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Sydnärkes kommunalförbunds andra år 
 
Det andra året, 2016, har, även det, präglats av en 
mängd olika aktiviteter i arbetet med att finna fun-
gerande strukturer i avfallsverksamheten.  
 
En rad upphandlingar har genomförts under delå-
ret.  Tre av upphandlingarna omfattar alla fyra 
kommunerna. Dessa handlar om behandling av 
hushållsavfallet, samt omhändertagandet av grov-
avfall respektive brännbart avfall från återvin-
ningscentralerna. En ny sopbil har också handlats 
upp, vilken kommer att levereras under hösten 
och ersätta citybilen i Hallsberg.   
 
En gemensam broschyr om renhållningen 2016 i 
kommunerna togs fram och distribuerades till alla 
hushåll. 
 
Arbetet med att ta fram mål för förbundet påbör-
jades under våren. 
 
Även arbetet mot en gemensam avfallsplan och 
gemensamma renhållningsföreskrifter påbörjades. 
 

 Insamling av matavfall i Hallsberg 
 
I samband med bildandet av kommunalförbundet 
fick direktionen uppdraget från Hallsbergs kom-
mun att införa insamling av matavfall i Hallsberg.   
 
Detta arbete har pågått planenligt under första 
delen av 2016. Det är förbundets strateg/
informatör som är projektledare i detta arbete. En 
mängd aktiviteter har vidtagits med kontakter och 
information för att få införandet att fungera.  Bla 
deltog förbundet med en monter på Hallsbergs-
mässan. 
 
Den 1 juli 2016 började vi insamlingen av matav-
fall, i skarpt läge, i Hallsbergs kommun. 
 

Återvinningscentralerna 
 
ÅVC:n i Askersund  har hittills drivits på entrepre-
nad. Övriga, de i Hallsberg, Laxå och Lekeberg 
drivs i egen regi. 
 
Under en längre tid har arbete pågått med förbe-
redelser för en ny ÅVC i Askersund. Denna ska dri-
vas av förbundet. Förslag på utformning av den 
nya ÅVC:n är framtaget. Förslaget innebär ett 

större investeringsanslag  
 

Vå sentligå hå ndelser 
                                               än det som ursprungligen 
var avsatt för en ny central. Detta har diskuterats 
med kommunen. Det är Askersunds kommun som 
kommer att äga anläggningen, medan Sydnärkes 
kommunalförbund kommer att drifta och betala 
hyra för densamma. Det betyder att Askersund 
kommun får extern finansiering av sin anläggning. 
 
Fram tills den nya återvinningscentralen är på plats 
har förbundet träffat en överenskommelse med 
entreprenören för den befintliga centralen att 
denne driver verksamheten vidare.   
 
Den bedömning förbundet gör är att den nya Åter-
vinningscentralen i Askersund kommer att vara på 
plats först 2017. 
 
För förbundets egna centraler pågår förändringsar-
betet som ska leda fram till en enhetlig funktion för 
centralerna. Detta innebär ett förbättrat omhän-
dertagande av mottaget grovavfall och farligt avfall, 
en ökad återvinning och en minskad mängd restav-
fall.  1 januari  infördes en enhetlig prislista för av-
fall från företag 
 
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 
 
En fortsatt utmaning för kommunalförbundet är 
att ännu bättre få ihop de olika kulturer som rått i 
medlemskommunernas avfallsverksamhet tidi-
gare. Det gäller t.ex. debiteringsrutiner, taxornas 
utformning, vad som kostar och antal hämtningar 
per år. Regelverket, dvs vilka bestämmelser som 
gäller i kommunerna bör också  likriktas. 
 
Även öppettider på återvinningscentralerna (ÅVC), 
omfattningen av grovsopshämtning, den så kallade 
Röda slingan (en mobil miljöstation för insamling 
av farligt avfall) och vilka fraktioner som omhän-
dertas var, behöver göras enhetlig. 

