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1 

Jag vill börja med att tacka alla trevliga och kunniga 

medarbetare i Sydnärkes kommunalförbund för erat 

engagemang. Ni har kämpat på under ännu ett pan-

demiår och ni ställer alltid upp i alla väder. Utan er 

skulle Sydnärkes Kommunalförbund inte fungera. 

Det har varit ett händelserikt år, bl.a. har vi jobbat hårt 

med att rekrytera en ny förbundschef efter Leif Welan-

der. Nina Glattfelder tillträdde som ny förbundschef 

den 17 september 2021. 

Vad har hänt mer under året 2021? 

 Vi påbörjade byggnationerna av de nya återvinnings-

centralerna i Lekeberg, Laxå och Hallsberg. Vi påbörjade 

även bygget av en omlastningsstation i Hallsberg där 

Hallsberg och Lekebergs hushållsavfall ska omlastas för 

vidare transport.  

Den 23 oktober invigde jag och Johan Niklasson, KSO 

(Kommunstyrelsens ordförande) i Lekeberg Återvin-

ningscentralen i Lekeberg. Många ville vara med och 

fira invigningen och jag fick även höra mycket positiva 

kommentarer om återvinningscentralen, vilket var väl-

digt roligt. 

Under året har Sydnärkes Kommunalförbund köpt 

Askersunds återvinningscentral från Askersunds kom-

mun. Det gör att det är lättare för oss att utveckla vår 

verksamhet när vi är ägare av fastigheten själva. 

Vi inom förbundet har fortsatt att jobba för att likrikta 

våra centraler med samma typ av skyltning, utbildning 

m.m. Detta för att minska kommuninnevånarnas osä-

kerhet när det gäller att sortera.  

Vi har infört ”Grönt kort” på Lekebergs återvinningscen-

tral och när de andra centralerna är klara kommer det 

även införas där. Det kommer att ge en ökad tillgänglig-

het för våra kommuninnevånare, men med stort indivi-

duellt ansvar.  

Vad mer är på gång i förbundet under 2022 

• Invigning av Laxås återvinningscentral kommer 

att ske i slutet av januari. 

 

• Planeringen och byggnationen av Hallsbergs 

återvinningscentral och omlastningsstation rullar 

på och kommer att stå klara under året. 

 

• Förbundet har beslutat att ta över all insamling 

av kommuninnevånarnas hushållsavfall. Fr.o.m 

mars 2022 kommer Askersunds- och Laxås hus-

hållsavfall hämtas i egen regi. Nya sopbilar har 

inhandlats och kommer att tas i bruk i samband 

med övertagandet.  

 

•  Vi jobbar även vidare med att minska hushållsav-

fallet genom att minska andelen förpackningar 

som hamnar fel och där de inte hör hemma. 

 

• Vi jobbar även vidare inom Avfallssamverkan i 

Örebro Län för att öka likriktningen av avfallshan-

teringen i hela länet. Det kan på sikt medföra att 

vi får effektivare upphandlingar då vi kan samar-

beta med flera av länets kommuner. En samver-

kan kan även ske när det gäller kompetensut-

veckling, likartat informationsmaterial m.m. 

Som avslutning vill jag tacka Leif Welander för din tid 

inom förbundet och du kan med stolthet se tillbaka på 

dina insatser som du gjort där. Leif har varit med från 

förbundets start 2015 och varit med och byggt upp det 

Kommunalförbund vi har idag, med fyra kommuner som 

sköter all hushållsavfalls hantering internt samt nya fina 

återvinningscentraler.  

Jag och övriga i Sydnärkes Kommunalförbund önskar dig 

Leif lycka till med din nya tillvaro som pensionär. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kömmunålfö rbundets ördfö rånde hår ördet 

Andreas Hansson (M) 
direktionens ordförande 
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Sydnärkes kommunalförbunds sjunde år 
 
Under det sjunde verksamhetsåret  fortsatte arbetet 
med byggande av nya återvinningscentraler. Färdig-
ställandet av återvinningscentralen i Lekeberg innebar 
en del utmaningar mestadels på grund av den unika 
utformningen med återbruksverksamheten. Projektet 
i Laxå framskred utan några större bekymmer och 
driftsättning av återvinningscentralen planeras till slu-
tet på januari. 
 
Byggnationen av  omlastningsstationen i Tomta inled-
des och planeras driftsättas under kommande vår. 
Rampen upp till tippningsplattformen visade sig mer 
utmanande än planerat och en del större justeringar 
behövde utföras. Efter färdigställandet kommer om-
lastningen av hushållsavfallet från Hallsberg och Leke-
berg att omdirigeras från nuvarande stationer i Åm-
meberg och Laxå till den nya stationen. Omlastningen 
i Laxå kommer helt att upphöra då omlastningen av 
Laxå-soporna flyttas till stationen i Åmmeberg.  
 
Regeringens mål är att uppnå en fastighetsnära in-
samling av förpackningar och under hösten  kom Mil-
jödepartementet med en PM där ansvaret för in-
samlingen flyttades över till kommunerna.  Senast 
2026 ska kommunerna ha en insamlingssystem på 
plats. Ersättningsmodellen för kostnaderna har ifråga-
satts av både SKR (Sveriges kommuner och regioner) 
och branschorganisationen Avfall Sverige.  
 
Ansvaret för insamling och omhändertagande av re-
turpapper och tidningar lades över på kommunerna 
från 2022. En regional upphandling genomfördes ge-
mensamt för Örebro och Värmlandsregionen.  En  ak-
tör hanterar insamlingen från  återvinningsstationerna 
och ett auktoriseringssystem är på plats för insamling 
från flerfamiljshus. 
 
Coronapandemin fortsatte att påverka samhället men 
förbundets skonades från några utbrott. Rutinerna 
med att hålla avstånd och hindra nära kontakt genom 
digitala möten har visat sig framgångsrikt. 
 

Återvinningscentralerna 
 
I slutet på året har även utbildningen av invånare i 
Lekeberg och Laxå tilltagit och vi ser att det snart kom-
mer att passera 3000 Grönt kortinnehavare. Möjlig-
heten att kunna åka till centralen i stor sett när som 
helst under veckan är enormt . Intresset för den nya 
centralen från andra kommuner var fortsatt stort och 

ett antal studiebesök på centralen genomfördes. 
 
I Corona-pandemins spår ökade avfallsmängderna på 
våra centraler. Många som tvingades vara hemma 
satte igång med ombyggnationer ody, vilket genere-
rade avfall som kördes till centraler, framför allt un-
der våren.  
 
Insamlingen av hushållssopor 
 
Ökningen av  antalet abonnenterna i medlemskom-
munerna fortsatte under året. Än så länge har förbun-
det kunnat hantera det utan ökade resurser men 
snart bör resurserna utökas i insamlingen. 
 
Inför övertagandet av insamlingen 2022 i Askersund 
och Laxå levererades tre nya sopbilar i slutet på året. 
 
Övrigt 
 
Det regionala samarbetet i länet fortsatte, om än via 
digitala möten  och 10 av länets 12 kommuner har 
valt att delta i samverkan. I samverkan har flera ar-
betsgrupper bildats som ska arbeta, förutom inform-
ationsfrågor samt frågor kring återvinningscentraler 
även med kundtjänst och avsättning av det insamlade 
materialet.   
 
