

är gjord 

under 

året. 

  Första mätningen sker 2017 



  

                        

 

Jämställdhet 
 

Under 2016 genomfördes JGL-utbildningar för chefer och nya 

förtroendevalda 

 

Under december månad 2016 startades ett kartläggningsarbete 

för perspektivet måluppfyllelse-genus inom skola och barnom-

sorg. Utsedd personal ansvarar för kartläggning och analys och 

deras arbete fortlöper under 2017. Parallellt med detta uppdrag 

studerar de genuspedagogik och lärande vilket utmynnar i en 

titel som genuspedagog. Genuspedagog stöttar lärare och peda-

goger i arbetet med jämställdhet, genus och likabehandling för 

att stärka undervisningens kvalitet. 

 

Etisk handel 
 

Sedan 2011 har Askersunds kommun varit en Fairtrade city. 

Under 2016 har ca 2,7 % av kommunens inköpta livsmedel 

haft en etisk märkning. Det handlar främst om kaffe, te och 

bananer. 

 
Möjligheterna att köpa närodlade råvaror har ökat, Sjöängens 

kök planeras bli samdistributionscentral för mottagning av 

lokala produkter. Producenterna får ett leveransställe att trans-

portera sina varor till. Lokalt producerade varor och oberedda 

råvaror kan tas emot, beredas och levereras vidare till mindre 

köksenheter. Få leveranspunkter och färre transporter gör det 

möjligt att sluta bra avtal med lokala leverantörer. 

 

Fyra lokala avtal har slutits, de avser dryck, ägg, charkuteriva-

ror och naturbeteskött. 

 

Projektet ”Hållbara måltider i Örebro län”, har avslutats under 

hösten. Projektet syftade till att ”utveckla, testa och sprida 

metoder för lustfyllda måltider och hållbar måltidsplanering 

inom offentliga kök. Projektet skulle också förändra samhälls-

strukturer och ha ett miljö- och hälsofrämjande syfte att uppnå 

bestående långsiktiga effekter inte bara i offentliga måltider, 

utan också hos medborgarna i länet.” Måltidsenheten fortsätter 

arbetet med den inriktningen i egen regi. 

 

De ekologiska och/eller närproducerade livsmedlen utgjorde  

36 %. I Askersund finns en lista över de ekologiska livsmedel 

som alla kök ska använda, ca 80 varor. Ekologiska och 

svenska/närproducerade varor används i första hand. 
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Förvaltningsberättelse 

 

Tillgänglighet 
 
Kommunstyrelsen leder arbetet i kommunen för en ökad 

tillgänglighet och användbarhet för ALLA. Kommunsty-

relsen fungerar som opinionsbildare ut mot näringslivet i 

kommunen samt är kontaktorgan mot Design for all.   

Kommunen erhöll den s.k tillgänglighetsflaggan för ni-

onde året i rad och som den enda stad i världen! 

 
Under avsnitten som redovisar nämndernas verksamhet 

under 2016 räknas en rad exempel upp på åtgärder under 

året för att främja tillgängligheten. 

 

Bland annat har: 

 

 En rullstolstoalett installerats vid Åsbro stations-

hus. 

 En tillgänglighetsanpassad toalett håller på att 

installeras vid hamnmagasinen i Askersund. 

 Rönneshytta skola har fått akustikdämpning och 

ljudslingor. 

 Nya paviljongen vid Närlunda skola har utrustats 

med hiss. 

 Ett utegym har anlagts vid Solberga IP. 

 Fler så kallade tysta bord köpts in till kommunens 

förskolor. 

 Kommunens nya grundskola och kulturhus, Sjö-

ängen genomsyras av ett tillgänglighetsperspektiv. 

 Förskolorna Snörmakaren / Repslagaren har fått-

brandlarm utformat för icke hörande 

 Vid förskolan Lunnagården har nödutrymningen 

tillgänglighetsanpassats  

 Vid  förskolan på Kristinagården har ljuddäm-

pande väggar och en rullstolstoalett installerats. 

Nödutrymningen har tillgänglighetsanpassats. 

 

Näringslivsverksamhet 
Vid förfrågningar inom området näringslivsutveckling 

klarar verksamheten av att ge svar inom två arbetsdagar. 

 

Vid förfrågningar om tomter, planbestämmelser, taxor och 

avgifter kan svar lämnas inom 5 arbetsdagar. 

 

Information 
Kommunens tidning Bo i Askersund har delats ut till samt-

liga företag och hushåll i kommunen vid fyra tillfällen 

under 2016. 

  

Samtliga nämnder och styrelser anslår sina protokoll på 

kommunens hemsida och de flesta anslår även kallelser. 

 

 

 
    



  

                        

Förvaltningsberättelse 

Verksamheternas utveckling 
 

 

Barnomsorgen 

 

 

 

 
Nettokostnaden har ökat med nästan 12 % från föregående år. 

Ökningen beror på att fördelning av lokalkostnaderna sker i större 

utsträckning från och med 2016. Antal barn som har omsorg på 

obekväm tid har under 2016 legat på 20-25 barn vilket är en ök-

ning med ca 5 barn jämfört med 2015. 

 

Under hösten 2016 har förskolorna i centrala Askersund fått allt 

svårare att ta emot fler barn på grund av utrymmesbrist. Det blev 

start för att öppna en ny förskola på Kristinagården där anpass-

ningen av lokalerna påbörjades i slutet av 2016.  

 

De senaste åren har allt fler barn skrivits in i förskolan från ett års 

ålder och har längre dagar än för 10 år sedan. Den trenden håller i 

sig även under 2016 så även trenden att barngrupperna fylls på 

redan från tidig höst. 

 

Antal inskrivna barn i fritidshemmen har ökat kraftigt  mellan 

2015 och 2016.  

 

Grundskolan 
Nettominskningen för verksamheten uppgår till 2 % från föregå-

ende år. Minskningen beror på annan fördelning av hyreskostna-

der än åren innan. 

 

Skolinspektionen genomförde under veckorna 35-38 tillsyn av 

samtliga skolenheter inom Askersunds kommun. Denna tillsyn 

kom att identifiera och presentera brister vilka förvaltningen, skol-

ledarna och pedagogerna målmedvetet och systematiskt analyserat 

och åtgärdat.  

 

Sedan 1/7-16 är det obligatoriskt att använda Skolverkets fram-

tagna ”Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk”. 

Bedömningsstödet ger god vägledning för såväl förvaltning, skol-

ledare och ansvarig pedagog i bedömningen av god läsförståelse. I 

bedömningsstödet handlar ett område om kunskapskrav i läsför-

ståelse för årskurs 1. Under höstterminen 2016 har barn- och ut-

bildningsförvaltningen arbetat fram en rutin för verksamhetsmålet 

”Alla elever har senast på vårterminen i årskurs 2 tillägnat sig en 

god läsförståelse” som beslutas i barn- och utbildningsnämnden i 

februari 2017. Då rutinen inte är fastställd presenteras inte något 

utfall för 2016. 

 

Askersunds kommun har haft ett stort mottagande av nyanlända. 

Under hösten har rutin för kartläggning 1 och 2 säkerställts. Mottag-

ningsenheten Slussen arbetar med mycket korta informationstider 

och har under 2016 flyttat sin verksamhet vid flertalet tillfällen, 

justerats uppåt i antal medarbetare och justeras nedåt i antalet med-

arbetare. Ryckigheten har varit stor vilket påverkat planering, ge-

nomförande och uppföljning av verksamheten för både elever och 

personal. Askersunds kommun ingår sedan tidig höst 2016 i Skol-

verkets generella satsning för nyanlända elevers lärande.  

Vård och omsorg 

Antalet äldre som får hjälp i hemmet har minskat kraftigt  jämfört 

med 2015 och även antalet beviljade timmar inom hemtjänsten har 

minskat. Antalet äldre i särskilt boende har legat konstant under de  

 

senaste åren. Kostnaderna har ökat med 4,4 % mycket beroende på 

att utökad bemanning med 7 tjänster inom hemtjänsten och med 7,5 

tjänster inom särskilda boenden. Att bemanningen har utökats trots 

färre beviljade hemtjänsttimmar beror på nämndens strävan att 

skapa bättre arbetsmiljö för personalen. Även inom särskilda boen-

den har den ökade vårdtyngden bland de boenden ställt behov på 

utökad bemanning.   

 

Under 2016 har korttidsboendet Syrenen haft en genomsnittlig be-

läggning på 23 personer. Belastningen på verksamheten har varit 

mycket hög eftersom ambitionen för förvaltningen har varit att i 

mesta möjliga mån ta hem färdigbehandlade patienter från sjukhu-

sen. 

 

Inom hemtjänsten har en bemanningsanalys genomförts 2016. Un-

der 2017 fortsätter arbetet med resultatanalys och eventuellt föränd-

ringsarbete. 

 

Askersunds kommun och Region Örebro Län har gemensamt under-

tecknat en avsiktsförklaring gällande ett nytt vård– och omsorgsbo-

ende i Askersund. Överenskommelsen innebär att Region Örebro 

Län bygger ny verksamhetslokal där kommunens äldreomsorg flyt-

tar in sin verksamhet. Beslut om byggnation förväntas fattas i full-

mäktige under våren 2017. 

 2016 2015 2014 2013 

Nettokostnad (tkr) 63 172 56 323 53 573 53 029 

Barn i förskola 422 443 429 448 

Barn i fritidshem 395 377 377 368 

 2016 

 

2015 

 

2014 2013 

Nettokostnad (tkr) 90 959 92 986 91 637 80 045 

Antal elever 1 190 1 092 1 083 1 096 

 2016 2015 2014 2013 

Nettokostnad (tkr) 137 420 131 585 125 330 123 382 

Antal med hem-

tjänst 

315 379 388 377 

Beviljade timmar 

hemtjänst i oktober 

9 609 11 945 11 780 10 998 

Antal i särsk. bo-

ende 

92 99 95 85 
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Individ– och familjeomsorg 

 

Kostnaderna för individ– och familjeomsorgen har kunnat hållas 

nära på samma nivå som föregående år främst beroende på lägre 

kostnader för barn- och ungdomsvården. Avvikelsen mot budget 

är positiv med ca 0,2 mkr. 

 

Under året har antalet placeringsdygn på institution ökat med  

3 202 dygn. Samtidigt har antalet placerade dygn i familjehem 

ökat  med 5 339 stycken. Det är framförallt barn och unga som 

under året haft familjehemsplacering. Att antalet placerade dygn 

har ökat så mycket utan att det fått någon större belastning på det 

ekonomiska resultatet beror på att ökningen till stor del täcks av 

bidrag från Migrationsverket. 

 

LSS 
 

Kostnaderna för LSS (Lagen om stöd och service till vissa 

funkionshindrade) har minskat med ca 1,0 mkr under 2016.  

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

dets kommuner finns ett utjämningssystem. Sedan 2005 har kom-

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

munens kostnader varit högre än genomsnittet i riket. Under 2016 

erhöll kommunen ett bidrag på ca 11 mkr, vilket var 2 mkr mer än 

2015. 

Försäkringskassan har infört en striktare bedömning vid bevil-

jande av assistansersättning. Detta har medfört att fler personer 

söker personlig assistans enligt LSS. Kommunens kostnader har 

därmed ökat. 

 2016 2015 2014 2013 

Nettokostnad (tkr) 13 223 12 895 12 902 15 112 

Inst. placeringar 

dygn 

9 338 6 136 4 322 4 568 

Familjehem dygn 14 246 8 907 7 996 7 956 

Hushåll ekon. bi-

stånd 

201 214 174 175 

Antal 18-25 år mer 

än 6 mån 

13 9 10 14 

Vatten– och avlopp 
 

Totalt har den allmänna VA-anläggningen utökats med 19 

servisanslutningar för dricksvatten och spillvatten.  

 

Vattenmätarbyten har skett under året hos totalt 280 abonnenter. 

  

Invändig renovering/tätning av Åsbro vattentorn har utförts under 

året. Vattentornet har nu driftsatts efter att ha varit avställt under 

flera år. 

 

Tömningsstation för husbilar och husvagnar har iordningställts vid 

reningsverket i Askersund. En service för besökande turisters 

behov. 

 

En anläggning för mellanlagring av rötslam har uppförts på Åm-

metippen. Anläggningen medför minskade transport– och lag-

ringskostnader för rötslam. 

 

Gamla uttjänta VA-ledningar på botten av sjön, Östersjön, mellan 

Kårberg och Skyllberg har ersatts med nya ledningar. Snavlunda 

samhälle förses nu med dricksvatten från Harge reningsverk, vil-

ket innebär att tidigare vattenverk i Snavlunda tagits ur bruk. 

 

 

 2016 2015 2014 2013 

Intäkter (tkr) 28 876 27 393 24 198 22 971 

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

Produc. vattenmängd m3 852 000 793 000 777 000 863 000 

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

 2016 2015 2014 2013 

Nettokostnad (tkr) 49 211 50 279 48 422 47 489 

Antal i gruppboende 31 35 43 39 

Antal med pers. ass. 11 14 12 10 
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Driftredovisning 
 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

12 

Förvaltningsberättelse 

Bokslut Budget Avvikelse Bokslut Budget Avvikelse

  2016 2016 2016 2015 2015 2015

Kommunstyrelsen -157 830 -164 634 6 804 -120 438 -130 833 10 395

Kultur- och Tekniknämnden -38 406 -38 106 -300 -41 227 -38 912 -2 315

varav avfall -548 0 -548 0 0 0

Sydnärkes byggnämnd -2 063 -2 196 133 -2 065 -2 228 163

Barn- och utbildningsnämnden -177 488 -180 716 3 228 -170 081 -171 688 1 607

Socialnämnden -236 440 -235 473 -967 -227 234 -215 931 -11 303

Summa nämnder och styrelser -612 227 -621 125 8 898 -561 045 -559 592 -1 453

Finansförvaltning 650 065 628 438 21 627 579 051 566 831 12 220

Kommunens resultat 37 838 7 313 30 525 18 006 7 239 10 767

Kommentarer till driftredovisningen 
 

Socialnämnden uppvisar underskott på 967 tkr. Totalt utgör det 

0,4 % av socialnämndens tilldelade nettobudget. Det är framförallt 

hemtjänsten inom äldreomsorgen som står för underskottet. Utö-

kad bemanning har orsakat höga personalkostnader. Men även 

inom omsorgen har kostnaderna för externa boendeplaceringar 

ökat och bidrar till underskottet. Individ och familjeomsorgen 

uppvisar ett litet överskott. Behovet av familjehem, institutions-

vård och öppenvård har minskat för barn och unga.  

 

Barn- och utbildningsnämnden uppvisar ett överskott  som fram-

förallt beror på de bidrag som nämnden erhållit under året både 

ifrån Skolverket och Migrationsverket.  

 

Tekniska förvaltningen visar en negativ budgetavvikelse på 0,5 

mkr mot sin tilldelade budgetram. Underskottet beror bland annat 

på att uppstarten av café– och foajéserveringen i Sjöängen under 

hösten varit obudgeterad.  

 

Kultur– och Fritidsförvaltningen uppvisar ett överskott på 0,7 mkr. 

Det är framförallt budgeten för ansökan av föreningsbidrag som ej 

förbrukats fullt ut. 

 

Kommunstyrelsens överskott beror främst på att fonderade bidrag 

från Migrationsverket lösts upp med ca 14 mkr. Förvaltningen har 

även haft en hel del kostnader av engångskaraktär under året. 

Främst IT-kostnader och fastighetskostnader. 

 

Sydnärkes Byggnämnd redovisar ett överskott på 0,1 mkr bero-

ende på högre bygglovsintäkter än budgeterat. 

 

 

 

Finansförvaltningen redovisar ett överskott på 21,2 mkr. Över-

skottet kommer till den allra största delen från att räntekostnader-

na för kommunens långfristiga lån ligger avsevärt under budget. 

Statsbidrag som erhållits för att bedriva flykting– och integrations-

verksamhet gav ett överskott på  ca 6 mkr. 

 

Övertids– och semesterlöneskuldsförändringen ökade under 2016 

med ca 1,9 mkr. Ökningen beror på att kommunen har ökat antalet 

anställda samt årliga löneökningar. Kommunen fortsätter sitt ar-

bete med att aktivt  försöka sänka semesterlöneskulden till de 

anställda. 

 

 

Prognossäkerhet 
Verksamheterna lämnar 8 gånger per år en budgetuppföljning med 

en prognos om resultatet vid årets slut. I den delårsrapport som 

lämnades per den 31 augusti 2016 pekade prognosen på ett årsre-

sultat om 22 mkr. Utfallet kom sedan att hamna 15,8 mkr högre.  

 

Den sista prognosen som gjordes i november visade ett resultat på 

26,2  mkr.  

 

Orsaken till den kraftiga resultatförbättringen under slutet av året 

beror i huvudsak på att beslut togs att lösa upp ca 14 mkr av de 

gamla bidrag som erhållits av Migrationsverket. Beslutet fattades 

sent på året. 
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Verksamhet Utfall Budget Avvikelse 

Nämnd och styrelseverksamhet 6 641 6 210 -432 

Stöd till politiska partier 544 536 -8 

Revision 622 688 67 

Övrig politisk verksamhet 1 892 1 974 81 

Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring 3 616 -3 557 -7 173 

Näringslivsfrämjande åtgärder/Konsument- och energirådgivning 1 691 1 663 -28 

Turistverksamhet 2 324 2 329 5 

Gator och vägar samt parkering 13 976 13 325 -650 

Parker 3 590 3 429 -161 

Miljö och alkoholtillstånd 1 790 1 539 -251 

Räddningstjänst, försvar och samhällsskydd 5 793 5 545 -247 

Allmän fritidsverksamhet 1 532 1 876 344 

Stöd till studieorganisationer/allmän kulturverksamhet 4 931 4 961 30 

Bibliotek 5 407 5 135 -272 

Musikskola 2 484 2 696 212 

Idrotts- och fritidsanläggningar 5 660 5 608 -52 

Fritidsgårdar 268 327 58 

Öppen förskola/förskola 47 064 48 726 1 661 

Fritidshem 16 108 15 345 -763 

Förskoleklass 7 417 6 125 -1 292 

Grundskola/grundsärskola 102 446 105 998 3 553 

Gymnasieskola/gymnasiesärskola 58 941 59 315 374 

Äldreomsorg/LSS 187 777 181 313 -6 464 

Färdtjänst/riksfärdtjänst 2 924 2 444 -480 

Vård för vuxna med missbruksproblem 2 305 1 790 -515 

Barn- och ungdomsvård 7 144 8 197 1 053 

Övriga insatser till vuxna/Ekonomiskt bistånd 4 359 4 376 17 

Familjerätt och familjerådgivning 8 0 -8 

Flyktingmottagande -7 321 6 871 14 192 

Arbetsmarknadsåtgärder 6 203 6 037 -167 

Arbetsområden och lokaler/Hamnverksamhet -13 569 -11 662 1 907 

Komersiell verksamhet/Bostadsverksamhet -410 -526 -116 

Flygtrafik/Buss-, bil- och spårbunden trafik/Sjötrafik -5 35 40 

Avfallshantering 555 0 -555 

Gemensamma lokaler 34 414 32 671 -1 743 

Gemensamma verksamheter 93 105 99 787 6 682 

Finansiering -650 065 -628 438 21 627 

Summa -37 838 -7 313 30 525 



  

                        

Investeringsredovisning 
 

Förvaltningsberättelse 

14 

 Bokslut Budget Avvikelse Bokslut Budget Avvikelse 

 2016 2016 2016 2015 2015 2015 

Nämnd/styrelse       

Kommunstyrelsen -156 887 -201 644 44 757 -148 063 -200 438 52 375 

Kultur– och Tekniknämnden -14 372 -35 023 20 651 -31 257 -56 911 25 654 

varav VA -6 574 -9 829 3 255 -15 827 -27 030 11 203 

varav Avfall -87 -9 960 9 873 0 0 0 

Sydnärkes Byggnämnd 0 0 0 0 0 0 

Barn- och utbildningsnämnden -804 -1 020 216 -449 -581 132 

Socialnämnden -803 -2 048 1 245 -1 069 -3 525 2 456 

Summa investeringsredovisning -172 866 -239 735 66 869 -182 211 -264 745 82 534 

Kommentarer till investeringsredovisningen 
 

De totala investeringarna understeg budget med 66,9 mkr.  