 
På sikt är tanken att kommunalförbundet ska ha  
gemensamma taxor för sin verksamhet. 
 
I upphandlingsarbetet är det önskvärt att  varje 
upphandling som görs gäller alla fyra kommuner. 
Det kommer att ta några år att fasa ihop nuva-
rande avtal och detta arbete behöver göras steg-
vis.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En viktig fråga att ta tag i är återvinngen av för-
packningar. Återvinningen måste öka för att ta 
tillvara materialet i förpackningarna. Fortfarande 
slängs alltför mycket förpackningar i restavfallet.  
 
En ännu bättre sortering av grovavfallet på åter-
vinningscentralerna är en annan viktig fråga. Det 
handlar där också om en ökad materialåtervin-
ningen. På sätt minskas den mängd avfall som går 
till förbränning eller deponering.  

 
Det sker ständigt förändringar inom avfalls-
verksamheten. En aktuell fråga just nu är om 
ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall 

ska övergå till kommunerna.  
 
 
 

Omvå rldsånålys 

Kommunalförbundet har för sin verksamhet att för-
hålla sig till de nationella och regionala miljömålen. 
Främst är det målen Begränsad klimatpåverkan, 
Giftfri miljö och God bebyggd miljö som har kopp-
lingar till avfallsområdet. 
 
Ett arbete, i samarbete med medlemskommunerna 
har startats under året, för att utarbeta nya avfalls-
planer med mål för kommunerna. 
 
Tills dess gäller målen i kommunernas  befintliga 
avfallsplaner. 
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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 2016-04-14 av di-
rektionen.§ 24 2016.   
 
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 uppdelad i fyra de-
lar: 
 
1. Verksamhet 
2. Gemensam administration 
3. Ekonomiadministration 
4. Personal 
 
Under året har direktionen fått ekonomisk rappor-
tering löpande vid direktionsmötena. 

Kommunalförbundets styrande organ är   
Direktionen med fyra ledamöter och fyra 
ersättare, en ordinarie ledamot och en      
ersättare, från varje ingående kommun.  

"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 
 
Det finns ett förslag formulering av vision i do-
kumentet Budget, mål och verksamhet. 
 
”Förbundets arbete strävar mot att minimera 

den totala avfallsmängden.     

Förbundets avfallshantering är effektiv och är 

lätt att använda för innevånarna i våra kom-

muner.  

Vi arbetar förebyggande men tar också tillvara 

resurserna i det avfall som uppstår så långt 

som möjligt, genom att i första hand förorda 

ökat återbruk och materialåtervinning, så att 

det restavfall som produceras minimeras.       

Vi är måna om att avfallets påverkan på och 

risker för hälsa och miljön minimeras.” 

 
Mål 
 
Även arbetet med målformuleringar pågår i sam-
arbete mellan politiker och tjänstemän på förbun-
det. De förslag som är formulerade återfinns även 
de i dokumentet Budget, mål och verksamhet. 
 
Parallellt med detta arbete pågår samarbetet med 
medlemskommunerna om framtagande av nya 
avfallsplaner som ska gälla från 2017. 
 
Dessa dokument ska hänga ihop, så det finns en 
röd tråd och att inga mål är motsägelsefulla. 
 
I Budget ,mål och verksamhetsdokumentet, fram-
går förutom miljömål, finansiella mål och mål med 
bärighet på både service och hur förbundet ska 
vara en attraktiv arbetsgivare. 
 
Fram till dess att detta dokument är fastställt, gäl-
ler de befintliga målen i nu gällande avfallsplaner 
och budgetdokument.  
 
De nationella och regionala miljömålen  Begränsad 
miljöpåverkan, Giftfri miljö och God Bebyggd Miljö 
utgör också mål som förbundet i sin verksamhet 
ska sträva mot att uppfylla 
 
 

 
 
Vad gäller finansiella mål, så ska verksamheten vara 
100 % taxefinansierad till självkostnadspris. 
 