 

Ö versikt ö ver verksåmhetens utveckling 
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En avgörande faktor för resultat och ekonomisk 
ställning är minskningen av den totala avfalls-
mängden. Ju mer avfall, ju högre kostnader för 
omhändertagande. Detta arbete har underlättats 
genom att avfallsavgifterna nu får användas till 
förebyggande arbete.  

 
Inför övertagandet av insamlingen i Askersund och 
Laxå från och med mars 2022 har vi lyckts få med 
oss chaufförer som kör dessa turer idag. En ny 
medarbetare som kärlutkörare mm behöver vi 
rekrytera. 
 
Förbundets möjligheter att arbeta effektivt och 
rationellt i stort och smått, påverkar taxornas stor-
lek och årens resultat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

Viktigå fö rhå llånden fö r resultåt öch ekönömisk stå llning 
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Viktig förändring 
 
Inför kommande förändringar i verksamheten avse-
ende insamling av returpapper och annat kan behov 
av ytterligare avgiftshöjningar uppstå. För att inte be-
lasta avgiftskollektiven med alltför stora höjningar be-
höver förbundet arbeta med kostnadsdelen. Häri lig-
ger arbetet med bl.a. minskning av totala mängden 
avfall, bättre utsortering och återvinning av  material. 
 

Utmaningar för kommunalförbundet 
 
Utmaningar varierar i tid och omfattning. Hur in-
samlingen av förpackningen ska gå till från och med 
2024 är okänt men möjligheterna är stora att förbättra 
kvalitén av de insamlade materialen.  Även  kom-
mande förändringar av ansvaret för hantering av bygg- 
och riv- material från hushållen  ger nya möjligheter 
att utöka sorteringsgraden av dessa råvaror. 
 
En ständig utmaning är att öka återvinningen av avfall/
material på våra återvinningscentraler. Där ses en 
större möjlighet nu att i samverkan med entreprenö-
ren hitta lösningar på utsortering och omhänderta-
gande av fler materialslag.  
 
En utmaning som hör ihop med kommande nya åter-
vinningscentraler är hur utbildningen av besökare för 
Grönt kort ska genomföras. Två nya centraler öppnas 
med relativt kort mellanrum och förbundets resurser 
för sådan utbildning får delas mellan centralerna. 
Detta innebär en begränsad möjlighet på varje central 
att snabbt få det Gröna kortet och att det därför kom-
mer att ta lång tid att utbilda alla som vill. 
 
Grovsopshämtningen är en förhållandevis dyr verk-
samhet i relation till insamlade mängder.  
I och med att nya centraler byggs med möjlighet till sk. 
Grönt kort, minskar behovet avsevärt för 
grovsopshämtning. Denna service i kombination med 
en Budningstjänst, har bedömts eliminera behovet av 
grovsopshämtning. Direktionen har därför beslutat att 
avveckla grovsopshämtningen från och med 2022.  

Hå ndelser åv vå sentlig betydelse
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Styrning öch uppfö ljning 

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”. 
 
SKR:s publikation ”Kommunala samverkansfor-
mer” stadgar följande: 
 
"Tanken med kommunalförbund är att kommu-
ner och/eller landsting lägger över sådan kom-
munal/landstingskommunal verksamhet på ett 
kommunalförbund som man vill samverka om. 
Kommunalförbundet övertar uppgifterna från 
sina medlemmar och blir huvudman för verksam-
heten med egen budget och räkenskaper" (kap 
6:1). 

"När ett kommunalförbund har bildats och trätt i 
funktion, är det i princip självbestämmande inom 
ramen för kommunallagen och annan lagstiftning 
som gäller för uppgiften samt regleringen i för-
bundsordningen" (kap 6.6). 

Regleringen av ett kommunalförbund återfinns i 
9 kap. Kommunallagen. 

Kommunalförbundets styrande organ är Direk-
tionen med fyra ledamöter och fyra ersättare, en 
ordinarie ledamot och en  ersättare, från varje 
ingående kommun.  
 
Under året har direktionen fått ekonomisk rap-
portering löpande vid direktionsmötena. 
 
Verksamheten leds av förbundets ledningsgrupp 
vilken består av förbundschef, ekonom, strateg/
informatör, samordnaren för renhållningen samt 
gruppledaren för kundtjänstassistenterna. 

Internkontroll 

En internkontrollplan antogs 2021-01-29 av di-
rektionen.§ 7 2021. 
 
Internkontroll är inte en isolerad process utan är en 
del i alla styrsystem. I varje process ska det finnas 
inbyggda kontroller så att lagar följs upp och mål 
kan uppnås.  
 
Den interna kontrollplanen är  indelad i följande 
riskområden: 
 
1. Strategiska risker 
2. Operativa risker 
3. Ekonomiska risker 
4. Egendomsrisker 
 
För sannolikheten är nivåerna följande: 
 
Mindre sannolik 1 p 
Möjlig             2 p 
Mycket sannolik 3 p 

 
För konsekvenserna är nivåerna: 
 
Lindrig  1 p 
Kännbar  2 p 
Allvarlig  3 p 
 
Värdering av riskerna har sedan gjorts genom att 
multiplicera poängen för sannolikheten med po-
ängen för konsekvensen. Riskerna har utifrån erhål-
len poäng delats in i följande tre kategorier: 
 
1-2 p Liten risk 
3-4 p Medelrisk 
6-9 p Hög risk 
 
Under 2021 har risken med personalens kompetens 
fått hög poäng. 

 
 
En viktig fråga under året har varit  byggandet av 
tre nya återvinningscentraler. 
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• Förbundets verksamhet, till alla dess de-

lar, ska återkommande analyseras för att 
kostnadsbesparande åtgärder och effekti-
visering ska kunna identifieras. 

 
Då målen saknas i Budgetdokumntet 2021, sak-
nas målvärden. 
 
Finansiella mål 
• 100 %-ig avgiftsfinansiering till självkostnadspris  

i alla kommuner. Bokslut.                                                              
 Målvärde 2021: Budgeten hålls. 
 
 Resultat.: Budgeten  hålls. 
 
 Kommentar:  Samtliga kommuner redovisar 

nettointäkt för 2021. Totalt sett är utfallet 8 178 
tkr bättre än budget. 

 
Taxor 
• Likartad taxa för samma tjänst. Skillnad mellan 

lägsta och högsta avgift.                        
 Målvärde  2021: saknas 
 

    Taxorna ska vara satta så att intäkterna täck - 
     er kostnaderna i varje medlemskommun  
     över tid, sett på ett par års sikt. Önskvärt är  
     att intäkterna är något större än kostnader- 
     na för att möjliggöra mindre investeringar,  
     periodiskt underhåll, projekt mm.  
 
 Resultat.: Saknas 
 
Bedömning av måluppfyllelse:  
 
Målet anses uppfyllt  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Visiöner öch må l  

Vision 
 
Direktionen beslutade 2019 om en ny vision. Denna 

lyder: 

”Vi strävar efter en cirkulär ekonomi och en hållbar av-

fallshantering där förbrukningen av jordens resurser 

minimeras, där våra abonnenter är nöjdast i Sverige 

och servas av Sveriges mest serviceinriktade och kom-

petenta medarbetare.” 

