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Sydnärkes kommunalförbunds sjätte år 
 
2020 har hittills rullat på i hanterbar omfattning 
trots pågående Corona-pandemi. Denna har inte 
frestat på organisationen nämnvärt. Ingen perso-
nal har hittills drabbats av viruset. En beredskaps-
plan är framtagen i händelse av att förbundet blir 
drabbat av, främst, personalfrånvaro. Pandemin 
har för kontoret inneburit att fler möten numer 
hålls digitalt och att hemarbete möjliggjorts. Eko-
nomin har påverkats i liten utsträckning med nå-
got minskade intäkter på återvinningscentralerna.  
 
En upphandling under våren fick avbrytas dpga 
pandemin då risken för ekonomiskt oacceptabla 
anbud var stor. Upphandlingen har dock publice-
rats på nytt under  sommaren. 
 
En hel del abonnenter har sökt och fått uppehåll i 
sophämtningen då de inte kunnat vistas i sina fri-
tidshus pga pandemin. 
 
Våren och sommaren har präglats av arbetet med 
uppförande av nya återvinningscentraler i Laxå, 
Lekeberg och Hallsberg. Inriktningen har varit att 
de nya centralerna ska ha samma konstruktion och 
funktion som förbundets central i Askersund och i 
detta då även samma inpasseringssystem (Grönt 
Kort). 
 
Planerna på en ny omlastningsstation för hushålls-
soporna från Hallsberg och Lekeberg tog ett litet 
steg närmare genomförande då Drift– och service-
nämnden lämnade positivt förhandsked om upp-
förandet av denna station. Senare lämnades bygg-
lovsansökan och miljöanmälan in. Dessa ärenden 
har inte slutförts ännu. 
 
Det regionala samarbetet påbörjades officiellt un-
der våren. En styrgrupp tillsattes med represen-
tanter från de ingående kommunerna och förbun-
den. Två arbetsgrupper bildades som ska arbeta 
med information resp återvinningscentraler.  
 
I processen med införandet bostadsnära insamling 
av förpackningar från och med 2021 lämnade FTI 
och TMR in sina ansökningar i mars om tillstånd till 
insamlingen . Ansökningarna avslogs sen av Natur-
vårdsverket med motiveringen att de inte upp-
fyllde producentansvarsförordningarna. Gällande 
förordningen om producentansvaret för tidningar 

och returpapper aviserade regeringen under som-
mar att denna skulle komma att helt upphävas. 
Effekten av detta skulle i så fall bli att kommunerna 
fullt ut fick ansvaret för insamlingen och återvin-
ningen av dessa. 
 
Arbetet med förändrad taxekonstruktion slutfördes 
under våren. Den nya taxan  redogör på ett tydli-
gare sätt för vad som ingår i den fasta avgiften. 
Första kommunerna att fastställa den nya taxan var 
Askersund och Laxå. 

Vå sentligå hå ndelser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbetet med en ny avfallsplan påbörjades i början 
av året. En arbetsgrupp bestående av personer från 
förbundet och från kommunala fackområden disku-
terade och tog fram förslag på mål och åtgärder. 
Arbetet leddes av en politisk styrgrupp. Framtagna 
förslag och åtgärder skickades på remiss till kom-
munerna vid två tillfälle under våren/sommaren. 
Många värdefulla synpunkter inkom och planen 
ändrades på en hel de punkter. Efter beslut i di-
rektionen ställdes planen sedan ut. Arbetet forts-
ätter under hösten och förhoppningsvis kommer 
planen att antas av kommunerna senare under 
året. 
 
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 
 
Det råder nu en stor osäkerhet vad som kommer 
att hända med ansvaret för insamlingen av för-
packning och tidningar/returpapper. Införandet av 
bostadsnära insamling kommer att skjutas på och 
antagligen utredas på nytt. Kommer kommunerna 
att få ansvaret för insamling av tidningar och re-
turpapper och hur ska detta kunna lösas och vem 
ska stå för kostnaderna? Kommer ansvaret för för-
packningsinsamlingen också att föras över på kom-
munerna vilket är vad Avfall Sverige och Sveriges 
Kommun och regioner vill? 
 
Annars är de stora utmaningarna framöver, som 
vanligt, att minska mängden avfall och att öka 
återbrukandet av saker. På de nya återvinnings-
centraler som förbundet vill uppföra kommer åter-
bruk av byggmaterial att införas. Det slängs idag 
enormt mycket sådant som kan återbrukas. Allt 
ifrån reglar, gipsskivor, dörrar och fönster till tvätt-
ställsblandare och trädgårdsplattor. 
 
