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Sydnärkes kommunalförbunds tredje år 
 
Det tredje året, 2017, har även det hittills , innebu-
rit arbete med att finna fungerande strukturer i 
avfallsverksamheten.  
 
Ett par upphandlingar har genomförts under delå-
ret.  En upphandling rörde slamtömningen i Halls-
berg och en annan inköp av två nya sopbilar. 
 
Den gemensamma broschyren om renhållningen 
2017 distribuerades till alla hushåll. 
 
Arbetet med den för de fyra medlemskommuner-
na gemensamma renhållningsordningen slutfördes 
under våren och fullmäktige i kommunerna antog 
denna vid sina sammanträden under juni.  
 
Direktionen beslutade i början  av året , efter ge-
nomförd upphandling i slutet av 2016, att  in-
samlingen av hushållsavfall i Lekebergs kommun 
från och med hösten 2017 ska ske i egen regi. 
 
Byggnationen av den nya återvinningscentralen i 
Askersund  påbörjades under våren och beräknas 
vara färdigställd under sommaren med  planerad 
öppning andra september. 
 
Direktionen beslutade i april  om nya öppettider 
på alla återvinningscentraler från och med då 
Askersunds central öppnas. 
 
En kundenkät genomfördes under våren. 1 200 
enkäter skickades ut till ett urval kommuninnevå-
nare. Resultatet av enkäten visade att en stor del 
av de tillfrågade var nöjda med förbundets service 
och hantering av  hushållsavfallet. Lämnade kom-
mentarer rörde framför allt ökade öppettider på 
återvinningscentralerna. 
 
Även en medarbetarenkät genomfördes under 
våren. Även här var resultatet positivt med medar-
betare som var nöjda med sitt arbete ur olika 
aspekter. 
 
Under våren har att antal utbildningar för persona-
len genomförts, bla i hanteringen av  farligt avfall 
på återvinningscentralerna,  i service och kundbe-
mötande och för tillstånd till hantering av lastma-
skiner. 

 
Campingplatserna i medlemskommunerna har  

 

Vå sentligå hå ndelser 
besökts för kontroll av och diskussion om avfalls-
hanteringen. 
 
 
 
VA-intäkterna 
 
Kommunalförbundet ombesörjer, på uppdrag av 
kommunerna, VA-debiteringar till dess abonnenter 
i alla kommuner utom i Laxå. 
 
Detta arbete motsvarar en hel assistenttjänst, vilket 
förbundet säljer till de köpande kommunerna. 
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Utmaningar för kommunalförbundet 
 
Utmaningarna framöver är många och ett flertal 
återfinns som mål i beslutade avfallsplaner.  Stän-
diga utmaningar är att hitta vägar för att påverka 
avfallsmängderna, sorteringen av avfall och givet-
vis också en förbättrad hantering som leder till 
ökad återanvändning och återvinning. 
 
Frågan om ett kommunalt ansvar för förpacknings-
avfallet är ännu inte avgjord. Utfallet kan komma 
att påverka förbundets insamlingssystem framö-
ver. 
 
En utmaning i närtid är att samordna insamlingen i 
Hallsberg och Lekeberg så långt det går. En annan 
utmaning, också den i närtid, är att effektivisera 
turlistorna då förbundets nya kranförsedda sopbil 
för Hallsberg tas i bruk.  
 
En tredje utmaning är att få det obemannade öp-
pethållandet vid förbundets nya återvinningscen-
tral i Askersund att fungera väl, både för besökar-
na och för förbundet.  
 
Ett arbete ska påbörjas med översyn av övriga 
återvinningscentraler för att se över vad som be-
höver göras  för att anpassa dessa till behovet av 
ökade sorteringsmöjligheter och till  systemet med 
obemannat öppethållande. 
 
Arbetet mot en gemensam taxa tar tid och måste 
ske stegvis. Smärre årliga justeringar kan genom-
föras men det är först när kostnadsläget är den-
samma i alla fyra kommunerna som ett större steg 
kan tas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Omvå rldsånålys 
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Kömmunålfö rbundets verksåmhet 
Ledning, styrning och uppföljning 

 
Förbundet har en förbundsordning och ett sam-
arbetsavtal som styr verksamheten. Dessa är an-
tagna av Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Leke-
bergs kommuners respektive kommunfullmäk-
tige. 
 
”Från och med den 1 januari 2015 inrättas ett 
kommunalförbund för den strategiska planering-
en av frågor kring avfallshantering och de upp-
gifter rörande insamling och behandling av avfall 
samt den myndighetsutövning som åligger kom-
munerna enligt 15 kap Miljöbalken med tillhö-
rande lagstiftning”. 
 
SKL:s publikation ”Kommunala samverkansfor-
mer” stadgar följande:

 
 
 

"Tanken med kommunalförbund är att kom-
muner och/eller landsting lägger över sådan 
kommunal/landstingskommunal verksamhet 
på ett kommunalförbund som man vill sam-
verka om. Kommunalförbundet övertar upp-
gifterna från sina medlemmar och blir hu-
vudman för verksamheten med egen budget 
och räkenskaper" (kap 6:1). 