Jämfört med föregående år har 72 % aktiverats i år mot 69 % 

2015. Det finns fortfarande en diskrepans mellan budgeterad inve-

steringsvolym och utförda investeringar. 

 

Kommunens totala investeringar motsvarar 6,5 gånger årets kost-

nader för avskrivningar. Avgiftskollektivets investeringar uppgår 

till 3,9 % av de totala investeringarna. 

 

Kommunstyrelsens investeringsbudget lämnar  ett över skott 

mot budget om 44 757 tkr. Främsta orsaken är förseningar som 

berör investeringsprojektet för kommunens nya kunskaps– och 

kulturcentrum, Sjöängen samt förseningar kring om– och tillbygg-

nad av Hammars skola. 

I de investeringsprojekt som berör Sjöängen och som fortsätter 

under 2017 kommer delar av projektbudgeten att omfördelas. 

Förväntad statlig och regional medfinansiering av några investe-

ringsprojekt kommer att redovisas under 2017.  

 

Tekniska förvaltningens invester ingar  har  en positiv avvikelse 

om 20 651 tkr. Aktiveringsgraden är endast 41 % vilket främst 

beror på att projektet för den nya återvinningscentralen har blivit 

försenat. Under 2016 har arbetet fortsatt med att genomföra ener-

gieffektiviserande åtgärder och investeringar för att öka tillgäng-

ligheten i kommunen. Även projektet utköp av gatubelysning (2,3 

mkr) har försenats. 

Även VA-kollektivet lämnar ett överskott mot budget med 3,3 

mkr då ett antal projekt blivit försenade.  

Kultur- och Fritidsförvaltningens invester ingar  avser  

nytt bibliotekssystem samt en del maskinanskaffning. Däre-

mot är projektet för utbyte av armaturer till elljuspåret i 

Åsbro försenat då övertagandet av elljusspåret skedde först i 

november. 

 

Barn– och utbildningsnämndens invester ingar  ligger  ca 

0,2 mkr under budget och avser framför allt inventarier till 

grundskolan. 

 

Socialnämndens invester ingar  avser  till stor t inventar ier  

till verksamheten. Överskottet beror på att ett projekt avse-

ende modernisering av låssystem på Norra bergens äldrebo-

ende inte längre är aktuellt. 
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Investeringsprojekt Kommunstyrelsen Utfall Budget Avvikelse 

    

Sjöängen    

    

Sjöängen 7 719 50 000 42 281 

Sjöängen,  byggnad (260 mkr) 112 457 90 000 -22 457 

Sjöängen, utemiljö 5 029 10 000 4 971 

Sjöängen, inventarier 9 584 5 500 -4 084 

Sjöängen, utsmyckning 1 300 2 600 1 300 

Resecentrum 9 281 8 300 -981 

Totalt Sjöängen 145 370    166 400       21 030 

        

Fastighet    

    

Om- och tillbyggnad Hammars skola 234 11 193 10 959 

Hammars skola 1 273 5 500 4 227 

Renovering Sjöängshallen 0 6 000 6 000 

Vikvägg sjöängshallen 0 300 300 

Duschrum Åmmebergs skola 0 300 300 

Duschrum Åsbro skola 0 250 250 

Entré-fönsterpartier Åsbro skola 2016 134 250 116 

Brandskydd, brandskåp Repslagarn 0 300 300 

Brandskydd förskolor 2016 71 200 129 

Paviljong Närlunda skola 2016 2 580 700 -1 880 

Skyltning kommunala fastigheter 0 300 300 

Tillbyggnad förråd Stadskvarn 1:16 2016 320 300 -20 

Rönneshytta skola, vattenskada 2016 2 126 1 350 -776 

Tillgänglighet RWC Åsbro stationshus 120 1 000 880 

Toaletter Hamnmagasinet 2016 501 300 -201 

Akustikförbättring Å-berg sk 64 0 -64 

Energieffektiviserande åtgärder 1 454 1 500 48 

Totalt fastighet      8 877      29 743        20 866 

    

Parkeringar, vägar, parker    

    

Riksväg 49 gång-cykelväg 0 350 350 

Pendlarparkering Åsbro 0 300 300 

Infart Åsbro försköning 0 500 500 

Gångfartsområde centrum 0 700 700 

Trafiksäkerhet Parkgatan 550 292 -258 

Skyltning av vattenskyddsområde 0 391 391 

G/C väg Edö 2016 143 0 -143 

Lekplatsutrustning Zinkgruvan 2016 200 200 0 

Gatubelysning Busstorget Asd 2016 1 183 0 -1 183 

Totalt parkering, vägar, parker      2 076        2 733            657 



  

                        

Investeringsredovisning per projekt, forts 
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Förvaltningsberättelse 

 

Övrigt    

Ärendehanteringssystem 332 700 368 

Anslagstavlor på landsbygden 0 18 18 

Välkomsttavlor 0 250 250 

Inventarier 2016 0 100 100 

Byte bil 231 250 19 

Planeringsprogram skolskjutsar 0 250 250 

Fastighetsförvärv/exploatering 0 1 000 1 000 

Samförläggning kanalisation 2016 0 200 200 

Totalt övrigt         563        2 768          2 205 
    

Summa Kommunstyrelsen 156 887  201 644      44 757 

Investeringsprojekt Tekniska förvaltningen (skattekollektivet) Utfall Budget Avvikelse 

Ny gatubelysning Svinnersta 2016 1 203 2 272  1 069 

Väg Åsbro industriområde 902 2 472 1 570 

Reparation Galfamur 2015 40 0 -40 

Asfaltering 1 070 1 500 430 

Broar, underhåll 0 200 200 

Parkering 0 400 400 

Maskinanskaffning 1 056 1 500 444 

Förstudie infart Åsbro 0 50 50 

Uppsamlingsplats trädgårdsavfall 0 90 90 

Köksutrustning 940 850 -90 

Kostdataprogram 75 270 195 

Städutrustning 157 165 8 

Edö brygga 2015 279 0 -279 

Staket uteserveringar 2016 119 0 -119 

    

Summa Tekniska förvaltningen (skattekollektivet) 6 249 9 769 3 520 

    

Investeringar Tekniska förvaltningen (avgiftskollektivet) Utfall Budget Avvikelse 

Återvinningscentral 87 9 960 9 873 

Larm breddningar PS Vättern 2015 207 276 69 

Kartprogram  Topocad vattenrör 156 228 72 

Vattentornet i Åsbro vattenverk 2015 451 575 124 

Rening dagvatten Åsbro reningsverk 0 150 150 

Traktor Fent 516 vario 2016 1 318 1 100 -218 

Lufttank Harge 0 750 750 

Kemrum Zinkgruvan 368 750 382 

Slamplatta Åmmetippen 491 500 9 

Energieffektiviserande åtgärder 1 004 1 151 147 

Utbyte styrsystem avloppsreningsverk 591 525 -66 

Byte vattenledning Vintervägen 216 500 284 

Vattenledning Kajv/Långängsv 23 1 150 1 127 

Utr. ovidkom vatten avllednin. 89 500 411 
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Förvaltningsberättelse 

 

Investeringar Tekniska förvaltningen (avgiftskollektivet) Utfall Budget Avvikelse 

Utbyte serviseventiler 49 100 51 

Utbyte vattenledning Stadsparksv Asd 104 500 396 

Överföringsledning Snavlunda/Kårberg 1 261 900 -361 

Utb styrsystem vattenverk 2016 0 175 175 

JLS 927 VW Golf 99 0 -99 

Lindetruck L14LAP 49 0 -49 

Vcam kamera va 2016 97 0 -97 

Summa Tekniska förvaltningen (avgiftskollektivet) 6 661 19 789 13 128 

Investeringar Kultur- och fritidsförvaltningen Utfall Budget  Avvikelse 

    

Kallförråd IP 0 240 240 

Floraparken upprustning 0 50 50 

Tillgänglighet Torgparken 55 0 -55 

RFID Bibliotekssystem 594 1 475 881 

Ungdomens Hus 0 900 900 

Utbyte kopiator 0 100 100 

Självgående gräsklippare 45 150 105 

Lekparker 24 550 526 

Badplatser Rönneshytta 144 166 22 

Byte armatur elljusspår 0 1 200 1 200 

Träd 113 150 37 

Klippare John Deere 109 109 0 

Elbil 2016 251 247 -4 

Lövkärra 2016 93 94 1 

Badplats Aspa 2016 34 34 0 

Summa Kultur- och fritidsförvaltningen 1 462 5 465 4 003 

Investeringar Barn- och utbildningsnämnden Utfall Budget  Avvikelse 

    

Inventarier södra 2016 138 164 26 

Inventarier Närlunda 0-5 år 166 200 34 

Skötbord 132 200 68 

Luftfilter träslöjd 2016 82 170 88 

Sjöängen slöjd 2016 249 250 1 

södra förskola 2016 36 36 0 

Summa Barn- och utbildningsnämnden 803 1 020 217 



  

                        

Förvaltningsberättelse 

Investeringsredovisning per projekt 2016 

18 

Investeringar Socialnämnden Utfall Budget  Avvikelse 

    

Phonirolås Norra Bergen 0 480 480 

Mobil dokumentation 21 334 313 

Verksamhetssystem 223 674 451 

Utbyte möbler SÄBO 55 155 100 

Utbyte möbler LSS 64 0 -64 

Inventarier 0 60 60 

Sängar och lyftar 432 345 -87 

Renault NRW875 8 0 -8 

    

Summa Socialnämnden 803 2 048 1 245 



  

                        

I Askersund vill vi tydliggöra att personalekonomiska nyckeltal i 

synnerhet ska spegla ett synsätt att medarbetarna inte bara är en 

kostnad utan en av våra största tillgångar värda att vårda för att 

väcka lust, mod och engagemang. Vi tror att det synsättet synlig-

gör den enskilde individens värde och medarbetarna ställs i verk-

samheternas fokus. Målet är att detta ska leda till bättre personal-

ekonomi och ett gott hushållande med de mänskliga resurserna. 

Den personalekonomiska redovisningen ska ge fingervisningar om 

eventuella missförhållanden på våra arbetsplatser så att vi kan 

analysera, åtgärda och förbättra verksamheten.  

 

Kommunens personalekonomiska redovisning ska ses som ett 

övergripande dokument utan anspråk på att ge en heltäckande bild 

av förvaltningarnas verksamheter. Därför är det viktigt att det i 

förvaltningarnas egna verksamhetsberättelser framgår hur kvalitet, 

ekonomi och personalpolitik förhåller sig till varandra kopplat till 

den egna verksamheten.  

 

Uppgifterna gäller antingen 1 november 2016 eller perioden  

2016-01-01 — 2016-12-31.  

 

Som anställda är räknat månadsavlönad personal som är anställd 

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

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

ningar.  

 

 

Antal anställda per nämnd 
Antalet anställda har ökat med 86 st sedan föregående år. Antalet 

årsarbetare har ökat med 73 st sedan förra året. Andelen tillsvida-

reanställda och andelen visstidsanställda har ökat. Andelen kvin-

nor har ökat något. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har 

minskat med 1 procent.  

 

Sjukfrånvaron har minskat något jämfört med 2015 

 

 

Antalet anställda har minskat inom tekniska förvaltningen men 

ökat i alla andra förvaltningar. Flest antal av kommunens an-

ställda, 46,9%, eller 464 st, arbetar inom socialförvaltningen. 

  

 

 

Anställda heltid/deltid 
Andelen heltidsanställda har minskat med 2 procentenheter 

totalt jämfört med föregående år.  

Andel heltidsanställningar har ökat inom samtliga förvaltningar 

förutom tekniska förvaltningen och socialförvaltningen. 

  

Endast 44,5 % av kvinnorna inom socialförvaltningen och 80 

% respektive 65,2 % av kvinnorna inom kultur– och fritidsför-

valtningen och tekniska förvaltningen arbetar heltid. Inom barn

– och utbildningsförvaltningen och kommunledningsförvalt-

ningen är andelen kvinnor med heltid högre och uppgår till 

81,2 % respektive 90,6 %. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Åldersstruktur 

Relationen mellan anställda inom olika ålderskategorier är 

ungefär densamma som föregående år. Andelen anställda över 

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

Störst antal anställda finns inom åldersgruppen 50-59 åringar. 

Fortfarande har Askersunds kommun högre andel äldre an-

ställda men även högre andel yngre anställda och än länets 

övriga kommuner. 
 

Medelåldern har minskat med ett år till 45 år. Männens medel-

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

anställda i Sydnärkes Byggförvaltning. Medelåldern i 

Askersunds kommun är lägre än i länet och i kommungruppen. 

Personalekonomisk redovisning 

Förvaltningsberättelse 
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Antal KLF TF KFF BOU SF TOT SBN 

Kvinnor 32 86 15 283 434 853 3 

Män 16 28 11 44 30 137 8 

Summa 48 114 26 327 464 990 11 

 Heltid      Deltid 

% 2016 2015 2016 2015 

Kvinnor 62 64 38 36 

Män 81 85 19 15 

Åldersstruktur i % 2016 2015 2014 2013 

-29 år 14 10 8 6 

30-39 år 18 18 19 19 

40-49 år 24 26 26 27 

50-59 år 29 31 31 31 

60– år 14 14 15 18 

Summa 100 100 100 100 
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Förvaltningsberättelse 

mkr 2004 2003 2002 

Omsättning 509,7 494,7 487,4 
Balansomslutning 306,0 314,7 304,5 
Investeringsvolym 14,5 23,7 14,9 

Årets resultat -2,9 2,5 6,5 
Resultat före eo -2,9 2,5 21,5 

Skattesatser (kr):       
- Kommunen 21:42 21:42 21:42 

- inkl landsting 32:10 32:10 32:10 

  2004 2003 2002 

Nettokostnadsandel 101% 99% 94% 
Självfin. investeringar 146% 124% 187% 
Soliditet 53% 52% 53% 

Soliditet inkl pens.sk. -10% -9% -7% 

Avskrivngar/nettoinv. 105% 148% 89% 
Kassalikviditet 85% 139% 134% 

 
 

 

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron, mätt i % av överenskommen arbetstid, 

har minskat med 0,1 procentenheter jämfört med 2015. Högst 

sjukfrånvaro har socialförvaltningen, följt av byggförvaltningen. 

Sydnärkes byggförvaltning har få anställda varvid enstaka lång-

tidssjukskrivningar kan få stor effekt på statistiken. 

Sjukfrånvaron har ökat mest inom kultur– och fritidsförvaltningen. 

Tekniska förvaltningen har markant minskat sjukfrånvaron. 

136 anställda (14 %) har varit sjukfrånvarande vid sex eller fler 

tillfällen under 2016. Det är en ökning med 27 personer jämfört 

med 2015. 79 st av dessa arbetar inom socialförvaltningen, 

d.v.s 18 % av socialförvaltningens anställda.  

 

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

många sjukfrånvarotillfällen finns. 
 

Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron ligger 

kvar på samma nivå jämfört med 2015. Förutom Sydnärkes bygg-

förvaltning med endast 12 anställda har Kultur– och fritidsförvalt-

ningen den högsta långtidssjukfrånvaron. 

Den största ökningen vad gäller långtidssjukfrånvaro har annars 

skett inom Kultur– och fritidsförvaltningen och Socialförvaltning-

en. 

 

Under 2016 har sammanlagt 109 st anställda vid något tillfälle 

varit sjukskrivna mer än 60 dagar. 67 av dessa har varit sjuk-

skrivna på deltid. Det är en ökning med 5 st anställda totalt. Mot-

svarande siffra 2015 var 120 st anställda, varav 62 på deltid. 

 

Flest långtidssjukskrivna finns inom socialförvaltningen, där 69 

anställda under 2016 haft en sjukfrånvaroperiod längre än 60 da-

gar. 42 av dessa har varit sjukskrivna på deltid. Det är alltså fler 

antal långtidssjukskrivna som varit sjukskrivna längre tid jämfört 

med 2015. 

 

Sjukfrånvaron har ökat i två åldersgrupper och mest bland de an-

ställda som är 50 år och äldre. Detta är fortfarande den grupp där 

sjukfrånvaron är störst.  

 

Kvinnors sjukfrånvaro är samma som föregående år och mäns har 

minskat för tredje året i rad. 

 

Sjukfrånvaron för resp personalkategori visar att anställda inom 

vård– och omsorgsarbete har högst sjukfrånvaro. Det är underskö-

terskor som har den högsta sjukfrånvaron (10-11 %). Sjukfrånva-

ron har minskat mest för kultur/turismarbete samt teknisk arbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalrörlighet 
Personalomsättningen mäts enligt Nyckeltalsinstitutets definition, 

vilket innebär det lägsta antal av började/slutade relativt genom-

snittligt antal anställda under perioden. Mätdatum här är 1 januari 

resp 31 december 2016 till skillnad mot andra tabeller som avser 

antal anställda 1 november 2016. Både tillsvidareanställda och 

visstidsanställda ingår i denna statistik. 

 

Personalomsättningen i kommunen under 2016 var 30 %  

(2015: 29 %, 2014: 24 %) 

 

Under 2016 slutade totalt 148 tillsvidareanställda  

(2015: 96 st, 2014: 81 st).  

 

30 avgick med pension (2015: 36 st, 2014: 41 st) och  

60 slutade på egen begäran (2015: 60 st, 2014: 34 st). 

 

Personalkostnader 
Totalt har lönekostnaderna ökat med 10 %. Löneöversyn 2016 gav 

löneökningar på 3,15 % totalt. Den främsta orsaken är att antalet 

anställda är så många fler. Även kostnaden för timavlönade ökar. 

Övertidskostnaderna har ökat vilket beror på en allmän personal-

brist då personal beordras jobba övertid för att täcka för frånvaro. 

Kostnaderna för sjukfrånvaron har ökat. 

 

 

Sjukfrånvaro % 2016 2015 2014 2013 

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

Män 4,1 4,4 4,6 4,6 

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

mkr 2016 2015 2014 2013 

Löner 331,4 302,2 286,6 272,7 

Personalomkostnader 101,6 90,9 85,7 81,2 

Pensioner 33,8 33,9 33,0 31,6 

Övrigt 3,1 2,4 2,5 6,5 

Summa 469,9 429,5 407,7 392,0 
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Sjukfrånvaro % 2016 2015 2014 2013 

-29 år 4,6 4,2 3,7 3,0 

30-49 år 6,0 7,0 6,5 4,8 

50– år 8,5 7,8 6,8 7,3 

Sjukfrånvaro % Totalt 

 2016 2015 

Kommunledning 5,4 9,2 

Teknisk förvaltning 6,3 9,0 

Kultur– och fritid 7,9 1,9 

Sydnärk. Byggförv. 8,5 9,1 

Barn– och utbildningsförv. 4,8 4,6 

Socialförvaltning 8,8 8,0 



  

                        

Förvaltningsberättelse 

Mertid/övertid 

Mer– och övertidsuttaget har ökat med 465 timmar jämfört med 

2015. 

Ett stort antal av medarbetarna är inte berättigade till övertidser-

sättning. Däribland finns chefer och arbetsledare men även hand-

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

arbetstid. Årsarbetstidsaldon registreras av respektive anställd i en 

särskild excelfil och rapporteras månadsvis till närmsta chef, men 

registreras ej i HR-system. 

Inom socialförvaltningen registreras årsarbetstidssaldon i schema-

planeringssystemet Timecare. 

 

 

Sjuklönekostnad 
I personalkostnaderna ingår även sjuklönekostnader. Arbetsgiva-

ren betalar sjuklön i 14 dagar för varje sjuklöneperiod. År 2016 

uppgick sjuklönekostnaden, inklusive sjukförsäkringsavgiften, till 

6,8 vilket är en ökning med 17 %  jämfört med 2015.  

Pensioner 
Kommunens pensionsåtagande består av flera delar:  

 

Den individuella delen som avser pensioner intjänade efter 1998, 

betalas ut till de anställda för eget val av förvaltare. År 2016 upp-

gick kostnaden till 19,4 (16,9) mkr inklusive löneskatt. En ökning 

med 2,5 mkr. 

 

Utbetalningen av pensioner till arbetstagare som redan gått i pens-

ion uppgick till 11,3 (14,3)mkr inklusive löneskatt. En minskning 

med 3,0 mkr jämfört med föregående år. 