Den regionala samarbetet som nu startats leder 
förhoppningsvis till en likriktning av avfallshante-
ringen i länet. Här ser förbundet att vi har mycket 
att bidra med. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 9 kap. Kommunallagen. 

Internkontroll 

 

En internkontrollplan antogs 2020-02-28 av di-
rektionen. 
 
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 indelad i följande 
riskområden: 
 
1. Strategiska risker 
2. Operativa risker 
3. Ekonomiska risker 
4. Egendomsrisker 
 
Riskområdena är riskbedömda.  
 
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 er-
hållen poäng delats in i följande tre kategorier: 
 
1-2 p Liten risk 
3-4 p Medelrisk 
6-9 p Hög risk 
 
Under 2020 har personalens kompetens fått po-
äng med hög risk. 
 
Uppföljning av utförda kontroller sker i samband 
med bokslutet för 2020. 

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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Taxor 
 Likartad taxa för samma tjänst. Skillnad mel-

lan lägsta och högsta avgift.                        
  Målvärde  2020 saknas  
 Resultat:  81 % (2018) 
 Kommentar: Med de ändringar som gjordes i 

taxan för 2018 minskade skillnaden då mellan 
lägsta och högsta avgift i något abonnemang. 
Målet för 2018 uppnåddes. Målvärde för 2020 
saknas. Skillnaden kommer att minska något 
när nya taxor beslutas för att finansiera ny-
byggnation av återvinningscentraler. 

 

Bedömning av måluppfyllelse:  
 
Målet anses som uppfyllt. 

 
Mål inom AVFALL/ÅTERBRUK 
 
Avfallsminskning 
 Mängden restavfall ska minska. Statistik.  
 Målvärde 2020: 12 % 
 Resultat: 1 % 
 Kommentar:  mängden restavfall har hittills 
 minskat något. Det är dock  för tidigt att dra 
 några slutsatser om hur det kommer att se 
 ut för helåret. 
 Restavfallsmängden vid återvinningscen-

tralerna ska minska. Statistik. 
 Målvärde 2020: 50 % 
 Resultat: + 18 % 
 Kommentar: ökningen av mängden restavfall 
 på ÅVC:erna beror sannolikt på Corona-
 pandemin. Många har fått vara hemma och 
 då dragit igång renoveringsprojekt eller stä-
 dat ur sina förråd..   
 Insamlingen av kläder och textilier vid ÅVC:er 

ska öka 
 Målvärde 2020: 20 % 
 Resultat: 11 % 
 Kommentar: ökningen håller i sig med in-
 samlingen av kläder och textiler och det är 
 inte osannolikt att målet för helåret kan 
 komma uppnås. 

Visiön öch må l  
Vision 
 
Vi strävar efter en cirkulär ekonomi och en hållbar 
avfallshantering där förbrukningen av jordens re-
surser minimeras, där våra abonnenter är nöjdast i 
Sverige och servas av Sveriges mest serviceinrik-
tade och kompetenta medarbetare. 

 
Mål 
 
Förbundets målarbete omfattar följande områden 
– ekonomi, avfall/återbruk, service, attraktiv ar-
betsgivare och miljö/kvalitet. 
 
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. Nedan följer uppföljning av de mål som har 

ett målvärde 2020.  Uppföljningen redovisas som 

en bedömning om målen uppnås för hela året. För 

varje aktuellt mål kommenteras också uppfyllel-

sen. 

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

 

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

Bokslut.                                                              
 Målvärde 2020: Budgeten hålls. 
 Resultat.: budgeten bedöms hållas. 
 Kommentar:  I Hallsberg, Laxå och Lekeberg  är 

prognosen att resultatet kommer att vara 
bättre än budget. I  Askersund bedöms utfallet 
landa på budget. 
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Visiön öch må l  
Mål inom AVFALL/ÅTERBRUK, forts 
 
 Utsortering av matavfall från butiker och 

restauranger ska öka. Antal objekt som 
sorterar ut matavfall. 