Regleringen av ett kommunalförbund åter-
finns i Kommunallagen (3:e kap 20-28 §§). 

Internkontroll 

 

En internkontrollplan antogs 2017-04-06 av di-
rektionen.§ 30 2017. 
 
Internkontroll är inte en isolerad process utan är 
en del i alla styrsystem. I varje process ska det fin-
nas inbyggda kontroller så att lagar följs upp och 
mål kan uppnås.  
 
Den interna kontrollplanen är från 2017 indelad i 
följande riskområden: 
 
1. Strategiska risker 
2. Operativa risker 
3. Ekonomiska risker 
4. Egendomsrisker 
 
Under 2017 har kontrollmoment beslutats under 
de tre första riskområdena. 
 
 

Kommunalförbundets styrande organ är   
Direktionen med fyra ledamöter och fyra 
ersättare, en ordinarie ledamot och en      
ersättare, från varje ingående kommun.  
 
Under året har direktionen fått ekonomisk 
rapportering löpande vid direktionsmötena. 

"När ett kommunalförbund har bildats och 
trätt i funktion, är det i princip självbestäm-
mande inom ramen för kommunallagen och 
annan lagstiftning som gäller för uppgiften 
samt regleringen i förbundsordningen" (kap 
6.6). 
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Vision 
 
Förbundets avfallshantering är effektiv och är lätt 

att använda för innevånarna i våra kommuner. Vi 

arbetar förebyggande men tar också tillvara resur-

serna i det avfall som uppstår så långt som möjligt. 

Vi är måna om att avfallets påverkan på och risker 

för hälsa och miljön minimeras. 

 
Mål 
 
Förbundets målarbete omfattar följande områden 
– ekonomi, avfallshantering, service och attraktiv 
arbetsgivare. 
 
Inom respektive målområde finns ett antal mål 

formulerade. Uppföljningen av målen sker genom 

användandet av indikatorer. För varje mål finns ett 

utgångsvärde samt målvärden för de kommande 

tre åren. Utgångsvärdet är ett avvägt startvärde 

för hela förbundet som används vid uppföljning av 

målen. 

Mål inom EKONOMI 
Finansiella mål 
 
 100 %-ig avgiftsfinansiering i alla kommu-

ner. Bokslut.                                                             
Målvärde 2017: Överskott om 2 % av intäk-
terna. 

 
 Likartad taxa för samma tjänst. Skillnad mel-

lan lägsta och högsta avgift.                       
Målvärde  2017: 98 % (samma som ut-
gångsvärde) 

 
Mål inom AVFALLSHANTERING 

Avfallsminskning, mål 
 
 Mängden restavfall ska minska. Statistik. 

Målvärde 2017: 2 % 
 
 Kvarvarande mängd matavfall i det övriga 

hushållsavfallet ska högst vara. Plockana-
lyser.                                                                
Målvärde 2017: ej satt, då plockanalys ej 
kommer att genomföras 2017. 

 
 Den brännbara fraktionen vid återvinnings-

centralerna ska minska. Statistik.             
Målvärde 2017: 5 % 

 Sopsorteringen inom de kommunala verk-
samheterna ska förbättras. Antal fastigheter/
byggnader med sopsortering (kommunvis) 
Målvärde 2017: 10 % 

 

Avgiftning av kretsloppet, mål  
 
 Mängden farligt avfall i hushållsavfallet ska 

minska. Plockanalyser                                   
Målvärde 2017: 0 (Det ska inte finnas något 

farligt avfall alls i hushållsavfallet) 
 
 Mängden el– och elektronikavfall i hushålls-

avfallet ska minska. Plockanalyser 
 Målvärde 2017: 0 (Det ska inte finnas något     

 farligt avfall alls i hushållsavfallet) 
 

Ökad materialåtervinning, mål 
 
 Mängden förpackningar i hushållsavfallet ska 

minska. Plockanalyser                                    
Målvärde 2017: ej satt, då plockanalys ej 
kommer att genomföras 2017. 

 
 Införa mottagningsmöjlighet för matoljor och 

fetter på alla ÅVC:er. Finns på alla ÅVC     
Målvärde 2017: 4 

 
 Anordna mer mångsidigt Återbruk på ÅVC:er 

(antal återbruksfraktioner) Finns på ÅVC   
Målvärde 2017: 3 

 

Mål inom BÄTTRE SERVICE 
Tillgänglighet, mål 
 
 Antalet kunder som är nöjda med kund-

tjänsts tillgänglighet. Kundenkät                 
Målvärde 2017: 75 % 

 
 Antalet kunder som är nöjda med öppettider-

na på ÅVC. Kundenkät                                               
Målvärde 2017: 75 % 

 

Information, mål 
 
 God information. Statistik över besökare på 

hemsidan                                                         
Målvärde 2017: 40 000 

Visiön öch må l  
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Visiön öch må l  
Information, mål, forts. 
 
