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I detta avsnitt ger kommunstyrelsens ordförande sin 
syn på året som gått. Vidare beskrivs kommunen 
utifrån några nyckeltal i ett femårsperspektiv. Här 
kan man också se en schematisk bild över Åstorps 
kommuns organisation, mandatfördelning efter valet 
2014, karta över Åstorp samt regionen.

Här kan du läsa om Åstorp i ett vidare perspektiv. 
Analys av resultat och finanser ger en bild av hur 
vi klarat av året och hur väl rustade vi står inför 
framtiden. Redovisning kring frågor som rör personal 
avslutar detta avsnitt. 

Räkenskaperna visar det ekonomiska utfallet för 
såväl kommun som koncern (sammanställd redovis-
ning). Här kan du läsa om hur det gått ekonomiskt 
(resultaträkning), kommunens ekonomiska ställning 
(balansräkning) samt hur pengarna använts (kassa-
flödesanalys).

Här presenteras kommunens verksamheters berät-
telser för det gångna året. Här kan du läsa om årets 
händelser, måluppfyllelse, ekonomisk redogörelse 
samt nyckeltal. Varje förvaltning/nämnd ger också 
sin syn på hur man ser på framtiden.

I detta avsnitt presenteras Åstorps kommuns 
helägda bolag. Dessa är Björnekulla Fastighets 
AB med dotterbolag AB Kvidingebyggen, 
Björnekulla IT AB och Björnekulla Utvecklings AB.

I avsnittet presenteras revisionsberättelsen för 2016.

Presentation av kommunstyrelseledamöter 
i Åstorps kommun



Förutom allt gott våra medarbetare har åstadkommit i Åstorp så 
var 2016 var lite av utmaningarnas år. Flyktingströmmarna förra 
året innebar att våra förvaltningar och nämnder stod inför flera 
utmaningar – till exempel ordna fram boende, få plats till alla barn i 
skolorna, ordna undervisning i Svenska för invandrare och ta hand om 
ensamkommande barn. Det handlade om att finna lösningar och vara 
innovativ, vilket jag absolut tycker att man har varit.

Fullmäktige tog beslut om att åtgärda deponin vid Norra Vallgatan, 
men dessvärre blev genomförandet fördröjt efter överklagan. 
Miljöarbetet kring de enskilda avloppen fortskred också under året och 
en fortsatt utökning av kommunens verksamhetsområde beslutades 
av kommunfullmäktige, även detta beslut överklagades dock, vilket 
innebär att åtgärderna blir fördröjda.

Liksom många andra kommuner i vårt land idag har vi en utmaning 
angående sysselsättningen bland våra kommuninvånare. Vi har 
fortfarande en alltför stor arbetslöshet, men glädjande är ändå att talen 
går neråt - arbetslösheten sjunker i Åstorps kommun.

I vår kommun har vi en fortsatt stor befolkningsökning, faktiskt en 
av Skånes högsta. Jag tar det som ett kvitto på att Åstorp med sitt nära 
läge i hjärtat av Skåne nordväst är attraktivt att bosätta sig i!

Och på tal om attraktivt läge – byggandet av 62 lägenheter påbörjades 
under året i Åstorp, i den norra delen av Storgatan. Under 2017 är 
huset inflyttningsbart och vi hälsar fler åstorpsbor välkomna till sitt 
nya, centrala boende.

Så, en del utmaningar till trots, vi har en positiv utveckling framför oss 
och jag är övertygad om att vi tillsammans ska utveckla Åstorp åt rätt 
håll - för både de som arbetar i kommunen och för de som lever och 
verkar här.

Ronny Sandberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande

INLEDNINGSID 4

In
le

dn
in

g
årsredovisning 

2016
Åstorps kommun

DNR  2017/58

SID 4

Kommunstyrelsens 
ordförande om 2016



SID 5

Ronny Sandberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande

INLEDNING

Foto: Michael Svensson / Åstorps kommun



Årets händelser - stort och smått
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Tingdalskolan i Åstorp 
firar sin placering i  
Sverigetoppen
Det blir en glassfylld skolstart på det 
nya året för barnen och anställda på 
Tingdalskolan. Skolan firar nämligen 
sitt resultat av den granskning som 
gav dem ett efterlängtat kvalitetscer-
tifikat – och en plats i den absoluta 
Sverigetoppen.

Lamaro AB årets  
företagare i Åstorp!
För trettionde året i rad utsågs 
årets företagare. Det var 
familjeföretaget Lamaro AB, 
som arbetar med fastighetsnära 
tjänster, som kammade hem det 
prestigefulla priset.

Åstorp 3:e bästa 
miljökommun enligt 
Avfall Sverige
Fyra av NSR:s sex ägarkom-
muner hamnar i topp 5 
när Avfall Sverige rankar 
Sveriges bästa miljökom-
muner. Matavfallsinsamling 
och fastighetsnära insam-
ling av källsorterat material 
är några av framgångsfakto-
rerna i regionen.

Nationellt seminarium 
i Åstorp om lärmiljöer 
i skolan
Åstorps kommun är en av 12 
kommuner som har deltagit i 
ett nationellt forskningsprojekt 
kring inkluderande lärmil-
jöer för alla elever. Projektet 
har pågått i snart tre år. Ett 
seminarium hölls under året 
i Åstorp där man bland annat 
diskuterade framgångarna 
med projektet och analyserade 
arbetet.

Lean Åstorp - fler bra dagar på jobbet!
Under 2016 påbörjades arbetet med Lean Åstorp, 
både i kommunens ledningsgrupp och i utvalda de-
lar av verksamheten. Leanmetoden är väl känd och 
innebär att medarbetarna ska skapa värde för kom-
munens invånare och intressenter genom ett förbätt-
rat kvalitetsarbete och förhållningssätt. Genom Lean 
Åstorp ska vi tillsammans skapa förutsättningar för 
att bli mer effektiva och minska till exempel onödig 
administration, väntetid och omarbetningar.

Åstorps kommun har fått ett 
riktigt keramikmuseum
Efter en donation till Kvidinge 
Hembygdsförening bestående av 10 
kartonger keramik och 170 000 kr 
från Sparbankstiftelsen Gripen, fick 
Kvidingekeramiken som härstammar 
ända från 1800-talet fått ett kungligt 
hem, nämligen ett riktigt museum på 
Tomarps kungsgård i Kvidinge.
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Invigning av lekplatsen i  
Perslund – ett resultat av  
barnens egna idéer
Under hösten fick barn från Nyvång- och 
Haganässkolan tycka till om hur den 
populära lekplatsen i Perslund skulle se ut. 
Lagom till sommarlovet stod den färdig att 
invigas och de barn som hjälpt med att tycka 
till om lekplatsen fick ta de första ”sandlåde-
spadtagen”.

Europas största  
vandringsevenemang  
- Eurorando i Åstorp!
Tidigare har Europas största 
vandringevenemang, Eurorando, 
arrangerats i Andalusien, Tjeckien 
och Strasbourg. I år arrangera-
des det i Skåne, och däribland i 
Åstorps kommun, med cirka 150 
personer som passade på att njuta 
av vår härliga söderåsnatur!