 

I balansräkningen finns också pensionsåtaganden om 31,9 (29,1) 

mkr, en ökning med 2,8 mkr, upptagna under rubriken avsättning-

ar. Avsättningen avser bland annat särskild ålderspension och 

förmånsbestämd pension för anställda med en inkomst över 7,5 

basbelopp. 

 

Den stora delen av pensionsskulden, det vill säga den som är intjä-

nad före 1998, redovisas som en ansvarsförbindelse inom linjen. 

Vid årsskiftet uppgick denna skuld till 245,7 (261,3) mkr inklusive 

löneskatt.   

mkr 2016 2015 2014 2013 
Antal veckor sjuklön 2 2 2 2 
Sjuklönekostnad (exkl 
po), mkr 

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

     

Semester– och övertidsskulden 
Kommunens semester– och övertidsskuld ökade med 1,9 mkr 

under 2016 och uppgår nu till 26,8 mkr. 

 

Förändringen av skulden bokförs som en kostnadsökning i resul-

taträkningen. 

 

Under 2017  fortsätter arbetet för att på olika sätt minska se-

mesterlöneskulden, ur såväl ett hälsoperspektiv som ett ekono-

miskt. 

 

 

Ledarskap 
Det är viktigt att kommunen som organisation klarar att göra de 

förändringar som krävs för att fullgöra sitt uppdrag. Detta ställer 

krav på såväl medarbetare som chefer. För att detta ska fungera 

krävs ett bra och tydligt ledarskap för att anställda ska känna del-

aktighet i det arbete som utförs samt yrkesstolthet.  

 

 

Jämställdhet 
Antalet chefer är fler än 2015 och andelen kvinnliga chefer är 6 

procentenheter högre än 2015.  

 

Om andelen kvinnliga chefer sätts i relation till andelen kvinnliga 

anställda erhålls en indikation på jämställdhet. Ett värde på under 

1,0 visar att kvinnliga chefer är underrepresenterade och tvärtom.  

I Askersund blir värdet 0,8, vilket är något bättre än tidigare år. 

I genomsnitt har en chef i Askersunds kommun 24,1 medarbetare, 

vilket är något lägre jämfört med föregående år. Skillnaden mellan 

manliga och kvinnliga chefer har ökat. En kvinnlig chef har i ge-

nomsnitt 31,2 medarbetare vilket är 29 % mer än genomsnittet. En 

manlig chef har 12,7 medarbetare vilket är ca 53 % av genomsnit-

tet. 

 

En förklaring är att inom barn– och utbildningsförvaltningen och 

socialförvaltningen finns majoriteten av de kvinnliga cheferna och 

de har även stora grupper med medarbetare. 

Inom tekniska förvaltningen finns förhållandevis många chefer 

eftersom verksamheterna är av ganska olika karaktär. Här är också 

andelen män större än övriga förvaltningar.  

Inom tekniska förvaltningen liksom inom kultur– och fritidsför-

valtningen och kommunledningsförvaltningen är de flesta chefer 

även handläggare av olika ärenden. 

Semester- och övertidsskuld
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Mkr

mkr 2015 2014 2013 2016 

Individuell del 16,9 17,1 15,0 19,4 

Pensionsavsättning 29,1 26,5 25,7 31,9 

Ansvarsförbindelse 261,3 271,7 284,3 245,7 

Summa 307,3 315,3 325,0 297,0 
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Kommunen 

Resultat och kapacitet 
Verksamhetens nettokostnader har ökat med 9,6 % mellan 

2015 och 2016, medan skatteintäkter inklusive den kommunal-

ekonomiska utjämningen ökade med 11,1 %. Finansnettot blev 

bättre än föregående år med 8,5 mkr. Orsaken är nedskrivning 

av finansiella tillgångar med 7 mkr skedde under 2015. 

Kommunens resultat uppgick 2016 till 37,8 mkr. Detta är 19,8 

mkr bättre än år 2015. Jämför man med budget är resultatet 

30,5 mkr bättre. Orsaken till överskottet mot budgeten finns 

främst i att nämnderna uppvisar ett samlat resultat på 8,9 samt 

lägre kostnader för avskrivningar och låneräntor än planerat.  

År 2015 lämnade nämnderna ett negativt resultat om –1,5 mkr. 

De enskilda nämndernas avvikelser mot budget varierade från 

6,8 mkr till –0,9 mkr. 

 

Årets resultat i förhållande till skatter inklusive kommunaleko-

nomisk utjämning uppgår till 5,8 %, vilket ska jämföras med 

den nivå som man allmänt brukar beteckna som god ekono-

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

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

normal investeringsvolym. Av tabellen framgår att det är fi-

nansförvaltningen som svarar för största delen av resultatet. 

Det är värt att notera att  nämnderna  lämnar ett positivt resul-

tat, dock med stora inbördes skillnader, som kan noteras i drift-

redovisningen. Nämnderna har under året erhållit betydande 

bidrag för att kunna hantera det stora antal flyktingar som kom 

till kommunen under 2015/2016. Dessa bidrag har totalt sett 

bidragit till att förbättra resultatet. 

Skatte– och nettokostnadsutveckling 

Förändring i % 

 

Skatteintäktsutveckling 

2016 

 

11,1 

2015 

 

7,5 

2014 

 

3,2 

Nettokostnadsutveckling 9,6 2,6 5,3 

Årets resultat 

 2016 2015 2014 

Årets resultat i tkr 

- varav facknämnder 

 -varav finansen 

37 838 

8 898 

21 627 

-1 642 

-13 956 

5 535 

18 006 

-1 453 

12 220 

Årets resultat/skatter, % 5,8 -0,3 3,1 

Askersunds kommun redovisade 2016 ett positivt resultat på 37,8 

mkr mot 18,0 mkr år 2015. Investeringsvolymen uppgick till 172,9 

mkr, vilket är 9,6 mkr mindre än 2015. Detta är 66,9 mkr lägre än 

budgeterat. Skattefinansieringen av investeringarna uppgick till 39  

% avseende enbart de skattefinansierade investeringarna. Inklude-

ras den affärsmässiga delen är finansieringsgraden 37 %.  

  

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

analysera  kommunens resultat, riskförhållanden, kapacitetsut-

veckling samt kontrollen över  den finansiella utvecklingen. Detta 

utgör ett underlag för att bedöma huruvida kommunen har en god 

ekonomisk hushållning eller inte.  

 

Modellen bygger på de fyra områdena: resultat, kapacitet, risk och 

kontroll. 

 

Resultat 

Vilken balans har kommunen haft över sina intäkter och kostnader 

under året och över tiden? I detta avsnitt belyses även investering-

arna. 

 

Kapacitet 

Vilken kapacitet eller förmåga har kommunen att möta finansiella 

svårigheter på lång sikt?  Ju svagare kapacitet desto sämre för-

måga att klara av framtida ekonomiska problem. 

 

Risk 

Finns några risker som kan påverka kommunens resultat och kapa-

citet? Här analyseras kommunens pensionsskuld och finansiella 

åtaganden. 

 

Kontroll 

Vilken kontroll har kommunen över den ekonomiska utveckling-

en? 
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Kommunen 

 

För att uppnå och även behålla en god ekonomisk hushåll-

ning gäller att hålla en balans mellan kostnader och intäk-

ter. För att belysa denna balans används driftkostnadsande-

len. Denna mäter samtliga löpande kostnader inklusive 

finansnettot och relaterar detta till skatter och bidrag för 

den kommunalekonomiska utjämningen. Ligger driftkost-

nadsandelen under 100 % har kommunen en balans mellan 

kostnader och intäkter. För att uppnå en god ekonomisk 

hushållning bör måttet understiga 98 %. 

 

Nettot av verksamhetens kostnader och intäkter ianspråk-

tog 89,9 % av skatteintäkterna 2016. Avskrivningarna stod 

för 4,1 % och finansnettot för 0,2 %. Det är en avsevärd 

förbättring jämfört med 2015. Totalt tog kommunens net-

tokostnader inklusive finansnetto i anspråk  94,2 % av 

skatteintäkterna, det innebär en god ekonomisk hushåll-

ning.  

 

Askersunds kommuns investeringsvolym uppgick till 

172,9 mkr under 2016. Detta är en volym som är något 

lägre än föregående år.  I förhållande till budgeten 2016 

har 66,9 mkr ej investerats. I relation till kommunens brut-

tokostnad investerade kommunen 21,6 % vilket är en nivå 

som investeringarna endast kan hålla under ett enstaka år 

pga. av större strategiska investeringar. I jämförelse med 

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

 

I förhållande till avskrivningarna ligger dock kommunen 

på en hög nivå, 775 %.  

Driftkostnadsandel 

Procentandel 

 

Verksamhetens nettokostnad 

2016 

 

89,9 

2015 

 

91,3 

2014 

 

95,6 

Avskrivningar 4,1 4,0 4,2 

Finansnettoandel 0,2 1,7 0,5 

Driftkostnadsandel 94,2 97,0 100,3 

Årets investeringar 

 

 

Investeringsvolym, mkr 

2016 

 

172,9 

2015 

 

182,2 

2014 

 

46,3 

Investeringar/bruttokostnader % 21,6 25,7 7,1 

Nettoinvesteringar/avskrivningar 

% 

648 775 203 

 

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 2015 och 2016 beror främst på att lik-

viditeten inför året var god. 

 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga betalnings-

beredskap och handlingsutrymme.  Måttet visar hur stor 

andel av kommunens tillgångar som finansierats med skat-

teintäkter. Ju högre soliditet, desto bättre finansiellt hand-

lingsutrymme. 

 

Soliditeten ligger kvar på samma nivå som 2015 trots det 

goda resultatet, vilket förklaras av att tillgångarna ökade lika 

mycket som det egna kapitalet ökade.  

 

För att även belysa kommunens totala skuldåtagande avse-

ende pensioner kan pensionsförpliktelserna inom linjen räk-

nas med. Soliditeten uppgår då till 5,2 %, vilket är en förbätt-

ring med 5,9 procentenheter. 

 

 

Skattefinansieringsgrad av investeringarna i % 

Procent 2016 2015 2014 

Skattefinansieringsgrad 

av de totala investeringar-

na 

37 23 46 

Skattefinansieringsgrad 

exkl taxe-kollektivens 

inv. 

39 25 53 

Soliditet  

Procent 2016 2014 2015 

Soliditet 32,0 42,1 31,9 

Soliditet jmf kommun-

gruppen 10 000 – 14 999 

inv. 

46,6 45,9 48,0 

Tillgångsförändring, mkr 117,0 34,7 253,3 

Förändring av eget kapi-

tal, % 

14,8 -0,7 10,8 

Soliditet inkl pensionsför-

pliktelser 

5,2 -0,7 -7,4 
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Kommunen 

Kommunens tillgångar har till 68,0 % finansierats med främ-

mande kapital.  Detta mått kallas skuldsättningsgrad och är mot-

satsen till soliditet. 

 

Vid årsskiftet 2016 var 43,6 % av kommunens skulder långfris-

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

De kortfristiga skulderna har minskat från 2015 och det betyder att 

skulderna ska betalas inom ett år. Merparten av skulderna förfaller 

dock till betalning betydligt snabbare än så, ofta en månad.  

Askersunds kommuns skattesats uppgår till 21,95 kr per skattek-

rona vilket är 22 öre högre än den genomsnittliga skattesatsen i 

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

förvärvsinkomsten. 

Risk-kontroll 
 

Kommunens kassalikviditet, har under det senaste året försämrats 

men ligger på en förhållande vis god nivå med hänsyn till den 

stora investeringsvolymen sett. Detta beror på att stora statliga 

bidrag betalats ut under slutet av förra året. Tittar man på balans-

likviditeten har även den försämrats och ligger på en nivå om ca 

90 % . Detta innebär dock att kommunen på kort– och medellång 

sikt inte behöver vidta alltför omfattande åtgärder för att möta 

betalningstoppar. 

Kommunen har sedan 2015 säkrat upp med en kreditförsäkran om 

20 mkr att nyttja om så behövs.  
  

Skuldsättningsgrad 

Procent 

 

Total skuldsättningsgrad 

2016 

 

68,0 

2015 

 

68,1 

2014 

 

57,9 

varav avsättningsgrad     

pensioner 

3,5 3,6 4,8 

- varav långfristig skuld-

sättningsgrad 

43,6 39,2 31,8 

- varav kortfristig skuld-

sättningsgrad 

20,8 24,9 20,2 

Kommunalskatt 

 2016 2015 2014 

Askersund 21,95 21,95 21,38 

Örebro län 21,72 21,64 21,62 

Riket 21,64 21,60 21,59 

Likviditet ur ett riskperspektiv 

 2016 2015 2014 

Kassalikviditet, % 22,4 33,8 8,7 

Balanslikviditet, % 90,3 94,1 77,9 

Likvida medel, mkr 42,9 67,3 9,7 

Rörelsekapital, mkr -18,6 -11,8 -24,5 

I måttet ingår alla skulder och finansiella tillgångar som kom-

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

speglar den handlingsberedskap som ligger mellan soliditets-

måttet och likviditetsmåtten.  

 

Kommunen sköt till ett aktieägartillskott 2016 som ökade vär-

det på aktierna i Askersunds Kommunfastigheter AB med 3,2 

mkr.  

De finansiella nettotillgångarna är relativt konstanta mellan 

åren med små avvikelser som kan förklaras av lägre likviditet 

men också lägre kortfristiga skulder.  

 

 

Kommunens totala pensionsåtagande inklusive löneskatt upp-

gick vid årsskiftet till 297,0  mkr. 83 % av dessa avser åtagan-

den intjänade före 1998-01-01. Denna del redovisas inte i ba-

lansräkningen enligt kommunal redovisningslag utan återfinns i 

ansvarsförbindelsen. Pensionsutbetalningarna uppgår till 

knappt 11,3 mkr under 2016 och kommer i princip att fördubb-

las fram till 2024.  För att möta dessa utbetalningar har kom-

munen, i begränsad omfattning dock, avsatt medel för detta 

åtagande. Vid årsskiftet hade kommunen ca 18 mkr placerade. 

Resterande del har kommunen använt till investeringar för att 

hålla nere låneskulden. Under 2016 har ingen särskild inlösen 

av ansvarsförbindelsen gjorts. 

Finansiella nettotillgångar 

mkr 

Omsättningstillgångar+ 

Finans. anl.tillgångar 

2016 

 

231,5 

2015 

 

245,3 

2014 

 

150,7 

Kort– och långfristiga 

skulder 

-592,0 -514,3 -285,5 

Netto -360,5 -269,0 -134,8 

Pensionsåtagande 

mkr 

Individuell del 
2016 

19,4 
2014 

17,1 
2015 

16,9 

Pensionsavsättning 31,9 26,5 29,1 

Ansvarsförbindelse 245,7 261,3 271,7 

Summa 297,0 307,3 315,3 
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Kommunen 

 

 

Prognossäkerhet och budgetföljsamhet 
Genom att ha en bra prognossäkerhet ges kommunen bättre förut-

sättningar att anpassa sig till förändringar som sker under året. Har 

man en prognossäkerhet under 1 % av kostnadsomslutningen är 

det att betrakta som en god prognossäkerhet. Budgetföljsamhet är 

ett annat mått på kommunens finansiella kontroll, avvikelsen bör 

ligga så nära noll som möjligt. Nämndernas utfall hamnade på 8,9 

mkr i bokslut 2016.  Detta är ca 21 mkr bättre än nämndernas 

senaste prognos upprättad i november 2016. Nämndernas progno-

ser utifrån ett helårsperspektiv hade en hög precision avseende den 

löpande verksamheten. 

Borgensåtaganden 
Borgensåtaganden uppgår till 443,4 mkr. Det är 17,4 mkr högre än 

år 2015. Ökningen beror främst på att Askersundsbostäder AB 

ökat sin låneskuld pga nybyggnationer och nyupplåning.  Huvud-

delen av åtagandena (91,8 %) avser kommunens tre helägda före-

tag, nämligen Askersundsbostäder AB (317 mkr), Kommunfastig-

heter AB (50 mkr) och Industrifastigheter AB (40 mkr). Risken 

för att kommunen skall infria borgensåtagandena bedöms vara 

mycket liten. 

 Sammanställd redovisning 

Balansomslutningen uppgår till 1 461mkr (1 338,0). Anläggnings-

tillgångarna har ökat med 146 mkr och de långfristiga skulderna 

har ökat med 103 mkr. Soliditeten har förbättrats från  23 % till  

24 %. 

Placeringar i mkr 

Total pensionsskuld  -245,7 

Företagslån, Kommuninvest ek. förening 1,5 

Obligation NDA 2c kalenderstrategisk 1,0 

AIO BRIC, Swedbank 5,2 

Asiatiska banker 2, Nordea 1,0 

AIO Europa vs USA, Nordea 1,0 

Bluebay High Yield, Nordea 2,3 

AIOSweden 673D, Swedbank 1,5 

AIOGlobal 673F, Swedbank 1,5 

SWEO689F Global, Swedbank 2,0 

Carnegie Global, Lannebo corporate bond 1,0 

Summa 18,0 

Återlån -227,7 

Koncernens resultat i tkr 

Askersunds kommun 37 838 

Askersundsbostäder AB -472 

Askersunds Industrifastigheter AB 46 

Sydnärkes Kommunalförbund 0 

Sydnärkes Utbildningsförbund 1 260 

Askersunds Kommunfastigheter AB -1 182 

Avgår resultat inom koncernen -4 157 

Resultat 33 333 

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

hållning är följande: 

 

 Kommunens ekonomiska planering ska präglas av lång-

siktighet och utgå från god ekonomisk hushållning vilket 

innebär att varje generation ska bära sina kostnader för 

sin konsumtion. 

 Det är ekonomin som sätter gränsen för verksamhetens 

omfattning. 

 Det egna kapitalet ska skyddas mot inflationen. 

 Lånefinansiering av investeringar skall undvikas och 

begränsas till den s.k. affärsverksamheten (vatten och 

avlopp mm) och strategiska investeringar. 

 Utrymme ska skapas för sparande till kommande pens-

ionsutbetalningar motsvarande minst 1,5 % per år av 

kommunens pensionsskuld. 

 På sikt ska kommunen redovisa årliga resultat som minst 

motsvarar 2 % av skatteintäkter och generella statsbi-

drag. 

 

Efter genomförd analys görs bedömningen att kommunen har i 

det närmaste uppfyllt sina finansiella målsättningar och har en 

god ekonomisk hushållning i 2016 års räkenskaper.  

 
Balanskravet 
Balanskravet innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. 

Realisationsvinster ska räknas bort. För 2016 redovisar 

Askersunds kommun ett resultat om 37 838 tkr. Realisations-

vinsterna uppgår till 3 284 tkr, vilket innebär att resultatet enligt 

balanskravet uppgår till 34 554 tkr. 21 000 tkr föreslås reserveras 

till resultatutjämningsreserv. 

 

Sammanfattande bedömning 
            Har kontroll över sin totala ekonomiska situation              

  Resultatet är tillfredsställande 

                        

  Hög investeringsnivå 

            Stort pensionsåtagande 

 

Avstämning Balanskravet, tkr 2016 2015 

Årets resultat enligt resultaträkningen 37 838 18 006 

Reducering av samtliga realisationsvinster -3 284 -10 730 

Justering för realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet 0 0 

Justering för realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet 0 0 

Orealiserade förluster i värdepapper 0 0 

Justering för återföring av orealiserade förluster. i 

värdepapper 0 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 34 554 7 276 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 21 000 0 

Användning avmedel från resultatutjämningsreserv 0 0 

Balanskravsresultat 13 554 7 276 

Balanskravsresultat från tidigare år 0 -3 115 

Summa 13 554 4 161 

Balanskravsresultat att reglera 0 0 



  

                        

Kommunstyrelsen 

Kommunen 

 

Ekonomi 
Kommunledningsförvaltningen har gjort ett överskott mot budget 

på 6 804 tkr.  

Den främsta orsaken beror på att ej realiserade bidrag från Migrat-

ionsverket för 2014 och 2015 har blivit upplösta från balansräk-

ningen med ca 14 mkr. En rad höga kostnader av engångskaraktär 

har belastat främst IT-verksamheten (ca 4 mkr) men även kostna-

der för verksamhetsfastigheter (ca 3 mkr) under året. Förvaltning-

ens avdelningar redovisar överskott på ca 0,7 mkr. Utöver det ger 

budgeterade medel för 2016 års lönerevision ett överskott med 

drygt 1,3 mkr.  