 Utökad telefonservice. Antal telefonitjäns-

ter                                                                
Målvärde 2017: 2 

 

Tjänster, mål 
 
 Andelen kunder som är nöjda med in-

samlingen av avfallet ska öka. Kundenkät  
Målvärde 2017:  ej satt 

 
 Antalet kunder som är nöjda med återvin-

ningscentralerna ska öka. Kundenkät       
Målvärde 2017:  ej satt 

 
 Utbudet av tjänster ska öka. Antal abonne-

mangsformer/antal övriga tjänster       
Målvärde 2017: 5 

 
 Införa e-tjänster. Antal e-tjänster          

Målvärde 2017: 2 
 

Mål inom ATTRAKTIV ARBETSGIVARE 
 
God arbetsmiljö, med avseende på: 
 
 Arbetsuppgifter,  Medarbetarsamtal/

medarbetarenkät                                      
Målvärde 2017: 75 % 

 
 Arbetsledning,  Medarbetarsamtal/

medarbetarenkät                                      
Målvärde 2017: 75 % 

 
 Delaktighet/inflytande,  Medarbetarsam-

tal/medarbetarenkät                                      
Målvärde 2017: 80 % 

 

Uppföljning 
 
Uppföljning av delområdena inom respektive 
målområde görs utifrån använda indikatorer. 
 
Ett målområde anses vara uppfyllt om minst 80 
% av målen i detta är uppfyllda och minst ett mål 
inom respektive delområde. 

Renhållningsordning 
 
Utöver dessa mål som återfinns i dokumentet: 
”Budget, mål och verksamhet” har förbundet ar-
betat fram en ny Renhållningsordning. Den består 
av  följande delar: Avfallsplan, Renhållningsföre-
skrifter för förbundet och Sorteringsanvisningar. 
Samt bilagorna Nulägesbeskrivning, Åtgärdsplan 
och Miljöbedömning.  
 
Renhållningsordningen är  antagen av samtliga 
fullmäktigeförsamlingar under juni månad 2017. 
Förbundet har kunnat tillämpa dem från 1 augusti 
2017. 
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Budget 2017 
 
Årets budget reviderades under våren. 
 
Behov av att revidera budgeten för 2017 fanns på 
grund av nedan beskrivna omständigheter. 
 
I den i november 2016 beslutade budgeten är omslut-
ningen avseende slamhanteringen i Askersund och 
Laxå missvisande vilket har rättats till så att kostnader-
na motsvarar intäkterna.  
 
En uppdelning av insamlingen av både hushållsavfall 
och slam i två delar, insamling respektive kvittblivning, 
har gjorts för att tydligare se kostnaderna inom dessa 
delar.  
 
En ändrad schablonfördelning av overhead-
kostnaderna ändrar resultaten i kommunerna och en 
justering av dessa har därför gjorts. 
 
För Lekebergs del innebär övertagandet av insamling-
en i höst att kostnaden för denna blir lägre och budge-
ten har därför justerats. 
 
I Laxå har lastmaskinen på återvinningscentralen 
köpts loss vilket påverkar resultatet. Lastmaskinen  
skrivs av på 36 månader, med början i april 2017. 
 
I Askersund kommer driftkostnaden för den nya åter-
vinningscentralen att öka då kostnaden för denna in-
vestering har ökat från 15 mkr till ca 20 mkr. I Asker-
sund har också intäkterna justerats ner till 2015 års 
nivå. Intäkterna 2016 var ca 400 tkr högre än normalt 
pga det omfattande flyktingboendet. 

Förbundets tjänstemän, förbundschef och ekonom, 
har, under februari månad, träffat medlemskommu-
nernas ekonomichefer för genomgång av förbundets 
ekonomiska situation. En ny träff är inplanerad den 28 
september. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Revideråd budget 2017 
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Driftredövisning 
Driftredovisningen 
 
Budgeten bygger på självkostnad. Nettokostnaden bör sålunda vara noll, såvida det inte finns underskott i resul-
tatutjämningsfonderna att återhämta, alt. överskott att återbetala till resp. abonnentkollektiv.  
Verksamheten är 100 % taxefinansierad. Samtliga intäkter och kostnader är redovisade per ansvar dvs. per kom-
mun. 
Nedan redovisade budgetsiffror är den reviderade budgeten för 2017. 
 