Nya chefer anställdes
Under året anställdes Camilla Ehrenflod som chef för 
samhällsbyggnadsförvaltningen och Dan Håkansson som 
chef för socialförvaltningen. Båda har gedigen erfarenhet 
av arbete i kommunal verksamhet.

Gamla torg i Åstorp 
blev ett ljushav
För att belysa barns rätt och 
barnkonventionen samlades 
hundratals invånare i Åstorp till 
en stämningsfull ljusmanifesta-
tion på Gamla torg, då barnens 
egenhändiga lyktor lyste upp i 
höstmörkret.

Förstudie påbörjas för rekreations- 
området ovanför makadammen
Kommunens arbete med rekreationsområdet ovanför 
makadammen tog ytterligare ett steg vid årsskiftet, 
som ett led i ett Leaderprojekt. Förstudien för rekrea-
tionsområdet ovanför makadammen ska belysa olika 
infallsvinklar och idéer från andra berörda samarbets-
parter till exempel föreningar, markägare, Länsstyrel-
sen, Region Skåne med flera och för att ta fram denna 
förstudie anställdes en projektledare i slutet av året.

Start för önskad sysselsättningsgrad  
– heltid som norm 
Under hösten påbörjades projektet önskad sysselsätt-
ningsgrad för några av socialförvaltningens verksam-
heter. Dessa verksamheter är först ut i kommunen 
och tanken är att alla anställda år 2020 ska ha möjlig-
het att önska omfattningen av sin arbetstid.



Organisationsöversikt 2016

www.astorp.se/organisation
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

VALBEREDNING

REVISION

BJÖRNEKULLA FASTIGHETS AB

AB Kvidingebyggen

Björnekulla IT AB

HELÄGDA KOMMUNALA BOLAG

Björnekulla Utvecklings AB
DEMOKRATIBEREDNING

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

KRISLEDNINGSNÄMND

VALNÄMND

KOMMUNSTYRELSE

Arbetsutskott

Personalutskott

BYGG- OCH MILJÖNÄMND

Arbetsutskott

RÄDDNINGSNÄMND

BILDNINGSNÄMND

Arbetsutskott

KULTUR- OCH  
FRITIDSNÄMND

Arbetsutskott

SOCIALNÄMND

Arbetsutskott

Förvaltning
Enhet } Tjänstemän

(anställda)

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse

Nämnd, utskott } Politiker
(folkvalda)

Vad ska nås?

Vad ska göras?



Socialde-
mokra-
terna

Miljö-
partiet de 

gröna

Sverige-
demokra-

terna

Center-
partiet

Folk-
partiet li-
beralerna

Kristde-
mokra-
terna

Moderata 
samlings-

partiet

S MP SD C FP KD M

Mandat 14 1 7 2 1 1 5 Könsfördelning M/K 19 12

Procent 42,84 3,84 22,32 6,50 4,54 2,84 15,27 Deltagande kommunval 2014: 75,02%

Mandatfördelning

MAJORITET (S+C+KD)

I kommunen finns en beslutande församling, ett kom-
munfullmäktige, som är det enda organ i kommunen 
som väljs direkt av medborgarna.

Ledamöterna, som i Åstorps kommun blir 31 
stycken, är invalda på partilistorna och representerar sitt 
parti som företrädare för väljarna.

Kommunfullmäktige ska besluta om mål, riktlinjer 
för den kommunala verksamheten, viktiga ekonomiska 
frågor som budget, skatt och årsredovisning. Dessutom 
ska kommunfullmäktige besluta om ansvarsfrihet och 

val av ledamöter i styrelser och nämnder,
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga 

och sker på Kulturhuset Björnen, om ingen annan lokal 
angivits på kallelsen.

Majoritet
Majoriteten efter kommunvalet 2014 består av Social-
demokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. 
Dessa partier har tillsammans 17 mandat av 31 möjliga i 
Åstorps kommuns kommunfullmäktige.
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Åstorp på kartan

Åstorps kommun är en kommun i nordvästra 
Skåne. Kommunen ligger delvis på den flacka 
Ängelholmsslätten, delvis på Söderåsen och gränsar 
till Helsingborgs kommun, Ängelholms kommun, 
Klippans kommun, Bjuvs kommun och Svalövs 
kommun. Centralorten Åstorp är belägen omkring 
20 km nordost om Helsingborg.

Läge 56°8 0”N 12°57 0’’Ö

Centralort Åstorp

Areal 92,62 km² (2015-01-01)
274:e största kommun(av 290)

 - land 92,35 km²

 - vatten 0,27 km²

Folkmängd 15 528 (2016-12-31)
150:e största kommun (av 290)

Befolkningstäthet 168,14 invånare/km²
34:e högsta kommun (av 290)

Kommunkod 1277

Bjuv:      11 min
Klippan:      16 min
Perstorp:      28 min 
Örkelljunga:    22 min 
Båstad:      35 min
Helsingborg:   20 min
Höganäs:      30 min
Landskrona:    31 min
Svalöv:      32 min
Ängelholm:     21 min

Så här långt är det till Åstorps 
centrum från omkringliggande 
orter med bil

E4

SKÅNEBANAN
KLIPPAN / HÄSSLEHOLM / 
KRISTIANSTAD

SÖDERÅSBANAN
MALMÖ / TRELLEBORGSKÅNEBANAN

BJUV / HELSINGB ORG

SÖDERÅSBANAN
ÄNGELHOLM

ÅSTORP-KATTARP-
HÖGANÄS JÄRNVÄG

KVIDINGE

HYLLINGE

ÅSTORP
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Familjen Helsingborg är 11 kommuner som skapar mervärden 
genom att arbeta tillsammans. Nordvästra Skåne ska upplevas 
som en sammanhängande stad och vara en av norra Europas 
mest kreativa regioner. I Familjen Helsingborg ingår: Bjuv, 
Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, 
Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Samarbetet Familjen Helsingborg
Åstorp är en av medlemmarna i Familjen Helsingborg som består av 11 kommuner som samarbetar för att tillsammans 
skapa tillväxt, effektivitet och utveckling. Samarbetet bygger på att alla vinner – om inte vid varje tillfälle, så åtminstone 
över tid.

Familjen Helsingborg arbetar för en gränslös verksamhet för företag, investerare, invånare och besökare. Samarbetet har pågått 
sedan 1996 och den gemensamma vision är att kommunerna ska upplevas som en sammanhängande stad och vara en av norra 
Europas mest kreativa och toleranta regioner. Målet är att stimulera turism, näringslivsetablering och inflyttning.

Familjen Helsingborg består av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, 
Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Gemensam verksamhetsplan
Under 2016 samverkade Åstorps kommun inom en rad områden. En viktig utgångspunkt är den gemensamma 
verksamhetsplanen som Familjen Helsingborgs styrelse beslutar om varje år och som till stor del styr samarbetet. 
Verksamhetsplanen för 2016 fokuserade på följande områden:

• Skåne Nordväst bytte namn till Familjen Helsingborg fr o m 160101. 
• Ny Verksamhetsplan för åren 2016-2019 har antagits med fem viktiga målområden: Infrastruktur-Näringsliv-Lärande-

Öppenhet och Inkludering-Miljö. Handlingsplaner har upprättats för varje område. Planen följs upp och revideras årligen. 
• Gemensam strategi för infrastruktur och kollektivtrafik har utarbetats som ska fungera som underlag i samarbetet med 

Trafikverket, Region Skåne, Skånetrafiken, m fl.
• Gemensamma yttranden har under året antagits avseende Trafikverkets inriktningsplanering för perioden 2018-2029, 

Region Skånes mobilitetsplan respektive cykelstrategi.
• Samtliga kommuners styrelseledamöter har två och två besökt varandras fullmäktigeförsamlingar där man genomfört 

en presentation om Familjen Helsingborgs verksamhet. Syftet var att sprida kunskap om Familjens olika samarbeten och 
verksamheter.