 

Köp av skolskjutsar har de senaste åren redovisat underskott men 

under 2016 bedrevs verksamheten inom beslutade budgetramar.  

 

Den nyinrättade scenkonstavdelningen har bedrivit sin verksamhet 

inom tilldelad budget. Intäkterna har varit låga under året men 

detta har kompenserats med lägre kostnader för personal, mark-

nadsföring och artistgager. 

 

Eftersom investeringsprojektet för nya Sjöängen ligger inom för-

valtningens ramar så uppgick den totala investeringsbudgeten till 

över 200 mkr 2016. Av dessa avsåg ca 140 mkr nybyggnationen 

av Sjöängen. På grund av den långa projektettiden och projektets 

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

största kostnaderna uppstår. Under 2016 har ca 120 mkr bokförts 

på projektet som nu är i det närmaste klart. Den totala investe-

ringsvolymen uppgick till 157 mkr. Utöver byggentreprenaden har 

det funnits flera projekt som även de har att göra med Sjöängen 

såsom det nya resecentrumet, området runt Sjöängen samt inven-

tarier och utsmyckning. Av beviljad investeringsbudget behöver 

ca 20 mkr begäras överflyttade till 2017 års investeringsbudget. 

Det handlar främst om projekten som avser renovering av Sjö-

ängshallen samt om- och tillbyggnad av Hammars skola.  

 

Årets verksamhet 
Kommunstyrelsens uppgift är att leda och ha uppsikt över samt-

liga nämnders verksamhet, vilket även omfattar de kommunala 

bolagen samt kommunalförbunden. Detta innebär även att sam-

ordna förvaltningen av kommunens angelägenheter.  

  

Kommunledningsförvaltningen leds av kommunchefen och består 

av fem avdelningar; administrativa avdelningen, personalavdel-

ningen, ekonomiavdelningen, utvecklingsavdelningen och den nya 

scenkonstavdelningen. 

 

Det första verksamhetsåret för den nya avdelningen för scenkonst, 

på Sjöängen har präglats av såväl storartade invigningar, välbe-

sökta konserter och utställningar men även av intrimning av tek-

nisk utrustning, rutiner och organisation. Intresset för Sjöängen 

och dess faciliteter har varit stort och redan innan invigningen 

hade guidade visningar för ett mycket stort antal nyfikna 

Askersundare och andra ägt rum.  

Scenkonstens hjärta i Sjöängen är stora salongen med plats för 
över 500 sittande gäster och som är utrustad med senaste teknik 

för ljud och ljus både för scenkonst och filmförevisningar. 
 

Under de första fyra månaderna har bland annat 6 konstutställ-

ningar, 13 offentliga föreställningar, 2 danser, 4 skolföreställning-

ar, lovverksamhet, många studiebesök, föreningsträffar, bio för 

drygt 2 000 personer och en vipkväll där programmet för våren 

2017 presenterades, genomförts. Verksamheten har synts i media 

lokalt, regionalt, nationellt samt i en tidning i Polen.  

 

Totalt har Sjöängen haft ca 7 000 besökare under 2016 förutom 

elever och andra besökare till skolmatsalen. 

  

Fastighetsförvaltningen fasades under hösten 2015 in i 

Askersundsbostäder AB. 

Målet var att åstadkomma en kostnadseffektiv förvaltning av bo-

städer och verksamhetslokaler. Detta har uppnåtts med ett nollre-

sultat som dock bör ses i ljuset av att Askersunds kommun har 

tagit driftkostnader under fusionen som vanligtvis ligger i fastig-

hetsförvaltningen samt att underhållsåtgärderna på verksamhets-

fastigheterna varit minimala.  

  

De kraftiga flyktingströmmarna som rörde sig över Europa under 

senare delen av 2015 fick även under 2016 stora påverkningar på 

vår kommun. Ambitionen har varit att skapa ett så gott motta-

gande som möjligt för att hjälpa flyktingarna i deras svåra situat-

ion och alla verksamheter har ibland fått använda sig av tillfälliga 

lösningar då trycket varit för stort i förhållande till de resurser som 

funnits till hands. 

Framtiden 
2016 präglades av ett fortsatt intensivt arbete med flykting- och 

integrationsverksamhet. Kommunen har idag ansvar för ca 85 

ensamkommande flyktingbarn varav ca 47 erbjuds plats vid kom-

munens egna boenden eller egna familjehem. Därutöver har kom-

munen 2016 tecknat avtal med migrationsverket om att årligen ta 

emot 12 nyanlända som beviljats uppehållstillstånd men för till-

fället finns nära på det dubbla antalet i kommunen. Migrationsver-

kets boendeplatser i kommunen har 2016 halverats och uppgick 

vid årsskiftet endast till ca 500 platser.  

 

Trots den stora minskningen ställs det fortsatt höga krav på den 

kommunala organisationen för att ordna boende, skolgång och inte 

minst gode män. Det är osäkert hur utvecklingen kommer att bli 

för 2017. Migrationsverket asylboende i kommunen ska vara ut-

flyttade i september 2017 

 

Kommunen har fortsatt en viktig uppgift i att lyckas med integre-

ringen av de flyktingar som finns på plats så att de ska kunna eta-

blera sig i samhället, i skolan och i arbetslivet och därigenom klara 

sin egen försörjning i så stor utsträckning som möjligt i framtiden. 

Tillgänglighet/jämställdhet/etisk handel 
Kommunstyrelsen leder arbetet i kommunen för en ökad tillgäng-

lighet och användbarhet för ALLA. Kommunstyrelsen fungerar 

som opinionsbildare ut mot näringslivet i kommunen samt är kon-

taktorgan mot ”Design for all”.   

Kommunen erhöll den s.k tillgänglighetsflaggan för nionde året i 

rad och som den enda stad i världen! 

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

 

Förvaltningschef: Madeleine Andersson 

(tkr) 2016 2015 2014 

Intäkter 52 177 29 281 20 936 

Kostnader -210 007 -149 719 -128 449 

varav personalkostnader -41 027 -34 761 -31 784 

varav kapitalkostnader -21 058 -3 919 -3 090 

Nettokostnader -157 830 -120 438 -107 513 

Budgetram -164 634 -130 833 -107 863 

Budgetavvikelse 6 804 10 395 350 



  

                        

Kommunen 

Kultur– och Tekniknämnden 

Tekniska förvaltningen 

  
 

Ekonomi 
Tekniska förvaltningens skattefinansierade verksamheter gör ett 

resultat för 2016 på – 467 tkr. 

 

Förvaltningens enheter gör ett resultat enligt nedan: 

 

Tekniska kontoret  + 50 tkr 

Anläggningsenheten  - 825 tkr 

Måltidsenheten  - 316 tkr 

Städenheten   +624 tkr 

 

Tekniska förvaltningen redovisar ett resultat på -467 tkr. Av 

detta står café- och foajéverksamheterna för ett underskott på -

577 tkr. Denna verksamhet har under slutet av 2016 bedrivits 

utan budgettillskott. 

 

De största negativa budgetavvikelserna hos förvaltningen är 

gatubelysning (-320 tkr), kommunala gator och vägar (-239 tkr) 

samt skogsbruk (-668 tkr). Den största positiva budgetavvikel-

sen återfinns på städverksamheten (+624 tkr), servicevaktmäs-

teri (+389 tkr) samt måltidsproduktionen (+261 tkr).  

 

Investeringsbudgeten för 2016 var 9 769 tkr för tekniska förvalt-

ningen. Av dessa har 6 249 tkr nyttjats vilket ger en nyttjande-

grad på 64 %. De stora avvikelserna ligger i projekten: gatube-

lysning (+660 tkr), väg Åsbro industriområde (+ 1 570 tkr) samt 

maskinanskaffning vaktmästare (+900 tkr). 

 

Årets verksamhet 

Samarbete mellan Kultur– och tekniknämndens två förvaltning-

ar fortsätter att utvecklas avseende administrativa tjänster. Som 

exempel kan nämnas att tekniska kontoret numera administrerar 

lokalbokningar (utanför Sjöängen), båtplatser, föreningsbidrag 

och simskola. 

Vid årsskiftet 2015/2016 ändrades organisationen inom tekniska 

ifrån gata/park till anläggning och i verksamheten anläggning 

ingick personal ifrån gata, va-anläggare och servicevaktmästare. 

Den 1 juni ändrades organisationen inom tekniska då anlägg-

ningsenheten inte nått upp till önskad effektivitet. Anläggning 

ändrades till att istället endast innehålla personal ifrån gata och 

servicevaktmästare. Va-anläggarna flyttades till va-enheten. 

En ny servicevaktmästare till matbilskörning/vaktmästartjänst 

har rekryterats. Totalt finns nu 6,5 servicevaktmästare. Orsaken 

till utökat antal servicevaktmästare är de förändringar i tidpunk-

ter när måltiderna skall serveras och behov av mer servicevakt-

mästeri i Sjöängen. 

Nya Sjöängsköket startade under juni 2016. Norrbergaköket och 

gamla Sjöängsköket avslutade sina verksamheter under somma-

ren 2016. Förändringarna har påverkat alla köksenheter och 

inneburit att 27 av 60 personer har bytt arbetsplats under som-

maren 2016. 

Två nya städobjekt har tillkommit under perioden, Sjöängen och 

Åsbrohallen. Driften av Åsbrohallen övertogs av kommunen 

från och med september. I övertagandet ingick övergång av 

städpersonal till kommunen. 

Måluppfyllelse  
 
Inom flera områden arbetar förvaltningen aktivt för att bedriva 

verksamheten på ett sätt som är mindre skadligt för miljön. Sär-

skilt inom måltidsverksamheten beaktas såväl de nationella miljö-

målen som möjligheten till etisk handel. 

 

Måltidsenheten bedriver även ett aktivt arbete för att minska 

mängden kastad mat. 

Framtiden 
Samarbetsformer mellan tekniska förvaltningen och kultur

- och fritidsförvaltningen, särskilt i den mellan anlägg-

ningsenheten och enheten för fritid- och rekreation behö-

ver fortsätta att utvecklas. Det är viktigt att de samord-

ningseffekter som fanns inom den tidigare gata/park-

enheten inte förloras. 

Tekniska kontoret skall ta fram en långsiktig väg– och 

brounderhållsplan så anläggningsenheten får bättre förut-

sättningar för planering. 

I Hammar planeras flytt av köksverksamheten från Lunnagårdens 

kök till Hammars skola när skolan har byggts om. 

 

I samband med integreringen av kostdatasystemet Matilda i eko-

nomisystemet Agresso kommer delar av livsmedelsbudgeten att 

flyttas till beställande verksamheter from 2017. Det innebär att 

beställande enheter får ett direkt kostnadsansvar för sina beställ-

ningar. 

 

Vikariebristen har inte kunnat åtgärdas. Speciellt svårt är det att 

klara bemanningen på helger. Den inrättade resursgruppen hjälper 

till att lösa vikariebehovet men räcker inte till. Behovet är ytterli-

gare tre till fyra personer i resursgruppen. Vikariebristen är en 

stressfaktor som ökar riskerna för långvarig ohälsa och olycksfall 

hos personalen. Det är en arbetsmiljöfråga som måste åtgärdas. 

Vikariesituationen påverkar både antalet sjukskrivningar och stres-

sen att få in vikarier som ska nyintroduceras. 

Tillgänglighet/jämställdhet 
Det nya busstorget i Askersund är anpassat för både rörelsehind-

rade och synskadade. Gång– och cykelstråket längs Parkgatan i 

Askersund har förlängts. 
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Ordförande: Johan Calais (S) 

 

Förvaltningschef: Mårten Eriksson 

(tkr) 2016 2015 2014 

Intäkter 43 093 74 676 79 174 

Kostnader -58 638 -99 586 -116 200 

Varav personalkostnader -35 954 -39 962 -40 976 

Varav kapitalkostnader -5 475 -17 648 -19 539 

Nettokostnader -15 545 -24 910 -37 026 

Budgetram -15 078 -21 577 -32 927 

Budgetavvikelse -467 -3 333 -4 099 



  

                        

Kommunen 

VA-verksamheten 
 

Ekonomi 

Tekniska förvaltningens avgiftsfinansierade verksamheter gör 

ett resultat för 2016 på -547 tkr. 

VA-verksamheten gör ett överskott på 2 977 tkr som avsätts 

till periodiseringsfonden vilket innebär att VA-kollektivet nu 

har en skuld till abonnenterna på 3 472 tkr. 

 

Avfallskollektivet gör ett underskott på 547 tkr vilket beror på 

en förlusttäckning till Sydnärkes kommunalförbund. Det nega-

tiva resultatet kommer inte regleras mot avfallsfonden då det 

anses skattefinansierat. 

Investeringsbudgeten för 2016 var 19 789 tkr. Av dessa har  

6 661 tkr nyttjats vilket ger en nyttjandegrad på 34 %. De stora 

avvikelserna ligger bl.a. i projekten: Återvinningscentral 

(9 873 tkr), Luttank Harge (750 tkr) samt Vattenledning Kajv./

Långängsv. (1 127 tkr). För endast va-verksamheten ligger 

nyttjandegraden på 67 %. 

Årets verksamhet 
Askersunds kommun har totalt 2 944 va-tjänster. 2016-12-31 

var c:a 8 000 personer i Askersunds kommun nyttjare av den 

allmänna va-anläggningen (kommunalt vatten och avlopp). 

 
Tabell: Utdrag ur va-verksamhetens systemstöd 

(anläggningsregister, EDP) . 

x) sökning i EDP för 2015 är inte möjlig då endast ögonblicks-

bild kan ges. 

 

I EDP finns kund, anläggning och tjänst. En kund kan ha en 

eller flera anläggningar, en anläggning kan ha en eller flera 

tjänster. Tjänsterna i sin tur kan endast ha fast årsavgift men 

även lägenhetsavgift, boyteavgift eller tomtyteavgift. 

 
Vatten 

Askersunds kommun har fyra vattenverk som producerar 

dricksvatten. De finns i Harge, Mariedamm, Zinkgruvan och 

Åsbro. Distributionen till abonnenterna sker med hjälp av 13 

tryckstegringsstationer på ledningsnätet där vattentrycket höjs 

med pumpar för att kompensera höjd- och längdförluster. 

Kommunen har också 2 lågreservoarer, 2 högreservoarer samt 

ett vattentorn. 

 

Avlopp 

Kommunen har fem avloppsreningsverk, de finns i Askersund, 

Hammar, Olshammar, Åsbro och Zinkgruvan. Avledning av 

avloppsvatten sker i samtliga tätorter med hjälp av totalt 61 

pumpstationer.  

 

Drift 

VA-enheten sköter drift och underhåll av ovanstående anlägg-

ningar och ansvarar dessutom för byte av vattenmätare hos 

abonnenterna. Under nätter och helger finns personal i bered-

skap för att hantera larm från driftövervaknings-systemet eller 

från allmänheten. Eurofins-laboratorium analyserar dricks-och 

avloppsvatten prover. VA-enheten sköter driften och underhåll 

av ca 41 mil ledningsnät samt utför nybyggnation av vatten-

och avloppsledningar. 
 

 2016 2015 

Totalt antal va-tjänster 2 944 2 925 

antal lägenhetsavgift/boyteavgift 2 998 X) 

antal tomtyteavgift 789 X) 

Framtiden 
Viktiga uppgifter för va-enheten under kommande år är att ge-

nomföra: 

 Förnyelse av ledningsnätet enligt förnyelseplanen 

 Åtgärder enligt vattenförsörjningsplanen 

 Åtgärder enligt saneringsplanen (ovidkommande vatten i 

spillvattennätet) Processförbättringar på avloppsreningsverken. 

 

Finansieringsmöjligheten för anläggningen av ett nytt avloppsre-

ningsverk i Hammar samt överföringsledningar för spillvatten 

från Askersund och Olshammar till det reningsverket skall enligt 

beslut i KOT årligen bedömas i samband med antagande av rå-

budget för kommande år. För 2017 finns inga medel avsatta för 

ett sådant projekt. 
En ökad renoveringstakt av ledningsnät innebär större kostnader 

för arbete, material m.m. och större personalbehov för att planera, 

leda och följa upp arbetet. Kompetens finns inom enheten men 

behöver personalförstärkningar knutna till beställarroll och pro-

jektledning. 
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Resultaträkning VA 

  2016 2015 

Verksamhetens intäkter  25 899 24 471 

Kostnader  -18 879 -17 306 

Avskrivningar  -5 094 -4 513 

Verksamhetens nettokostna-

der 

 1 926 2 652 

Finansiella kostnader  -2 041 -2 652 

Årets resultat  0 0 

Balansräkning 

 2016-12-31 2015-12-31 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska 

anläggningar 

100 080 100 968 

Maskiner och inventarier 5 562 3 299 

Summa anläggningstillgångar 105 642 104 267 

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar 319 176 

 -varav fordran på abonnenterna 0 0 

Summa omsättningstillgångar 319 176 

Summa tillgångar 105 961 104 443 

Eget kapital och skulder   

Skulder   

Långfristiga skulder 99 635 98 911 

Kortfristiga skulder 6 326 5 532 

 -varav skuld till abonnenterna 3 471 495 

Summa skulder 105 961 104 443 

Summa eget kapital och skulder 105 961 104 443 



  

                        

Kultur– och tekniknämnden 

Kultur– fritidsförvaltningen 

 

Ekonomi 
Kultur- och fritidsförvaltningen gör 2016 ett resultat på + 713 

tkr.  

 

Plusresultatet är en kombination av färre bidragsansökningar 

från föreningar än förvaltningen budgeterar för och lägre per-

sonalkostnader på grund av omorganisationen som genomför-

des hösten 2016. I den öppna fritidsverksamheten har det 

ibland varit svårt att få vikarie vid frånvaro. 

 

Budgetramen utökades mellan 2015 och 2016 då ett antal verk-

samheter flyttades från tekniska förvaltningen till kultur- och 

fritidsförvaltningen vilket har påverkat utfallet på både intäk-

terna och kostnaderna. Intäktsökningen beror även på ökad 

uthyrning av båtplatser och lokaler, nya statsbidrag och försälj-

ning av inventarier som inte längre används i verksamheten. 

De ökade kostnaderna beror till största del på de verksamheter 

som överfördes från tekniska förvaltningen. 

Årets verksamhet 

Den omorganisation som påbörjades i och med kommunfull-

mäktiges beslut 2014 har slutförts. Förvaltningen har därmed 

gått från tre till två enheter; fritid och rekreation samt kultur 

och aktivitet. Varje enhet leds av en enhetschef med ansvar för 

ett större antal verksamheter än tidigare. 

Ansvaret för föreningsbidrag har fördelats på fler personer 

inom förvaltningen vilket ger området ett ökat fokus och 

mindre sårbarhet då fler har kännedom om riktlinjer och ruti-

ner. Verksamhetens publika arrangemang samt tjänsten som 

kulturassistent har flyttats till scenkonstavdelningen. Kultur- 

och fritidsförvaltningens uppdrag har på så vis renodlats till att 

omfatta främst erbjudande och främjande av aktiviteter för 

kommuninvånarna. 

 

Kommunens första utegym invigdes under våren och är beläget 

på Solberga Idrottsplats, med närhet till elljusspår och fotbolls-

planer. Gymmet är byggt i trä för att smälta in med omgivning-

en och området är belyst för att öka tryggheten. Stora delar av 

gymmet är tillgänglighetsanpassat med bland annat en handi-

kappanpassad marklyft. 

Med hjälp av medel från Region Örebro län har anläggandet av 

en teknikbana för mountainbike kunnat påbörjas i ett outnyttjat 

område i anslutning till Solberga IP. Arbetet utförs av två an-

ställda på enheten som genomgått en banbyggarkurs. 

 

Det nya huvudbiblioteket i Sjöängen invigdes 11 november av 

författaren Björn Ranelid. Självbetjäning vid utlån och återläm-

ning, samt funktionen meröppet har införts. Meröppet innebär 

att personer över 18 år får tillgång till biblioteket alla dagar 

utanför ordinarie öppettid mellan kl. 07:00 och 22:00.  

 

Under 2016 har en så kallad fritidsbank tillskapats, i samarbete 

med Örebro läns idrottsförbund, och efter initiativ i kultur- och 

tekniknämnden.   
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Kommunen 

Fritidsbankens idé är att ta emot, underhålla och tillhandahålla 

begagnad sport– och fritidsutrustning. Fritidsbanken invigdes 

5 december och är belägen i arbetsmarknadsenhetens lokaler.  