Mål 
 
Förbundets målarbete omfattar från och med 2020 föl-
jande områden – ekonomi, avfallshantering, service, 
attraktiv arbetsgivare och miljö/kvalitet 
 
Inom respektive målområde finns ett antal mål formu-

lerade. Uppföljningen av målen sker genom användan-

det av indikatorer. För varje mål finns ett utgångsvärde 

samt målvärden för de kommande tre åren. Utgångs-

värdet är ett avvägt startvärde för hela förbundet som 

används vid uppföljning av målen. Nedan följer uppfölj-

ning av de mål som har ett målvärde 2021.  Uppfölj-

ningen redovisas som en bedömning om målen uppnås 

för hela året. För varje aktuellt mål kommenteras också 

uppfyllelsen. 

Ett målområde anses vara uppfyllt om minst 80 % av 
målen i detta är uppfyllda och minst ett mål inom re-
spektive delområde. 

Mål 2021 inom EKONOMI 
 
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 mot-
svarande servicenivå ska kunna garanteras även 
för nästkommande generation, utan att den ska 
behöva belastas med en högre avgift.  
 
Mål God ekonomisk hushållning 
 
• Förbundet ska inte ta upp större lån, än vad 

som är absolut nödvändigt för att klara be-
slutade investeringar. 
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Visiöner öch må l  

Mål 2021 inom AVFALLSHANTERING 
 
Avfallsminskning 
 
• Mängden restavfall ska minska. Statistik.  
 
 Målvärde 2021: 20 % 
 Resultat: XX % 
  Kommentar:  Till stor del ligger minskningen 

mellan 2016 och 2020 i införandet av mat- 
  avfallssorteringen i Hallsbergs kommun 2016.  

Skillnaden 2021 från 2020 är 
 

• Restavfallsmängden vid återvinningscen-
tralerna ska minska. Statistik. 

 Målvärde 2021: 55 % 
 Resultat: XX % 
 Kommentar: . 
 
 
• Utsorteringen av matavfall ska öka och 

kvarvarande mängd matavfall i det övriga 
hushållsavfallet ska högst vara 

 Målvärde 2021: saknas 
 Resultat: - 
 Kommentar: Plockanalys gjordes 2019 och 
 planeras genomföras 2022. I analysen 
 2019 var mängden matavfall i restavfallet 
 20 % vilket är över tidigare mål 2019. 
 
Ökad materialåtervinning, mål 
 
• Mängden förpackningar i hushållsavfallet 

ska minska. 
• Målvärde 2021: saknas 
 Resultat: - 
• Kommentar: Plockanalys gjordes 2019 och 

planeras att genomföras 2022. I analysen 
2019 var andelen förpackningar ca 30 % 
vilket är över tidigare mål 2019. Nästa 
plockanalys sker 2022. 

 
Bedömning av måluppfyllelse:  
Målet anses ej uppnått         
 
 
 
  

Mål 2021 inom BÄTTRE SERVICE 
 
Tillgänglighet, mål 
• Antalet kunder som är nöjda med kund-

tjänsts tillgänglighet. 
 Målvärde 2021: saknas 
 Resultat: Saknas 
 Kommentar: ingen kundenkät är utförd 2021, 
 nästa enkät sker 2022, under kommande år 
 införs inpassering på obemannade tider på 
 samtliga ÅVC i området. 
  
• Antalet kunder som är nöjda med öppet-

tiderna på ÅVC. 
 Målvärde 2021: Saknas 
 Resultat: Saknas 
 Kommentar: ingen kundenkät är utförd 2021, 
 nästa enkät sker 2022, under kommande år 
 införs inpassering på obemannade tider på 
 samtliga ÅVC i området. 
Information, mål 
• God information. Kundenkät 
 Målvärde 2021: saknas 
 Resultat: saknas 
 Kommentar: ingen kundenkät är utförd 2021, 
 nästa enkät sker 2022. 
 
Tjänster, mål 
• Andelen kunder som är nöjda med insamling-

en av avfallet ska öka. 
 Målvärde 2021: saknas 
 Resultat: saknas. 
 Kommentar: ingen kundenkät är utförd 2021, 
 nästa enkät sker 2022. 
 
• Antalet kunder som är nöjda med återvin-

ningscentralen ska öka. 
 Målvärde 2021: saknas 
 Resultat: saknas 
 Kommentar: ingen kundenkät är utförd 2021, 
 nästa enkät sker 2022. 
Bedömning av måluppfyllelse:  
 
Bedömning av måluppfyllelse:  
 
Målet  uppnått     
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Mål 2021 inom ATTRAKTIV ARBETSGIVARE 
 
God arbetsmiljö, med avseende på: 
 
• Arbetsuppgifter,  Medarbetarsamtal                                       
 Målvärde 2021: 95% 
 Resultat: saknas 
 Kommentar: Tidigare undersökningar saknar 

anonymitet i sina svar vilket troligtvis har 
påverkat resultatet. Anonyma personalun-
dersökningar kommer att utföras flera 
gånger per år under 2022. 

 
• Arbetsledning,  Medarbetarsamtal                                       
 Målvärde 2021: 95 % 
 Kommentar: Tidigare undersökningar saknar 

anonymitet i sina svar vilket troligtvis har 
påverkat resultatet. Anonyma personalun-
dersökningar kommer att utföras flera 
gånger per år under 2022. 

 
• Delaktighet/inflytande,  Medarbetarsamtal                                       
 Målvärde 2021: 100 % 
 Resultat: saknas 
 Kommentar: Tidigare undersökningar saknar 

anonymitet i sina svar vilket troligtvis har 
påverkat resultatet. Anonyma personalun-
dersökningar kommer att utföras flera 
gånger per år under 2022. 

 
 
Bedömning av måluppfyllelse:  
 
Målet delvis uppnått          
 
Sammanställning måluppfyllelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Renhållningsordning 
 
Utöver dessa mål som återfinns i dokumentet: 
”Budget, mål och verksamhet” har förbundet en  
Renhållningsordning som gäller för åren 2021-2025.  
 
Den består av  följande delar: Avfallsplan, Renhåll-
ningsföreskrifter för förbundet och Sorteringsanvis-
ningar. Samt bilagorna Nulägesbeskrivning, Åt-
gärdsplan och Miljöbedömning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Visiöner öch må l  

Ekonomi  

Avfallshantering  

Bättre service  

Attraktiv arbetsgivare  
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Persönålekönömisk redövisning 

Personalen är den viktigaste resurs för kommunal-
förbundet.  25 % av de totala kostnaderna är per-
sonalkostnader. I personalkostnaderna ingår kost-
nader för lön, arvoden, sociala avgifter, pensions-
kostnader, utbildning mm. 2021 uppgick personal-
kostnaderna till 12,45 mkr.  

Sydnärkes kommunalförbund är en liten organi-
sation med 22 anställda. Av dessa är 50 procent 
kvinnor och 50 procent män. Medelåldern var 
2021, 50 år. Av tillsvidareanställd personal arbetar 
82 procent heltid. Omräknat till heltidsanställning-
ar har kommunalförbundet 20,6 årsarbetare. 