• Vandringsevenemanget Eurorando lockade 3000 deltagare och 24 nationaliteter som tillsammans vandrade 100 000 km och 
spenderade totalt 13 mkr i turismkonsumtion på en vecka.

• Mångfaldsprojekt där samtliga kommuner medverkar kring att förbättra sina värden i mångfaldsindex, utveckla digital 
verktygslåda vid rekrytering samt utse årets mångfaldsinitiativ bland medlemskommunerna med prissumma på 15 000 kr.

• Tematiska uppföljningar har genomförts på styrelsemötena om mottagande av nyanlända, dialogmöte med polischeferna i 
Syd respektive nordvästra Skåne, näringslivsfrågor bl a effekter av Findus nedläggning i Bjuv samt positiv och professionell 
myndighetsutövning

• Två omgångar av Framtidens chefer har genomförts, med tretton deltagare i vardera omgång som kandiderar till att bli 
chefer inom Familjen Helsingborg.  

• En elfte omgång av traineer har startas.
• Samverkan inom missbruksverksamhet för unga upp till 26 år samt familjerätt har påbörjats.

Inom varje prioriterat område i verksamhetsplanen finns ett antal mål med tillhörande målvärden och strategier där en eller 
flera kommuner har ansvaret för de olika målområdena och strategierna.

En ny verksamhetsplan för Familjen Helsingborg, gällande från 2016-2019, har tagits fram i Familjen Helsingborgs styrelse. 
Den nya verksamhetsplanen finns att ladda ner på familjenhelsingborg.se
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Kommunala uppdragsföretag
Följande företag och organisationer har Åstorps kommun 
ägarandel och/eller intresse i, utan att dessa konsoliderats i 
kommunkoncernen.

SAMÄGDA FÖRETAG
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA). 

Sedan 1 september 2009 har företaget det operativa ansvaret 
för kommunens vatten- och avloppsverksamhet (VA). 
Delägarkommunerna är Båstad, Helsingborg, Landskrona, 
Svalöv, Bjuv och Åstorp. NSVA ägs till lika delar av de sex 
kommunerna, det vill säga för Åstorps del en ägarandel på 
16,67 %. Genom samverkan vill kommunerna bland annat 
uppnå samordning och utveckling av VA-kompetenser, 
stordriftsfördelar samt vidareutveckling av VA-systemet utan 
hänsyn till kommungränser.

Det totala aktiekapitalet uppgår till 6 Mkr. Bolagets 
kostnader täcks helt av bidrag från ägarkommunerna därför 
uppkommer ingen vinst eller förlust.

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR). Sedan flera 
år ombesörjs kommunens renhållning av NSR, som är ett 
bolag som ägs gemensamt av sex nordvästskånska kom-
muner: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Ängelholm och 
Åstorp. Åstorps kommuns ägarandel uppgår till 6,9 % av 
aktiekapitalet.

Kommunalförbundet Medelpunkten. Tio nord-
västskånska kommuner har gått samman för gemensam 
upphandling och hantering av vårdhjälpmedel. Kommunens 
andel av kommunalförbundet utgör 10 %.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Bolaget 
startades i maj 2005 av 30 skånska kommuner med syfte att 
erbjuda sina ägare sak- och ansvarsförsäkringar. Totalt antal 
delägare är per 2016-12-31 47 stycken kommuner i södra 

Sverige, Åstorps kommuns ägarandel är 1,03 %. Under året 
har bolaget delat ut 3 % av aktiekapitalet, vilket för kommu-
nens del motsvarar 13 tkr.

AV Media Skåne är ett kommunalförbund med 16 
anslutna kommuner. Förbundet lånar ut AV-läromedel 
till skolor och andra utbildningsanordnare. Till AV-media 
betalar Åstorps kommun en årlig avgift, vilken 2016 uppgår 
till 367 tkr.

SKL Kommentus AB är en koncern med tre dotterbolag. 
Koncernen är verksam inom affärsstöd vid inköp och upp-
handling åt offentlig sektor samt verksamhetsstöd åt offentlig 
sektor. Åstorps kommun äger 16 stycken aktier i företaget.

Kommuninvest ekonomisk förening vänder sig 
uteslutande till kommuner och landsting för utlåning. Per 
2016-12-31 var 90 % av Sveriges kommuner, landsting och 
regioner medlemmar i föreningen. Samtliga medlemmar har 
ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kom-
muninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida 
förpliktelser. Åstorps ägarandel av Kommuninvest i Sverige 
AB:s totala förpliktelser uppgår per 2016-12-31 till 583 Mkr 
och andelen av de totala tillgångarna uppgår till 569 Mkr.

KOMMUNALA ENTREPRENADER
Kyrktuppen är en fristående förskola som drivs av Björ-

nekulla församling. Totalt antal barn uppgick per 2016-12-31 
till 19 stycken. Skolpeng 1,8 Mkr.

Montessori Filosofen bedriver förskoleverksamhet för 
totalt 80 stycken barn per 2016-12-31. Skolpeng 11,3 Mkr.

Metria ägs av lantmäteriet och erbjuder produkter 
och tjänster inom geografisk IT. Inom Tekniska kontorets 
verksamhetsområde bedrivs MBK-verksamhet (mätning-
beräkning-kartering) som upphandlat uppdrag av Metria. 
Under 2016 har 1,2 Mkr erlagts för uppdraget, varav 0,1 Mkr 
avser arbete med implementering av ny kartdatabas.

Kommunens samlade verksamhet
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Skattekronan
- Så här används pengarna

UTBILDNING/SKOLA
51.47%

ÄLDREOMSORG
16.68%

FUNKTIONSHINDERVERKSAMHET 
8.44%

INDIVID- & FAMILJEOMSORG 
8.79%

KULTUR & FRITID
3.87%

RÄDDNINGSTJÄNST 
1.04%

BYGG & MILJÖ 
0.60%

ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER 
1.35%

GATOR, PARKER OCH TEKNIK 
2.10%

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHET* 
4.48%

*den kommungemensamma verksamheten innefattar central 
administration såsom ekonomienhet, HR-enhet, kansli, IT, kris och 
säkerhet, turism och näringsliv samt medborgarkontor. 

Skattekronan
Så här fördelades pengarna år 2016.