Redovisning per kostnadskategori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Redovisning per Ansvar/kommun/Abonnentkollektiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redovisning per Verksamhet 

Belopp i tkr 
Kostnadskategori 
Totalt hela förbundet 

Reviderad 
Budget 2017 

Utfall          
2016-08-31 

Prognos              
2017-12-31 

Avvikelse      
Budget/
Prognos 

Utfall          
2017-08-31 

Intäkter + 41 047 + 25 862 + 41 715 + 668 + 28 205 

Kostnader - 42 334 - 23 936 - 40 842  +  1 492 - 25 428 

- varav personalkostnader   - 10 029 - 5 723 - 9 000 + 1 029 - 5 611 

- varav kapitalkostnader   - 1 012 - 382 - 1 434 - 422 - 793 

- varav lokalkostnader   - 784 - 520 - 784 0 - 566 

- varav övriga kostnader - 30 509 -17 311 - 29 624  + 885 - 18 458 

Nettokostnad - 1 287 + 1 926 + 873 + 2 160 + 2 777 

Belopp i tkr 
Ansvar/Kommun/          
Abonnentkollektiv 

Reviderad 
Budget 2017 

Utfall                  
2016-08-31 

Prognos              
2017-12-31 

Avvikelse       
Budget/
Prognos 

Utfall          
2017-08-31 

Hallsberg  - 887 + 1 986 -140 + 747 + 805 

Askersund  - 439 - 133 + 500 + 939 +836 

Laxå  + 304 - 4 + 270 - 34 +522 

Lekeberg  - 265 + 77 + 243 + 508 +614 

Nettokostnad - 1 287 + 1 926 + 873 + 2 160 + 2 777 

Belopp i tkr 
Verksamhet totalt hela        
förbundet 

Reviderad 
Budget 2017 

Utfall              
2016-08-31 

Utfall          
2017-08-31 

Prognos              
2017-12-31 

Avvikelse             
Budget/
Prognos 

Avfallsintäkter  + 34 900 + 22 039 + 23 664 + 34 718 - 182 

Insamling hushållssopor - 12 309 - - 7 259 - 11 990 + 319 

Omhändertagande hushålls-
sopor 

-7 750 - 10 557 - 5 020 - 7 600 + 150 

Slamhantering + 800 + 788 + 826 + 1 200 + 400 

Återvinningscentral  - 10 193 - 5 664 - 5 156 - 8 755 + 1 438 

Gemensamma OH-kostnader - 6 735 - 4 680 - 4 278 - 6 700 + 35 

Nettokostnad - 1 287 + 1 926 + 2 777 + 873 + 2 160 

7 
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Driftredövisning 

Belopp i tkr 

Askersund  
Reviderad 
Budget 2017 

Utfall               
2016-08-31 

Utfall                
2017-08-31 

Prognos                 
2017-12-31 

Avvikelse      
Budget/
Prognos 

Avfallsintäkter  + 11 000 + 6 530 + 7 574 + 11 065 + 65 

Insamling hushållssopor - 3 600 - - 2 159 - 3 600 0  

Omhändertagande hushållssopor - 2 500 - 3 567 - 1 435 - 2 100 + 400 

Slamhantering 0 - 79 - 79 - 10 - 10 

Återvinningscentral  - 3 305 - 1 743 - 1 794 - 2 925 + 380 

Gemensamma OH-kostnader - 2 034 - 1 274 - 1 271 -1 930 + 104 

Nettokostnad - 439 - 133 + 836 + 500 + 939 

Belopp i tkr 

Hallsberg  
Reviderad 
Budget 2017 

Utfall                
2016-08-31 

Utfall                
2017-08-31 

Prognos                 
2017-12-31 

Avvikelse      
Budget/
Prognos 

Avfallsintäkter  + 12 300 + 8 232 + 8 293 + 12 363 + 63 

Insamling hushållssopor - 4 711 - - 2 681 - 4 590 + 121 

Omhändertagande hushållssopor - 3 000 - 2 922 - 1 962 - 3 000 0 

Slamhantering + 800 + 633 + 672 + 900 + 100 

Återvinningscentral  - 3 915 - 2 273 - 2 024 - 3 550 + 365 

Gemensamma OH-kostnader - 2 361 - 1 684 - 1 493 - 2 263 + 98 

Nettokostnad - 887 + 1 986 + 805 - 140 + 747 

Redovisning per Abonnentkollektiv och verksamhet 

8 
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Driftredövisning  

Belopp i tkr 

Laxå  
Reviderad 
Budget 2017 

Utfall               
2016-08-31 

Utfall                
2017-08-31 

Prognos                 
2017-12-31 

Avvikelse      
Budget/
Prognos 

Avfallsintäkter  + 5 100 + 2 979 + 3 414 + 4 990 - 110 

Insamling hushållssopor - 1 589 - - 995 - 1 600 - 11 

Omhändertagande hushållssopor - 1 000 - 1 577 - 702 - 1 100 - 100 

Slamhantering 0 - 23 + 25 + 10 + 10 

Återvinningscentral  - 1 123 - 542 - 565 - 1 080 + 43 

Gemensamma OH-kostnader - 1 084 - 841 - 655 -950 + 134 

Nettokostnad + 304 - 4 + 522 + 270 - 34 

Belopp i tkr 

Lekeberg  
Reviderad 
Budget 2017 

Utfall               
2016-08-31 

Utfall                
2017-08-31 

Prognos                 
2017-12-31 

Avvikelse      
Budget/
Prognos 

Avfallsintäkter  + 6 500 + 4 297 + 4 383 + 6 300 - 200 

Insamling hushållssopor - 2 409 - - 1 425 - 2 200 + 209 

Omhändertagande hushållssopor - 1 250 - 2 490 - 920 - 1 400 - 150 

Slamhantering 0 + 255 + 208 + 300 + 300 

Återvinningscentral  - 1 850 - 1 105 - 773 -1 200 + 650 

Gemensamma OH-kostnader - 1 256 - 880 -859 - 1 557 - 301 

Nettokostnad - 265 + 77 + 614 + 243 + 508 

Redovisning per Abonnentkollektiv och verksamhet 
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Investeringsredövisning  