De närmaste fem åren kan 5 personer komma att 
gå i pension. Under de kommande tio åren beräk-
nas 10 personer att gå i pension. Beräknad pens-
ionsålder är 65 år. 
 
Personalförsörjningsplan 
 
Någon personalförsörjningsplan finns inte. För-
bundet har funnit det nödvändigt att säkerställa 
en god tillgång till vikarier. Under 2021 har två 
nya medarbetare introducerats. Nu pensionerade 
personer användas som tim-/semestervikarier.  
 
Löneöversyn 
 
Löneöversynen 2021 utfördes enligt plan. Ny lön 
utbetalades i april. 
 
Jämställdhet 
 
Jämställdheten är skev inom administrationen där 
kvinnorna utgör numera utgör 100 % Inom ren-
hållningen har  förhållandet  73 % män och 27 % 
kvinnor. Det är  ändå glädjande att andelen kvin-
nor inom renhållningen är så pass hög.  
 
Vid rekrytering ska eftersträvas att jämna ut köns-
skillnaderna i nämnda grupper. 
 
 
 

Antal månadsanställda per verksamhet Antal Andel % 

Kontoret, kundtjänst och ledning 7 32 

Insamling, bortforsling avfall 4 18 

Återvinningscentraler 11 50 

Totalt 22 100 

Sjukfrånvaro 2020 2019 2021 

Total sjukfrånvaro/
sammanlagd ordinarie arbets-
tid (%) 

5,5 3,9 6,7 

Summa tid med långtidssjuk-
frånvaro (>60 dagar)/ total 
sjukfrånvaro (%) 

41,9 33 17,8 

Total sjukfrånvaro kvinnor/
sammanlagd ordinarie arbets-
tid kvinnor (%) 

8,9 3,5 9,9 

Total sjukfrånvaro män/
sammanlagd ordinarie arbets-
tid män (%) 

2,6 4,3 3,8 

Total sjukfrånvaro -29 år/
sammanlagd ordinarie arbets-
tid för gruppen (%) 

3,5 2,5 4,5 

Total sjukfrånvaro 30-49/
sammanlagd ordinarie arbets-
tid för gruppen (%) 

4,0 4,3 12,7 

Total sjukfrånvaro 50- år/
sammanlagd ordinarie arbets-
tid för gruppen (%) 

6,3 3,4 4,7 
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Sydnärkes kommunalförbund har utarbetat föl-

jande policies, vilka har antagits av direktionen: 

 

• Upphandlingspolicy  

• Policy för krav– och inkassoverksamhet 

• Arbetsmiljöpolicy 

• Policy för hantering av personuppgifter 

 

• Informationssäkerhetspolicy 

 
Direktionen har fastställt följande riktlinjer: 
 

• Riktlinjer för upphandling 

• Riktlinjer för direktupphandling 

• Riktlinjer för hyresgäster (nu upphävd) 

• Riktlinjer för kravhantering, anstånd och avbe-
talningsplaner 

• Riktlinjer för felsorterings– och överfyllnadsavgift 
 

• Riktlinje hantering av personuppgifter (GDPR) 
 

• Riktlinje incidenthantering (GDPR) 
 

• Riktlinje informationssäkerhet (GDPR) 
 
 

Pölicies, riktlinjer  

Sjukfrånvaro 
 

Sjukfrånvaron ökade betydligt  från föregående år. 
Långtidsfrånvaro minskade och korttidsfrånvaro 
ökade. En utredning kring orsaken till problemet har 
inletts under hösten 2021 med support från företags-
hälsovården. Den psykosociala arbetsmiljön anses 
preliminärt ligga till grund  för sjuktalen. 
 
Arbetsskador 
 
Även 2021 inträffade en olyckshändelse som medför-
de en längre sjukskrivning på grund av personskador. 
Rapportering av tillbud behöver utvecklas då  och 
göras mer tillgänglig då idag endast olyckor rapporte-
ras.  
 
Tillbud 
 
Några få incidenter inträffar som vanligt på återvin-
ningscentralerna, så även under 2021. De rörde  
otrevligt bemötande från besökares sida, klämskador 
mm.   
Ett arbete för att förändra säkerhetskulturen inleds 
hösten 2021. 

 
Företagshälsovård 
 
Förbundet har avtal med Regionhälsan. 
 

Persönålekönömisk redövisning 
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Årets verksamhet 
 
Kommunalförbundet svarar för den verksamhet 
som åligger förbundet enligt förbundsordning 
och samarbetsavtal. 
 
Direktion 
 
Under 2021 sammanträdde direktionen vid elva 
tillfällen. Samråd/ägarmöten med medlemskom-
munerna hölls två gånger under året. 
 
Ekonomi 
 
Förbundet har skuld till samtliga abonnentkol-
lektiv. 2021 års resultat medför att skulden till 
abonnenterna ökar i alla fyra kommunerna. 

Den största skulden är fortfarande till Hallsbergs 
abonnentkollektiv, 4,4 mkr.  

 

Sydnå rkes kömmunålfö rbund 

Antal ledamöter 4, ersättare  4 
Ordförande: Andreas Hansson  

 
 
I Askersund  uppgår skulden till 1,6 mkr, i Leke-
berg till 3,0 mkr och i Laxå till 2,8 mkr den 31 
december 2021. 

Under året har förbundet lånat mycket pengar 
för att klara finansieringen av investeringspro-
jekten. Skulden vid årsskiftet uppgår till 121 850 
tkr. 

Förbundet har ansökt om, och beviljats, sk. 
Gröna lån för alla fyra återvinningscentralerna. 
Det betyder att även finansieringen är 
”miljömärkt”. 

Kommunalförbundet äger alla fastigheter som 
nya Återvinningscentraler har eller ska uppföras 
på. Från den 1 november 2021 äger förbundet 
även Askersunds ÅVC, som förvärvats från 
Askersunds kommun. 

 
Framtiden 
 
Taxan hålls oförändrad från 2021 till 2022 i 
samtliga kommuner.  

En inriktning på det framtida avfallsarbetet är 
att minska mängden avfall, koldioxidutsläpp och 
att öka återanvändning och återvinning. 

I och med att nya Återvinningscentraler byggs 
inom förbundet, införs det  s.k. ”Gröna kortet” 
som ger tillträde till ett  inpasseringssystem, 
med åtkomst till centralerna årets alla dagar 
mellan kl. 8.00 och 21.00. 
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Driftredovisningen 
 
Budgeten bygger på självkostnad. Verksamheten är 100 % taxefinansierad. Samtliga intäkter och kostnader är 
redovisade per ansvar dvs. per kommun tillika abonnentkollektiv.  
 