KOMMUNFULLMÄKTIGE OCH NÄMNDER 
1,18 %
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ÅSTORPS KOMMUN 2016 2015 2014 2013 2012

Allmänt

Antal invånare 31/12 15 528 15 193 15 061 14 927 14 806

Förändring folkmängd 335 132 134 121 17

Öppen arbetslöshet 16-64 år 4,90% 6,00% 6,00% 5,30% 6,50%

Öppen arbetslöshet 18-24 år 4,10% 10,00% 10,60% 10,30% 11,30%

Total kommunal skattesats 30,98% 30,98% 30,98% 30,98% 30,98%

Varav kommunen 20,29% 20,29% 20,29% 20,29% 20,29%

Antal lediga tomter (kommunen) 15 28 15 16

Resultat

Verksamhetens nettokostnader (kr/invånare) 49 826 46 930 45 918 43 655 43 106

Nettokostnadernas andel av skatter, bidrag 
och utjämning (kr/invånare) 97,60% 96,60% 96,80% 93,50% 95,80%

Finansnetto (kr/invånare) -75 -318 54 -829 364

Årets resultat (kr/invånare) 859 1103 1 531 2 217 1 823

Nämndernas budgetomslutning (kr/invånare) 50 826 48 106 45 783 44 576 43 751

Nämndernas budgetavvikelse (kr/invånare) 125 -32 -291 117 -360

Balans

Immateriella- och materiella anläggningstillgångar 
(kr/invånare) 22 771 21 188 19 711 14 305 12 282

Långfristiga skulder (kr/invånare) 19 541 20 040 19 270 15 790 34 532

Eget kapital (kr/invånare) 20 509 19 650 18 709 17 332 15 239

Soliditet exklusive pensionsskuld före 1998 47,50% 47,10% 47,70% 49,40% 35,50%

Soliditet inklusive pensionsskuld före 1998 34,30% 33,10% 32,60% 32,30% 22,30%

Finansiering

Förändring av låneskuld (kr/invånare) 0 0 3 054 -18 518 1 587

Investering

Nettoinvesteringar (kr/invånare) 3 125 3 023 6 392 3 137 1 271

Personal

Antal tillsvidareanställda 1 079 1 043 1 022 988 990

Medelålder, år 47,0 46,6 47,8 47,2 47,5

Sjukfrånvaro i förhållande till tillgänglig 
arbetstid 6,46% 6,53% 6,41% 5,36% 4,45%

Lönekostnader för anställda, Mkr 576,4 507,1 483,9 452,8 439,5

Personalkostnader i procent av 
verksamhetens nettokostnader 76,10% 71,10% 70,00% 69,50% 68,90%

KONCERN 2016 2015 2014 2013 2012

Resultat

Finansnetto (kr/invånare) -173 -550 -707 -1 742 -1 134

Årets resultat (kr/invånare) 1 714 1 713 1 665 3 019 2 312

Balans

Immateriella- och materiella anläggningstill-
gångar (kr/invånare) 61 011 59 444 59 599 55 045 53 811

Långfristiga skulder (kr/invånare) 35 130 35 651 35 041 31 726 34 653

Eget kapital (kr/invånare) 20 810 19 096 17 536 15 383 13 100

Soliditet exklusive pensionsskuld före 1998 37,50% 36,40% 36,20% 35,90% 32,60%

Soliditet inklusive pensionsskuld före 1998 27,20% 25,30% 24,20% 22,80% 19,30%

Finansiering 

Förändring anläggningslån (kr/invånare) 23 23 3 032 -2 703 1 587

Investering

Nettoinvesteringar (kr/invånare) 4 956 4 377 7 463 4 214 2 810



Foto: Staffan Jönsson / TREFO



Fö
rv

al
tn

in
gs

be
rä

tte
ls

e Ekonomi
Utsikterna för konjunkturen i omvärlden och i Sverige 
har sammantaget förbättrats under 2016. Den svenska 
ekonomin har bland annat påverkats av Riksbankens 
expansiva penningpolitik som pressat ner räntorna och 
bidragit till en positiv ekonomisk tillväxt och stigande 
inflation. Riksbankens styrränta, reporäntan, har 
under 2016 varit oförändrad uppgående till -0,50 %. 
För att stödja inflationsuppgången kommer en fortsatt 
expansiv penningpolitik att föras och det är fortsatt mer 
sannolikt att reporäntan sänks än höjs den närmaste 
tiden. Först i början av 2018 väntas reporäntan höjas. 
En stramare penningpolitik medför att kronan stärks 
och då framförallt mot euron.

Under året har BNP ökat med lite mer än 3 %. 
Under kommande år beräknas BNP öka i en måttligare 
takt. Den svenska ekonomin har under året närmat sig 
konjunkturell balans och har återhämtat sig från det fall 
i resursutnyttjandet som skedde i samband med finans-
krisen 2008. Under de senaste åtta åren har tillväxten 
i omvärlden varit svag, vilket påverkat den svenska 
exporten. Den inhemska efterfrågan har istället varit 
avgörande för återhämtningen. Denna har drivits upp 
av kraftigt ökade investeringar och en snabbt växande 
offentlig konsumtion. Vidare har tillväxten i svensk 
ekonomi de senaste åren baserats på en ökad sysselsätt-
ning, vilket pressar ner arbetslösheten som under 2016 
når runt 6 %. Inflationen varit låg under perioden un-
derstigande Riksbankens mål på 2 %. Inflationsutveck-
lingen har bland annat påverkats av sjunkande räntor, 
svagare löneutveckling samt en svagare utveckling av 
råvaru- och energipriser.

I ett globalt perspektiv har den ekonomiska ut-
vecklingen präglats av osäkerhet inom olika områden. 
Under året har främst den politiska osäkerheten i 
omvärlden blivit större och risken för ett bakslag i kon-

junkturåterhämtningen bedöms som potentiell. Hur 
resultatet av den brittiska folkomröstningen påverkar 
tillväxten är i nuläget svårt att bedöma. Vidare bidrar 
presidentvalet i USA till att göra den ekonomiska och 
politiska utvecklingen svårförutsägbar. I Europa hålls 
val i Frankrike, Nederländerna och Tyskland under 
2017. Valresultaten blir viktiga för huruvida utveckling-
en mot en mer inåtvänd ekonomisk politik kommer att 
förstärkas ytterligare. Samtidigt kvarstår risker kopplade 
till den europeiska banksektorn som fortsatt har en stor 
andel dåliga lån och svag lönsamhet.