 Målvärde 2020: 50 % 
 Resultat: saknas 
 Kommentar: granskning ej utförd 
 
Bedömning av måluppfyllelse:  
 
Målet bedöms inte kunna uppfyllas 
 

Mål inom BÄTTRE SERVICE 
 
Tillgänglighet, mål 
 Antal kunder som är nöjda med kundtjänst 

tillgänglighet. Kundenkät. 
 Målvärde 2020: 90 % 
 Resultat: saknas 
 Kommentar: kundenkät ännu ej utförd 
 Antalet kunder som är nöjda med öppetti-

derna på ÅVC. Kundenkät. 
 Målvärde 2020: 90 %. 
 Resultat: saknas 
 Kommentar: kundenkät ännu ej utförd.  
 

Information, mål 
 God information. Kundenkät. 
 Målvärde 2020: 50 % 
 Resultat: saknas 

     Kommentar: kundenkät ännu ej utförd 
 

 Tjänster, mål 
 Andelen kunder som är nöjda med in-

samlingen av avfallet ska öka. Kundenkät. 
 Målvärde 2020: 95 % 
 Resultat: saknas 
 Kommentar: kundenkät ännu inte utförd 
 Andelen kunder som är nöjda med återvin-

ningscentralerna ska öka. Kundenkät. 
 Målvärde 2020:  85 % 
 Resultat: saknas 
 Kommentar: kundenkät ännu inte utförd. 
 

Bedömning av måluppfyllelse:  
 
Målet bedöms kunna uppfyllas. 

  

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

medarbetarenkät                                       
 Målvärde 2020: 90 % 
 Resultat: saknas 
 Arbetsledning,  Medarbetarsamtal/

medarbetarenkät                                       
 Målvärde 2020: 90 % 
 Resultat: saknas 
 Delaktighet/inflytande,  Medarbetarsamtal/

medarbetarenkät                                       
 Målvärde 2020: 90 % 
 Resultat: saknas 
 
 Kommentarer till ovanstående punkter: 
 medarbetarenkät ännu inte utförd. Vid gen-
 omförda medarbetarsamtal har alla hittills 
 uppgett att de trivs med sitt arbete. 
 
 Alla medarbetare ska ha rätt kompetens för 

arbetets utförande 
 Målvärde 2020: 80 % 
 Resultat: 80 %  
 Kommentar: ytterligare kompetenshöjning 
 behövs i något fall 
 Frisknärvaron ska öka 
 Målvärde 2020: 97 % 
 Resultat: 93 % 
 Kommentar: Av frånvaron står 2 personer 
 för 65 %. Dessa har varit långtidssjukskrivna 
 pga skador som i det ena fallet var arbetsre
 laterat. Om den frånvaron räknas bort kla
 ras målet. 
 

Bedömning av måluppfyllelse:   
 
Målet bedöms kunna uppfyllas. 
 
 

Mål inom miljö/kvalitet 
 

Bränsle/energi, mål 
 Användningen av fossila bränslen ska 

minska 
 Målvärde 2020: 5 % 
 Resultat: saknas 
 Kommentar: har inte granskats ännu 
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Mål inom miljö/kvalitet, forts 
 
 Fordon som inte går att köra på alternativa 

bränslen ska fasas ut 
 Målvärde 2020: 6 
 Resultat: 6 
 Kommentar: inget fordonsbyte har skett 
 Körsträckan ska optimeras genom effektiv rutt-

planering 
 Målvärde 2020:2 % 
 Resultat: saknas 
 Kommentar: har inte granskats ännu 
 Bränsleåtgången ska vara så låg som möjligt 
 Målvärde 2020: 2 % 
 Resultat: saknas 
 Kommentar: har inte granskats ännu 
 Användningen av el ska minimeras och, i görlig-

aste må, bestå av ska grön/miljömärkt el 
 Målvärde 2020: 5 % 
 Resultat: saknas 
 Kommentar: har inte granskats ännu 
 

Upphandling, mål 
 Upphandlingar ska vara ”miljömärkta 
 Målvärde 2020: 50 % 
 Resultat: 100 % 
 Kommentar: vid genomförd upphandling ställ-
 des miljökrav 
 

Kvalitet, mål 
 Vi ska ett system för systematisk uppföljning av 

klagomål 
 Målvärde 2020: infört 
 Resultat: infört 
 Kommentar: verksamhetssystemet Future an
 vänds för uppföljning 
 Vi ska ha ett system för uppföljning av missade 

tömningar 
 Målvärde 2020: infört 
 Resultat: ännu inte infört  
 Kommentar: ett bra system har ännu inte identi-
 fierats 
 

Bedömning av måluppfyllelse:   

 
Målet bedöms inte kunna uppfyllas. 