 
 
Redovisning per kostnadskategori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Redovisning per Ansvar/kommun/Abonnentkollektiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Redovisning per Verksamhet          

Driftredövisning 

Belopp i tkr 
Ansvar/Kommun/ Abonnentkollektiv 

Utfall 2020 
 

Reviderad Bud-
get 2021 

Utfall 2021 
 

Avvikelse       
Budget/Utfall 

Hallsberg  - 2 362 - 797 + 776 + 1 573 

Askersund  - 728 - 1 147 + 259 + 1 406 

Laxå  + 188 - 853 + 2 358 + 3 211 

Lekeberg  + 87 - 493 + 1 495 + 1 988 

Nettokostnad - 2 815 - 3 290 + 4 888 + 8 178 

Belopp i tkr 
Verksamhet totalt hela förbundet 

Utfall 2020 
 

Reviderad Bud-
get 2021 

Utfall 2021 
 

Avvikelse             
Budget/Utfall 

Avfallsintäkter  + 36 118 + 40 299 + 41 614 + 1 315 

Insamling hushållssopor - 11 946 - 12 342 - 12 754 - 412 

Omhändertagande hushållssopor - 8 102 - 10 353 - 9 718 + 635 

Slamhantering  - 885 + 395 + 1 109 + 714 

Återvinningscentral  - 11 003 -  13 973 - 8 393 + 5 580 

Gemensamma OH-kostnader - 6 997 - 7 316 - 6 970 + 346 

Nettokostnad - 2 815 - 3 290 + 4 888 + 8 178 

Belopp i tkr 
Kostnadskategori 
Totalt hela förbundet 

Utfall  2020      Reviderad    
Budget 2021 

Utfall  2021      Avvikelse      
Budget/Utfall 

Intäkter +45 568 + 50 880 +54 750 + 3 870 

Kostnader -48 383 - 54 170 -49 862 + 4 308 

- varav personalkostnader -11 870   - 12 545 -12 450 + 95 

- varav kapitalkostnader -1 507   - 4 192 -1 456 + 2 736 

- varav lokalkostnader -1 033   -  1 123 -1 200 - 77 

- varav övriga kostnader -33 973 - 36 310 -34 756 + 1 554 

Nettokostnad -2 815 - 3 290 + 4 888 + 8 178 
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Driftredövisning  
 
Redovisning per Abonnentkollektiv och verksamhet 
 

Belopp i tkr 
Hallsberg  

Utfall 2020 
 

Reviderad 
Budget 2021 

Utfall 2021 
 

Avvikelse             
Budget/Utfall 

Avfallsintäkter  + 11 996 + 14 590 + 14 500 - 90 

Insamling hushållssopor  - 4 453 - 4 413 - 4 531 - 118 

Omhändertagande hushållssopor - 3 209 - 4 065 - 3 782 + 283 

Slamhantering  + 203 + 300 + 574 + 274 

Återvinningscentral  - 4 334 - 4 455 - 3 461 + 994 

Gemensamma OH-kostnader - 2 565 - 2 754 - 2 524 + 230 

Nettokostnad - 2 362 - 797 + 776 + 1 573 

Belopp i tkr 
Askersund  

Utfall 2020 
 

Reviderad 
Budget 2021 

Utfall 2021 
 

Avvikelse             
Budget/Utfall 
 

Avfallsintäkter  + 11 669 + 11 508 + 12 109 + 601 

Insamling hushållssopor  - 3 698 - 3 831 - 4 021 - 190 

Omhändertagande hushållssopor - 2 195 - 2 878 - 2 652 + 226 

Slamhantering  - 917 0 + 277 + 277 

Återvinningscentral  - 3 527 - 3 781 - 3 297 + 484 

Gemensamma OH-kostnader - 2 060 - 2 165 - 2 157 + 8 

Nettokostnad - 728 - 1 147 + 259 + 1 406 
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Belopp i tkr 
Laxå  

Utfall 2020 
 

Reviderad 
Budget 2021 
 

Utfall 2021 
 

Avvikelse             
Budget/Utfall 

Avfallsintäkter  + 5 686 + 6 219 + 6 839 + 620 

Insamling hushållssopor  - 1 690 - 1 842 - 1 843 - 1 

Omhändertagande hushållssopor - 1 326 - 1 705 - 1 450 + 255 

Slamhantering  - 199 0 + 50 + 50 

Återvinningscentral  - 1 196  - 2 423 - 267 + 2 156 

Gemensamma OH-kostnader - 1 087 - 1 102 - 971 + 131 

Nettokostnad + 188 - 853 + 2 358 + 3 211 

Belopp i tkr 
Lekeberg  

Utfall 2020 
 

Reviderad 
Budget 2021 

Utfall 2021 
 

Avvikelse             
Budget/Utfall 

Avfallsintäkter  + 6 767 + 7 982 + 8 166 + 184 

Insamling hushållssopor  - 2 105 - 2 256 - 2 359 - 103 

Omhändertagande hushållssopor - 1 372 - 1 705 - 1 834 - 129 

Slamhantering  + 28 + 95 + 208 + 113 

Återvinningscentral  - 1 946 - 3 314 - 1 368 + 1 946 

Gemensamma OH-kostnader - 1 285 - 1 295 - 1 318 - 23 

Nettokostnad + 87 - 493 + 1 495 + 1 988 

Driftredövisning  
 
Redovisning per Abonnentkollektiv och verksamhet 
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Driftredovisning 
 
Totalt sett i hela förbundet 
 
Enligt budget 2021 tilläts förbundet ha en 
nettokostnad på 3 290 tkr.  Verkligt utfall blev  
en nettointäkt på 4 888 tkr. Det är 8 178 tkr 
bättre än budget.  

De största förklaringarna till det stora budgetö-
verskottet är: 

• kapitalkostnaderna som blev 2 736 tkr 
lägre än budgeterat, då investeringspro-
jekten, p.g.a. förseningar, inte har skrivits 
av under 2021 som budgeterat. 

• Intäkterna blev 3 870 tkr högre än bud-
get. Intäkterna  på Återvinningscentraler-
na (ÅVC:erna) översteg de budgeterade 
med  1 863 tkr, varav den försålda last-
maskinen i Laxå inbringade 1 mkr.        
Debiterade intäkter från abonnenterna 
blev 1 315 tkr högre än budgeterat.  

• Köpta tjänster på ÅVC:erna, blev 2 342 tkr 
lägre än budget, till stor del  till följd av 
ett nytt avtal med den entreprenör som 
tar hand om de insamlade fraktionerna. 

• Den verksamhet som har blivit lite dyrare 
i samtliga kommuner, är Insamlingen av 
hushållssoporna. Det är köpta tjänster, 
reparationer av fordon samt dieselkost-
naden som blivit dyrare. 

 

 
 
 
 
 

Driftredövisning  

Redovisat per Ansvar/kommun 
 
Hallsberg redovisar en nettointäkt på 776 tkr 
mot budgeterad nettokostnad på 797 tkr. Det 
är 1 573 tkr bättre än budget.   
 
Största budgetavvikelsen återfinns på  ÅVC:n  
(+ 994 tkr) av samma orsak som redan har be-
skrivits. 
 
Askersund redovisar en nettointäkt på  259 tkr 
mot budgeterad nettokostnad  på 1 147 tkr, 
sålunda 1 406 tkr bättre än budget.  
 
I Askersund blev de debiterade intäkterna 601 
tkr högre än budgeterat. Nettokostnaden för 
ÅVC:n blev 484 tkr billigare än budget. Förkla-
ras även här av köpta tjänster och kapitalkost-
nader. 
 