Inom kommunsektorn finns ett starkt demografisk 
tryck och bedöms vara synnerligt starkt många år 
framöver. Barnafödandet förväntas öka, vidare bedöms 
en stor ökning av antalet elever i grundskolan samt 
äldre. Den arbetsföra befolkningen bedöms också öka 
men inte i lika snabb takt. Kostnadsökningarna har 
också påverkats av flyktingmottagandet. Sammantaget 
medför detta en ökad kommunal konsumtion i form av 
ökade kostnader för skola, vård och omsorg. Kost-
nadstrycket beräknas fortsatt öka kommande år och 
växa snabbare än skatteunderlaget. Resultatnivån för 
kommunerna har varit god under de senaste åren, och 
förklaras till stor del av tillfälliga poster. Sammantaget 
har kommunerna haft positiva resultat de senaste tio 
åren, med i genomsnitt 2,8 % av skatter och generella 
statsbidrag. För att kommunsektorn ska nå ett resultat 
på 1 % av skatter och generella statsbidrag behöver skat-
tesatsen, enligt SKL:s bedömningar, vara 1,30 kronor 
högre 2020 än 2016. Framöver kommer således bespa-
ringar eller skattehöjningar att krävas. Vidare finns det 
under kommande år behov av stora investeringar som 
behöver göras inom skola, äldreomsorg, bostäder och 
infrastruktur. Detta ställer krav på goda ekonomiska 
resultat. Sammanvägt kommer detta att ställa stora krav 
på omprioritering mellan verksamheter samt nytän-
kande i form av nya arbetssätt och metoder.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSESID 16

Utveckling och omvärld
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Befolkningstillväxten fortsätter

Befolkningen uppdelad på kvinnor och män
2013 2014 2015 2016

Män 7 560 7 645 7 942 7942

Kvinnor 7 367 7 416 7 458 7586

Totalt 14 927 15 061 15 193 15 528

Källa : SCB, folkmängd 31 december 2016

Utveckling befolkningsstruktur 2014-2016
2013 2014 2015 2016

0 -4 år 956 963 1023 1014

5 -14 år 1911 1978 2008 2149

15 -24 år 1940 1885 1835 1798

25 -34 år 1641 1698 1767 1854

35 -44 år 2124 2124 2074 2111

45 -54 år 1977 2012 2075 2138

55 -64 år 1721 1677 1629 1646

65 -74 år 1568 1624 1659 1678

75 -84 år 756 766 784 818

85 -94 år 304 310 315 294

95+ år 29 24 24 28

Totalt 14927 15061 15193 15528

Källa : SCB

Födelsenetto 31 december 2016
Födda Döda Totalt

2 012 182 139 43

2 013 181 125 56

2 014 181 143 38

2 015 188 134 54

2 016 178 123 55

Källa : SCB

Kommunen har en fortsatt positiv befolkningsökning och 
i december bestod kommunen av 15 528 invånare. Det 
är 335 fler invånare än vid samma tid förra året och den 
procentuella ökningen blir 2.2 %. Det ökade invånaran-
talet är resultatet både av att fler flyttar till kommunen än 
som flyttar ut samt ett ökat antal födda barn. Trenden av 
en ökande befolkning går att se även i Skåne med 1,6 % 
och riket med 1.5 %.

Kommunen har en relativt låg medelålder på 39.8 år, 
vilket kan jämföras med Skånes medelålder på 41 år och 
rikets på 41.2 år. En låg medelålder medför att kommunen 
har en hög andel invånare i arbetsför ålder. Kommunens 
demografi följer landets utveckling där befolkningen lever 
längre och består av fler äldre. Denna utveckling kom-
mer troligen förändra de krav som ställs på vissa delar av 
verksamheten framöver.

Sysselsättningsgrad och utbildningsnivån ökar
Utbildning 
Utbildningsnivån i Åstorps kommun är i jämförelse med riket låg. Det är få som går vidare till eftergymnasial utbildning på 
högskola eller andra yrkesförberedande utbildningar. Under de senaste åren går det dock att se en vändande trend i att fler 
fortsätter att utbilda sig efter gymnasiet. Det är främst kvinnor som vidareutbildar sig och skillnaden på eftergymnasial utbild-
ning på mer än tre år är nästan 50 % mellan könen. Män går i större grad vidare till kortare utbildningar på mindre än tre år. 
Den positiva trenden med ökad utbildningsnivå gäller dock både kvinnor och män. I takt med att andelen kunskapsintensiva 
arbeten ökar, ökar även betydelsen av utbildningen. Vilket ställer extra krav på kommunen att rusta barn och unga för att möta 
kommande kunskapskrav.

Utveckling befolkningsstruktur 2014-2016

2011 2012 2013 2014 2015

Gymnasial utbildning, 
högst 2 år

män 1 560 1 570 1 555 1 551 1 557

kvinnor 1 387 1 368 1 357 1 334 1 307

Gymnasial utbildning, 
3 år

män 1 242 1 286 1 341 1 388 1 431

kvinnor 1 244 1 282 1 326 1 339 1 362

Eftergymnasial utbild-
ning, mindre än 3 år

män 465 480 494 518 547

kvinnor 516 526 511 528 544

Eftergymnasial utbild-
ning, 3 år eller mer

män 301 314 319 337 352

kvinnor 577 605 634 664 666

Forskarutbildning
män 12 12 12 13 12

kvinnor 7 9 9 12 14

Uppgift om utbild-
ningsnivå saknas

män 205 184 165 179 173

kvinnor 112 118 116 111 107

Källa : SCB
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Utbildningsnivå i jämförelse med riket och närliggande kommuner, 25-64 år i %, 2015

Kommun Befolk-
ning Uppgift

Förgym-
nasial 

utbild-
ning

Gym-
nasial 

utbild-
ning

Efter-
gym-

nasial 
utbild-

ning

saknas Folkskole-
utbildn.

Grund-
skoleutb.

kortare än 
3 år 3 år kortare än 

3 år minst 3 år

Riket totalt 5 007 727 2 % 3 % 9 % 23 % 22 % 15 % 26 %

Perstorp 3 550 2 % 5 % 17 % 29 % 24 % 11 % 12 %

Klippan 8 319 2 % 3 % 13 % 30 % 28 % 11 % 13 %

Åstorp 7 545 2 % 4 % 14 % 29 % 26 % 12 % 12 %

Örkelljunga 4 747 3 % 3 % 16 % 29 % 26 % 11 % 13 %

Bjuv 7 528 3 % 5 % 16 % 30 % 25 % 10 % 10 %

Svalöv 10 994 3 % 10 % 14 % 24 % 24 % 11 % 13 %

Källa : SCB

Sysselsättning 
En av de viktigaste faktorerna i utveckling av samhällets välfärd är att invånarna är i sysselsättning. Under de senaste åren har 
arbetslösheten i kommunen minskat och även 2016 var ett positivt år. Under året har arbetslösheten minskat både i åldern 16-
64 år samt 18-24 år. Totalt antal öppet arbetslösa i åldern 16-64 år samt sökande i program med aktivitetsstöd var i slutet av året 
778, 8,5 % (öppet arbetslösa 4.9 %). I åldersgruppen 18-24 år är motsvarande siffra 109, 8.5 % (öppet arbetslösa 4.1 %).
Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslösa Åstorp, 16-64 år

Platser och sökande dec-16 dec-15 Föränd-
ring

Öppet arbetslösa och 
sökande i program med 
aktivitetsstöd

778 816 -4,70 % 
(38 per-
soner)

Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslösa Åstorp, 18-24 år

Platser och sökande dec-16 dec-15 Föränd-
ring

Öppet arbetslösa och 
sökande i program med 
aktivitetsstöd

109 150 -27.3 % 
(41 per-
soner)

Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslösa Åstorp, 16-64 år

Platser och sökande dec-16 dec-15 Föränd-
ring

Öppet arbetslösa och 
sökande i program med 
aktivitetsstöd

61 578 62 224 -1,00 % 
(640 per-

soner)

Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslösa Åstorp, 18-24 år

Platser och sökande dec-16 dec-15 Föränd-
ring

Öppet arbetslösa och 
sökande i program med 
aktivitetsstöd

9 855 11 180 -11,90 %

Källa: Arbetsförmedlingen

Inkomstnivån fortsatt på väg uppåt 

Inkomstnivå uppdelat på kvinnor och män i jämförelse med riket och länet 

2013 2014 2015

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Riket 216 664 287 861 248 128 220 674 292 674 252 661 227 613 300 000 260 097

Skåne 200 998 268 436 230 524 204 267 272 099 233 673 211 079 278 941 240 635

Åstorp 186 845 269 678 224 957 190 462 271 928 226 239 196 163 279 385 234 704

Källa: SCB, medelinkomst Sammanräknad förvärvsinkomst-Summan av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverk-
samhet.

