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1. Ekonomiska strategier 
 

1.1 Ekonomi 
 

Verksamheten finansieras helt och hållet via avgifter. Debitering av avgifter för utförda 

tjänster utgår från den taxa respektive fullmäktige har beslutat. Förbundet har ej beslutsrätt 

när det gäller taxornas utformning och avgifternas storlek. Om behov av taxejustering 

föreligger får förbundet inlämna begäran om sådan till respektive kommun. 

 

Varje medlemskommuns intäkter och kostnader ska särredovisas. De gemensamma 

kostnaderna för förbundet – direktion, administration mm, fördelas på respektive 

avfallskollektiv enligt fastställt fördelningstal som baseras på bl.a. antalet abonnenter i 

kommunerna. 

 

 

1.1.1 God ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning ska vara ledande. God ekonomiska hushållning kan ses ur två 

perspektiv, finansiellt perspektiv och verksamhetsperspektiv. En allmän utgångspunkt är att varje 

generation ska bära kostnaderna för den service den konsumerar. Resultatet måste vara 

tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå ska kunna garanteras även för nästkommande 

generation, utan att den ska behöva belastas med en högre avgift.  

Förbundet har ansökt om, och beviljats s.k. Gröna lån. Gröna lån är Kommuninvests 

gemensamma satsning på ett mer hållbart samhälle. Den som står inför investeringar som 

främjar övergången till lägre koldioxidutsläpp och en klimattålig tillväxt eller minskar 

klimatpåverkan genom förnybara energikällor och energieffektiviseringar kan markera detta 

genom Kommuninvests gröna lån. 

 

Mål God ekonomisk hushållning  

• Förbundet ska inte ta upp större lån, än vad som är absolut nödvändigt för att klara beslutade 

investeringar.  

• Avgifter ska debiteras I tid så att likviditeten inte riskeras.  

• Vår kravhantering ska vara så effektiv,  att våra abonnenter upprätthåller en god 

betalningsvilja  

• Inköp till annat än till den dagliga driften/verksamheten ska alltid prövas (övervägas)  

• Förbundets verksamhet, till alla dess delar, ska återkommande analyseras för att 

kostnadsbesparande åtgärder och effektivisering ska kunna identifieras. 
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1.1.2 Finansiella mål 
 

Verksamheten ska vara 100 % avgiftsfinansierad till självkostnadspris.  

 

Målvärde alla år: Budgeten hålls. 

 

 

1.1.3 Taxor 

Likartad taxa för samma tjänst. Skillnad mellan lägsta och högsta avgift. 

Målvärde 2022: Inget målvärde 

Målvärde 2023:  30 %  

Taxorna ska vara satta så att intäkterna täcker kostnaderna i varje medlemskommun över 

tid, sett på ett par års sikt. Önskvärt är att intäkterna är något större än kostnaderna för att 

möjliggöra mindre investeringar, periodiskt underhåll, projekt mm.  

 

1.1.4 Budgetantaganden 
 

Budgeten bygger dels på gjorda antaganden i delårsrapporten 2021-08-31, dels i övrigt 

kända förändringar i oktober/november 2021.  

 

Gjorda personalförändringar är en omvandling av köpta tjänster, till egen personal då vi 

kommer att köra i egen regi från och med mars 2022. Den förändringen motsvarar tre 

tjänster.  

 

Därutöver är en utökning med en halv tjänst budgeterad, då en medarbetare i kundtjänst går 

i pension under våren 2022. Den tjänsten är tänkt att vara: 

• Behjälplig i kundtjänst 

• en förstärkning av det sårbara läget med att det inte finns någon som kan utföra 

ekonomiuppgifter, utöver tjänstgörande ekonom 

• en förstärkning av nämndsekretarskapet, som nu helt ligger på förbundschefen 

• en alltiallo som kan utföra de flesta administrativa arbetsuppgifterna på kontoret, 

t.ex. arkivering, viss internkontroll eller andra förekommande arbetsuppgifter, som i 

dagsläget helt sköts av ekonom och förbundschef. 
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2. Budget 2022 samt flerårsplan 2023-2024 
  

2.1 Den kommunala budgeten 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

Kommunalförbundets budget är helt finansierad med avgifter baserad på de taxor som har 

beslutats i resp. kommunfullmäktige i de ingående medlemskommunerna, Hallsberg, 

Askersund, Laxå och Lekeberg. 

Till 2022 bedöms taxorna kunna hållas oförändrade jämfört6 med 2021. 

Lagregler 

Kommunallagen stadgar, 8 kap 4 § KL, att en budget ska upprättas för nästa kalenderår. 

Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.  Undantag får göras i den 

utsträckning som medel från en resultatutjämningsreserv tas i anspråk.  

Kommunalförbundets ekonomiska resultat ska alltid avslutas till resultatutjämningsfonder, 

dvs. avfallsverksamheten har en skuld till, alt. en fordran på resp. abonnentkollektiv. 

8 kap 5 § KL. 

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. Av 

planen ska det framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen 

beräknas vara vid budgetårets slut. 

För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god 

ekonomisk hushållning. 

Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska 

därvid alltid vara periodens första år.  

8 kap 6 § KL Förslag till budget ska upprättas av styrelsen dvs. för vårt vidkommande, 

direktionen, före oktober månads utgång.  

8 kap 8 § KL. Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång.  

För oss i kommunalförbundet innebär det att budgeten ska fastställas av direktionen. 

 Upprättande av budget 

Budgeten framställs av kommunalförbundets ekonom och förbundschef i samarbete med 

verksamhetsansvariga. 

Syfte 

Syftet med budgeten är att ge medborgare, politiker och andra intresserade en bild av hur 

kommunalförbundets verksamhet och ekonomi är tänkt att disponeras under året. Vad olika 
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delar i verksamheten ger för intäkter och vad den kostar, i vad mån satsningar är tänkta att 

göras på underhåll och ev. investeringar under året. 

Resultatbudget och balansbudget  

I resultatbudgeten redovisas budgeterade intäkter och kostnader. I balansbudgeten 

utvecklingen av tillgångar och skulder till följd av budgeterade intäkter och kostnader. 

 

 

2.2 Driftbudget 2022 

2.2.1  Driftbudget 

Budgeten bygger på självkostnad. Verksamheten ska vara 100 % taxefinansierad.  

Samtliga intäkter och kostnader är redovisade per ansvar dvs. per kommun. 

Nedan redovisad budget 2022 bygger på de förändringar som är kända, i oktober 2021. 

Nedan redovisas 2022 års driftbudget på några olika sätt: 

  

Belopp i tkr 
Kostnadsslag 

Budget 2022 

Intäkter + 51 481 

Kostnader - 55 126 

- varav personalkostnader - 14 317 

- varav kapitalkostnader - 6 094 

- varav lokalkostnader - 1 172 

- varav övriga kostnader - 33 543 

Nettoresultat - 3 645 

 

 
Belopp i tkr 
Ansvar 

Hallsberg Askersund Laxå Lekeberg Nettoresultat 

Budget 2022 - 1 213 - 728 - 457 - 1 247 - 3 645 

 

 
Belopp i tkr 
Verksamhet 
totalt hela 
förbundet 

Avfalls-
intäkter 

Insamling 
hushålls- 

sopor 

Omhänder-
tagande 
hushålls-

sopor 

Slam-
hantering 

ÅVC Gemen-
samma 

OH- 
kostnader 

Netto-
resultat 

Budget 2022 + 40 879 - 11 929 - 11 258 + 150 - 14 066 - 7 421 - 3 645 
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Belopp i tkr 
Per Ansvar och 
verksamhet 

Hallsberg 
 

Askersund  Laxå  
 

Lekeberg  
 

Avfallsintäkter + 14 590 + 11 758 + 6 369 + 8 162 

Insamling 
hushållssopor 

- 4 747 - 3 088 - 1 614 - 2 480 

Omhändertagande 
hushållssopor 

- 4 278 - 3 152 - 1 576 - 2 252 

Slamhantering + 200 - 100 - 50 + 100 

Återvinningscentral - 4 253 - 3 823 - 2 647 - 3 343 

Gemensamma OH-
kostnader 

- 2 725 - 2 323 - 939 - 1 434 

Nettoresultat - 1 213 - 728 - 457 - 1 247 

 

2.2.2 Resultatbudget 
 

 
Belopp i tkr Prognos    

2021-12-31 
Budget 2022 

Verksamhetens intäkter + 52 200 + 51 481 
Verksamhetens kostnader - 47 425 - 48 067 
Avskrivningar - 2 200 - 6 094 

Verksamhetens nettokostnader  2 575 - 2 680 

Finansiella intäkter + 25 0 

Finansiella kostnader - 200 - 965 

Finansnetto - 175 - 965 

Resultat före extraordinära poster  2 400 - 3 645 

Årets resultat före ianspråktagande ur eller avsättning till 
resultatutjämnings-fonder 

 2 400 - 3 645 

Tillkommer ianspråktagande ur eller avsättning till 
resultatutjämningsfonder, netto 