Laxå redovisar en nettointäkt på  2 358 tkr mot 
budgeterad nettokostnad på 853 tkr. Det är           
3 211 tkr bättre än budget.  
 
Förklaringen i Laxå är i första hand det som tidi-
gare har beskrivits, dvs. de uteblivna kapital-
kostnaderna på ÅVC:n, samt försäljningen av 
lastmaskinen som i sin helhet blev en reali-
sationsvinst. De debiterade intäkterna blev 
även i Laxå högre än budgeterat. 
 
Lekeberg redovisar en nettointäkt på 1 495 tkr, 
mot budgeterad nettokostnad på 493 tkr, 
sålunda 1 988 tkr bättre än budget. 
 
Även i Lekeberg förklaras avvikelsen med lägre 
kostnader på ÅVC:n. 
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 Kalkylen  avviker från beviljad borgen för sopbi-

lar. Borgen ej begärd fullt ut. 
** Beviljad borgen inkluderar byggande av skärm-
 tak/carport, vid Askersunds ÅVC. 
*** Borgen ej begärd för anskaffning av last- 
 maskiner. Kalkyl 600 tkr/lastmaskin. 
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Investeringsredovisning  
 
Anläggningstillgångar 
 
Askersunds ÅVC har förvärvats och tillgångsförts un-
der året. Den tillgången är bokförd till 19,7 mkr. 
 
(Beviljad borgen för Asd ÅVC, uppgår till 25 mkr**  
inklusive Momsfordran på 3,3 mkr, samt byggande av 
Skärmtak) 
 
Lastmaskinen***  i Lekeberg är tillgångsförd. Den har 
ett bokfört värde på 611 tkr. 
 
Pågående investeringsprojekt 
 
ÅVC Fjugesta/Lekeberg. Den invigdes i oktober, men 
har inte slutligt redovisats än. 
 
ÅVC:n i Laxå kommer att invigas i slutet av januari. 
 
Hallsbergs ÅVC är på gång, men här har arbetet pau-
sats då markförhållandena påkallade det.  Ett fortsatt 
arbete beräknas komma igång i vår. 
 
Kalkylen för Lekebergs och Hallsbergs ÅVC:er, visar en 
utgift på i storleksordning  34 mkr. Kalkylen för Laxå 
uppgår till 24 mkr. 
 
Till samtliga nya återvinningscentraler, har förbundet  
införskaffat nya lastmaskiner att kunna köra med 
uppe på rampen. 
 
Byggande av en Omlastningsstation för Hallsbergs– 
och Lekebergs-soporna, har påbörjats under 2021. 
Placeringen är vid Tomta, förbundet  arrenderar mar-
ken av Häradsallmänningen.  Även här har  arbetet 
fått pausats. 
 
Förbundet kommer att behöva, totalt, tre nya sopbi-
lar. Dessa kommer att levereras i god tid tills förbun-
det tar över insamlingen i egen regi i mars 2022. 
 
Två av bilarna ska köra i Askersund och Laxå. Den 
tredje bilen ska ersätta den s.k. citybilen i Hallsberg. 
 
För finansiering av investeringsprojekten, har upplå-
ning skett via Kommuninvest, med borgen från resp. 
berörd kommun. 
 

Pågående    
Investerings- 
Projekt eller –
objekt 

Nedlagda  
utgifter  

2021-12-31 
Tkr 

Kalkyl/
Borgen 

 
Tkr 

Lekebergs ÅVC 32 102 34 000 

Laxå ÅVC 22 786 24 000 

Hallsbergs ÅVC 24 280 34 000 

Omlastningen 
Tomta 

5 094 5 000 

Lastmaskiner 1 232 1 800/*** 

Skärmtak 
Askersunds 
ÅVC 

26 25 000** 

Sopbilar 0 6 250*/   
5 000 

SUMMA: 85 520 130 050/      
128 800 
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Resultåtrå kning 

Belopp i tkr Not 

Utfall 
20201231 

 

Utfall 
20211231 

 

Reviderad 
Budget 

2021 

Avvikelse 

            

Verksamhetens intäkter 1 45 549 54 721 50 880 + 3 841 

Verksamhetens kostnader 2 - 46 785 - 48 209 - 48 923 + 714 

Avskrivningar 3 - 1 509 - 1 462 - 4 192 + 2 730 

Verksamhetens nettokostnader   - 2 745 5 050 - 2 235 + 7 285 

        

Finansiella intäkter 4 19 28 0 + 28 

Finansiella kostnader 5 -89 -190 - 1 055 + 865 

Finansnetto  - 70 - 162 -  1 055 + 893 

      

Resultat före extraordinära poster   - 2 815 4 888 -  3 290 + 8 178 

        

Årets resultat före avsättning till resultatutjäm-
ningsfonder 

  - 2 815 4 888 -  3 290 + 8 178 

Avgår avsättning till resultatutjämningsfonder, 
netto 

 2 815 - 4 888 3 290 - 8 178 

Årets resultat    0 0 0 0 
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Bålånsrå kning 

Belopp i tkr Not 2020-12-31 2021-12-31 

TILLGÅNGAR     

      

Anläggningstillgångar     

Mark, byggnader och tekniska anläggningar, Pågående arbeten 6 4 510 105 192 

Maskiner och inventarier 7 2 520 1 783 

Summa anläggningstillgångar   7 030 106 975 

      

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar 8 9 146 13 503 

Kassa och bank 9 12 484 34 456 

Summa omsättningstillgångar   21 630 47 959 

      

SUMMA TILLGÅNGAR  28 660 154 934 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

Eget kapital    

Kommunalförbundet har inte något Eget Kapital, allt redovisas som 
resultatutjämningsfonder 

    

      

Avsättningar   0 0 

Kommunalförbundet har inte några avsättningar    

Summa avsättningar   0 0 

      

Skulder     

Långfristiga skulder 10 5 000 121 250 

Kortfristiga skulder 11 23 660 33 684 

Varav Resultatutjämningsfond Hallsberg  3 650 4 426 

Varav Resultatutjämningsfond Askersund   1 379 1 638 

Varav Resultatutjämningsfond Laxå  476 2 834 

Varav Resultatutjämningsfond Lekeberg  1 535 3 030 

Summa skulder   28 660 154 934 

      

SUMMA    

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 28 660 154 934 
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Kåssåflö desånålys 

Belopp i tkr Not 2020-12-31 2021-12-31 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

      

Årets resultat   0 0 

Justering för av- och nedskrivningar  12 1 509 1 462 

Justering för gjorda avsättningar   0 0 

Justering för ianspråktagna avsättningar   0 0 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster  0 0 

Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital   1 509 1 462 

      

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar  13 - 79 - 4 357 

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

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder och avsättningar  14 - 2 937  10 024 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   - 3 016  5 667 

      

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Investering i materiella anläggningstillgångar  15 - 4 030 - 101 407 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar   0 0 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   0 0 

Kassa flöde från investeringsverksamheten   - 4 030 - 101 407 

      