God ekonomisk hushållning ska vara ledande. 
 
God ekonomisk hushållning kan ses ur två perspek-
tiv, finansiellt perspektiv och verksamhetsperspek-
tiv. 
 
En  allmän utgångspunkt är att varje generation ska 
bära kostnader för den service den konsumerar. 
Resultatet måste vara tillräckligt stort för att mot-
svarande servicenivå ska kunna garanteras även för 
nästkommande generation, utan att den skall be-
höva belastas med en högre avgift. 
 
Ambitionsnivån för den egna finansiella utveckling-
en och ställningen ska beskrivas i form av mål.  
Målen bör formuleras utifrån vad som i normalfallet 
är att betrakta som god ekonomisk hushållning 
kompletterat med anpassning efter egna förhållan-
den och omständigheter. 
 
Ett exempel på finansiella mål är resultatkrav med 
anledning av kommunalförbundets framtida kapaci-
tetsbehov. En annan viktig del är skuldsättningen på 
kort och lång sikt.  
 
Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunalför-
bundets förmåga att bedriva sin verksamhet på ett 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. 
 
Taxorna ska vara satta så att intäkterna täcker kost-
naderna i varje enskild medlemskommun.  
 
 
 
 
 
 

Visiöner, må l öch må luppfö ljning 
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Budget 2016 
 
Årets  budget har reviderats under våren. 
 
Den reviderade budgeten bygger på utfall 20151231,  
och den bokslutsanalys som förbundets tjänstemän-
nen har gjort, samt kända förändringar till följd av, i 
första hand, nya upphandlingar. 
 
Förutom dessa korrigeringar, har en underhållsplan 
upprättats för återvinningscentralerna. Kostnader för 
dessa åtgärder, totalt 225 tkr, finns med i det revide-
rade budgetförslaget. 
 
En annan omständighet som har betydelse för fram-
tida bedömningar är att förbundet har erhållit 720 tkr 
från Askersunds kommun. Det är det saldo som fanns i 
resultatutjämningsfonden, 2014-12-31,  en skuld till 
Askersunds avfallsabonnentkollektiv. 
 
Den reviderade budgeten ger underlag för bedömning 
av framtida taxenivåer. 
 
Under 2015 framkom att Lekebergs kommuns taxa var 
för låg i förhållande till den verksamhet som den ska 
finansiera. Därför begärde Sydnärkes kommunalför-
bund att få höja taxan från 20160101, vilket kommun-
fullmäktige i Lekeberg beslutade. Den nya taxan ger en 
merintäkt på i storleksordning 800 tkr /år. 
 
Arbetet med analysen och det nya reviderade bud-
getförslaget, medför att den nya bedömningen är att 
taxan i Askersunds och Laxå kommuner inte täcker 
kostnaderna framöver. 
 
I Hallsberg räcker nuvarande taxa, trots att matavfalls-
insamlingen genomförs, vilket kostar mer än tidigare 
vald lösning. Det medför att nuvarande taxenivå över-
ens stämmer väl med uppkommen kostnadsnivå. 
 
Förbundets tjänstemän, förbundschef och ekonom, 
har, under maj månad, träffat medlemskommunernas 
ekonomichefer för genomgång av förbundets ekono-
miska situation. 
 
Förbundet har för avsikt att gå fram med begäran om 
taxehöjning, i Askersund och Laxå, under hösten 2016, 
för ny taxa från 2017-01-01. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Revideråd budget 2016 
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Driftredövisning 
Driftredovisningen 
 
Budgeten bygger på självkostnad. Nettokostnaden bör sålunda vara noll. 
Verksamheten är 100 % taxefinansierad. Samtliga intäkter och kostnader är redovisade per ansvar dvs. per kom-
mun. 
 
Nedan redovisade budgetsiffror är den reviderade budgeten för 2016. 
 