 
 
 
 

Sammanställning måluppfyllelse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Renhållningsordning 
 
Utöver dessa mål som återfinns i dokumentet: 
”Budget, mål och verksamhet” har förbundet en  Ren-
hållningsordning som gäller för åren 2017-2020.  
 
Den består av  följande delar: Avfallsplan, Renhåll-
ningsföreskrifter för förbundet och Sorteringsanvis-
ningar. Samt bilagorna Nulägesbeskrivning, Åtgärds-
plan och Miljöbedömning.  
 
Renhållningsordningen antogs av samtliga fullmäktige-
församlingar under juni månad 2017. Förbundet har 
tillämpat dem från 1 augusti 2017. 

Visiön öch må l 

Ekonomi  

Avfall/återbruk  

Bättre service  

Attraktiv arbetsgivare  

Miljö/kvalitet  
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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. 
 
Redovisning per kostnadskategori 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Redovisning per Ansvar/kommun/Abonnentkollektiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Redovisning per Verksamhet 

Belopp i tkr 
Kostnadskategori 
Totalt hela förbundet 

Budget 2020 Utfall          
2019-08-31 

Prognos              
2020-12-31 

Avvikelse      
Budget/
Prognos 

Utfall          
2020-08-31 

Intäkter + 42 382 + 28 843 + 44 000 + 1 618 + 29 523 

Kostnader - 45 430 - 28 541 - 45 564 - 134 - 30 423 

- varav personalkostnader   - 11 700 - 7 681 - 11 100 + 600 - 7 374 

- varav kapitalkostnader   - 1 929 - 1 092 - 1 452 + 477 - 1 019 

- varav lokalkostnader   -  1 012 -750 - 1 012 +/- 0 - 702 

- varav övriga kostnader - 30 789 -19 018 - 32 000 - 1 211 - 21 328 

Nettokostnad - 3 048 + 302 - 1 564 + 1 484 - 900 

Belopp i tkr 
Ansvar/Kommun/          
Abonnentkollektiv 

Budget 2020 Utfall          
2019-08-31 

Prognos              
2020-12-31 

Avvikelse       
Budget/
Prognos 

Utfall          
2020-08-31 

Hallsberg  - 1 894 - 818 - 1 400 + 494 - 970 

Askersund  - 1 066 + 257 - 1 066 +/- 0 - 511 

Laxå  - 554 + 186 + 150 + 704 + 83 

Lekeberg  + 466 + 677 + 752 + 286 + 498 

Nettokostnad - 3 048 + 302 - 1 564 + 1 484 - 900 

Belopp i tkr 
Verksamhet totalt hela        
förbundet 

Budget 2020 Utfall          
2019-08-31 

Utfall          
2020-08-31 

Prognos              
2020-12-31 

Avvikelse             
Budget/
Prognos 

Avfallsintäkter  + 34 952 + 23 641 + 24 147 + 36 500 + 1 548 

Insamling hushållssopor - 12 601 - 8 319 - 7 194 - 11 000 + 1 601 

Omhändertagande hushålls-
sopor 

-8 822 - 5 209 - 5 359 - 9 322 - 500 

Slamhantering + 610 + 670 - 1 098 - 542 - 1 152 

Återvinningscentral  -  10 822 - 6 504 - 7 299 - 11 000 - 178 

Gemensamma OH-kostnader - 6 365 - 3 977 - 4 097 - 6 200 + 165 

Nettokostnad - 3 048 + 302 - 900 - 1 564 + 1 484 

7 
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Ekonomisk redovisning 

Driftredövisning 

Belopp i tkr 

Askersund  
Budget 2020 Utfall                

2019-08-31 
Utfall                
2020-08-31 

Prognos                 
2020-12-31 

Avvikelse      
Budget/
Prognos 

Avfallsintäkter  + 11 007 + 7 482 + 7 812 + 11 557 + 550 

Insamling hushållssopor - 3 665 - 2 372 - 2 232 - 3 365 + 300 

Omhändertagande hushållssopor - 2 427 - 1 470 - 1 455 - 2 527 - 100 

Slamhantering - 210 +1 - 1 058 - 1 010 - 800 

Återvinningscentral  - 3 873 - 2 216 - 2 381 - 3 873 +/- 0 