 
 
Därutöver har vi, under våren, köpt loss lastmaskinen 
Ljungby L 15 som vi nyttjar i Laxå. Även den påverkar 
tillgångarnas värde och avskrivningskostnaden under 
2017. 

Investeringsredovisning 
 
De investeringar som är aktuella för Sydnärkes kom-
munalförbund 2017, är dels införskaffande av en ny 
sopbil till Hallsberg, istället för två gamla som vi utran-
gerar dels en ny sopbil till Lekeberg, för att klara in-
samlingen där som vi övertar i egen regi från och med 
hösten 2017. 
 
Sopbilarna är budgeterade till 4,4 mkr med en avskriv-
ningstid på fem år. En mindre del av avskrivningskost-
naden påverkar resultatet 2017, då vi införskaffar dem 
sent på året. De ökar även tillgångsvärdet på balans-
dagen. Vi har för avsikt att finansiera dem med egna 
medel, varför ingen räntekostnad uppstår.  
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Resultåtrå kning 

Belopp i tkr Not 

Reviderad 
Budget 

2017 

Utfall 
20160831 

Avvikelse  
Budget/
Prognos 

Prognos 
helår 

Utfall 
20170831 

            

Verksamhetens intäkter 1 41 047 25 883 + 668 41 715 28 253 

Verksamhetens kostnader 2 - 41 263 - 23 561 + 1 703 - 39 560 - 24 664 

Avskrivningar 3 - 1 012 - 382 - 220 - 1 232 - 793 

Verksamhetens nettokostnader   - 1 228 1 940 + 2 151 923 2 796 

         

Finansiella intäkter 4 0 69 + 100 100 70 

Finansiella kostnader 5 - 59 - 83 - 91 - 150 - 89 

Finansnetto  - 59 - 14 + 9 - 50 - 19 

       

Resultat före extraordinära poster   - 1 287 1 926 + 2 160 873 2 777 

         

Årets resultat före avsättning till 
resultatutjämningsfonder 

  - 1 287 1 926 + 2 160 873 2 777 

Avgår till avsättning till resultatutjäm-
ningsfonder, netto 

 1 287 0 - 2 160 - 873 0 

Årets/periodens  resultat    0  1 926 0 0 2 777 

Prögnösen fö r helå ret ger fö ljånde såldön i resp.                        
Resultåtutjå mningsfönd 
 

Hallsberg 
IB 2017-01-01     + 7 512 tkr 
Prognos UB 2017-12-31  + 7 372 tkr 
 

Askersund 
IB 2017-01-01     0 
Prognos UB 2017-12-31  + 500 tkr 
 

Laxå 
IB 2017-01-01    - 675 tkr 
Prognos UB 2017-12-31  - 405 tkr 
 

Lekeberg 
IB 2017-01-01    - 587 tkr 
Prognos UB 2017-12-31  - 344 tkr 
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Bålånsrå kning 

Belopp i tkr Not 

Reviderad 
Budget   
2017-12-31 

 

 2016-12-31  2016-08-31  2017-08-31 

TILLGÅNGAR        
         
Anläggningstillgångar        
Maskiner och inventarier 6 6 745 3 028 1 229 2 544 
Summa anläggningstillgångar   6 745 3 028 1 229 2 544 
         
Omsättningstillgångar        
Kortfristiga fordringar  7 6 929 6 529 6 525 7 106 
Varav Resultatutjämningsfond Askersund  439 0 93 0 
Varav Resultatutjämningsfond Laxå  371 675 577 153 
Varav Resultatutjämningsfond Lekeberg  852 587 0 0 
Kassa och bank  8 11 867 17 451 25 413 23 746 

Summa omsättningstillgångar   18 796 23 980 31 938 30 852 
         

SUMMA TILLGÅNGAR  25 541 27 008 33 167 33 396 
         
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      

Eget kapital      

Kommunalförbundet har inte något Eget Kapital, 
allt redovisas som resultatutjämningsfonder 

      

         
Avsättningar        

Övriga avsättningar, insamling matavfall 9 0 0 1 994 0 

Summa avsättningar   0 0 1 994 0 
         
Skulder        
Långfristiga skulder  10 324 904 1 194 324 
Kortfristiga skulder * 11 25 217 26 104 29 979 33 072 
Varav Resultatutjämningsfond Hallsberg  6 625 7 512 6 086 8 317 
Varav Resultatutjämningsfond Askersund  0 0 0 835 
Varav Resultatutjämningsfond Laxå  0 0 0 0 
Varav Resultatutjämningsfond Lekeberg   0 0 77 28 