Redovisning per kostnadskategori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Redovisning per Ansvar/kommun/Abonnentkollektiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Redovisning per Verksamhet 

Belopp i tkr 
Kostnadskategori 
Totalt hela förbundet 

Budget 2016 Utfall          
2016-08-31 

Prognos              
2016-12-31 

Avvikelse      
Budget/
Prognos 

Intäkter + 40 496 + 25 755 + 36 800 - 3 696 

Kostnader - 40 105 - 24 215 - 36 553 + 3 552 

- varav personalkostnader   - 9 418 - 6 002 - 9 418 0 

- varav kapitalkostnader   - 761 - 382 - 700 + 61 

- varav lokalkostnader   - 690 - 520 - 780 - 90 

- varav övriga kostnader - 29 236 -17 311 - 25 655 + 3 581 

Nettokostnad + 391 + 1 540 + 247 - 144 

Belopp i tkr 
Ansvar/Kommun/          
Abonnentkollektiv 

Budget 2016 Utfall                  
2016-08-31 

Prognos              
2016-12-31 

Avvikelse       
Budget/
Prognos 

Hallsberg  + 1 565 + 1 857 + 1 733 + 168 

Askersund  - 712 - 341 - 1 043 - 331 

Laxå  - 493 - 83 - 510 - 17 

Lekeberg  + 31 + 107 + 67 + 36 

Nettokostnad + 391 + 1 540 + 247 - 144 

Belopp i tkr 
Verksamhet totalt hela förbundet 

Budget 2016 Utfall              
2016-08-31 

Prognos              
2016-12-31 

Avvikelse             
Budget/
Prognos 

Avfallsintäkter  + 32 390 + 21 926 + 32 600 + 210 

Insamling o bortforsling  -18 374 - 10 448 - 17 200 + 1 174 

Slamhantering  + 1 160 + 788 + 1 145 - 15 

Återvinningscentral  - 7 948 - 5 538 - 8 298 - 350 

Avfallshantering  gemensamma fördelade 
kostnader  

- 6 837 - 5 188 - 8 000 - 1 163 

Nettokostnad + 391 + 1 540 + 247 - 144 

6 
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Belopp i tkr 

Askersund  
Budget 2016 Utfall               

2016-08-31 
Prognos                
2016-12-31 

Avvikelse      
Budget/
Prognos 

Avfallsintäkter  + 9 200 + 6 363 + 9 363 + 163 

Insamling o bortforsling  - 6 269 - 3 567 - 5 900 + 369 

Slamhantering  0 - 79 - 10 - 10 

Återvinningscentral  - 1 547 - 1 743 - 2 400 - 853 

Avfallshantering  gemensamma fördelade 
kostnader  

- 2 096 - 1 315 - 2 096 0 

Nettokostnad - 712 - 341 - 1 043 - 331 

Belopp i tkr 

Hallsberg  
Budget 2016 Utfall                

2016-08-31 
Prognos                 
2016-12-31 

Avvikelse      
Budget/
Prognos 

Avfallsintäkter  + 12 670 + 8 265 + 12 537 - 133 

Insamling o bortforsling  - 6 257 - 2 812 - 5 350 + 907 

Slamhantering  + 1 000 + 633 + 1 000 0 

Återvinningscentral  - 3 386 - 2 157 - 3 300 + 86 

Avfallshantering  gemensamma fördelade 
kostnader  

- 2 462 - 2 072 - 3 154 - 692 

Nettokostnad + 1 565 + 1 857 + 1 733 + 168 

Belopp i tkr 

Laxå  
Budget 2016 Utfall               

2016-08-31 
Prognos                 
2016-12-31 

Avvikelse      
Budget/
Prognos 

Avfallsintäkter  + 4 200 + 2 927 + 4 200 0 

Insamling o bortforsling  - 2 439 - 1 577 - 2 530 - 91 

Slamhantering  0 - 23 - 5 - 5 

Återvinningscentral  - 1 244 - 525 - 825 + 419 

Avfallshantering  gemensamma fördelade 
kostnader  

- 1 010 - 885 - 1 350 - 340 

Nettokostnad - 493 - 83 - 510 - 17 

Belopp i tkr 

Lekeberg  
Budget 2016 Utfall               

2016-08-31 
Prognos                
2016-12-31 

Avvikelse      
Budget/
Prognos 

Avfallsintäkter  + 6 320 + 4 377 + 6 500 + 180 

Insamling o bortforsling  - 3 459 - 2 490 - 3 420 - 39 