Gemensamma OH-kostnader - 1 898 - 1 168 - 1 197 - 1 848 + 50 

Nettokostnad - 1 066 + 257 - 511 - 1 066 +/- 0 

Belopp i tkr 

Hallsberg  
Budget 2020 Utfall                

2019-08-31 
Utfall                
2020-08-31 

Prognos                 
2020-12-31 

Avvikelse      
Budget/
Prognos 

Avfallsintäkter  + 12  099 + 8 148 + 8 048 + 12 549 + 450 

Insamling hushållssopor - 4 894 - 3 338 - 2 734 - 4 143 + 751 

Omhändertagande hushållssopor - 3 422 - 2 043 - 2 134 - 3 597 - 175 

Slamhantering + 450 + 262 + 189 + 450 +/- 0 

Återvinningscentral  - 3 863 - 2 391 - 2 819 - 4 563 - 700 

Gemensamma OH-kostnader - 2 264 - 1 456 - 1 520 - 2 096 + 168 

Nettokostnad - 1 894 - 818 - 970 - 1 400 + 494 

Redovisning per Abonnentkollektiv och verksamhet 

8 
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Driftredövisning  

Belopp i tkr 

Laxå  
Budget 2020 
 

Utfall                
2019-08-31 

Utfall                
2020-08-31 

Prognos                 
2020-12-31 

Avvikelse      
Budget/
Prognos 

Avfallsintäkter  + 5 064 + 3 463 + 3 725 + 5 612 + 548 

Insamling hushållssopor - 1 882 - 1 181 - 1 019 - 1 582 + 300 

Omhändertagande hushållssopor - 1 324 - 726 - 878 - 1 424 - 100 

Slamhantering + 75 + 71 - 239 - 277 - 352 

Återvinningscentral  - 1 449 - 816 - 815 - 1 141 + 308 

Gemensamma OH-kostnader - 1 038 - 625 - 691 - 1 038 +/- 0 

Nettokostnad - 554 + 186 + 83 + 150 + 704 

Belopp i tkr 

Lekeberg  
Budget 2020 Utfall                

2019-08-31 
Utfall                
2020-08-31 

Prognos                 
2020-12-31 

Avvikelse      
Budget/
Prognos 

Avfallsintäkter  + 6 782 + 4 548 + 4 590 + 6 782 +/- 0 

Insamling hushållssopor - 2 160 - 1 428 - 1 224 - 1 910 + 250 

Omhändertagande hushållssopor - 1 649 - 970 - 889 - 1 774 - 125 

Slamhantering + 295 + 336 + 11 + 295 +/- 0 

Återvinningscentral  - 1 637 - 1 081 - 1 252 - 1 423 + 214 

Gemensamma OH-kostnader - 1 165 - 728 - 738 - 1 218 - 53 

Nettokostnad + 466 + 677 + 498 + 752 + 286 

Redovisning per Abonnentkollektiv och verksamhet 
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Investeringsredövisning  

För att finansiera dessa investeringar har förbundet 
förberett ett samarbete med Kommuninvest, såtill-
vida att vi är godkända som låntagare.  I dagsläget är 
förbundet skuldfritt. 
 
 

 
 

Investeringsredovisning 
 
Under 2019  påbörjade vi arbetet inför byggande av 
nya ÅVC:er i Laxå och Lekeberg. Det arbetet har fort-
satt under 2020, då även  byggande av ny ÅVC i Halls-
berg har startats. 
 
Lekeberg är den ÅVC som står först i tur.  Här räknar vi 
med byggstart den 1 december 2020. Därefter är det 
Laxås tur med beräknad byggstart  vid kommande års-
skifte 2020/2021. 
 
Ny ÅVC i Hallsberg har inte kommit så långt än. Plane-
ring för denna pågår. 
 
Kalkylen för Lekebergs ÅVC, visar en utgift på i stor-
leksordning  34 mkr. Kalkylen för Laxå uppgår till 24 
mkr, medan kalkylen för Hallsberg är i storleksordning 
40 mkr. Dessa utgifter visar storleksordningen för vad 
utgiften för byggnationerna kommer att uppgå till.  
Det är också de utgifter som ligger till grund för de 
begärda taxeförändringarna som berörda kommuner 
kommer att besluta om under hösten. 
 
Då upphandlingarna är gjorda kommer vi att ha ett än 
bättre underlag för att stämma av verklig utgift mot. 
 