Trots att inkomstnivån för Åstorps kommun ligger under snittet både på läns- och riksnivå går att se en positiv trend med ökad 
medelinkomst. Den största skillnaden går att se på kvinnornas medelinkomst som dock fortfarande är lägre än männens och i 
jämförelse med län och rike. Den ökade medelinkomsten kan bero på flera faktorer bland annat minskad arbetslöshet men även 
den ökade utbildningsnivån på eftergymnasial nivå då yrken som kräver utbildning ofta ger en högre medelinkomst.
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Positiv utveckling
Det sker en positiv utvecklingstrend i flera av de områden som berör kommunens utveckling. Kommunen har en hög andel be-
folkning i arbetsför ålder, sysselsättningsgraden ökar, medelinkomsten ökar och likaså utbildningsnivån. Detta återspeglas även 
i invånarnas skattekraft, som har ökat de senaste fem åren. Statistiska centralbyråns (SCB) prognos för 2017 är att ökningen 
fortsätter.

Skattekraft i kronor per invånare 
2012 2013 2014 2015 2016 2017

143 682 146 076 152 081 155 977 158 151 164 336

Källa: SCB

Bostadsbyggande - ett måste för att bemöta 
befolkningsutvecklingen
Bostäder och byggande  
Stor andel av kommunens bostadsbestånd byggdes under 
1960-1980 och består främst av privata småhus medan 37 % 
av bostäderna är hyresrätter främst i flerbostadshus. Andelen 
bostadsrätter är låg.

Kommunens befolkning har ökat under de senaste åren, 
men bostadsbyggandet har inte gått i samma takt. Detta har 
lett till en bostadsbrist, främst på hyresrätter. Enligt Bover-
ket är bostadsmarknaden i obalans och enligt länsstyrelsen 
behövs cirka 60 nya bostäder per år fram till 2030 för att få 
balans. Under de senaste åren har det byggts i genomsnitt 16 
bostäder per år. 

De flesta bygglov för bostäder lämnas in av privatpersoner 
och då i form av villor. De senaste åren har det byggts cirka 15 

villor varje år. Under 2016 byggdes inga bostäder i kommunal 
regi, däremot påbörjade ett privat bostadsföretag att bygga 
Åstorps första höghus, Backsippan.

Tomter, industrimark och planberedskap
Kommunen bedriver markpolitik genom köp och försäljning 
av fastigheter. Genom markinnehav underlättas kommu-
nens påverkan vid nybyggnation av bostäder. Intresset för 
att köpa mark i kommunen har under de senaste åren drivit 
upp markpriset och mellan 2004-2014 skedde nästintill en 
fördubbling. Den stora uppgången skedde främst innan 2008 
och sedan dess har priserna legat på en jämn nivå.

Idag är det i stort sett slut på kommunens villatomter. 
Ett fåtal finns i Kvidinge och ett fåtal är på gång i Åstorp. Ett 
större område industrimark finns tillgängligt på södra indu-
striområdet, men denna är inte detaljplanelagd ännu.

Infrastruktur och pendlingsmönster
Åstorp med dess strategiska läge vid E4:an och med tåganslut-
ningar åt väst och öst, erbjuder bra möjligheter för att pendla 
både till och från kommunen. Dagens arbetskraft är rörlig 
och rörligheten tenderar att öka med tiden då det blivit allt 
enklare att förflytta sig samt att arbetsmarknaden med det blir 
större. Flera företag kräver idag specialiserad arbetskraft och 
många är villiga att pendla till det arbete som passar dem och 

deras utbildning. De senaste årens ökningar av bostadspriser 
leder även till att allt fler söker sig till pendlarvänliga orter så 
som Åstorp.  

Det största antalet inpendlare till Åstorps kommun kom-
mer från Helsingborgs- och Klippans kommun. Under de 
senaste åren har det skett en kraftig ökning av inpendling och 
utpendling. Utpendlingen sker främst till Helsingborgs- och 
Ängelholms kommun. 

Inpendling till Åstorps kommun 

Bostadskommun Pendlare 
2015

Förändr. 
2000 till 

2015
Tillv. (%)

Helsingborg 1092 453 70.9

Klippan 504 137 37.3

Ängelholm 470 37 8.5

Bjuv 376 84 28.8

Källa: Region Skåne

Utpendling från Åstorps kommun 

Arbetsställekommun Pendlare 
2015

Förändr. 
2000 till 

2015
Tillv. (%)

Helsingborg 1992 574 40.5

Ängelholm 463 146 46.1

Bjuv 340 -10 -2.9

Klippan 305 60 24.5

Malmö 156 78 100.0

Malmö 156 78 100.0

Källa: Region Skåne
Förbättra pendlingsmöjligheter
Den största planerade satsning inom kollektivtrafiken är 
Söderåsbanan. Planen är att den gamla godstågsjärnvägen 
ska rustas upp och knyta Åstorps kommun närmare södra 
Skåne och kontinenten med hjälp av Pågatåg. Förhopp-
ningsvis kommer denna kollektivtrafikutveckling leda till 
att Åstorps kommun blir ännu mer attraktiv som bostads-

kommun då invånarna lätt når en bred arbetsmarknad. 
När det gäller fysiska transporter är det viktigt att 

arbeta med förbättringar både i det korta och det långa 
perspektivet. Undersökningar visar att det finns en kritisk 
gräns på mellan 45-60 minuter för vad som bedöms som 
acceptabelt pendlingsavstånd.
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Näringsliv och turism
Näringslivets välmående och utveckling är av stor vikt för 
kommunens utveckling och därför är en av kommunens upp-
gifter att skapa goda förutsättningar för det lokala näringslivet, 
kommunens näringslivsutvecklare fungerar som en länk till 
näringslivet. Under 2016 har ett flertal aktiviteter genom-
förts tillsammans med och för det lokala näringslivet såsom 
frukostmöten, luncher, studiebesök, och näringslivsaktiviteter 
inom Familjen Helsingborg.

Nyföretagandet är ofta högst i större städer samt i relativt 
välbärgade kommuner i nära anslutning till dessa. Antalet 
nystartade företag i kommunen ökar och under 2016 har 79 
tillkommit, 2015 var motsvarande siffra 58 stycken. Åstorp 
har en större andel nystartade företag än övriga kommuner 
i Familjen Helsingborg. I slutet av 2016 fanns det totalt 1381 
registrerade företag i kommunen varav 507 avsåg aktiebolag. 
Många företag startas som sidoverksamhet och är inte huvud-
saklig inkomstkälla för ägaren. Aktiva företagare, är de som 
har sin huvudsakliga inkomstkälla från sitt företag. 