 

Tillgänglighet/jämställdhet 
Tillgänglighetsaspekter genomsyrar verksamheten både i var-

dagen och i de projekt som förvaltningen deltar i eller driver 

själva. I och med flytten till Sjöängen är alla fastigheter inom 

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet tillgängliga för 

rörelsehindrade. Vid investering i anläggningar har den fysiska 

tillgängligheten beaktats, som exempelvis vid anläggandet av 

det nya utegymmet. 

Totalt sett är könsfördelningen relativt jämn bland arbetstagar-

na på Kultur- och fritidsförvaltningen, med något fler kvinnor 

än män. På enheten Kultur och aktivitet är det en större andel 

kvinnor än män som arbetar, särskilt på biblioteket där samt-

liga arbetstagare är kvinnor. På enheten Fritid och rekreation 

är arbetstagarna till övervägande del män. Förvaltningen be-

driver jämställdhetsarbete utifrån kommunens gällande styrdo-

kument. 

 

Framtiden 

En tendens som uppmärksammats de senaste åren är det mins-

kade intresset i traditionella former av ideellt engagemang, 

vilket i hög grad påverkar/kommer att påverka föreningslivet i 

Askersunds kommun. Kultur- och fritidsförvaltningen behöver 

därför följa utvecklingen kontinuerligt och anpassa formerna 

för stöd och främjande verksamhet därefter. 

 

Många av förvaltningens verksamheter bygger på att medbor-

garna frivilligt deltar och besöker dem, vilket gör den känslig 

för trender i samhället, vilka får stor inverkan på dess innehåll 

och utformning. Även digitaliseringens påverkan på ungas 

intressen och vanor innebär stora och ofta snabba förändring-

ar. En avvägning mellan den senaste trenden och vårt gemen-

samma kulturarv är därför viktiga parametrar att ta ställning 

till inför olika beslut. Därtill kan en flexiblare organisation 

behöva utvecklas som klarar att hantera snabba samhällsför-

ändringar. Förvaltningen ser också behov av att utveckla för-

valtningsövergripande samverkan för att tillvarata kommunens 

resurser på ett effektivare sätt. 

(tkr) 2016 2015 2014 

Intäkter 2 097 1 635 1 783 

Kostnader -24 412 -17 951 -18 635 

Varav personalkostnader -10 876 -8 574 -8 610 

Varav kapitalkostnader -924 -806 -848 

Nettokostnader -22 315 -16 317 -16 852 

Budgetram -23 028 -17 219 -17 151 

Budgetavvikelse 713 902 299 

Ordförande: Johan Calais (S) 

 

Förvaltningschef: Rasmus Torngard 



  

                        

Kommunen 

Sydnärkes Byggnämnd 

 

Ekonomin 
Nämnden gör 2016 ett överskott med + 287,7 tkr som fördelar 

sig på de tre medlemskommunerna enligt följande: 

 Askersunds kommun +133,2 tkr 

 Laxå kommun +67,0 tkr 

 Lekebergs kommun +87,5 tkr 

 

Det stora antalet bygglovsärenden har medfört att bygglovsintäk-

terna överstigit budgeterade intäkter med +1 686 tkr vilket mots-

varar drygt 60 % av de förväntade intäkterna. Även  intäkterna 

för sålda detaljplaner översteg budgeten med ca 533 tkr.  

 

På grund av vakanser på personalsidan samt det stora antalet 

ärenden både på bygglovssidan och plansidan har konsultkostna-

derna överstigit budgeten med –1 869 tkr detta har dock täckts in 

av överskottet på personalkostnaderna med + 576 tkr samt av 

intäktsöverskottet enligt ovan.  

Övriga verksamhetskostnader överstiger budgeten med ca 715 

tkr. Uppgradering av mätinstrument och annan utrustning är 

orsaken till överskridandet av budgeten. 

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

lagens samt miljöbalkens mål och med hänsyn till natur- och 

kulturmiljö, främja en hållbar samhällsutveckling som ger män-

niskor en jämlik och god livsmiljö. 

  

Byggnämnden är en specialreglerad nämnd vars åliggande be-

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

viktig roll vid: 

  

 Skyddande och vårdande av befintliga kvaliteter i natur- 

och kulturmiljöer. 

 

 Utveckling av ny, kompletterande bebyggelse och ändrad 

markanvändning. 

 

  Förädling och omdaning av befintliga bebyggelsemiljöer 

för nya bosättningar och verksamheter. 

 
 

Förvaltningen bistår även kommunerna och kommuninvånarna 

inom området mätning med utstakning och inmätningar samt 

underhåll och uppdateringar av primärkartor, framställning av 

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

munerna med drift och underhåll av de geografiska informat-

ionssystemen. 
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Framtiden 
Byggnämnden är beroende av att det byggs i kommunerna. 2017 

fortsätter med en försiktig uppgång i ekonomin i Sverige vilket 

inverkar på byggmarknaden. Det är fortfarande svårt att låna 

vilket är ett villkor för de flesta eftersom det innebär stora kost-

nader att bygga nytt eller bygga om eller till.   

  

Alla tre kommunerna kommer under 2017 att kunna erbjuda ett 

stort antal tomter, många med sjöutsikt. Därför kan förvaltningen 

se positivt på att det ändå kommer att byggas en hel del, vilket 

gör att vi bör kunna komma upp i ca 330 bygglov och få budge-

ten att gå ihop under 2017. Det utförs även en hel del beställ-

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

vilket kommer att hjälpa till med ekonomin. 

 

För tillfället så läggs stora resurser på att arbeta fram det tema-

tiska tillägget till strandnära landsbygdsutveckling (LIS). För att 

möjliggöra dispens från strandskyddet i detaljplaner som ökar 

möjligheten till service i småorter. För att kunna ta fram ett te-

matiskt tillägg för LIS så kräver Boverket och Länsstyrelsen att 

varje kommun har en aktuell översiktsplan. 

Ordförande:  Nils-Olof Tivemyr (C) 

 

Förvaltningschef: Ove Sahl 

(tkr) 2016 2015 2014 

Intäkter 7 980 6 937 6 344 

Kostnader -9 889 -8 813 -7 611 

Varav personalkostnader -5 922 -5 234 -5 043 

Varav kapitalkostnader -175 -249 -146 

Netto kostnader/ intäkter -1 909 -1 536 -1 267 

Budgetram 2 197 1 889 -1 729 

Budgetavvikelse 288 353 462 

Antal bygglov 



  

                        

Kommunen 

Barn– och utbildningsnämnden 

   

 

Ekonomi 
Barn- och utbildningsnämnden uppvisar ett resultat på  

+ 3 229 tkr.  

 

Det har varit ett år med ekonomiskt fokus på statsbidrag 

vilket förklarar en del av överskottet. Två bidragsgivare har 

stor påverkan på ekonomin, Skolverket och Migrationsver-

ket. 

Skolverket 

2016 fick barn- och utbildningsnämnden ett riktat statsbi-

drag från Skolverket på 6 675 tkr för att kommunen tagit 

emot en stor andel nyanlända. Högre intäkter ger högre 

kostnader eftersom statsbidragen från Skolverket ska an-

vändas till att förstärka verksamheterna. Utöver engångsbi-

drag för nyanlända har det hanterats ca 30 olika bidrag från 

Skolverket. 

Migrationsverket 

Statsbidragen från Migrationsverket som används för att 

bedriva skola för nyanlända har från 2015 till 2016 ökat 

med ca 4 900 tkr. Det var främst under våren 2016 som det 

var hårt tryck vilket har avtagit något under hösten 2016. 

Verksamheten är svår att hantera ekonomiskt då nya elever 

kommer och försvinner med kort varsel. Utöver rörligheten 

är det svårt att veta vid vilken tidpunkt som eleven får up-

pehållstillstånd och då är kommunen inte längre berättigade 

till bidrag. 

Drygt hälften av verksamheterna uppvisar plusresultat un-

der 2016 och de har kompenserat de verksamheter som har 

minusresultat. En del av plusresultaten är medvetna omför-

delningar av tilldelad budget och en del kommer från va-

kanta tjänster vilket ger lägre personalkostnader än budge-

terade kostnader.  

Årets verksamhet 
Ur ett nationellt perspektiv presenteras yrkesgrupperna 

förskollärare, lärare i naturvetenskapliga ämnen och mate-

matik, moderna språk samt modersmålslärare allt mer som 

bristyrken. Därtill kan läggas förskolechef/rektor. Så även i 

Askersunds kommun. Under 2016 kom konkurrensen på 

arbetskraft vid rekrytering av behöriga lärare att visa sig allt 

mer. Lönekraven vid nyanställning har stegrats markant på 

kort tid. 

Askersunds kommun har under de senaste åren sökt ett 

antal statsbidrag för att kunna utveckla sina verksamheter 

och fortbilda sin personal. Syftet med bidragen är att ge  

eleverna bättre förutsättningar att nå kunskapsutveckling 

och en högre måluppfyllelse. Statsbidrag som rekvirerats är 

bl a Mattelyftet, Minskade barngrupper samt Lågstadielyf-

tet. De statsbidragsfinansierade insatserna har en utmaning i 

att säkerställa långsiktig hållbar bemanning då finansiering-

en är tidsbegränsad.  

Under höstterminen 2016 genomfördes Lärarlönelyftet. 

Förvaltningen bjöd in de fackliga organisationerna för dia-

log om Lärarlönelyftets fastställda kriterier samt de av ar-

betsgivaren valbara riktlinjer detta nationella statsbidrag 

gav.  

Askersunds kommun valde att både förskollärare, fritidspedago-

ger och lärare fick ta del av Lärarlönelyftet. Askersunds kommun  

kan, tillsammans med kommuner i hela landet, se att rörligheten 

av pedagoger kommit att öka mellan arbetsgivare efter Lärarlöne-

lyftet.  

Framtiden 
Skolverket har presenterat en nationell strategi för digitalisering i 

förskola och skola. De skriver fram att eleverna behöver en god 

förberedelse inför ett alltmer digitaliserat samhälle, likvärdig 

tillgång till digitala verktyg samt ges ökade möjligheter till under-

visning och administration. En digitalisering skulle kräva omfat-

tande kompetensutveckling och omvärldsbevakning innan imple-

mentering och införande skulle komma att ske.  

Förvaltningschef och ekonom kommer inför budgetåret 2018 

arbeta fram en för förvaltningen ny resursfördelningsmodell vil-

ken tar in fler nycklar i sin beräkning av tilldelning av resurser ut 

till respektive skolenhet.  

Tillgänglighet/jämställdhet 
När det gäller insatser på investeringsnivå rör dessa i allmänhet 

våra fastigheter där tekniska förvaltningen står för insatserna. 

De åtgärder som vidtagits inom verksamheten är: 

Samtliga nämndsammanträden är öppna för allmänheten. 

En lättillgänglig lärplattform används i verksamheterna. 

Inköp av läsplattor till barn med läs- och skrivsvårigheter. 

Inköp av speciella programlicenser för barn/elever som i behov 

av särskilt stöd. 

Komplettering av tysta bord i förskolorna. 

Komplettering av höj- och sänkbara skötbord. 

 
Barn- och utbildningsförvaltningen är en kvinnodominerad ar-

betsplats framförallt inom förskolan, årskurs F-5 och administrat-

ion/förvaltningsledning. I årskurs 6-9 är fördelningen jämn mel-

lan kvinnor och män. Vid löneöversynen 2016 lyftes fritidspeda-

goger fram som en yrkesgrupp med osaklig löneskillnad och fick 

extra lönepåslag. Förvaltningen satsar på kartläggning av målupp-

fyllelse – genus och uppmuntrar utbildning till genuspedagog. 

(tkr) 2016 2015 2014 

Intäkter 34 297 18 062 14 782 

Kostnader -211 784 -188 143 -178 915 

Varav personalkostnader -141 650 -127 230 -120 064 

Varav kapitalkostnader -1 039 -1 836 -1 571 

Nettokostnader -177 487 -170 081 -164 132 

Budgetram 180 716 171 688 162 884 

Budgetavvikelse 3 229 1 607 -1 248 
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Ordförande: Ronny Larsson (S) 

 

Förvaltningschef: Vendela Lehn 



  

                        

Kommunen 

Socialnämnden 

 

 

Ekonomi 
Socialnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse på 1,0 mkr. 

Nettokostnaderna har ökat med 9,2 mkr eller 4,1 % jämfört med 

föregående år. 

 

Äldreomsorgen har en negativ budgetavvikelse på 5,4 mkr. De 

största negativa avvikelserna återfinns inom hemtjänst och kort-

tidsvård.  

 

Verksamheten för insatser enligt Lagen om särskilt stöd och ser-

vice för funktionshindrade (LSS) har ett underskott på 0,8 mkr 

främst hänförligt till ett nystartat boende för barn.  

 

Individ- och familjeomsorgen redovisar en positiv budgetavvi-

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

kostnader för ekonomiskt bistånd är lägre än budgeterat medan 

missbruksvården för vuxna är högre än budgeterat.  

 

Flyktingverksamheten bedrivs inom ramen för de bidrag som 

erhålls från Migrationsverket 

 

Årets investeringsmedel har använts för utbyte av sängar och 

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

verksamhetssystem, Phoniro och social dokumentationslösning 

har endast delvis använts under året då dessa projekt fortsätter 

under 2017. 

 Årets verksamhet 

Verksamheten under året har karaktäriserats av en rad olika pro-

jekt. 

 

Inom socialförvaltningen pågår arbete med ett kvalitetsledningssy-

stem. Arbetet som ska genomsyra hela förvaltningen, ska använ-

das för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verk-

samhetens kvalitet. En värdegrund är framtagen och arbetet för att 

implementera den i verksamheten pågår. 

 

Ett mottagningsteam i samverkan med andra myndigheter har 

startat under året. Teamets syfte är att få ut långtidsarbetslösa 

ungdomar i arbete eller studier. 

 

Under året har en fortsatt utveckling av försteget skett. Försteget 

ska syfta till att öka möjligheter till meningsfull sysselsättning för 

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

den reguljära arbetsmarknaden. 

 

Ett nytt boende för barn, Rosen, startades under året. 

Måluppfyllelse 
Inom socialförvaltningen pågår ett ständigt arbete för att verksam-

heterna ska utvecklas och säkras kvalitetsmässigt. Det ska leda till 

att Askersunds kommun ska bli en attraktiv plats för alla att bo på, 

men även att socialförvaltningen ska vara en bra och attraktiv 

arbetsgivare. 

 

För att kunna gå mot måluppfyllelse bedriver förvaltningen ett ak-

tivt systematiskt kvalitetledning– och patientsäkerhetsarbete. 

Andra viktiga beståndsdelar för att gå mot måluppfyllelse är att 

skapa delaktighet och förankring av en god värdegrund bland med-

arbetarna. 

Förvaltningens arbete ska också genomsyras av ett rehabiliterande 

förhållningssätt där man tar tillvara och utvecklar det friska. 

Ett ständigt arbete pågår för att förbättra arbetsmiljön och minska 

sjukfrånvaron bland medarbetarna. 

Tillgänglighetsarbete/Jämställdhet 
Arbetet med att ta fram skriftlig information om förvaltningens 

olika verksamheter fortsätter. 

De lokaler som förvaltningen bedriver verksamhet i idag är tillgäng-

lighetsanpassade. Detta är ett arbete som har pågått under de senaste 

åren. 

Förvaltningen är representerade i kommunens tillgänglighet– och 

jämställdhetsgrupper där ett aktivt arbete med frågorna sker. 

Framtiden 
En viktig framtida fråga kommer att vara hur förvaltningen ska 

kunna rekrytera och behålla värdefulla medarbetare. Ett flertal yr-

kesgrupper inom förvaltningens verksamheter är idag och under de 

närmaste åren bristyrken. 

 

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

ras även för övergång till digitala larm och mobil dokumentation för 

sjuksköterskor och arbetsterapeuter. 

 

En utvecklad dokumentation IBIC, individens behov i centrum 

kring biståndsbedömning kommer att införas under 2017. Utifrån 

bedömningen kan de insamlade uppgifterna överföras till brukarens 

genomförandeplan. Värdet ligger i att alla brukare får en bedömning 

som utgår ifrån brukarens behov och att de tydliggör insatserna och 

hur de ska utföras. 

 

Arbetet fortsätter för att planera för ett nytt vård– och omsorgsbo-

ende i kommunen. 

 

I hemtjänsten och hemsjukvården ska ett mobilanpassat teknikstöd 

införas. Syftet är att personalen ska kunna dokumentera direkt i 

(tkr) 2016 2015 2014 

Intäkter 88 338 58 628 47 688 

Kostnader -324 778 -285 862 -262 623 

Varav personalkostnader -219 417 -194 711 -181 749 

Varav kapitalkostnader -925 -898 -755 

Nettokostnader -236 440 -227 234 -214 935 

Budgetram 235 473 215 931 205 625 

Budgetavvikelse -967 -11 303 -9 310 
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Ordförande: Siv Ahlstrand (S) 

 

Förvaltningschef: Maria Ståhl 



  

                        

Bolag, förbund och gemensamma nämnder 

Verksamheten i bolag ,förbund och gemensamma nämnder 
 

 

Askersundsbostäder AB 
 

 

 

 

 

 

 

Askersundsbostäder är kommunens helägda bostadsbolag.  

Bolaget har under året varit ansluten till Sveriges Allmännyttiga 

Bostadsföretag (SABO). 

Arbetsgivarorganisationen är Fastigo. 

 

Fastighetsbestånd 
Uthyrningsbar bostadsyta uppgick under året till 63 092m2  

(62 399 föregående år)  samt 5 284 m2 (5 444)  lokalyta. Antalet 

lägenheter var 924 (945).   

 

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

en. Det genomsnittliga antalet outhyrda lägenheter under året har 

varit 5 (10).  Hyresbortfallet uppgick till 0,5 mkr (0,9)  vilket mot-

svarar 1,1% (1,6) av hyresintäkterna. Hyresmarknaden har under 

2016 varit stabil med låg vakansgrad. 

 

Hyresutveckling 
Hyrorna höjdes 2016 med 0,5 %  och hyresförhandlingen för 2017 

resulterade i att hyrorna höjs med 0,65 %. 

 

Övrigt 
Bolaget har under 2016 förvärvat 13 500 kvm mark i kvarteret 

Norra Bergen Askersund. Vid kvarteret Repslagaren i Askersund 

har under året påbörjats ombyggnation i fastighet till ensamkom-

mande flyktingbarn. 

Ombyggnationen av Fågelvägen har pågått under hela året, den 

första etappen omfattande tre hus blev klar. Upphandlingen av 

etapp 2 har genomförts 2016 och ombyggnationen påbörjades 

under slutet av året. 

Det första året av förvaltande av kommunens verksamhetslokaler 

på 47 000 kvm, har förlöpt enligt plan.  

 

Ekonomi 
Årets resultat uppgår till -472 (-457) tkr. Bolagets balansomslut-

ning uppgår till 397,4 mkr (375,7) . Det egna kapitalet uppgår till 

52,8 mkr (53,3) och låneskulden 317,2 mkr (295,2). 

 

Framtid 
Bolaget verkar på en marknad i balans. Med en växande befolk-

ning kommer behovet av nya och attraktiva bostäder att finnas och 

bolaget ska vara en aktiv part i den processen. 
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Ordförande:   Rolf Karlsson (S) 

 

VD: Anders Gustafsson 

 

Ägarandel: 100 % 

Resultaträkning 

  2016 2015 

Intäkter  104 473 66 664 

Kostnader  -92 579 -53 677 

Avskrivningar  -9 599 -8 686 

Rörelseresultat  2 295 4 301 

Finansiella poster  -5 138 -5 793 

Resultat före disp o skatt  -2 843 -1 492 

Dispositioner och Skatt  2 371 1 034 

Årets resultat efter skatt  -472 -457 

Balansräkning 

 2016-12-31 2015-12-31 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska 

anläggningar 

362 285 338 493 

Maskiner, inventarier och pågående 

investeringar 

21 266 26 886 

Finansiella anläggningstillgångar 163 182 

Summa anläggningstillgångar 383 714 365 562 

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar 12 550 8 374 

Lager 268 292 

Kassa och bank 864 1 511 

Summa omsättningstillgångar 13 682 10 177 

Summa tillgångar 397 396 375 739 

Eget kapital och skulder   

Eget kapital 52 848 53 320 

Obeskattade reserver 5 230 7 601 

Avsättningar 0 0 

Skulder   

Långfristiga skulder 317 216 295 216 

Kortfristiga skulder 22 102 19 602 

Summa skulder 339 318 314 818 

Summa eget kapital och skulder 397 396 375 739 



  

                        

Bolag, förbund och gemensamma nämnder 

 
 

 Askersunds Industrifastig-

heter AB 
 

 

 

 

 

 

 

Askersunds Industrifastigheter är helägt av Askersunds kommun 

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

ringsverksamhet.  