Även byggande av en Omlastningsstation för Halls-
bergs– och Lekebergs-soporna, har tagit fart under 
2020. Placeringen kommer att vara vid Tomta, förbun-
det får arrendera mark av Häradsallmänningen. Ansö-
kan om bygglov samt miljöanmälan har inlämnats. Här 
ska byggas en platsbyggd ramp för sju täckta contain-
rar. 
 
Den beräknade utgiften för en Omlastningsstation 
uppgår till 3-4 mkr. 
 
Förbundet kommer att behöva, totalt, tre nya sopbi-
lar. Då leveranstiden är mycket lång för sådana, har 
processen startat redan 2020. Bilarna kommer att  
levereras i början av 2022, i samband med att avtalen 
går ut med den entreprenör som nu sköter insamling-
en av det kommunala avfallet (f.d. hushållssoporna) i 
Askersund och Laxå. Förbundet kommer att ta över 
insamlingen i egen regi från  1 mars 2022. Två av bilar-
na ska köra i Askersund och Laxå. Den tredje bilen ska 
ersätta den s.k. citybilen i Hallsberg, som då är dags 
att byta ut. 
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Nedlagda 
utgifter Tkr 

Lekeberg Laxå Hallsberg 

2020-08-31 869 234 14 

Nedlagda 
utgifter Tkr 

Omlastningen Sopbilar 

2020-08-31 2 0 
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Resultåtrå kning 

Belopp i tkr Not 

Budget 
2020 

Utfall 
20190831 

Avvikelse  
Budget/
Prognos 

Prognos 
helår 

Utfall 
20200831 

           

Verksamhetens intäkter 1 42 382 28 901 + 1 618 44 000 29 577 

Verksamhetens kostnader 2 - 43 031 - 27 430 - 1 026 - 44 057 - 29 409 

Avskrivningar 3 - 1 929 - 1 094 + 477 - 1 452 - 1 019 

Verksamhetens nettokostnader   - 2 578 377 + 1 069 - 1 509 - 851 

         

Finansiella intäkter 4 0 17 + 15 15 14 

Finansiella kostnader 5 - 470 -92 + 400 -70 - 63 

Finansnetto  -  470 - 75 + 415 -55 - 49 

       

Resultat före extraordinära poster   - 3 048 302 + 1 484 - 1 564 - 900 

         

Årets resultat före avsättning till 
resultatutjämningsfonder 

  -  3 048 302 + 1 484 - 1 564 - 900 

Avgår till avsättning till resultatutjäm-
ningsfonder, netto 

 3 048 0 + 1 484 1 564 0 

Årets/periodens  resultat    0 302 0 0 - 900 

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

Hallsberg 
IB 2020-01-01     + 6 012 tkr 
Prognos UB 2020-12-31  +  4 612 tkr 
 

Askersund 
IB 2020-01-01    + 2 108 tkr 
Prognos UB 2020-12-31  +  1 042 tkr 
 

Laxå 
IB 2020-01-01    + 288 tkr 
Prognos UB 2020-12-31   + 438 tkr 
 

Lekeberg 
IB 2020-01-01    + 1 447 tkr 
Prognos UB 2020-12-31   + 2 199 tkr 
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Bålånsrå kning 

Belopp i tkr Not 

 

Budget   
2020-12-31 

 

  

Utfall       
2019-12-31 

 

Utfall        
2019-08-31 

 

Utfall        
2020-08-31 

TILLGÅNGAR        

         
Anläggningstillgångar        
Mark, byggnader och tekniska anläggningar,     
Pågående ny-, till– och ombyggnad, ÅVC:er 

6 40 000 480 13 1 120 

Maskiner och inventarier 7 2 099 4 029 4 571 3 009 
Summa anläggningstillgångar   42 099 4 509 4 584 4 129 

         

Omsättningstillgångar        
Kortfristiga fordringar  8 13 270 9 067 9 559 6 578 
- varav Resultatutjämningsfond Laxå  276    
Kassa och bank  9 15 476 13 021 17 020 16 076 

Summa omsättningstillgångar   28 746 22 088 26 579 22 654 
         

SUMMA TILLGÅNGAR  70 845 26 597 31 163 26 783 
         
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      

Eget kapital      

Kommunalförbundet har inte något Eget Kapital, 
allt redovisas som resultatutjämningsfonder 

      