Migration
2015 var ett år då migrationen till Sverige ökade markant 
jämfört med tidigare år. Men med krav på ID-handlingar och 
andra lagförändringar har migrationen till Sverige förändrats 
under 2016. Inflödet av nyanlända har minskat och även 
inflödet av ensamkommande barn och unga har sjunkit. För 
Åstorps del innebär detta att det endast anvisats 10 ensam-
kommande barn och unga under 2016.

Efter att den nya bosättningslagen trädde i kraft i mars, 
delar alla Sveriges kommuner på ansvaret att ta emot anvisade 
nyanlända med uppehållstillstånd. Utifrån en anvisningsmo-
dell har Åstorps kommun blivit anvisade 21 nyanlända under 
2016. På grund av bostadsbrist har kommunen än så länge 
tagit emot 14 av de anvisade, resterande har skjutits upp till 
2017 års mottagande. Under året har ungefär 250 nyanlända 
med uppehållstillstånd flyttat till kommunen på egen hand 
med syfte att skapa sig en tillvaro.

Den demografiska förändring som sker, då antalet ny-
anlända flyttar till och placeras i kommunen, ställer nya och 
andra krav på service för kommuninvånarna.

Nya satsningar
Möjlighet att påverka
Den högsta makten i Åstorps kommun har de röstberättigade 
medborgarna som i allmänna val röstar fram politiker, för-
troendevalda. Förutom att rösta vid valen kan medborgarna 
sedan juni lämna in medborgarförslag för att väcka ett ärende 
som kommer behandlas av kommunens politiker. Med-
borgarförslag infördes på prov för att testas under ett år och 
fortsätter därför in i 2017. Vid årets slut hade ett medborgar-
förslag kommit in.

Andra möjligheter att påverka kommunens arbete är 
genom att lämna in synpunkter antingen personligen, via e-
post, genom synpunktssystemet på kommunens hemsida.

Lean Åstorp - fler bra dagar på jobbet 
Under 2016 påbörjades arbetet med Lean Åstorp. Leanme-
toden är väl känd och innebär att medarbetarna tillsammans 
skapar förutsättningar för att bli mer effektiva och minska 
till exempel onödig administration, väntetid och omarbet-
ningar. Målet är att förhållningssättet ska skapa ökat värde för 
invånare, intressenter och skapa en attraktiv arbetsplats med 
delaktighet. Samhällsbyggnadsenheten och bygglovskontoret 
var först ut i Lean Åstorp genom att under hösten förbättra 
sina processer så kunde handläggningstiden halveras. 

Hållbar utveckling
Under året har kommunen bedrivit 
hållbarhetsarbete utifrån flera olika 
områden.

Nya naturreservat
Det kommunala naturreservatet 
Prästamarken i Kvidinge har bildats och 
iordningställts under året. I naturre-
servatet finns flera speciella arter att ta 
del av och skydda. Området har även 
väl bevarade ekar som är upp till 300 år 
gamla. Arbetet med att restaurera och 
röja i ytterligare ett naturreservat, natur-
reservatet Björnås har påbörjats.

Energi och klimat
Kommunen genomför både stora och 
små insatser för att bli en mer energieffektivare verksamhet. 
Även invånare och företagare kan få stöd i sitt arbete med att 
bli energieffektivare.

Kommunen arbetar med att fasa ut kvicksilverlampor 
i gatubelysningen och säkerställer genom kartläggning att 
varje upplyst område har rätt belysningseffekt.  Miljövänliga 
energikällor används i kommunenens centralkök och kom-
munens medarbetare kan nu färdas mer energisnålt då det 
under året investerades i en elbil och en elcykel.

Kommunens största privata företag
Jeld - Wen AB

Saint Gobain Ecophone AB

JD Stenqvist AB

Frode Laursen A/S

BAB Bygg AB

Lamaro AB

Godbiten AB

KNAPP AB

EsonPac AB

Dogman AB

Hyllinge Stormarknad

Hållbar utveckling  
Utvecklingen är hållbar om 
den uppfyller dagens behov 
utan att förstöra möjlig-
heterna för kommande 
generationer att uppfylla 
sina egna behov. Tre di-
mensioner, den ekologiska, 
sociala och ekonomiska, 
ska samstämmigt och 
ömsesidigt stödja varandra. 
I praktiken innebär det att 
kommunen ska ta hand 
om och utveckla natur- och 
mänskliga resurser, det vill 
säga det gröna, det groende 
och det grannskapande.
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Energi- och klimatrådgivning
Åstorps kommun har tillsammans med Bjuv, Höganäs och 
Helsingborg en gemensam energi- och klimatrådgivning 
(EKG). Allmänheten, små- och medelstora företag samt or-
ganisationer kan använda rådgivningen som ger opartisk och 
lokalt anpassad information och rådgivning om energi- och 
klimatfrågor. Flera rådgivningar har skett och på biblioteket i 
Åstorp finns det möjlighet att låna elcykel. Sju skolklasser från 
Åstorp har ökat sin kunskap inom energieffektivisering då de 
har besökt energiverkstaden i Helsingborg.

Vatten och avlopp
I kommunen finns det några mindre vattenförekomster som 
tar emot avloppsvatten, Klövabäcken, Humlebäcken och 
Kölebäcken. Humlebäcken bedöms av Vattenmyndigheten ha 
dålig ekologisk status och vara negativt påverkad av övergöd-
ning och miljögifter. Målet för vattenförvaltningsarbetet är 
att uppnå god status år 2021. Kölebäcken är inte bedömd av 
Vattenmyndigheten men genom provtagningar har miljökon-
toret kunnat konstatera att även Kölebäcken är övergödd.

Under året har kommunfullmäktige beslutat om utbygg-
nad av kommunalt avlopp på landsbygden för Högalid och 
Maglaby. Beslutet har dock inte vunnit laga kraft.

Renhållning – en de

l av Nordvästra Skånes Renhållnings AB, NSR
Åstorps kommun är en del av Nordvästra Skånes Renhåll-
nings AB, NSR som ägs av sex kommuner i nordvästra Skåne. 
Kommunerna är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp 
och Ängelholm. NSR har en stark miljöprofil som genom-
syrar hela företagets verksamhet med ledord så som hållbar 
utveckling och kretsloppsperspektiv.

Myndighetsutövning
Även kommunens myndighetsutövning baserad på miljö-
balken syftar till att främja en hållbar utveckling och säkra 
kommande generationers miljö. Verksamheten ska arbeta 
mot de nationella miljömålen medans livsmedelstillsynen ska 
verka för att livsmedel är säkert för konsumenterna och att 
märkning och presentation av livsmedel är korrekt.

Livsmedel
Nationellt finns ett mål att uppnå 25 % ekologiska livsmedel i 
den mat som offentliga storkök och restauranger tillagar. I Ås-
torps kommun finns inga sådana mål. Önskemålet är istället 
att inköp av närproducerade skånska livsmedel ska öka, vilket 
det gjort under 2016.År Närproducerade skånska 

livsmedel Ekologiska livsmedel

2 015 3 % 12 %

2 016 8 % 16 %

Foto: Staffan Jönsson / TREFO
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God ekonomisk hushållning 

Revers är 
ett skriftligt 

fordrings-
bevis för en 

skuld mellan 
två personer 

såväl 
fysiska som 

juridiska.