 

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

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

Bolaget hade inga vakanser under året. 

 

Fastigheten på Parkgatan 15 har underhållits enligt plan, ett 

mindre kallgarage samt ca  20 uppställningsplatser har färdigställts 

där under året. På Metallvägen 8 i Åsbro har bolaget genomfört en 

tillbyggnad på ca 1 500 m2 som blev färdig för inflyttning förra 

årsskiftet. 

 

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

som ska prioriteras gällande yttre underhåll. 

Askersunds Logistikfastigheter AB kan vara en risk för bolaget 

men efter refinansiering får risken anses vara något lägre. 

En betydande risk är vakanser i fastigheten Parkgatan 15. 

Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt 

risker för anläggnings/fastighetsskador. Dessa risker hanteras 

genom efterlevnad av finanspolicy, systematisk kreditbedömning 

samt fullvärdeförsäkring av anläggningarna/fastighetsbeståndet 

 

Ekonomi 
Årets resultat uppgår till 46 tkr (29) tkr. Balansomslutningen är 

51,9 (55,3) mkr. Det egna kapitalet uppgår till 9,8 (9,8) mkr och 

låneskulden till 40,0 (43,5) mkr. 
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Ordförande:  Per Eriksson (S) 

 

VD: Anders Gustafsson 

 

Ägarandel: 100 % 

Resultaträkning 

  2016 2015 

Intäkter  4 435 3 692 

Kostnader  -2 812 -2 244 

Avskrivningar  -1 115 -875 

Rörelseresultat  508 574 

Finansiella poster  -462 -545 

Årets resultat före skatt  46 29 

Dispositioner och skatt  0 0 

Årets resultat efter skatt  46 29 

Balansräkning 

 2016-12-31 2015-12-31 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 

Mark, byggnader och tekniska anlägg-

ningar 

34 475 34 494 

Finansiella anläggningstillgångar 12 222 12 879 

Summa anläggningstillgångar 46 697 47 385 

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar 1 272 4 317 

Kassa och bank 3 885 3 617 

Summa omsättningstillgångar 5 157 7 934 

Summa tillgångar 51 853 55 319 

Eget kapital och skulder   

Eget kapital 9 845 9 798 

Obeskattade reserver 0 0 

Skulder   

Långfristiga skulder 40 000 43 500 

Kortfristiga skulder 2 009 2 021 

Summa skulder 42 009 45 521 

Summa eget kapital och skulder 51 853 55 319 



  

                        

Askersunds Kommun-

fastigheter AB 
 

 

 

 

 

 

Årets verksamhet 

I december 2015 försåldes marken som enligt upprättad detaljplan 

har ändamålet bostäder, gator samt idrott. 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: byggnaderna avseende bowling, gym samt kontoret. 

Verkstaden 6: Parkering i anslutning till Smedjan samt slänt.  

Verkstaden 11: Smedjan. 

 

Under året har Verkstaden 6 som sista område sanerats. Detta 

markområde var det område som hade en mycket hög andel olja i 

marken och sanering har endast varit möjlig att göra till den nivå 

som gäller för parkeringsändamål. Området är färdigsanerat och 

parkeringsplatserna är uthyrda, förutom två stycken där det finns 

funderingar på att istället uppföra en mindre byggnad innehållande 

soprum.  

Verkstaden 11, Smedjan, har renoverats exteriört beträffande tak, 

fönster och väggar och fasaden har putsats och färgats in i samma 

kulör som övriga byggnader. Lokalen hyrs ut som förråd men 

under 2017 ska olika användningsområden belysas. 

 

Verkstaden 1, O`learys drabbades av konkurs under våren 2016, 

vilket innebar hyresförluster i storleksordningen 300 tkr. En ny 

hyresgäst började sin verksamhet i september som övertog hyres-

kontraktet med identiska villkor. Kontoret började renoveras på 

plan 1, där taxi har hyrt halva ytan. De flyttade in 27 december. 

Även den andra halvan av plan 1 har under 2017 fått en ny hy-

regäst som planerar att flytta in i maj 2017. Därmed är samtliga 

lokaler uthyrda. 

 

Framtida utveckling  
Att utveckla ett förfallet industriområde till ett attraktivt område 

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

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

liga ansvaret att transportera bort mer eller mindre farliga ämnen 

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

råde som strandparken och Vättern utgör. Detta är nu avklarat och 

byggnationen av den första etappen bostäder pågår för fullt. Även 

nästa etapp som innehåller 30 lägenheter har försäljningsstart i 

mitten av mars 2017. Det finns även ett intresse för den sista etap-

pen som innehåller ca 34 lägenheter. Totalt innebär det ca 80 lä-

genheter.  

 

Det finns en stor efterfrågan på bostäder i centrala Askersund och 

byggnationen av Västra Strandparken utgör en viktig del i 

Askersunds utveckling. Av den anledningen har bolaget i decem-

ber 2015 försålt marken rörande bostadsändamål samt den del som 

enligt detaljplanen är avsedd för idrottshall. Utvecklingen av bo-

städer här i anslutning till verksamhetslokalerna kommer med all 

sannolikhet även medföra positiva värden för de som bedriver sina 

verksamheter i dessa.  

 

Ordförande:            Per Eriksson (S) 

 

VD:           Madeleine Andersson 

 

Ägarandel:              100 %  

Bolag, förbund och gemensamma nämnder 

Resultaträkning 

  2016 2015 

Intäkter  1 939 4 195 

Kostnader  -979 -901 

Avskrivningar  -1 362 -1 235 

Rörelseresultat  -403 2 136 

Finansiella poster  -780 -1 008 

Årets resultat före skatt  -1 183 1 127 

Dispositioner och skatt  0 0 

Årets resultat   -1 183 1 127 

Balansräkning 

 2016-12-31 2015-12-31 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar 54 113 52 634 

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 

Summa anläggningstillgångar 54 113 52 634 

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar 693 339 

Kortfristiga placeringar 0 0 

Kassa och bank 1 187 5 171 

Summa omsättningstillgångar 1 880 5 510 

Summa tillgångar 55 993 58 144 

Eget kapital och skulder   

Eget kapital 4 185 2 138 

-varav årets resultat -1 183 1 127 

Avsättningar 0 0 

Skulder   

Långfristiga skulder 50 550 51 879 

Kortfristiga skulder 1 259 4 127 

Summa skulder 51 809 56 006 

Summa eget kapital och skulder 55 993 58 144 
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Sydnärkes utbildningsförbund 
 

 

 

 

 

 

 

Ekonomi 
Resultatet för förbundet för 2016 är något högre än antagen budget 

som för 2016 innebär ett resultat på 1 260 tkr (409 tkr) det är 851 

tkr högre än föregående år. Utfallet är högre än den nollresultats-

budget som antogs för 2016.  

Förbundets intäkter har ökat väsentlig jämfört med föregående år 

och budget. Den stora ökningen beror på ökade statsbidrag till 

gymnasieskolan samt även en ökad försäljning av verksamhet till 

såväl medlemskommuner som andra kommuner. Ökningen av den 

interkommunala ersättningen beror på ökat antal elever från icke 

medlemskommuner och när det gäller den ökade försäljningen till 

medlemskommunerna så består den i ökad uppdragsförsäljning 

samt ökad SFI-utbildningsverksamhet. Statsbidragsökningen beror 

bland annat på lärarlönelyftsatsningen som beslutats nationellt, 

ökad lärlings utbildning, APL- och ESF-projekt samt ett ökat antal 

lärare som läst till behöriga yrkeslärare under året vilket tillfört 

förbundet ökade statsbidrag.  

Även kostnaderna har ökat väsentligt jämfört med föregående år 

och budget. Verksamheten har växt och antalet elever har ökat 

vilket även inneburit ett ökat behov av personal. Det är främst 

personalkostnader som är den enskilt största orsaken till de ökade 

kostnaderna. Därtill kommer den fortsatta satsningen på 1 till 1 

( IPads till samtliga elever vid skolstart ) för eleverna.  

Avskrivningarna har ökat jämfört med föregående år vilket främst 

beror på de större anläggningsmaskin- och lastbils investeringar 

som gjordes under slutet av år 2015 och som nu under 2016 belas-

tar förbundets avskrivningar med helårseffekt.  

 

Årets verksamhet 

Elevantalet har ökat kraftigt under året vid såväl Alléskolan som 

Allévux. Som en följd av detta har året präglats av ett intensivt 

arbete för att rekrytera personal. 31 december 2015 fanns det 323 

medarbetare inom förbundet (310 årsarbetare) 31 december 2016 

är motsvarande siffror 352 (342 årsarbetare). Lärare utgör en stor 

andel av de 23 nya medarbetarna, men även assistenter, administ-

ratörer och skolledare har rekryterats under året.  

Den konkurrens om medarbetare, inte minst lärare, som uppmärk-

sammats på olika håll i landet har förbundet tidigare inte upplevt. 

Under året har det dock visat sig att det har varit svårt att rekrytera 

kompetenta medarbetare inom viss områden, och utmaningen att 

vara en attraktiv arbetsgivare har intensifierats.  

Att erbjuda tillräckligt med undervisningslokaler och arbetsrum 

har varit en stor utmaning under året. Sedan år 2012 hyr förbundet 

mobila paviljonger på Alléområdet om cirka  

2 500 kvadratmeter. Detta var en lösning som planerades för en 

kortare period om 2-3 år, men har till följd av det ökande elevanta-

let inte kunnat avyttras.  

Antalet nyanlända ungdomar har ökat snabbt, och verksamheten 

har sattas på prov för att kunna erbjuda en bra utbildning även för 

denna målgrupp. Rekrytering av personal och att hitta bra lokal-

lösningar har varit ett prioriterat uppdrag under hela året.  

Ordförande:            Ronny Larsson (S) 

 

Förbundschef:         Marie Kilk 

 

Ägarandel:              31,1 %  

Bolag, förbund och gemensamma nämnder 

Resultaträkning 

  2016 2015 

Intäkter  121 638 99 189 

Kostnader  -299 921 -275 910 

Avskrivningar  -8 543 -7 570 

Verksamhet nettokostnad  -186 826 -184 291 

Medlemsbidrag  189 400 186 600 

Finansiella intäkter  43 96 

Finansiella kostnader  -1 357 -1 996 

Årets resultat före skatt  1 260 409 

Balansräkning 

 2016-12-31 2015-12-31 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar 134 859 137 331 

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 

Summa anläggningstillgångar 134 859 137 331 

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar 31 043 26 904 

Kortfristiga placeringar 0 0 

Kassa och bank 50 323 38 334 

Summa omsättningstillgångar 81 366 65 239 

Summa tillgångar 216 225 202 569 

Eget kapital och skulder   

Eget kapital 27 121 25 861 

-varav årets resultat 1 260 409 

Avsättningar 23 350 23 412 

Skulder   

Långfristiga skulder 112 000 112 000 

Kortfristiga skulder 53 754 41 296 

Summa skulder 165 754 153 296 

Summa eget kapital och skulder 216 225 202 569 
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Bolag, förbund och gemensamma nämnder 

 
 

 

Nerikes Brandkår 
 

 

 

 

 

 

 

Ekonomi 
Resultatet för 2016 visar ett underskott på -519 tkr, vilket är bra 

om det beaktas att pensionskostnaderna översteg budget med  

-1 657 tkr. Bortsett från pensionskostnaderna blir resultatet istället 

ett överskott på 1 138 tkr. Av detta överskott är nästan hälften 

reavinster, till följd av försäljning av äldre bilar som blivit ersatta 

av nya, resterande del, 611 tkr är det resultat som verksamheten 

har presterat. 

 

Årets verksamhet 
I likhet med tidigare år är det både stora och små händelser som 

lämnar avtryck, men det som utmärker just 2016 är de flertal för-

ändringar som skett både inom förbundet och nationellt. Året in-

leddes på ett tråkigt sätt då tre kollegor ute i landet miste livet i 

samband med räddningsarbete på väg. Händelserna skakade hela 

brandsverige och har lett till att förbundet har sett över sitt förhåll-

ningssätt och sina rutiner för arbete på väg. 

Flera utmaningar har prövat organisationen under året bland annat 

sjösattes en ny dagtidsorganisation med flera nya medarbetare, 

vilket innebar att rutiner och arbetssätt behövde förändras. Vid 

halvårsskiftet byttes även verksamhetssystem. Dessutom befinner 

sig förbundet mitt i ett generationsskifte där så många som en 

fjärdedel har möjlighet att gå i pension under de närmsta åren. 

Stora pensionsavgångar innebär att stor erfarenhet och kompetens 

försvinner – samtidigt som det skapar nya möjligheter och gör 

utrymme för förändringar! 

 

Under 2016 larmades räddningstjänsten till 2 973 händelser, vilket 

i genomsnitt innebär fler än åtta händelser/dygn och 304 fler än 

2015. Vanligaste händelser är trafikolyckor 519 (509*), brand i 

byggnad 346 (312), brand ej i byggnad 406 (307), automatiska 

brandlarm 973 (936) samt utsläpp av farligt ämne 104 (62). 
*statistik från år 2015 
 

Måluppfyllelse 
Av de elva uppsatta prestationsmålen har två uppnåtts per 2016-12

-31. Det arbete som har påbörjats under 2016 kommer troligen att 

visa sig i större måluppfyllelse längre fram - då tidsrymden ett år 

är förhållandevis kort. Flera av förbundets mål är högt ställda med 

syfte att båda utmana och skapa fokus på viktiga frågor. 

 

Tre av fyra finansiella mål har uppnåtts och verksamhetsmålet 

kopplat till god ekonomisk hushållning har även det uppnåtts. 

 

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

formera utbildningssystemet för all personal. Det är också angelä-

get att brandpersonalen får tillgång till utbildning med geografisk 

närhet. Idag tillhandahåller Myndigheten för Samhällsskydd och 

Beredskap (MSB) en skola i Skåne och en i Norrland, vilket inte 

är någon bra modell trots att vissa kurser läggs ut i landet. I framti-

den vore det istället önskvärt att all räddningspersonal i beredskap 

kan få sin utbildning inom regionen, eller inom den egna kåren. 
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Ordförande:            Ameer Sachet (S) 

 

Förbundschef:         P-O Staberyd 

 

Ägarandel:              3,7 % 
Resultaträkning 

  2016 2015 

Intäkter  19 829 15 528 

Kostnader  -162 959 -149 888 

Avskrivningar  -6 667 -6 315 

Verksamhet nettokostnad  -149 797 -140 675 

Kommunbidrag  150 067 143 626 

Finansiella intäkter  34 483 

Finansiella kostnader  -823 -1 384 

Årets resultat före skatt  -519 2 050 

Balansräkning 

 2016-12-31 2015-12-31 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar 57 787 47 908 

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 

Summa anläggningstillgångar 57 787 47 908 

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar 9 554 10 119 

Kortfristiga placeringar 31 200 44 265 

Kassa och bank 17 030 11 178 

Summa omsättningstillgångar 57 784 65 562 

Summa tillgångar 115 571 113 470 

Eget kapital och skulder   

Eget kapital 14 439 14 958 

-varav årets resultat -519 2 050 

Avsättningar 78 974 72 828 

Skulder   

Långfristiga skulder 617 1 162 

Kortfristiga skulder 21 541 24 522 

Summa skulder 22 158 25 684 

Summa eget kapital och skulder 115 571 113 470 



  

                        

Bolag, förbund och gemensamma nämnder 

 
 

 

Sydnärkes Kommunalförbund 
 

 

 

 

 

 

Ekonomi 
Resultatet för 2016 uppgår till +181 tkr före extraordinära poster 

vilket är 210 tkr sämre än budget och 1 351 tkr sämre än 2015.  

Intäkterna är drygt 1,1 mkr bättre än 2015 medans kostnaderna har 

ökat med drygt 2,5 mkr jämfört med föregående år. 

Den främsta orsaken till den kraftiga kostnadsökningen beror på 

att avtalen kring bortforsling och omhändertagande av avfall blivit 

väsentligt dyrare. 

 
Askersund redovisar  en nettokostnad, 2016, på 567 tkr  mot 

budgeterade 712 tkr, sålunda 145 tkr bättre än budget.  

 

Årets verksamhet 
Under det andra året har arbetet fortsatt med att finna former för 

det fortsatta arbetet, bla med utveckling av rutiner till stöd i verk-

samheten.  

Utsortering av matavfall i Hallsberg infördes under året och star-

ten var första juli. Utsortering görs på samma sätt som i övriga 

kommuner, dvs genom användning av grön plastpåse för optisk 

sortering Inför och i samband med införandet bedrevs ett intensivt 

arbete med information och praktiska åtgärder.  

 

Detaljprojekteringar pågår för en ny återvinningscentral i 

Askersund. Centralen planeras att öppnas under sommar/höst 

2017. Ett alternativ som ingår i projekteringen av anläggningen är 

att den ska kunna vara tillgänglig även när den är obemannad. 

Tillgängligheten kan därför öka avsevärt samtidigt som behovet av 

att ha personal på plats minskar.  

Under 2016 har arbetet med att ta fram ny renhållningsordning för 

förbundets medlemskommuner intensifierats. Samtliga delar om-

fattar åren 2017-2020. Renhållningsordningen kommer att över-

lämnas till kommunerna för beslut.  

 

Plockanalyser under året visar på en god sortering av matavfall. 

Andelen farligt avfall och elektronikavfall var glädjande låg däre-

mot finns mycket förpackningar  i restavfallet. 

 

Måluppfyllelse 
Först inför 2017 har direktionen beslutat om mål. De mål förbun-

det har att följa är målen i kommunernas befintliga avfallsplaner. 

Till dessa mål finns beslutade aktiviteter där förbundet, i den ut-

sträckning ansvaret för genomförandet åvilar förbundet, kommer 

att genomföra dessa.  

De nationella och regionala miljömålen Begränsad miljöpåverkan, 

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

det i sin verksamhet ska sträva mot att uppfylla. 

 

Framtiden 
Målsättningen är att förbundet på sikt ska ha en så likriktad taxa 

som möjligt för samtliga ingående kommuner. Detta arbete behö-

ver göras stegvis och varje år.  

En inriktning på det framtida avfallsarbetet är, som tidigare 

nämnts, att minska mängden avfall och att öka återanvändning och 

återvinning.  
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Ordförande:            Wendla Thorstensson (C) 

 

Förbundschef:         Leif Welander 

 

Ägarandel: 27,99 % 
Resultaträkning 

  2016 2015 

Intäkter  39 290 38 159 

Kostnader  -38 274 -35 727 

Avskrivningar  -782 -787 

Verksamhet nettokostnad  234 1 645 

Finansiella intäkter  116 30 

Finansiella kostnader  -169 -143 

Årets resultat före eo poster  181 1 532 

Avgår till resultatutjämning  -708 -2 847 

Justering Askersunds kn  527 1 315 

Årets resultat  0 0 

Balansräkning 

 2016-12-31 2015-12-31 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar 3 028 1 536 

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 

Summa anläggningstillgångar 3 028 1 536 

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar 6 529 14 604 

Kortfristiga placeringar 0 0 

Kassa och bank 17 451 16 535 

Summa omsättningstillgångar 23 980 31 138 

Summa tillgångar 27 008 32 675 

Eget kapital och skulder   

Eget kapital 0 0 

-varav årets resultat 0 0 

Avsättningar 0 2 923 

Skulder   

Långfristiga skulder 904 1 484 

Kortfristiga skulder 26 104 28 268 

Summa skulder 27 008 29 752 

Summa eget kapital och skulder 27 008 32 675 

En likartad taxa innebär också att utbudet av tjänster är 

densamma i alla kommuner. Här pågår ett arbete med ut-

veckla servicen till kommuninnevånarna och i det utbudet 

av tjänster.  
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Sydnärkes miljönämnd 
Ekonomi 
2016 års utfall är ett nollresultat. Kostnader och intäkter är periodi-

serade till årsbokslutet 31 december. Intäkterna blev på totalt 

4 913 tkr. Det är 250 tkr sämre än budget. Intäkterna för tillsyn 

enligt miljöbalken blev 242 tkr bättre än budget och tillsyn enligt 

livsmedelslagen blev 62 tkr sämre än budget. En tillfällig förstärk-

ning på handläggarsidan är bakgrunden till intäktsökningen. Kost-

naden för arbetskraft slutredovisades 402 tkr bättre än budget. Den 

största orsaken var en sjukskrivning som ej ersatts inom förvalt-

ningen samt vakant miljöchefstjänst del av året. Kostnader för 

lokaler, systemkostnader, kontorsmaterial osv blev 148 tkr bättre 

än budget. 