         
Avsättningar        

Övriga avsättningar  0 0 0 0 

Summa avsättningar   0 0 0 0 
         

Skulder        

Långfristiga skulder  10 40 000 0 0 0 
Kortfristiga skulder * 11 30 845 26 597 31 163 26 783 
Varav Resultatutjämningsfond Hallsberg  4 084 6 012 6 370 5 042 
Varav Resultatutjämningsfond Askersund  1 176 2 108 2 169 1 597 
Varav Resultatutjämningsfond Laxå  0 288 314 371 
Varav Resultatutjämningsfond Lekeberg   1 891 1 447 1 452 1 945 

Summa skulder   70 845 26 597 31 163 26 783 
         

SUMMA       
 AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 70 845 26 597 31 163 26 783 
         

* avsättning till resp. resultatutjämningsfond har inte 
gjorts i ekonomisystemet per 20200831, därför förkla-
ras differensen mellan Kortfristiga skulder i noten och i 
balansräkningen med periodens resultat.                                    
27 683—900 = 26 783 
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Kåssåflö desånålys 

Belopp i tkr 

2019-12-31 2020-08-31  Budget  
2020-12-31 Not 

2019-08-31 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN         

          

Periodens resultat 0 0 0  0 

Justering för av- och nedskrivningar 1 636 1 019 1 929  1 094 

Justering för gjorda avsättningar 0 0 0  0 

Justering för ianspråktagna avsättningar 0 0 0  0 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0 0 0  0 

Medel från verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 

1 636 1 019 1 929  1 094 

         

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar - 1 240 2 490 - 3 263 12 - 1 733 

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

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

- 3 746  186 - 331 13 820 

Kassaflöde från den löpande verksamheten - 4 986 2 676 - 3 594  - 913 

         

INVESTERINGSVERKSAMHETEN        

Investering i materiella anläggningstillgångar - 554 - 640 - 40 000 14 - 86 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0  0 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0  0 

Kassa flöde från investeringsverksamheten - 554 - 640 - 40 000  - 86 

         

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN        

Nyupptagna lån 0 0 40 000  0 

Amortering av skuld 0 0 0  0 

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 0 0 40 000  0 

        

Periodens kassaflöde  - 3 904 3 055 - 1 665  95 

Likvida medel vid årets början 16 925 13 021 17 141  16 925 

Likvida medel vid periodens slut 13 021 16 076 15 476  17 020 

13 
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Nöter till resultåt– öch bålånsrå kning 

Resultaträkning (tkr)   

   

Not 1: Verksamhetens intäkter 

 20190831 20200831 

Taxor och avgifter 27 892 28 266 

Övrigt 1 009 1 311 

Summa 28 901 29 577 

   

Not 2: Verksamhetens kostnader 

 20190831 20200831 

Löner och soc avg - 7 322 - 7 143 

Pensionskostnader - 374 - 249 

Inköp av anl och uhållsmtrl - 39 0 

Bränsle, energi och vatten - 838 - 784 

Entreprenader och köp av vht - 14 366 - 17 137 

Lokal- och markhyror - 1 426 - 1 380 

Förbrukn invent o mtrl - 1 106 - 538 

Lämnade bidrag och transferering-
ar 

- - 

Reaförluster - - 

Övriga kostnader - 1 959 - 2 178 

- varav kostnad för revision -143 - 88 

Summa - 27 430 - 29 409 

   

Not:3 Avskrivningar 

 20190831 20200831 

Planenliga avskrivningar på materi-
ella anläggningstillgångar 

- 1 094 - 1 019 

Nedskrivning - - 

Summa - 1 094 - 1 019 

   

Not:4 Finansiella intäkter   

 20190831 20200831 

Ränteintäkter 0 0 

Ränteintäkter o inkassoavg kund-
fordringar 

17 14 

Övriga finansiella intäkter 0 0 

Summa 17 14 

 

Not:5 Finansiella kostnader   

 20190831 20200831 

Räntekostnader långfristiga lån - - 

Räntekostnader pensioner - - 

Räntekostnader lev- o bankskulder - - 

Övr fin kostn - 92 - 63 

Summa - 92 - 63 

   

   

Balansräkning (tkr)   

 20190831 20200831 

Not 6: Mark, byggnader och tek-
niska anläggningar 

  

Ingående bokfört värde, pågående 
arbete 

- 480 

Nyanskaffning/Pågående ny-, 
till– och ombyggnad ÅVC:er 
och Omlastning,  

13 640 

Summa 13 1 120 

   

Not 7: Maskiner, fordon och in-
ventarier 

  