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     

Nyupptagna lån  16 5 000 117 000 

Amortering av skuld   0 - 150 

Kortfristig del av långfristig skuld   - 600 

Anslutningsavgifter vatten och avlopp   0 0 

Långfristig skuld investeringsbidrag   0 0 

Ökning av långfristiga fordringar   0 0 

Minskning av långfristiga fordringar   0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   5 000 116 250 

    

Årets kassaflöde  - 537 21 972 

Likvida medel vid årets början   13 021 12 484 

Likvida medel vid årets slut   12 484 34 456 
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Upplysningår 

Resultaträkning (tkr)   
   
Not 1: Verksamhetens intäkter 
 2020 2021 
Taxor och avgifter 43 684 51 737 

Övrigt 1 865 2 984 

Summa 45 549 54 721 
   

Not 2: Verksamhetens kostnader 
 2020 2021 
Löner och soc avg - 11 377 -11 855 
Pensionskostnader - 501 - 597 
Inköp av anl och uhållsmtrl - 175 -1 126 
Bränsle, energi och vatten - 1 203 -1 553 
Entreprenader och köp av 
vht 

-27 306 -27 121 

Lokal- och markhyror - 2 067 -1 886 
Förbrukn invent o mtrl - 1 535 -1 374 
Lämnade bidrag och trans-
fereringar 

- - 

Reaförluster - - 
Övriga kostnader - 2 621 - 2 696 
- varav kostnad för revision - 190 - 171 

Summa - 46 785 - 48 209 

   

Not 3: Avskrivningar 
 2020 2021 
Planenliga avskrivningar på 
materiella anläggningstill-
gångar 

- 1 509 - 1 462 

Nedskrivning - - 

Summa - 1 509 - 1 462 
   

Not 4: Finansiella intäkter   
 2020 2021 

Ränteintäkter 0 0 
Ränteintäkter o inkassoavg 
kundfordringar 

19 28 

Övriga finansiella intäkter 0 0 

Summa 19 28 
 

   

   

Balansräkning (tkr) 
  

   

Not 6: Mark, byggnader 
och tekniska anlägg-
ningar 

  

Fastigheter för affärs-
verksamhet 

2020-12-31 2021-12-31 

Ingående bokfört värde 0 0 

Periodens anskaffning 0 19 782 

Periodens avskrivning 0 - 110 

Summa fastigheter 0 19 672 

   
Pågående investeringar 2020-12-31 2021-12-31 

Ingående bokfört värde 480 4 510 

Pågående ny-, till– och 
ombyggnad 

4 030 81 010 

Summa pågående 4 510 85 520 

Summa fastigh. och på-
gående 

4 510 105 192 

   

Not 7:  Maskiner, fordon 
och inventarier 

  

 2020-12-31 2021-12-31 

Ingående bokfört värde 4 029 2 519 

Nyanskaffningar 0 616 

Försäljning mm - - 

Årets avskrivningar - 1 509 - 1 352 

Omklassificeringar - - 

Summa (avrundning) 2 520 1 783 

Summa Anläggningstill-
gångar 

7 030 106 975 

   

Not 8:   Kortfristiga ford-
ringar 

  

 2020-12-31 2021-12-31 

Kundfordringar 6 170 5 644 

Övriga fordringar 0 0 

Moms 2 202 7 612 

Förutbetalda kostnader/
upplupna intäkter 

774 247 

Summa 9 146 13 503 

   

Not 5: Finansiella kostnader   
 2020 2021 
Räntekostnader långfristiga 
lån 

0 - 60 

Räntekostnader pensioner - - 
Räntekostnader lev- o bank-
skulder 

- - 

Övr fin kostn - 89 - 130 

Summa - 89 - 190 
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Upplysningår 

Upplysning om framtida lokalhyreskostnader 

Externa hyresavtal med avtalstid över 3 år:  To-
talt 3 objekt med 3 olika hyresvärdar.  

 2020 2021 

Hyresavtal som förfaller:   

Inom 1 år 1 227 873 
1-3 år 670 718 

   

Not 10: Långfristiga skulder 
 2020-12-31 2021-12-31 
Låneskuld   
Ingående balans 0 5 000 
Årets nyupplåning 5 000 117 000 
Kortfristig del av långfristig 
skuld 

0 - 600 

Årets amortering 0 - 150 
Utgående balans 5 000 121 250 

Summa 5 000 121 250 
   
   

Not 11: Kortfristiga skul-
der 

  

 2020-12-31 2021-12-31 
Leverantörsskulder 3 794 8 023 
Moms  2 847 3 403 
Personalens skatter och 
avgifter, inkl. särskild lö-
neskatt 

1 553 1 455 

VA-skuld till Hallsbergs   
VA-kollektiv 

5 265 5 610 

VA-skuld till Askersunds 
VA-kollektiv 

198 72 

VA-skuld till Lekebergs    
VA-kollektiv 

2 190 2 280 

Skuld till Hallsbergs       
Avfalls-kollektiv 

3 650 4 426 

Skuld till Askersunds     
Avfallskollektiv 

1 379 1 638 

Skuld till Laxås                
Avfallskollektiv 

476 2 834 

Skuld till Lekebergs        
Avfalls-kollektiv 

1 535 3 030 

Kortfristig del av långfristig 
skuld 

0 600 

Upplupna kostnader/
förutbet intäkter 

773 135 

Övrigt 0 178 

Summa 23 660 33 684 
   

   

Övriga Upplysningar   

 2020 2021 

Hyror   

Sydnärkes kommunalförbunds 
Kansli, hyra  till Hallsbergs kom-
mun  

289 303 

Del i Gatukontoret, (2020)   
Förråd och uppställningsytor 
Skördetröskan (2021)            
hyra till Hallsbergs kommun 

379 290 

Hyra av Hallsbergs ÅVC 309 314 

Hyra av Laxås ÅVC 66 66 

Hyra av Askersunds ÅVC            
* 10 månader 2021 

998 817* 

Summa hyra 2 041 1 790 

   

Not 9:  Kassa och bank   

 2020-12-31 2021-12-31 

Bankkonto  12 484 34 456 

Summa 12 484 34 456 

Summa Omsättningstill-
gångar 

21 630 47 959 

Bedömningen är att hyra för Laxå ÅVC,       
Mosjön, upphör vid årsskiftet 2021/2022. 
Hyra för Hallsbergs ÅVC, Vissberga, upphör 
vid halvårsskiftet 2022. 
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Upplysningår 

 2020-12-31 2021-12-31 

Not: 12 Justering för av-
skrivningar  

1 509 1 462 

Not: 13 förändring kortfris-
tiga fordringar, kontogrup-
per 15-17 

- 79 - 4 357 

Not: 14 Förändring 
kortfristiga skulder, konto-
grupp 25-29 

- 2 937 9 424 

Not: 15 Investering i mate-
riella anläggningstill-
gångar, årets förändring på 
konto  1131, 1171 och 
1241. 

- 4 030 - 101 407 

Not: 16 Nyupptagna lån, 
Kommuninvest 

5 000 117 000 
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Innehåll 
 
Årsredovisningen skall bestå av: förvaltningsbe-
rättelse,  resultaträkning, balansräkning och finansie-
ringsanalys (kassaflödesanalys). 
 