 

Årets verksamhet 

Livsmedelskontrollerna utfördes utöver plan. 

Miljötillsynen följde den av nämnden beslutade tillsynsplanen. För 

B-objekten har miljörapporterna granskats och tillsyn utförts på de 

flesta objekt. Målet var dock något större än de resurser som fanns 

tillgängliga. Tillsynen har ändå utförts på ett sådant sätt att målen i 

miljöbalken uppnåtts. 

Inom hälsoskyddet har det varit ett extra fokus på förskolor och 

skolor. För att flytta fram positionerna inom hälsoskyddet har mil-

jönämnden beslutat att anställa ytterligare en inspektör för 2017. 

Tjänsten finansieras utan att kommunbidragen behöver öka. 

Inventeringen av enskilda avlopp fortsätter och målet med 200 

inventerade avlopp uppnåddes. Nämnden beslutade att inventering-

en kommer att behöva fortsätta ett flertal år framöver och de två 

tjänsterna som behövs för detta görs om till tillsvidareanställningar. 

Tjänsterna finansieras genom avgifter. 

Miljöförvaltningen är både en resurs för kommunerna och tillsyns-

myndighet när det gäller sanering av förorenade områden. Under 

året har det varit särskilt fokus på Rönneshytta och Askersund 

läderfabrik. 

 

Framtiden 

Miljönämnden har för perioden 2017-2019 antagit fram en tillsyns-

plan enligt miljöbalken och en kontrollplan som beskriver planerad 

kontroll enligt livsmedelslagen. Dessa planer beskriver planerad 

tillsyn med antalet besök som kommer att utföras under året på 

både livsmedelsanläggningen och miljöfarlig verksamhet. I detta 

ingår dessutom de naturvårdsobjekt som finns utpekade och som 

kräver tillsyn. 

Livsmedelstillsynen kommer att bedriva projektvis på olika 

branscher. Med det upplägget effektiviseras tillsynen genom att 

kraven på olika branscher identifieras och tillsynen på plats blir 

lika oavsett företag. Vi kommer dessutom att delta i ett läns projekt 

avseende Ekologisk mat i butik.  Intervallet på kontrollerna be-

stäms av den riskklassificering som sker. Antalet kontroller under 

2017 planeras till 200 stycken. 

Tillsyn fokuseras på objekt som betalar årlig tillsynsavgift. Målet 

är att samtliga B-objekt (tillståndspliktiga) ska ha ett årligt tillsyns-

besök och C-anläggningar ett tillsynsbesök vartannat år. Tillsyn 

kommer också bedrivas på objekt som betalar timavgift. 

Inventering av enskilda avlopp kommer att fortsätta med fokus på 

Svartåns avrinningsområde. Arbetet med att inventera Svartåns 

avrinningsområde beräknas bli klart under 2018 med nuvarande 

intensitet. Under 2017 behöver nämnden ta ett beslut om vilket 

vattenområde som skall inventeras Svartån.  

Taxe- och avgiftsnämnden 
Ekonomi 
Totalt kommer Taxe- och avgiftsnämnden att gå med nollresultat. 

Samtliga taxeintäkter utbetalas månadsvis till respektive kom-

mun. Det eventuella över- eller underskott avseende administrat-

ion såsom personalkostnader, IT-kostnader och liknande flyttas 

över till nästkommande år. 

Intäkterna för hemtjänstavgifter har under året ökat med 13,8 mkr 

mot föregående års utfall, en ökning på 12,2 %. Orsaken är att 

antalet brukare som betalar högsta avgift ökar och att andelen 

avgiftsbefriade brukare minskar. 

 

Årets verksamhet 

Idag sköter nämnden 3 830 brukares avgifter uppdelade på sju 

olika kommuner som medlemmar. 

Under året har samtliga sju medlemskommuner valt att följa den 

lagändring i socialtjänstlagen som innebär att maxtaxan höjdes 

från 1:a juli. 

 

Det kan konstateras att samverkan i taxe– och avgiftshandlägg-

ning har fört med sig en rad fördelar: 

 

 Ökad service och tillgänglighet till kommuninvånarna. 

 Höjd kompetens och rättssäkerhet. 

 Pålitlig fakturahantering. 

 

Nyckeltal  
Snittavgift för hemtjänstavgiften i särskilt boende: Hemtjänstav-

giften inom särskilt boende är beroende på brukarnas avgiftsut-

rymme, som i sin tur bland annat beror på brukarnas enskilda 

inkomster, bostadstillägg, bostadskostnader samt matkostnader. 

Denna siffra kan variera stort mellan olika brukare och över tid, 

beroende på vilka brukare som bor på särskilt boende. Genom-

snittet för taxe- och avgiftsnämndens geografiska område är  

1 086 kr/månad, en höjning av avgiften i jämförelse med 2015 

med 164 kr/mån. Kumla, Laxå och Lekeberg ligger över områ-

dets snittavgift medan övriga medlemskommuner ligger under. 

 

Snittavgift för hemtjänstavgiften för personer med hemtjänstinsat-

ser: Hemtjänstavgiften för boende i ordinärt boende är bland 

annat beroende på brukarnas avgiftsutrymme, som i sin tur beror 

på brukarnas enskilda inkomster, bostadstillägg, bostadskostnader 

samt eventuell nyttjande av kommunens mattjänst. Denna siffra 

kan variera stort mellan olika brukare och över tid, beroende på 

vilka brukare som finns inom hemtjänsten. Genomsnittet för taxe- 

och avgiftsnämndens geografiska område är 1 423 kr/månad vil-

ket innebär en höjning med 180 kr/mån jämfört med 2015. När 

det gäller snittavgiften för de boende på särskilt boende är det 

Askersund, Vingåker, Degerfors och Lekeberg som ligger över 

områdets snitt. 
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Sydnärkes Lönenämnd 
 

Ekonomi 
Det ekonomiska resultatet för 2016 blev ett överskott på 

50 tkr. 

På grund av viss dubbelbemanning i samband pensionsav-

gångar redovisas ett underskott på personalkostnader.  

Detta har kompenserats genom ökade intäkter från med-

lemskommunerna. 

 

Årets verksamhet 

Sydnärkes lönenämnd bedriver lönearbete för sex kommu-

ner, Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Ljusnarsberg och 

Lekeberg samt pensionshantering för dessa kommuner. 

Dessutom bedrivs lönearbete för Sydnärkes utbildnings-

förbund, Sydnärkes Kommunalförbund och Hallbo AB. 

 
Lönenämnden har även pensionsadministration och för-

säkringsadministration för samtliga medlemskommuner 

och kunder. 

Lönenämnden sköter även utbildningar för medarbetare 

och chefer i hur man hanterar, registrerar och attesterar i 

lönesystemet. 

 

Under 2016 har lönenämnden utökats med en medlem 

(Ljusnarsberg) dessutom har lönenämnden gjort en liten 

omorganisation när det gäller fördelning av löner och ar-

betsuppgifter. Vi har under året haft fyra pensionsav-

gångar och en längre tjänstledighet vilket inneburit att vi 

anställt fyra nya medarbetare. Dessa saker har medfört att 

arbetsbelastningen varit hög  på grund av introduktion och 

upplärning av nya medarbetare (20%). 

 

Nyckeltal 

Målet med verksamheten är att alla anställda i de sex sam-

verkande kommunerna och de tre kunderna som köper 

tjänster ska få en korrekt lön varje månad. Det följs upp 

genom diverse kontrollfunktioner i lönesystemet och sam-

verkande försystem och utvärderas genom samtal inom 

löneenheten både i grupp och individuellt. Lönenämnden 

har även ett mål att varje heltidsanställd löneadministratör 

ska beräkna 600 löner/månad i snitt. Detta mål är uppfyllt 

2016 eftersom siffran är 640 löner/månad. 

 

Under 2016 har 20 medarbetare betalat ut löner till 8 750 

personer i nio kommuner. 

 

 

 

 
 

Sydnärkes IT-nämnd 
 

Ekonomi 
Årets resultat för Sydnärkes IT-nämnd är ett underskott med 

27 tkr. Nämnden budgeteras och redovisas som en enhet, där 

eventuellt över- eller underskott fördelas mellan medlems-

kommunerna. Fördelningen av underskottet blir enligt föl-

jande och regleras på första fakturan 2017:  

Askersund 7 tkr, Hallsberg 10 tkr, Laxå 4 tkr, Lekeberg 5 tkr. 

Intäkterna från externa kunder, såsom Sydnärkes Utbild-

ningsförbund, Hallbo mfl. ger ett överskott gentemot budget 

med 417 tkr. Intäkterna motsvarar kostnaderna för de upp-

drag som nämnden utför.  

 

Årets verksamhet 

Sydnärkes IT-förvaltning har under året fortsatt att jobba med 

aktiviteter för att skapa en verksamhetsorienterad förvaltning 

för samtliga ingående medlemskommuner.  

Viktiga händelser under året har varit att man bl.a. har infört 

en gemensam systemförvaltningsmodell. Denna har dessutom 

lanserats i begränsad form under året. Under året har man 

dessutom gått in i ett nytt ärendehanteringssystem avseende 

servicedesk och beställningsärenden. Denna skall i början av 

2017 kompletteras av en självserviceportal för samtliga fyra 

kommuner. Man har produktionssatt hela den nya gemen-

samma IT-plattformen. Den bygger på en Microsoftstruktur i 

botten och är dessutom rustad för en hybrid infrastruktur 

(kombination av egen drift och molntjänster).  

Den största utmaningen under året har varit att parallellt med 

ordinarie drift & förvaltning även skapa och produktionssätta 

nya delar i den gemensamma målmiljön, utan att brista i le-

veranskvalité. Exempel på detta är gemensam kontohantering 

och mail (Microsoft AD och Exchange).  

En del inom Sydnärkes IT-förvaltnings organisation under 

2015 var DataCenter grupperingen. Denna grupps primära 

åtagande var att se till att bakomliggande infrastruktur och 

systemplattformar driftades och förvaltades på ett strukturerat 

sätt. Den är nu uppdelar på två förvaltningsområden inom IT, 

"Infrastruktur" samt "Behörighet & Säkerhet"  

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

kommunikation har förvaltningsområdet Infrastruktur arbetat 

med att anpassa IT-miljön i respektive medlemskommun för 

att kunna administreras effektivt från förvaltningens lokaler i 

Fjugesta.  

 

Utöver detta har IT under året jobbat med projektinförande av 

gemensamma rutiner och interna processer inom förvaltning-

en. Vidare har fokus varit att få till standardiserat IT-stöd, 

rapporter, processer och rutiner kopplat till Servicedesk.  

Sydnärkes IT-förvaltnings största utmaning under året har 

legat i att parallellt implementera ett antal projekt för att har-

monisera fyra kommuners datacenter till en miljö, säkerställa 

att det finns rätt resurser med rätt kompetenser och att samti-

digt leverera högsta kvalitet på IT-tjänsterna.  
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Kassaflödesanalys, tkr Not Kommun 2016 Kommun 2015 Koncern 2016 Koncern 2015 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

Årets resultat                                               37 838 18 006 33 333 14 948 

Justering för av– och nedskrivningar        3 26 732 23 467 42 534 37 680 

Justering för avsättningar  1 507 -481 -43 0 

Övriga justeringar                                       23 4 687 -3 805 3 533 -8 307 

Medel från verksamheten före förändring  

av rörelsekapital 
 70 764 37 187 79 357 44 321 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar      -9 875 -43 729 -1 516 -59 619 

Ökning/minskning förråd                              162 53 186 35 

Ökning/minskning kortfristiga skulder         18 -7 924 88 569 -14 590 91 685 

Kassaflöde från löpande verksamheten 

 
 53 127 82 080 63 437 76 422 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN      

Investering i materiella tillgångar  -172 866 -182 774 -205 000 -263 869 

Försäljning av materiella tillgångar  10 228 11 380 10 310 31 784 

Investering i finansiella tillgångar  -4 229 -5 476 -1 019 -5 476 

Försäljning av finansiella tillgångar  3 555 0 4 213 524 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -163 312 -176 870 -191 495 -237 037 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

Nyupptagna lån  324 766 140 338 358 557 210 483 

Amortering av skuld  -239 000 0 -255 205 205 

Ökning av långfristiga fordringar  0 0 0 0 

Minskning av långfristiga fordringar  15 12 115 15 15 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

 

 85 781 152 453 103 367 210 703 

Periodens kassaflöde  -24 404 57 663 -24 691 50 088 

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

Likvida medel vid årets slut  42 931 67 335 69 780 94 471 

Resultaträkning, tkr Not Kommun 2016 Kommun 2015 Koncern 2016 Koncern 2015 

Intäkter 1 214 083 149 234 350 651 293 184 

Kostnader 2 -799 872 -684 727 -919 043 -809 995 

Avskrivningar och nedskrivningar 3 -26 732 -23 467 -42 534 -37 680 

Verksamhetens nettokostnader 

 
 -612 521 -558 960 -610 926 -554 491 

Skatteintäkter 4 492 577 471 788 492 577 471 788 

Generella statsbidrag och utjämning 5 159 019 114 903 159 019 114 903 

Finansiella intäkter 6 2 659 1 422 2 012 664 

Finansiella kostnader 7 -3 896 -11 147 -10 062 -18 372 

Resultat före extraordinära poster  37 838 18 006 32 620 14 492 

      

Skatt  0 0 713 456 

Årets resultat  37 838 18 006 33 333 14 948 
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Balansräkning, tkr Not  Kommun 2016  Kommun 2015 Koncern 2016 Koncern 2015 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Mark, byggnader och tekniska anläggningar  8 640 057 521 076 1 130 813 983 214 

Maskiner och inventarier  9 44 556 34 197 57 738 48 213 

Övriga materiella anläggningstillgångar  2 814 1 307 22 184 29 805 

Finansiella anläggningstillgångar 10 58 617 57 724 36 381 39 394 

Summa anläggningstillgångar 

 
 746 044 614 304 1 247 116 1 100 626 

Omsättningstillgångar      

Förråd 11 269 431 537 723 

Exploateringstillgångar 12 29 911 36 117 29 911 36 117 

Kortfristiga fordringar 13 99 816 83 735 113 856 106 134 

Kassa och bank 14 42 931 67 335 69 780 94 471 

Summa omsättningstillgångar 

 

 172 927 187 618 214 084 237 445 

SUMMA TILLGÅNGAR 

 

 

 918 971 801 922 1 461 200 1 338 071 

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKUL-

DER 

     

Eget kapital 15 293 864 256 026 343 721 308 596 

Årets resultat  37 838 18 006 33 333 14 948 

Resultatutjämningsreserv  0 0 0 0 

Övrigt eget kapital  256 026 238 019 310 388 293 648 

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 16 31 904 29 079 32 076 29 270 

Övriga avsättningar 17 1 200 2 518 12 849 15 698 

Summa avsättningar 

 

 33 104 31 597 44 925 44 968 

Skulder      

Långfristiga skulder 18 400 546 314 918 844 237 741 600 

Kortfristiga skulder 19 191 457 199 381 228 317 242 907 

Summa skulder 

 

 592 003 514 299 1 072 554 984 507 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 

 

 918 971 801 922 1 461 200 1 338 071 

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER      

Borgensåtaganden 20 443 386 425 996 176 224 

Övriga åtaganden 21 2 062 656 7 017 13 238 

Pensionsåtaganden 22 245 674 261 320 266 046 281 880 

Summa panter och ansvarsförbindelser  691 122 687 972 273 239 295 342 
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  Kommun Kommun Koncern Koncern 

1 Verksamhetens intäkter 2016 2015 2015 2016 

 Försäljningsmedel 6 037 5 075 5 489 5 791 

 Taxor och avgifter 51 379 47 693 57 551 58 708 

 Hyror och arrenden 23 210 8 981 69 552 76 503 

 Bidrag 126 372 70 849 114 550 176 079 

 Försäljning verksamhet/konsulttjänster 3 231 4 269 28 076 18 624 

 Exploateringsintäkter 122 568 568 122 

 Realisationsvinster 3 050 10 730 10 730 1 449 

 Försäkringsersättningar 0 0 0 0 

 Övriga intäkter 682 1 069 6 668 13 375 

 Summa 214 083 131 098 293 184 350 651 

 Varav jämförelsestörande post AFA 0 4 865 4 865 0 

      

2 Verksamhetens kostnader 2016 2015 2015 2016 

 Löner och sociala avgifter -445 408 -396 614 -459 308 -517 920 

 Pensionskostnader -27 497 -34 501 -34 595 -27 654 

 Inköp anläggnings– o underhållsmaterial -5 414 -3 254 -23 192 -33 590 

 Bränsle, energi, vatten -5 772 -15 747 -29 068 -28 921 

 Köp av huvudverksamhet -140 273 -128 652 -131 121 -143 230 

 Lokal– och markhyror -47 610 -13 059 -18 103 -28 106 

 Övriga tjänster -6 699 -4 901 -8 987 -24 941 

 Lämnade bidrag -20 204 -19 128 -19 312 -19 625 

 Realisationsförluster och utrangeringar -8 109 0 0 -8 109 

 Bolagsskatt 0 0 0 0 

 Övriga kostnader -92 886 -68 871 -86 309 -86 947 

 Summa -799 872 -684 727 -809 995 -919 043 

      
3 Avskrivningar/Nedskrivningar 2016 2015 2015 2016 

 Avskrivning byggnader och mark -18 641 -14 783 -27 146 -31 548 

 Avskrivning maskiner och inventarier -8 091 -8 649 -10 499 -10 986 

 Nedskrivning matr.anläggningstillg. 0 -35 -35 0 

 Summa -26 732 -23 467 -37 680 -42 534 

      
4 Skatteintäkter 2016 2015 2015 2016 

 Kommunalskatt 493 757 471 450 471 450 493 757 

 Slutavräkning föregående år 469 -851 -851 469 

  Preliminär slutavräkning innevarande år -2 295 477 477 -2 295 

 Mellankomm kostnadsutjämning 646 712 712 646 

 Summa 492 577 471 788 471 788 492 577 

      
5 Gen. Statsbidrag och utjämning 2016 2015 2015 2016 

 Inkomstutjämningsbidrag 90 551 85 863 85 863 90 551 

 Kommunal fastighetsavgift 24 593 24 202 24 202 24 593 

 Bidrag från LSS-utjämning 11 031 9 044 9 044 11 031 

 Regleringsavgift/bidrag -381 -430 -430 -381 

 Strukturbidrag 0 1 155 1 155 0 

 Kostnadsutjämningsavgift -9 437 -8 937 -8 937 -9 437 

 Generella bidrag från staten 42 662 4 006 42 662 4 006 

 Summa 159 019 114 903 114 903 159 019 

      
 Summa not 4 och 5 651 596 586 691 586 691 651 596 
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  Kommun Kommun Koncern Koncern 