        - 2 400 + 3 645 

Årets resultat  0 0 
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2.2.3 Balansbudget 

 
Belopp i tkr Utfall           

2021-08-31 
Budget             

2022-12-31 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 62 012 130 315 

Maskiner och inventarier 1 539   6 973 

Summa anläggningstillgångar 63 551 137 288 

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar  7 146 9 560 

Kassa och bank  38 121 37 167 

Summa omsättningstillgångar 45 267 46 727 

SUMMA TILLGÅNGAR 108 818 184 015 

 

 

 

 

  

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

 

 

Kommunalförbundet redovisar Resultatutjämningsfonder 
istället för Eget Kapital 

 

 

  

Långfristiga skulder 73 000 128 800 

Kortfristiga skulder * 35 818 55 215 

- varav Resultatutjämningsfond Hallsberg  4 227 3 014 

- varav Resultatutjämningsfond Askersund 1 245 517 

- varav Resultatutjämningsfond Laxå 1 633 1 156 

- varav Resultatutjämningsfond Lekeberg 2 335 1 108 

Summa skulder 108 818 184 015 

SUMMA AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 108 818 184 015 

 

• Korta skulder redovisade som om avsättning till resp. resultatutjämningsfond hade 

skett per 2021-08-31  
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2.3  Flerårsplan 2023 – 2024 

Nedan redovisas 2023 och 2024 års driftbudgetar på några olika sätt (beloppen i tkr):

  

2.3.1 Driftbudget 

Kostnadsslag Budget 
2023 

Budget 
2024 

Intäkter + 51 481 + 51 418 

Kostnader - 56 218 - 56 690 

- varav personalkostnader - 15 058 - 15 421 

- varav kapitalkostnader - 6 827 - 6 811 

- varav lokalkostnader - 1 182 - 1 182 

- varav övriga kostnader - 33 151 - 33 276 

Nettoresultat - 4 737 - 5 272 

 

Hallsberg Askersund Laxå Lekeberg Nettoresultat 

2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 

- 2 076 - 2 302 - 651 -  798 - 428 - 498 - 1 582  - 1 674 - 4 737 - 5 272 

 

 Budget 
2023 

Budget 
2024 

Avfallsintäkter + 40 879 + 40 879 

Insamling hushållssopor - 12 246 - 12 501 

Omhändertagande 
hushållssopor 

- 11 258 - 11 258 

Slamhantering - 150 - 150 

Återvinningscentral - 14 523 - 14 665 

Gemensamma OH-
kostnader 

- 7 439 - 7 577 

Nettoresultat - 4 737 - 5 272 

 

Under förutsättning att prognosen i delårsrapporten 2021-08-31, för helårsutfallet 2021, slår in 

kommer saldot i resultatutjämningsfonderna att utvecklas som följer: 

 Hallsberg Askersund Laxå Lekeberg 

2021-12-31 + 4 227 tkr + 1 245 tkr         + 1 633 tkr + 2 335 tkr 

2022-12-31 + 3 014 tkr + 517 tkr + 1 176 tkr + 1 088 tkr 

2023-12-31 + 938 tkr - 134 tkr + 748 tkr - 494 tkr 

2024-12-31 - 1 364 tkr - 932 tkr + 250 tkr - 2 168 tkr 
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2.3.2 Investeringsbudget 

   
Under 2021 har förbundet påbörjat en stor mängd investeringsprojekt. Några av dem kommer inte 
att vara slutförda vid årsskiftet 2021/2022. 
 
De projekt som då är pågående är följande: 
 

Investeringsprojekt Nedlagda utgifter 
2021-10-30 (tkr) 

Kalkyl (tkr) Kvarvarande utgift 
2021-10-30 (tkr) 

Hallsbergs ÅVC 20 599 34 000 13 401 

Sopbilar, 3 st 0 6 250 6 250 

SUMMA 20 599 40 250 19 651 

 
Tillkommande projekt under planperioden 2022-2024 
 

Investeringsprojekt 2022 - 
2024 

Kapitalkostnadsberäkning 
gjort fr.o.m. 

Kalkyl (tkr) 

Sopbilar, 2 st 2023 4 000 

Kärltvätt 2022 500 

SUMMA  4 500 
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Sydnärkes kommunalförbund 

Tegelgatan 2 

694 32 Hallsberg 

 

Tel: 0582-685700 

Hemsida: www.kf.sydnarke.se 

E-post: info@kf.sydnarke.se 

http://www.kf.sydnarke.se/