Förvaltningsberättelse 
 
Förvaltningsberättelsen redovisar en översikt över 
utvecklingen av kommunalförbundets verksamhet. 
Här tas viktiga händelser upp som inte redovisas i 
resultat- eller balansräkning men som är viktiga för 
bedömningen av kommunalförbundets ekonomi. I 
förvaltningsberättelsen redovisas även väsentliga 
händelser under året, kommunalförbundets förvän-
tade utveckling, samt drift- och investeringsredovis-
ning. Andra förhållanden som är av betydelse för 
styrningen och uppföljningen av kommunalförbun-
dets verksamhet ska också ingå i förvaltningsbe-
rättelsen. 
 
Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys 
 
I resultaträkningen redovisas det ekonomiska utfallet 
av kommunalförbundets verksamhet. Den ekono-
miska ställningen vid årets slut redovisas i balansräk-
ningen. Kassaflödesanalysen redovisar verksamhet-
ens finansiering. Tilläggsupplysningar i form av noter  
ger ytterligare förklaringar till posterna. De återfinns 
i anslutning till resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys. 
 
Målgrupper 
 
Kommunalförbundet lämnar årsredovisningen till 
förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. Andra 
målgrupper är  externa intressenter i form av med-
borgare, kreditgivare, leverantörer och andra offent-
liga myndigheter. 
 
Revision 
 
Enligt god revisionssed i kommunal verksamhet ska 
revisorerna bedöma om bokföringen och årsredovis-
ningen, upprättats i enlighet med lagen om kommu-
nal redovisning samt god redovisningssed. Räken-
skaperna skall ge en rättvisande bild av resultat och 
ställning. 

 
 
 

Den kömmunålå å rsredövisningen 
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Lagregler 
 
Kommunallagen stadgar (8 kap 17 § KL) att årsredovis-
ningen ska lämnas till fullmäktige och revisorerna sen-
ast den 15 april året efter det år som redovisningen 
avser. Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige. 
Det  bör inte ske innan fullmäktige beslutat om an-
svarsfrihet ska beviljas eller vägras. Den Kommunala 
redovisningslagen reglerar innehåll och utformning av 
den kommunala årsredovisningen. Rådet för kommu-
nal redovisning, som bildades i samband med lagens 
införande, har genom sin normgivning arbetat med att 
förtydliga och utveckla god redovisningssed för kom-
munsektorn. Direktionen har ansvaret för att upprätta 
årsredovisningen. 
 
Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovis-
ning stadgar i kapitel 4 om Allmänna bestämmelser 
om årsredovisning. 
 
Upprättande av årsredovisning 
 
Årsredovisningen framställs av kommunalförbundets 
ekonom och förbundschef.  
 
Syfte 
 
Syftet med årsredovisningen är att ge medborgare, 
politiker och andra intresserade en bild av hur kom-
munalförbundets verksamhet och ekonomi har ut-
vecklats under året. Årsredovisningen ger också svar 
på hur det verkliga resultatet blev i förhållande till 
budgeten. Den beskriver utveckling och händelser un-
der en passerad period och tillståndet vid periodens 
slut. Årsredovisningen redovisar fakta och ligger till 
grund för bedömningar av utvecklingen och utkrä-
vande av ansvar. Årsredovisningen är ett viktigt doku-
ment för att säkra insyn i en verksamhet och ta ställ-
ning till graden av effektivitet. För att årsredovisningen 
ska kunna fullgöra uppgiften fordras att den är till-
gänglig och att informationen är av hög kvalitet. Den 
ekonomiska redovisningen ska upprättas i enlighet 
med god redovisningssed.  
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Redövisningsprinciper 
Kommunalförbundet 
 
Sydnärkes kommunalförbund följer Lagen om kom-
munal bokföring och redovisning. Kommunalför-
bundet tillämpar de rekommendationer som läm-
nats av  Rådet för kommunal redovisning eller dess 
företrädare. 
 

Anläggningstillgångar 

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

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs 
i huvudsak linjärt för tillgångens bedömda nyttjan-
detid baserat på anskaffningsvärde. Vägledning 
hämtas i idéskriften från Rådet för kommunal redo-
visning. Befintliga och nya fordon, sopbilar och last-
maskin, skrivs i regel av på fem år, utom den lilla 
lastmaskinen i Askersund som skrivs av på tio år. 
 
Komponentavskrivning 

Sydnärkes kommunalförbund har gjort bedömning-
en att tillgångarna, i form av fordon och maskiner, 
utgör en avskrivningskomponent.  För övriga an-
läggningstillgångar tillämpas komponentavskriv-
ning. 
 
Avskrivning osäkra fordringar 
Vi har ett samarbete med Intrum gällande kravhan-
teringen. Förbundet arbetar aktivt med de utestå-
ende fordringarna löpande, och skriver av de vi har 
bedömt som osäkra. En del fordringar handläggs av 
kronofogdemyndigheten.  Det händer även att vi 
går så långt som till tingsrätten för att få in våra och 
kommunernas 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.  
 
Upplåning 

Under  2021 har vi lånat ytterligare 117 mkr för att 

finansiera våra byggnationer av Återvinningscen-

traler och Omlastningsstationen i Tomta.  

Ytterligare 29 mkr till Lekebergs ÅVC,  34 mkr till 
Hallsbergs, 24 mkr till Laxå, 25 mkr till förvärvet av 
Askersunds ÅVC, samt 5 mkr till Omlastningen i 
Tomta. 
 

Initialt har dessa lån utbetalats för att stärka likviditeten. 

I takt med att anläggningarna färdigställs, kommer vi att 

bestämma löptid/amorteringstakt och räntevillkor för 

lånen. Det enda lån som är tidsbestämt är lånet för för-

värvet av Askersunds ÅVC., totalt 25 mkr.  

20 mkr är bundet i fyra år till 2025-09-15 och amorteras 

med 600 tkr per år. 5 mkr är rörligt och är tänkt att 

kunna amorteras med, åtminstone de momspengar som 

vi får tillbaka från staten en gång per år, i februari 

(Januarideklarationen). Varje momsutbetalning uppgår 

till 548 tkr t.o.m. 2027. Den 15 februari 2022 kommer 

förbundet att amortera 600 tkr på det lånet. Förbundet 

önskar ha möjlighet att amortera mer om likviditeten så 

tillåter. Övriga investeringar är finansierade med egna 

medel. 

 

Leasing 

Samtliga leasingavtal redovisas som operativ leasing, 
dvs. hyra. Kostnaden för hyra av kopieringsmaskin och 
kaffeautomat redovisas som en driftskostnad. 
 

 

Särskild löneskatt 

Löneskatten som belastar årets resultat, avser föregå-
ende års pensioner. 
  
Resultat avgiftsfinansierad verksamhet 

Över- respektive underskott för verksamheter med sär-
skilda avgiftskollektiv ska enligt lagstiftning och rekom-
mendationer från Rådet för kommunal redovisning re-
dovisas som skuld till respektive fordran på kollektivet.  
 
Kommunalförbundet redovisar skulderna till och fordran 
på resp. avfallskollektiv.  Detta förfaringssätt innebär att 
kommunalförbundet inte redovisar något Eget kapital. 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade i förhållande till 
föregående bokslut. 
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