6 Finansiella intäkter 2016 2015 2016 2015 

 Utdelningar på aktier och andelar 1 200 0 1 200 0 

 Ränteintäkter 117 365 517 607 

 Övriga finansiella intäkter 1 108 1 057 61 57 

 Reavinst på finansiella tillgångar 234 0 234 0 

 Summa 2 659 1 422 2 012 664 

      
7 Finansiella kostnader 2016 2015 2016 2015 

 Räntekostnader -3 553 -3 596 -9 716 -10 834 

 Ränta på pensionsavsättningar -274 -378 -274 -378 

 -varav sänkn disk. ränta 0 0 0 0 

 Övriga finansiella kostnader -69 -114 -72 -101 

 Reaförlust på finansiella tillgångar 0 0 0 0 

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

 Summa -3 896 -11 147 -10 062 -18 372 

      
8 Mark, byggnader och tekn.anl.  2016 2015 2016 2015 

 Ackumulerade anskaffningsvärden 897 858 793 950 1 518 304 1 379 445 

 Vid årets början 793 950 631 422 1 379 445 1 173 445 

 Nyanskaffningar 150 759 172 606 188 676 223 977 

 Avyttrade anläggningar -16 885 -550 -16 885 -9 548 

 Utrangeringar/justeringar -32 780 -9 528 -32 932 -8 429 

 Ackumulerade avskrivningar -254 987 -252 305 -394 287 -382 673 

 Vid årets början -252 305 -249 394 -382 673 -365 511 

 Årets avskrivningar -18 641 -14 783 -31 548 -27 146 

 Avyttrade anläggningar 9 772 0 9 772 1 467 

 Utrangeringar/justeringar 6 187 11 872 19 934 8 517 

 Ackumulerade justeringar 0 -20 569 6 796 -13 558 

 Vid årets början -20 569 -20 534 -13 558 -13 440 

 Justering av objekt 20 569 0 20 354 -83 

 Årets nedskrivning 0 -35 0 -35 

 Summa 640 057 522 383 1 130 813 983 214 

      

9 Maskiner och inventarier  2016 2015 2016 2015 

 Ackumulerade anskaffningsvärden 125 168 104 776 153 743 132 210 

 Ingående anskaffningsvärde 104 776 129 868 132 210 170 050 

 Nyanskaffningar 20 600 8 861 20 950 13 201 

 Avgår investeringsbidrag 0 0 0 0 

 Avyttringar/utrangeringar/justeringar -208 -33 953 583 -51 041 

 Ackumulerade avskrivningar -80 612 -70 952 -96 005 -84 370 

 Vid årets början -70 952 -96 250 -84 370 -124 923 

 Avyttringar 3 204 1 046 3 305 1 046 

 Avyttringar/utrangeringar/justeringar -4 773 32 901 -3 954 50 006 

 Årets avskrivningar -8 091 -8 649 -10 986 -10 499 

 Ackumulerade justeringar 0 373 0 373 

 Vid årets början 373 373 373 373 

 Justering av objekt -373 0 -373 0 

 Årets nedskrivningar 0 0 0 0 

 Summa  44 556 34 197 57 738 48 213 

 Övriga materiella anläggningstillgångar     

 Pågående nyanläggningar 2 814 1 307 22 184 29 805 
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 Kommun Kommun Koncern Koncern 

Not 10 Finansiella anläggningstillg. 2016 2015 2016 2015 

Aktier och andelar:     

Sydnärkes renhållnings AB 50 50 50 50 

Askersunds Industrifastigheter AB 6 050 6 050 0 0 

Askersundsbostäder AB 14 842 14 842 0 0 

Askersunds kommunfastigheter AB 13 729 10 500 0 0 

Kommuninvest ekonomisk förening 3 561 3 561 3 561 3 561 

Kommentusgruppen 1 1 1 1 

Kreditgarantifören. Örebro Region 0 22 0 22 

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

Åsbro Solel ekonomisk förening 0 200 0 200 

Bostadsrätter 0 0 0 0 

Övrigt 7 7 664 663  

     

Placeringar     

Obligationer 18 032 20 132 18 032 20 132 

Långfristiga fordringar   12 073 12 765 

Föräldrakooperativet Dagsländan 360 375   

Nästa års amorteringar Dagsländan -15 -15   

Summa: 58 617 57 725 36 381 39 394 

     

Not 11     

Förråd 269 431 537 723 

Olja 69 278 69 278 

Va-lager 200 153 200 153 

Övrigt 0 0 268 292 

     

Not 12     

Exploateringstillgångar 29 911 36 117 29 911 36 117 

Exploateringstillgångar, vilka är färdiga att avyttra 29 911 36 117 29 911 36 117 
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 Kommun Kommun Koncern Koncern 

Not 13 2016 2015 2016 2015 

Fordringar, kortfristiga 99 816 83 735 113 856 106 134 

Kundfordringar 9 682 12 636 10 238 16 467 

Statsbidragsfordringar 44 653 35 808 44 653 35 808 

Skattefordringar 17 699 16 607 18 159 18 591 

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 13 016 18 196 22 805 29 538 

Övriga kortfristiga fordringar 14 766 488 18 001 5 730 

     

Not 14     

Kassa och bank 42 931 67 335 69 780 94 471 

Kassa 4 0 18 12 

Plusgiro 583 67 583 67 

Bank 42 344 67 268 69 179 94 392 

     

Not 15 2016 2015 2016 2015 

Eget Kapital     

Ingående eget kapital 256 026 231 019 308 596 288 500 

Årets resultat 37 838 18 006 33 333 14 948 

Uppskrivning av anläggningstillgångar 0 7 000 0 5 148 

Övriga justeringar 0 0 1 792 0 

Summa: 293 864 256 026 343 721 308 596 

     

Not 16     

Avsättningar till pensioner     

Ingående avsättning 29 079 26 485 29 270 26 690 

Pensionsutbetalningar -816 -913 -833 -931 

Nyintjänad pension 2 832 2 662 2 832 2 662 

Ränte och basbeloppsuppräkningar 274 378 276 382 

Förändring av löneskatt 551 506 551 506 

Sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 0 

Övrigt -16 -39 -20 -39 

Utgående avsättning 31 904 29 079 32 076 29 270 

     

Aktualiseringsgrad 95% 94,0% 95% 94% 

Andel av personakterna som för anställd personal som är uppdaterad     

med avseende på tidigare pensionsgrundande anställningar.    

     

Övrig information om pensionerna     

     

Avsättningar     

Pensionsbehållning 11 12   

Förmånsbestämd ÅP 21 726 20 670   

Särskild avtalspension 0 0   

PA-KL Pensioner 3 664 2 284   

Pension till efterlevande 274 422   

Visstidspensioner 0 14   

Löneskatt på ovanstående 6 229 5 677   

Summa: 31 904 29 079   
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Kommun Kommun Koncern Koncern 

Totalt  årets pensionsutbetalningar och åtaganden                              2016                            2015 2016 2015 

Individuell del 15 648 13 578   

Löneskatt individuell del 3 789 3 289   

Utbetalda pensioner  9 077 11 513   

Löneskatt utbetalda pensioner  2 202 2 793   

Avsättningar 1 999 1 710   

Löneskatt på avsättningar 552 506   

Övriga pensionskostn (premiejust. Förvaltningavg) 218 155   

Sänkning diskonteringsränta 0 0   

Löneskatt tjänstepensionsföräkring löneväxling 142 439   

Pensionsförsäkring -29 16   

Löneskatt på pensionsförsäkring -7 4   

Summa: 33 591 34 003   

varav jmfstörande post, pensionsförs -36 20   

Ansvarsförbindelse*obs ej förändringen 245 674 261 320   

Överskottsfond 500 681   

     

Not 17     

Övriga avsättningar     

redovisat värde vid årets början 2 518 5 593 15 698 21 873 

Nya avsättningar 0 170 0 1 010 

Ianspråktagna avsättningar -1 252 -1 245 -2 783 -4 958 

Outnyttjade belopp som återförts -66 -2 000 -66 -2 227 

Förändring av nuvärdet 0 0 0 0 

Utgående avsättning 1 200 2 518 12 849 15 698 

Varav     

avsättning till sociala fonder 1000 1 000 1000 1 000 

avsättning till citybaneavtalet 0 1 318 0 1 318 

avsättning gång cykelbroar 200 200 200 200 

utträde SUF Kumla kommun 0 0 7265 7 265 

avsättning insamling matavfall 0 0 0 818 

Övriga avsättningar 0 0 4 384 5 097 

Not 18     

Långfristiga skulder     

Lån i banker och kreditinstitut 394 000 309 000 837 013 735 013 

Investeringsbidrag 0 0 0 0 

Gatukostnadsersättningar 539 562 539 562 

Anslutningsavgifter 6 007 5 356 6 007 5 356 

Övriga långfristiga skulder 0 0 678 669 

Summa: 400 546 314 918 844 237 741 600 

     

Not 19     

Kortfristiga skulder     

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 3 565 1 291 3 565 1 291 

Leverantörsskulder 75 333 56 301 83 432 72 089 

Semesterlöneskuld (inkl. övertid och ferielön) 26 801 24 908 30 987 28 658 

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 16 223 14 001 18 454 14 291 

Mervärdesskatt o punkskatter 1 050 675 1 050 1 877 

Pensioner, individuella delen, inkl. löneskatt 22 106 20 128 24 343 22 141 

Förutbetalda skatteintäkter 1 349 297 1 349 297 

Periodiserade räntor 528 464 528 464 

Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 40 374 77 518 58 982 90 824 

Övriga kortfristiga skulder 4 128 3 798 5 627 10 975 

Summa: 191 457 199 381 228 317 242 907 
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 Kommun Kommun Koncern Koncern 

Not 20 2016 2015 2016 2015 

Borgens- och ansvarsförbindelser     

Kommunägda företag     

Askersundsbostäder AB 317 216 295 216 0 0 

Askersunds Industrifastigheter AB 40 000 43 500 0 0 

Askersunds Kommunfastigheter AB 50 125 52 000 0 0 

Sydnärkes utbildningsförbund 35 869 35 056 0 0 

S:a kommunägda företag 443 210 425 772 0 0 

Egna hem och småhus     

SBAB 148 176 148 176 

Bostadskreditnämnden 28 31 28 31 

S:a egna hem och småhus 176 207 176 207 

Föreningar 0 17 0 17 

S:a totala borgensåtagande 443 386 425 996 176 224 

     

     

Not 21 Kommun Kommun Koncern Koncern 

Övriga åtaganden 2016 2015 2016 2015 

Leasingavtal bilar Socialnämnden 2 052 642 2 052 642 

Leasingavtal kopieringsmaskiner, Barn- och utbildningsnämnd 10 14 10 14 

Leasingavtal SKF 0 0 348 532 

Hyresavtal SUF 0 0 4 474 11 929 

Fastigo 0 0 133 122 

Summa: 2 062 656 7 017 13 239 

     

Not 22 Kommun Kommun Koncern Koncern 

2016 2015 2016 2015 

Pensionsåtaganden     

Ingående ansvarsförbindelse 261 320 271 698 281 880 293 277 

Aktualiseringar -601 -917 -509 -917 

Ränteuppräkning 1 779 1 810 1 949 2 018 

Basbeloppsuppräkning 1 294 2 220 1 357 2 400 

Övrig post -6 775 -749 -10 360 -461 

Årets utbetalningar -8 288 -10 715 -9 193 -12 410 

Bromsen 0 0 0 0 

Löneskatt -3 055 -2 027 922 -2 027 

Utgående ansvarsförbindelse 245 674 261 320 266 046 281 880 

     

Förpliktelsen minskad genom försäkring     

Överskottsmedel i försäkringen 500 tkr     

     

Aktualiseringsgrad 95% 94,0% 95% 93,5% 
Andel av personakterna som för anställd personal som är uppdaterad med avseende 

på tidigare pensionsgrundande anställningar.    

 Kommun Kommun Koncern Koncern 

Not 23 2016 2015 2016 2015 

Övriga justeringar     

     

Reaförluster/Reavinster -3 284 -10 730 -4 961 -10 730 

Skatt 0 -481 623 0 

Övriga justeringar 7 971 6 925 7 871 6 931 

Summa: 4 687 -4 286 3 533 -3 799 



  

                        

Den kommunala redovisningslagen 
Det som reglerar hur den kommunala redovisningen ska utformas 

är dels god redovisningssed samt den kommunala redovisningsla-

gen. Här regleras hur kommunens ekonomiska resultat och finan-

siella ställning ska redovisas i en resultaträkning, en balansräk-

ning samt en finansieringsanalys. För att beskriva kommunens 

interna redovisning används en drift– och investeringsredovis-

ning. Dessutom ska kommunen upprätta en sammanställd redovis-

ning. Den utgörs av resultat– och balansräkningar samt finansie-

ringsanalys för kommunen och de bolag där kommunen har ett 

betydande inflytande.  

Redovisningsprinciper 
Redovisningslagen tydliggör även en del principer för den ekono-

miska redovisningen. Dessa är:  

 Principen om pågående verksamhet. 

 Principen om transparens eller öppenhet. 

 Försiktighets– och matchningsprincipen. 

 Kongruensprincipen. 

 Objektivitetsprincipen. 

 Principen om historiska anskaffningsvärden. 

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

verksamheten är tänkt att fortsätta kontinuerligt och är utgångs-

punkten för de övriga principerna.  

Sammanställd redovisning 

Askersunds kommunkoncern omfattar förutom kommunen även 

aktiebolag där kommunen har ett väsentligt inflytande, minst 20 

%. I kommunkoncernen ingår för 2016: 

Askersundsbostäder AB, 100 % 

Askersunds Industrifastigheter AB, 100 % 

Askersunds Kommunfastigheter AB, 100 % 

Sydnärkes Utbildningsförbund, 31,10% 

Sydnärkes Kommunalförbund, 27,99% 

 

Askersunds Industrifastigheter AB äger 52% i Askersunds Lo-

gistikfastigheter AB. Enligt RKR 8.2 får företag vars verksamhet 

är av obetydlig omfattning  undantas från de sammanställda rä-

kenskaperna, vilket har gjorts med Askersunds Logistikfastigheter 

AB.  

 

Den sammanställda redovisningen är upprättad enligt förvärvs-

metoden med proportionell konsolidering. Det innebär att kom-

munens bokförda värden på aktier i bolaget har eliminerats mot 

bolagets egna kapital vid förvärvet.  

 

Justering av olikheter i avskrivningsprinciper har inte skett. 

Kapitaldelen av obeskattade reserver  ingår i eget kapital. Under 

avsättningar ingår endast skatteskuld obeskattade reserver samt 

pensionsskuld och uppskjuten skatt för bolagen. Interna poster av 

väsentlig betydelse har eliminerats.  
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Tillämpade redovisningsprinciper 
I 2016 års bokföring och bokslut har den kommunala redovis-

ningslagens bestämmelser i allt väsentligt tillämpats. Undantaget 

är intäkterna från Migrationsverket som är redovisade efter beslut  

KS §12/2017. 

 

Skatter 

Den preliminära slutavräkning för år 2016 följer prognosen i 

SKL´s cirkulär 16:65.  

 

Löner och övriga löneförmåner 

Redovisas enligt kontantmetoden, förutom retroaktiva löner enligt 

nya löneavtal. 

 

Semester– och övertidsskuld 

Semester och övertidsskuld är bokförd som en kortfristig skuld. 

Skuldförändringen bokas mot respektive verksamhet i resultaträk-

ningen. 

 
Pensionsåtaganden 
Pensionsskulden redovisas enligt blandmodellen.  

Den pensionsskuld som uppkommit efter 1998-01-01 redovisas 

som en avsättning i balansräkningen. Beräkningarna har utförts av 

KPA enligt RIPS 07. Den årliga förändringen av pensionsskulden 

redovisas bland verksamhetens kostnader i resultaträkningen. Den 

finansiella delen av pensionsskuldsökningen redovisas som en 

finansiell kostnad. Den individuella delen av avtalspensionen, 

inklusive löneskatt, är kostnadsförd och redovisas som en kortfris-

tig skuld, då utbetalning sker i mars.  

Pensionsåtaganden inklusive löneskatt som uppkommit före 1998 

redovisas som en ansvarsförbindelse. 

Årsarvoderade förtroendevalda får pension enligt OPF-KL. 

De förtroendevaldas pensionsskuld ingår inte i kommunens redo-

visning. 

 
Anläggningstillgångar 
Kommunen anser att värdet på en investering skall motsvara 

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

ningstillgångar ska värderas efter anskaffningstidpunkten enligt 

Redovisningsrådets rekommendation nr 12. Kommunen har sam-

manställt sina anläggningstillgångar efter denna rekommendation. 

Sammanställningen har arkiverats i huvudboken och tillsammans 

med anläggningsregistret. 

Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas ursprungliga netto-

anskaffningsvärde enligt rak nominell metod. Avskrivningstid 

utgår från rådets idéskrift och bedöms utifrån investeringen. An-

passningar har gjorts efter anläggningarnas speciella förutsätt-

ningar. 

 



  

                        

Komponentavskrivning 
 

Enligt Rådet för kommunal redovisning rekommendation 11.4  

materiella anläggningstillgångar så ska avskrivningarna spegla 

hur tillgångarna förbrukas.  Skillnader på  förbrukning och nytt-

jandeperioder på betydande komponenter ska beaktas. Tillgångar-

na ska delas upp på komponenter och skrivas av separat.  

 

Under 2016 har Askersunds kommun övergått till komponentav-

skrivning på fastigheter och gator och vägar. Alla fastigheter med 

ett bokfört värde på minst 5 mkr har delats upp i komponenter. 

Sydnärkes utbildningsförbund är det enda förbundet/bolaget, som 

ingår i Askersunds kommuns sammanställda redovisning som 

använder komponentavskrivning. Sydnärkes kommunalförbund 

äger inga fastigheter.  

 

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

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

komendation nr 18 så bokförs över/underuttag av intäkter som 

fordran/skuld då dessa verksamheter ska vara taxefinansierade. 

Detta innebär att taxekollektivens resultat är noll i resultaträkning-

en.  

 

Kommuninvest 
Askersunds kommun har i september 2011 ingått en solidarisk 

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

samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 286 kom-

muner  och landsting/regioner som per 2016-12-31 var medlem-

mar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 

borgensförbindelser.  

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk före-

ning har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av an-

svaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråkta-

gande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet 

ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel 

som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, 

dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive in-

satskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.  

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Askersunds 

kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan no-

teras att per 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s 

totala förpliktelser till 346 091 313 278 kronor och totala till-

gångar till 338 153 308 936 kronor. Kommunens andel av de 

totala förpliktelserna uppgick till 970 867 196 kronor och andelen 

av de totala tillgångarna uppgick till 947 487 381 kronor.  

 

*Andelskapitalet i Kommuninvest ek förening avser inbetalt an-

delskapital.  Askersunds kommuns totala andelskapital i Kommu-

ninvest ekonomisk förening uppgick 2016-12-31 till 4 840 tkr. 

Redovisningsprinciper forts 

Räkenskaper 

50 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

                        

51 

Revisionsberättelse 
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 2016 2015 2014 2013 2012 

Årets resultat (mkr) 37,8 18,0 -1,6 5,9 5,8 

Resultat före extraordinära poster (mkr) 37,8 18,0 -1,6 5,9 5,8 

Nettokostnadsandel (%) 94,2 96,9 100,3 97,8 97,9 

Kassalikviditet Kassa/kortfr skulder (%) 22 34 9 24 21 

Borgensåtaganden (mkr) 443 426 362 307 245 

Långfristiga skulder 401 315 175 169 158 

Soliditet (exkl pensionsskuld) 32 32 42 45 46 

Soliditet (inkl pensionsskuld) 5 -1 -7 -10 -8 

Antal färdtjänstresor 7 736 7 984 7 566 6 796 6 004 

Serverade matportioner: 600 000 576 000 500 705 493 000 498 000 

Producerad mängd vatten (m3) 852 000 793 000 777 000 863 000 816 000 

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

Antal bygglov 384 353 473 525 503 

Antal personer med hemtjänst 315 379 388 377 341 

Antal personer i särskilt boende 92 93 95 85 97 

Antal vuxna personer i gruppboende LSS 31 35 43 39 38 

Antal personer med pers. assistent 11 14 12 10 11 

Antal hushåll med ekon. bistånd 201 214 174 175 171 

Placeringar dygn i familjehem 14 130 8 907 7 996 7 995 8 317 

Placeringar dygn på institution 8 379 5 474 4 322 4 568 4 539 

Inskrivna barn i barnomsorgen 817 820 806 816 779 

Antal elever i skolan 1 190 1 092 1 083 1 096 1 087 

Andelen elever med lägst betyg E i MA åk 9 89,8 87,0 90,4 85,1 — 

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 206 191 205 199 194 

Antal besök huvudbibliotek 60 534 64 055 63 041 65 685 64 270 

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

   ägs kollektivtrafiken av Region Örebro Län 

 



  

                        