Slamhantering  + 160 + 255 + 160 0 

Återvinningscentral  - 1 773 - 1 101 - 1 773 0 

Avfallshantering  gemensamma fördelade 
kostnader  

- 1 217 - 934 - 1 400 - 183 

Nettokostnad + 31 + 107 + 67 + 36 

Redovisning per Abonnentkollektiv och verksamhet 

7 
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Investeringsredövisning  

 

Investeringsredovisning 
 
Den investering som är aktuell för Sydnärkes kom-
munalförbund 2016, är införskaffande av en ny sopbil 
till Hallsberg. 
 
Den är budgeterad till 2,5 mkr med en avskrivningstid 
på sju år och en ränta på 3,5 %. Kapitalkostnaderna är 
beaktade avseende tre månader i slutet av 2016. 
Kostnaden blir därmed 89 tkr i avskrivning och 22 tkr i 
ränta. 
 
Finansieringen kommer troligtvis  att ske med egna 
medel. I så fall kommer investeringen inte att belastas 
med räntekostnad. 
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Resultåtrå kning 

Belopp i tkr Not 

Budget 2016 Utfall 
20160831 

Avvikelse  
Budget/
Prognos 

Prognos helår 

           

Verksamhetens intäkter 1 40 496 25 777 - 3 696 36 800 

Verksamhetens kostnader 2 - 39 210 - 23 841 + 3 377 -35 833 

Avskrivningar 3 - 761 - 382 + 61 - 700 

Verksamhetens nettokostnader   525 1 554 - 258 267 

        

Finansiella intäkter 4 0 69 + 80 80 

Finansiella kostnader 5 - 134 - 83 + 34 -100 

Finansnetto  - 134 - 14 + 114 -20 

      

Resultat före extraordinära poster   391 1 540 - 144 247 

        

Årets resultat före avsättning till 
resultatutjämningsfonder 

  391 1 540 - 144 247 

Avgår till avsättning till resultatutjäm-
ningsfonder, netto 

 - 391 0 + 144 -247 

Årets/periodens  resultat    0  1 540  0 0 



DELÅRSRAPPORT 2016-08-31  10  

Ekonomisk redovisning 

 10 

 

Bålånsrå kning 

Belopp i tkr Not 

Budget 2016 

 

 2015-12-31  2016-08-31 

TILLGÅNGAR       

        

Anläggningstillgångar       

Maskiner och inventarier 6 3 332 1 536 1 229 

Summa anläggningstillgångar   3 332 1 536 1 229 

        

Omsättningstillgångar       

Kortfristiga fordringar 7 15 089 14 604 6 706 

Varav Resultatutjämningsfond Askersund*)  672 680 301 

Varav Resultatutjämningsfond Laxå  1 066 573 656 

Kassa och bank 8 15 758 16 535 25 413 

Summa omsättningstillgångar    30 847 31 138 32 119 

        

SUMMA TILLGÅNGAR  34 179 32 675 33 348 

        

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

Eget kapital     

Kommunalförbundet har inte något Eget Kapital, allt re-
dovisas som resultatutjämningsfonder 

     

        

Avsättningar       

Avsättningar för pensioner o liknande förpliktelser, in-
samling matavfall 

9 1 000 2 923 1 994 

Summa avsättningar   1 000 2 923 1 994 

        

Skulder       

Långfristiga skulder, Reversen med Hallsbergs kommun 10 3 315 1 484 1 194 

Kortfristiga skulder 11 29 864 28 268 30 160 

Varav Resultatutjämningsfond Hallsberg  5 665 4 100 5 957 

Varav Resultatutjämningsfond Askersund  0 *) 0 

Varav Resultatutjämningsfond Lekeberg   31 0 107 

Summa skulder   33 179 29 752 31 354 

        

SUMMA      

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 34 179 32 675 33 348 
        
*) Sedan budgeten reviderades har förbundet erhållit 
720 tkr från Askersund, vilket medför att istället för en 
fordran på abonnentkollektivet, har vi en redovisad 
skuld till desamma med 40 tkr inför 20160831. 