Summa skulder   25 541 27 008 31 173 33 396 
         

SUMMA       
 AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 25 541 27 008 33 167 33 396 
         

* avsättning till resp. resultatutjämningsfond har inte 
gjorts i ekonomisystemet per 20170831, därför förkla-
ras differensen mellan Kortfristiga skulder i noten och i 
balansräkningen med periodens resultat.                                    
30 295 + 2 777 = 33 072 
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Ekonomisk redovisning  

Kåssåflö desånålys 

Belopp i tkr 

2016-12-31 2017-08-31 Reviderad 
Budget 2017 Not 

2016-08-31 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN        

         

Periodens resultat 0 0 0  0 

Justering för av- och nedskrivningar 580 939 580  0 

Justering för gjorda avsättningar 0 0 0  0 

Justering för ianspråktagna avsättningar 0 0   0 13 - 929 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 127 17 575 14 17 

Medel från verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 

707 956 1 155  - 912 

         

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar 8 075 - 577 - 400 15 8 079 

Ökning (-)/minskning (+) förråd och varulager 0 0 0  0 

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder och 
avsättningar 

- 5 087 6 968 - 887 16 1 711 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 988 6 391 - 1 287  9 790 

         

INVESTERINGSVERKSAMHETEN        

Investering i materiella anläggningstillgångar - 2 199 - 472 - 4 872 17 290 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0  0 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0  0 

Kassa flöde från investeringsverksamheten - 2 199 - 472 - 4 872  290 

         

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN        

Nyupptagna lån, revers med Hallsbergs kommun 0 0 0  0 

Amortering av skuld - 580 -580 - 580 18 - 290 

Anslutningsavgifter vatten och avlopp 0 0 0  0 

Långfristig skuld investeringsbidrag 0 0 0  0 

Ökning av långfristiga fordringar 0 0 0  0 

Minskning av långfristiga fordringar 0 0 0  0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 580 - 580 - 580  - 290 

        

Periodens kassaflöde  916 6 295 -5 584  8 878 

Likvida medel vid årets början 16 535 17 451 17 451  16 535 

Likvida medel vid periodens slut 17 451 23 746 11 867  25 413 
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Tillå ggsupplysningår 

Resultaträkning (tkr)   

   

Not 1: Verksamhetens intäkter 

 20160831 20170831 

Taxor och avgifter 25 207 27 517 

Övrigt 676 737 

Summa 25 883 28 253 

   

Not 2: Verksamhetens kostnader 

 20160831 20170831 

Löner och soc avg - 5 339 - 5 469 

Pensionskostnader - 380 - 158 

Inköp av anl och uhållsmtrl 0 - 69 

Bränsle, energi och vatten - 384 - 420 

Entreprenader och köp av vht -12 906 - 15 059 

Lokal- och markhyror -1 225 - 1 210 

Förbrukn invent o mtrl -1 110 - 646 

Lämnade bidrag och transferering-
ar 

- - 

Reaförluster - - 

Övriga kostnader -2 217 - 1 633 

Summa -23 561 - 24 664 

   

Not:3 Avskrivningar 

 20160831 20170831 

Planenliga avskrivningar på materi-
ella anläggningstillgångar 

- 382 - 793  

Nedskrivning - - 

Summa - 382 - 793 

   

Not:4 Finansiella intäkter   

 20160831 20170831 

Ränteintäkter 0 0 

Ränteintäkter o inkassoavg kund-
fordringar 

69 70 

Övriga finansiella intäkter 0 0 

Summa 69 70 

 

Not:5 Finansiella kostnader   

 20160831 20170831 

Räntekostnader långfristiga lån - 38 - 29 

Räntekostnader pensioner - - 

Räntekostnader lev- o bankskulder - - 

Övr fin kostn - 45 - 60 

Summa - 83 - 89 

   

   

Balansräkning (tkr)   

   

Not 6: Maskiner, fordon och in-
ventarier 

  

 20160831 20170831 

Ingående bokfört värde 1 536 3 028 

Nyanskaffningar, övertagande - 472 

Försäljning mm - - 

Årets avskrivningar - 307 -956 

Omklassificeringar - - 

Summa 1 229 2 544 

   

Not: 7  Kortfristiga fordringar   

 20160831 20170831 

Kundfordringar 1 981 2 409 

Fordran på leverantör 150 0 

Moms 3 088 2 185 

Fordran på Askersunds avfallskol-
lektiv 

93 0 

Fordran på Laxås avfallskollektiv 577 675 

Fordran på Lekebergs avfallskol-
lektiv 

0 587 

Förutbetald kostnad, förhöjd lea-
sing 

30 0 

Förutbetalda kostnader//
upplupna intäkter 

606 1 250 

Summa 6 525 7 106 

   