 20190831 20200831 

Ingående bokfört värde 5 591 4 028 

Nyanskaffningar, rättelse moms 73 - 

Försäljning mm - - 

Årets avskrivningar - 1 094 - 1 019 

Omklassificeringar - - 

Summa 4 571 3 009 

   

Not: 8  Kortfristiga fordringar   

 20190831 20200831 

Kundfordringar 6 523 3 561 

Övriga fordringar - - 

Moms 2 381 1 889 

Periodiseringskonto, debiterade 
intäkter 

- 1 124 

Förutbetalda kostnader/upplupna 
intäkter 

655 4 

Summa 9 559 6 578 

   

Not: 9  Kassa och bank   

 20190831 20200831 

Bankkonton 17 020 16 076 

Summa 17 020 16 076 
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Nöter förts. 

Not:10 Långfristiga skulder 

 20190831 20200831 

Låneskuld   

Enl. revers med Hallsberg/Ingående 
balans 

0 0 

Periodens  amortering 0 0 

Utgående balans 0 0 

Summa 0 0 

   

Not:11  Kortfristiga skulder   

 20190831 20200831 

Leverantörsskulder 9 661 6 041 

Moms  2 720 2 807 

Personalens skatter och avgifter,                 
inkl. särskild löneskatt 

1 116 1 059 

VA-skuld till Hallsbergs VA-kollektiv 5 049 5 206 

VA-skuld till Askersunds VA-kollektiv 168 522 

VA-skuld till Lekebergs VA-kollektiv 1 953 2 121 

Skuld till Hallsbergs Avfallskollektiv* 7 188 6 012 

Skuld till Askersunds Avfallskollektiv* 1 912 2 108 

Skuld till Laxås Avfallskollektiv 128 288 

Skuld till Lekebergs Avfallskollektiv* 775 1 447 

Upplupna kostnader/förutbet int 191 72 

Övrigt 0 0 

Summa 30 861 27 683 

   

* avsättning till resp. resultatutjäm-
ningsfond har inte gjorts i ekonomi-
systemet per 20200831, därför för-
klaras differensen mellan Kortfris-
tiga skulder i noten och i balansräk-
ningen med periodens resultat.                                    
27 683—900 = 26 783 

.  

Kassaflödesanalys 20190831 20200831 

Not: 12 förändring kortfristiga 
fordringar, kontogrupper 15-17, 
från 1/  - 31/8 

- 1 733 2 490 

Not: 13 Förändring kortfristiga 
skulder, kontogrupp 25-29 

820 186 

Not: 14 Investering i materiella 
anläggningstillgångar, konto 1241 
och 1249, samt 117X 

- 86 -  640 
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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. 
 
Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovis-
ning stadgar i  kapitel 13 om Upprättande av delårs-
rapport, delårsrapportens delar samt jämförelsetal. 
 
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 redovisningen ska upprättas i 
enlighet med god redovisningssed. 
 
Innehåll 

Delårsrapporten skall åtminstone bestå av: för-
valtningsberättelse,  resultaträkning, balansräk-
ning, jämförelsetal och prognos för resultatet för 
räkenskapsåret. 
 

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. Kommunalförbun-
det följer upp, verksamhets– och finansiella mål i 
både delårsrapport och i bokslut.  
 

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 Lagen om 
kommunal bokföring och redovisning. Kommunal-
förbundet tillämpar de rekommendationer som 
lämnats av  Rådet för kommunal redovisning eller 
dess företrädare. 
 

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 i regel av på fem år. 

 
Komponentavskrivning 

Sydnärkes kommunalförbund har gjort bedöm-
ningen att tillgångarna, varje sopbil och lastmaskin 
utgör en avskrivningskomponent.  
 
Avskrivning osäkra fordringar 
Vi har ett samarbete med Intrum gällande krav-
hanteringen. Förbundet arbetar aktivt med de ute-
stående fordringarna löpande, och skriver av de vi 
har bedömt som osäkra. Det händer 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 

Tidigare har samtliga leasingavtal redovisats som 
operationell leasing, dvs hyra. Kostnaden för lea-
singen har sålunda redovisats som en driftskost-
nad. Från och med 20180901 har inte förbundet 
längre några leasingkostnader. 
 

Särskild löneskatt 
Löneskatten som belastar årets resultat, avser före-
gående års pensioner. 

 

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. 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade i förhål-
lande till föregående bokslut. 
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Sydnärkes kommunalförbund 
Org.nr  222000-3095 

 
Tegelgatan 2 

694 32 Hallsberg 
 

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