    

        

10 
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Kåssåflö desånålys 

Belopp i tkr 

2015-12-31 2016-08-31 Budget 2016 

Not 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       

        

Årets/periodens resultat 0 0 0  

Justering för av- och nedskrivningar 0 0 0  

Justering för gjorda avsättningar 0 0 0  

Justering för ianspråktagna avsättningar 0 - 929   - 1 923 13 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0 17 17 14 

Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital 0 - 912  - 1 906  

        

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar - 14 604 7 898 -485 15 

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

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder och avsättningar 31 191 1 892 1 596 16 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 16 587 9 790 1 111  

        

INVESTERINGSVERKSAMHETEN       

Investering i materiella anläggningstillgångar, övertagna an-
läggningstillgångar till bokfört värde. 

- 1 536 290 - 1 813 17 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0  

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0  

Kassa flöde från investeringsverksamheten - 1 536 290 - 1 813  

        

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN       

Nyupptagna lån, revers med Hallsbergs kommun 2 215 0 2 500 18 

Amortering av skuld 731 290 669 19 

Anslutningsavgifter vatten och avlopp 0 0 0  

Långfristig skuld investeringsbidrag 0 0 0  

Ökning av långfristiga fordringar 0 0 0  

Minskning av långfristiga fordringar 0 0 0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 484 - 290 1 831  

       

Årets/periodens kassaflöde  16 535 8 878 -777  

Likvida medel vid årets början 0 16 535 16 535  

Likvida medel vid årets slut 16 535 25 413 15 758  

11 
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Tillå ggsupplysningår 

Resultaträkning (tkr)   
   
Not 1: Verksamhetens intäkter 

 20151231 20160831 

Taxor och avgifter 37 485 25 101 

Övrigt 674 676 

Summa 38 159 25 777 

   
Not 2: Verksamhetens kostnader 

 20151231 20160831 

Löner och soc avg - 7 572 - 5 619 

Pensionskostnader - 336 - 380 

Inköp av anl och uhållsmtrl - 406 0 

Bränsle, energi och vatten - 659 - 384 

Entreprenader och köp av vht - 19 608 -12 906 

Lokal- och markhyror - 1 434 -1 225 

Förbrukn invent o mtrl - 1 496 -1 110 

Lämnade bidrag och transferering-
ar 

- - 

Reaförluster - - 

Övriga kostnader - 4 216 -2 217 

Summa - 35 727 -23 841 

   

Not:3 Avskrivningar 

 20151231 20160831 

Planenliga avskrivningar på materi-
ella anläggningstillgångar 

- 787 - 382 

Nedskrivning - - 

Summa - 787 - 382 

   
Not:4 Finansiella intäkter   

 20151231 20160831 
Ränteintäkter 0 0 

Ränteintäkter o inkassoavg kund-
fordringar 

30 69 

Övriga finansiella intäkter 0 0 

Summa 30 69 

 

Not:5 Finansiella kostnader   

 20151231 20160831 

Räntekostnader långfristiga lån - 85 - 38 

Räntekostnader pensioner - - 

Räntekostnader lev- o bankskulder - - 

Övr fin kostn - 58 - 45 

Summa - 143 - 83 

   

   

Balansräkning (tkr)   

   
Not 6: Maskiner, fordon och in-
ventarier 

  