Not: 8  Kassa och bank   

 20160831 20170831 

Bankkonto  25 413 23 746 

Summa 25 413 23 746 
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Tillå ggsupplysningår    

Not:9 Andra avsättningar 

 20160831 20170831 

Insamling matavfall   

Övertaget från Hbg/Ingående balans 2 923 0 

Ianspråktaget under året - 929 0 

Utgående balans 1 994 0 

    

Summa 1 994 0 

   

Not:10 Långfristiga skulder 

 20160831 20170831 

Låneskuld   

Enl. revers med Hallsberg/Ingående 
balans 

1 484 904 

Periodens  amortering - 290 - 580 

Utgående balans 1 194 324 

Summa 1 194 324 

   

Not:11 Kortfristiga skulder   

 20160831 20170831 

Leverantörsskulder 11 954 8 777 

Moms  2 548 2 819 

Personalens skatter och avgifter,                 
inkl. särskild löneskatt 

1 058 1 069 

VA-skuld till Hallsbergs VA-kollektiv 4 823 5 650 

VA-skuld till Askersunds VA-kollektiv 268 287 

VA-skuld till Lekebergs VA-kollektiv 1 491 1 684 

Skuld till Hallsbergs Avfallskollektiv* 6 086 7 512 

Skuld till Askersunds Avfallskollektiv* 0 0 

Skuld till Lekebergs Avfallskollektiv* 77 0 

Upplupna kostnader/förutbet int 1 642 2 499 

Övrigt 32 - 2 

Summa 29 979 30 295 

   

* avsättning till resp. resultatutjäm-
ningsfond har inte gjorts i ekonomi-
systemet per 20170831, därför för-
klaras differensen mellan Kortfris-
tiga skulder i noten och i balansräk-
ningen med periodens resultat.                                    
30 295 + 2 777 = 33 072 

.  

Kassaflödesanalys 20160831 20170831 

   

Not: 13 Justering för ianspråk-
tagna avsättningar, förändring 
matavfallsinsamling konto 2285 

 

- 929 0 

Nor: 14 Justering för ej likvidpå-
verkande poster, avskrivning 
Ljungby L15 med vikplogblad. 
Konto 1249 

 

17 17 

Not: 15 förändring kortfristiga 
fordringar, kontogrupper 15-17 

 

8 079 - 577 

Not: 16 Förändring kortfristiga 
skulder, kontogrupp 25-29 

 

1 711 6 968 

Not: 17 Investering i materiella 
anläggningstillgångar, konto 1241 
och 1249 

 

290 - 472 

Not: 18 Amortering av skuld, 
samma som avskrivning, amorte-
ring av reverser  konto 1249 

- 290 - 580 
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Den kömmunålå delå rsråppörten 

Lagregler 
 
Kommunallagen stadgar (8 kap 20 a § KL) att minst en 
delårsrapport, som ska upprättas i enlighet med be-
stämmelserna i 9 kap. 1 § lagen (1997:614) om kom-
munal redovisning, ska behandlas av fullmäktige. 
 
Enligt lagen  om kommunal redovisning ska minst en 
delårsrapport upprättas från årets början till minst 
hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. 
 
Sydnärkes kommunalförbund har beslutat, § 25, 
20160414, att  förbundets delårsrapport ska omfatta 
tiden första januari till och med sista augusti, resp. år. 
Det är samma tidsrymd som övriga medlemskommu-
ner i förbundet, utom Lekebergs kommun. 
 
Den Kommunala redovisningslagen reglerar innehåll 
och utformning av den kommunala delårsrapporten. 
Delårsrapporten bör ges samma struktur som årsre-
dovisningen. 
 
Rådet för kommunal redovisning, som bildades i sam-
band med lagens införande, har genom sin normgiv-
ning arbetat med att förtydliga och utveckla god re-
dovisningssed för kommunsektorn. Direktionen har 
ansvaret för att upprätta delårsrapporten. 
 

Upprättande av delårsrapport 
 
Delårsrapporten framställs av kommunalförbundets 
ekonom och förbundschef.  
 

Syfte 
 
Syftet med delårsrapporten är att ge medborgare, 
politiker och andra intresserade en bild av hur kom-
munalförbundets verksamhet och ekonomi har ut-
vecklats under året. Delårsrapporten ger också svar 
på hur det verkliga resultatet blev i förhållande till 
budgeten. Den beskriver utveckling och händelser 
under en passerad period och tillståndet vid peri-
odens slut. Delårsrapporten är vid sidan av årsredo-
visningen är ett viktigt dokument för att säkra insyn i 
en verksamhet och ta ställning till graden av effektivi-
tet. För att delårsrapporten ska kunna fullgöra upp-
giften fordras att den är tillgänglig och att inform-
ationen är av hög kvalitet. Den ekonomiska redovis-
ningen ska upprättas i enlighet med god redovisnings-
sed.  
 

Innehåll 
 
Delårsrapporten skall åtminstone bestå av: för-
valtningsberättelse,  resultaträkning och balans-
räkning  
 

Förvaltningsberättelse 
 
Förvaltningsberättelsen redovisar en översikt över 
utvecklingen av kommunalförbundets verksam-
het. Här tas viktiga händelser upp som inte redo-
visas i resultat- eller balansräkning men som är 
viktiga för bedömningen av kommunalförbundets 
ekonomi. I förvaltningsberättelsen redovisas även 
väsentliga händelser under året, kommunalför-
bundets förväntade utveckling, samt drift- och 
investeringsredovisning. Andra förhållanden som 
är av betydelse för styrningen och uppföljningen 
av kommunalförbundets verksamhet ska också 
ingå i förvaltningsberättelsen. Nytt från 2017 är 
att vi, i bokslutet, kommer att följa upp våra verk-
samhetsmål, utöver de finansiella målen. Detta 
har möjliggjorts tack vare att mål har formulerats 
för verksamheten  för åren 2017-2019. 
 

Resultaträkning och balansräkning 
 
I resultaträkningen redovisas det ekonomiska 
utfallet av kommunalförbundets verksamhet för 
perioden. Den ekonomiska ställningen vid peri-
odens slut redovisas i balansräkningen.  Tilläggs-
upplysningar i form av noter  ger ytterligare för-
klaringar till posterna. De återfinns i anslutning till 
resultat- och balansräkning. 
 

Målgrupper 
 
Kommunalförbundet lämnar delårsrapporten till 
förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. 
Andra målgrupper är  externa intressenter i form 
av medborgare, kreditgivare, leverantörer och 
andra offentliga myndigheter. 
 

Revision 
 
Enligt god revisionssed i kommunal verksamhet 
ska revisorerna bedöma om bokföringen och de-
lårsrapporten, upprättats i enlighet med lagen om 
kommunal redovisning samt god redovisningssed. 
Räkenskaperna skall ge en rättvisande bild av re-
sultat och ställning. 
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Redövisningsprinciper 

Kommunalförbundet 
Sydnärkes kommunalförbund följer den kommu-
nala redovisningslagen. Kommunalförbundet till-
lämpar de rekommendationer som lämnats av  
Rådet för kommunal redovisning eller dess före-
trädare. 
 

Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångarnas värde i balansräkningen 
motsvarade anskaffningsvärdet efter avdrag för  
planenliga avskrivningar.  

 
Avskrivningar materiella anläggningstill-

gångar 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 
görs i huvudsak linjärt för tillgångens bedömda 
nyttjandetid baserat på anskaffningsvärde. Vägled-
ning hämtas i idéskriften från Rådet för kommunal 
redovisning. Befintliga och nya fordon, sopbilar 
och lastmaskin skrivs av på fem år. 

 
Komponentavskrivning 

Sydnärkes kommunalförbund har gjort bedöm-
ningen att tillgångarna, varje sopbil och lastmaskin 
utgör en avskrivningskomponent.  
 
Avskrivning osäkra fordringar 
Från och med 2017 har vi ett samarbete med Int-
rum Justitia gällande kravhanteringen. Förbundet 
arbetar aktivt med de utestående fordringarna 
löpande, och skriver av de vi har bedömt som 
osäkra. En del fordringar handläggs av kronofog-
demyndigheten.  Det händer även att vi går så 
långt som till tingsrätten för att få in våra och kom-
munernas pengar. 
I de fall det även är VA-intäkter på fakturan, tas 
kontakt med resp. kommun om i vilken utsträck-
ning vattenavstängning ska tillämpas som påtryck-
ningsmedel och om ev.  avskrivning ska göras.  
 

Leasing 

Samtliga leasingavtal redovisas som operationell 
leasing, dvs hyra. Kostnaden för leasingen redovi-
sas sålunda som en driftskostnad. 
 

Särskild löneskatt 

Kommunalförbundet tillämpar rekommendation 5 
från Rådet för kommunal redovisning angående 
redovisning av särskild löneskatt. Det innebär att 
löneskatten periodiseras på samma vis som pens-
ioner. Löneskatt på under året inbetalda pensioner  
belastar årets resultat. 
 

Resultat avgiftsfinansierad verksamhet 

Över- respektive underskott för verksamheter med 
särskilda avgiftskollektiv ska enligt lagstiftning och 
rekommendationer från Rådet för kommunal re-
dovisning redovisas som skuld till respektive ford-
ran på kollektivet.  
 
Kommunalförbundet redovisar skulderna till och 
fordran på resp. avfallskollektiv.  
Detta förfaringssätt innebär att kommunalförbun-
det inte redovisar något Eget kapital. 



Sydnärkes kommunalförbund 
Org.nr  222000-3095 

 
Södra Allén 2 

694 30 Hallsberg 
 

Tel 0582-68 57 00  
Hemsida: www.kf.sydnarke.se 
E-post: info@kf.sydnarke.se 