 20151231 20160831 

Ingående bokfört värde 0 1 536 
Nyanskaffningar, övertagande 2 267 - 
Försäljning mm - - 
Årets avskrivningar - 731 - 307 
Omklassificeringar - - 

Summa 1 536 1 229 

   

Not: 7  Kortfristiga fordringar   

 20151231 20160831 

Kundfordringar 7 497 1 981 

Fordran på  Lekeberg, underskott 
2015 

1 315 0 

Fordran på leverantör 0 150 

Moms 3 726 3 088 

Fordran på Askersunds avfallskol-
lektiv 

680 301 

Fordran på Laxås avfallskollektiv 573 656 

Förutbetald kostnad, förhöjd lea-
sing 

105 30 

Förutbetalda kostnader//
upplupna intäkter 

709 500 

Summa 14 604 6 706 

   

Not: 8  Kassa och bank   

 20151231 20160831 
Bankkonto  16 535 25 413 

Summa 16 535 25 413 
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Tillå ggsupplysningår 
   

Not:9 Andra avsättningar 
 20151231 20160831 

Insamling matavfall    

Övertaget från Hbg/Ingående balans 3 000 2 923 
Ianspråktaget under året - 77 - 929 
Utgående balans  2 923 1 994 
     

Summa 2 923 1 994 

   
Not:10 Långfristiga skulder 
 20151231 20160831 
Låneskuld   
Enl. revers med Hallsberg/Ingående 
balans 

2 215 1 484 

Periodens  amortering - 731 - 290 
Utgående balans 1 484 1 194 

Summa 1 484 1 194 

   
Not:11 Kortfristiga skulder   
 20151231 20160831 
Leverantörsskulder 14 671 11 954 
Moms  3 976 2 548 
Personalens skatter och avgifter,                 
inkl. särskild löneskatt 

1 035 1 338 

VA-skuld till Hallsbergs VA-kollektiv 707 4 823 
VA-skuld till Askersunds VA-kollektiv 367 268 
VA-skuld till Lekebergs VA-kollektiv 1 994 1 491 
Skuld till Hallsbergs Avfallskollektiv 4 100 5 957 
Skuld till Lekebergs Avfallskollektiv 0 107 
Upplupna kostnader/förutbet int 226 1 642 
Övrigt 1 192 32 

Summa 28 268 30 160 

   
   

Kassaflödesanalys 20151231 20161231 

   

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

0 - 929 

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

0 17 

Not: 15 förändring kortfristiga 
fordringar, kontogrupper 15-17 

-14 604 7 898 

Not: 16 Förändring kortfristiga 
skulder, kontogrupp 25-29 

31 191 1 892 

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

- 1 536 290 

Not: 18 Nyupptagna lån, konto 
1241 revers Hbg kommun 

2 215 0 

Not: 19  Amortering av skuld, 
samma som avskrivning, amorte-
ring av reverser  konto 1249 

-731 -290 
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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  årets delårsrapport ska omfatta tiden 
20160101-20160831. Det är samma tidsrymd som 
övriga medlemskommuner i förbundet, utom Leke-
bergs 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. 
 

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 
Varje år inför bokslutet görs en genomgång av ute-
stående fordringar, då osäkra fordringar skrivs av 
bokföringsmässigt.  I de fall det även är VA-
intäkter på fakturan, tas kontakt med resp. kom-
mun om i vilken utsträckning som avskrivning av 
fordran ska göras. 
 

Leasing 

Samtliga leasingavtal redovisades som operation-
ell leasing, dvs hyra. Kostnaden för leasingen redo-
visas 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-

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 har redovisat skulderna till 
och fordran på resp. avfallskollektiv.  
Detta förfaringssätt innebär att kommunalförbun-
det inte redovisar något Eget kapital. 



Sydnärkes kommunalförbund 
 

Södra Allén 2 
694 30 Hallsberg 

 
Tel 0582-68 57 00  

Hemsida: www.kf.sydnarke.se 
E-post: info@kf.sydnarke.se 