Ej mätt

Ingen bedömning

Positiv förändring / oförändrat

Negativ förändring

Inledning
Vision 
Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. 

Fokusområden och mål 
Enligt kommunallagen kap 8 § 1 ska kommuner och landsting ha en 
god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet 
som bedrivs genom andra juridiska personer. Det är fullmäktige som 
ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. För verksam-
heten ska mål och riktlinjer anges och för ekonomin ska finansiella mål 
som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning finnas. 

I Åstorps kommun har fullmäktige beslutat om fokusområden 
och mål för verksamhet och ekonomi. Det är utifrån dessa som 
bedömning görs om Åstorps kommun har uppnått god ekonomisk 
hushållning.

Uppföljningen av kommunfullmäktiges fokusområden och mål 
görs här i förvaltningsberättelsen medan förvaltningarnas mål presen-
teras i verksamhetsberättelserna. Samtliga av kommunfullmäktiges 
mål har slutdatum 2020, fram tills dess bedöms de flesta målen utifrån 
en förbättring från föregående års resultat. Om målen följs upp enligt 
SKL:s mätning Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är rikets siffra 
medeltal för de kommuner som ingår i mätningen.

Fokusområden och mål

Så många som möjligt av kommunens vuxna invånare ska försörja sig genom arbete
Nyckeltal Källa: KKiK 2014 2015 2016 Riket

Andelen invånare mellan 20 - 64 år som förvärvsarbetar ska 
öka (%)

 72,5%  72,9%  74% 79%

Mål: Över medelvärdet för riket år 2020

Fler i arbete och fler företag
Tre av fem mått visar på bättre resultat än föregående år och de andra två har inte kunnat mätas under 2016. Turismomsättning-
en släpar i sina siffror och därför är de senast uppdaterade siffrorna från 2015, dock kan de inte direkt jämföras med siffrorna 
för 2014 eftersom mätmetoderna ändrats. Nöjd-Kund-Index NKI har inte mätts 2016.
Positivt sett visar både arbetslöshetssiffrorna och befolkningens hälsa på ett gott resultat.

Fler unga i åldern 18-24 år ska beredas sysselsättning och få stöd i att finna vägar till egen försörjning
Nyckeltal Källa: Arbetsförmedlingen 2014 2015 2016 Riket

Andelen av öppet arbetslösa och sökande i program med akti-
vitetsstöd av befolkningen mellan 18 - 24 år ska minska (%)

 13%  10,8%  8,5% 7%

Mål: Under medelvärdet för riket år 2020

Kommuninvånarnas hälsa ska förbättras
Nyckeltal Källa: Försäkringskassan 2014 2015 2016 Riket

Ohälsotalet ska minska för personer i arbetsför ålder (dagar)  33,8  34,5  33,7 27,8

Mål: Under medelvärdet för riket år 2020

Turismomsättningen i kommunen ska öka
Nyckeltal Källa: TEM - Turistekonomisk mätning 2014 2015 2016 Riket

Mätning av omsättning fördelat på branscher inom besöksnä-
ringen (Mkr)

 124  425  

Mål: 200 Mkr

Myndighetsutövning och service mot företagen ska förbättras
Nyckeltal Källa: Nöjd kundindex (NKI) 2014 2015 2016 Riket

Nöjd Kund-Index, Serviceundersökning - Totalt  67   

Mål: Över medelindex i landet
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Utveckla attraktivt boende
Tre av sex mått är uppfyllda. Befolkningen har ökat med mer 
än målvärdet och arbetet med att utveckla persontrafik på 
Söderåsbanan och Stenbrottet till ett turistmål fortskrider.
Tre av måtten visar ett sämre resultat än föregående år. Under 
2017 kommer flera av kommunens anställda genomgå SKL:s 
utbildning Förenkla helt enkelt, som syftar till att förbättra be-
mötandet mot företag och behandlar frågor så som värdskap. 
Förhoppningen är att det kommer öka antal invånare som 

upplever att de fått ett gott bemötande.
Mätningen av kommunens hemsida har tyvärr sjunkit i 

jämförelse med förra året och i jämförelse med andra kom-
muner i landet. Analys av resultatet kommer göras och flera 
nya aktiviteter kopplat till målet kommer att tas fram för att 
sträva mot ett bättre resultat under 2017.

I januari 2017 börjar kommunens nya Kris- och säkerhets-
samordnare och förhoppningsvis kan hennes arbete även 
sprida sig till invånarnas känsla av trygghet.

Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun
Nyckeltal Källa: SCB 2014 2015 2016 Riket

Antal invånare ska öka med 150 personer/år  15 061  15 193  15 528

Mål: 16 100

Verka för att utöka kollektivtrafiken i nord-sydlig riktning
Nyckeltal 2014 2015 2016 Riket

Genom samverkan med berörda parter möjliggöra  
persontrafik på Söderåsbanan

 Pågår  Pågår  Pågår

Mål: Genomfört (planering påbörjad år 2011)

Invånare ska få ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen och dess personal
Nyckeltal Källa: KKiK 2014 2015 2016 Riket

Andelen invånare som uppfattar att de får ett gott bemötande 
ska öka (%)

 80%  76%  68% 78%

Mål: 100%

Informationen och servicen på kommunens hemsida ska vara väl utvecklad och tillgänglig
Nyckeltal Källa: KKiK 2014 2015 2016 Riket

Andelen invånare som anser att kommunens webbinformation 
är god ska öka (%)

 75%  77%  58% 76%

Mål: 100%

Kommunens invånare ska känna sig trygga i samhället
Nyckeltal Polisens trygghetsmätning i Skåne 2014 2015 2016 Skåne

Tryggheten ska öka (index)  -  2,03  2,34

Mål: Över medelvärdet i Skåne Nordväst år 2020

Ett turistmål ska bli ett av Skånes tio mest besökta
Nyckeltal 2014 2015 2016 Skåne

Utveckla ”Stenbrottet” till en besöksattraktion  Pågår  Pågår  Pågår

Mål: Etablering genomförd
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Förbättra framtiden för barn, unga och äldre
Fem av 11 mått visar på bättre resultat än föregående år. Ett mått har inte kunnat mätas och fem mått har sämre resultat än före-
gående år, det gäller främst skolresultaten. Denna trend förutspåddes redan till delåret och under hösten har därför handlings-
planer tagits fram i syfte att ytterligare fokusera på elevernas kunskapsresultat.

Eleverna ska uppnå ett högre resultat och en högre måluppfyllelse på nationella prov
Nyckeltal Källa: Inskickade skriftliga omdömen till förvaltningen. 2014 2015 2016 Riket

Andelen elever som uppnår godkänt resultat i årskurs 3 ska öka (%)  62%  87%  72%

Mål: 100%

Nyckeltal Källa: Skolverket 2014 2015 2016 Riket

Andelen elever som uppnår godkänt resultat i årskurs 6 ska 
öka (%)

 70%  71%  78%

Mål: 100%

Nyckeltal Källa: Skolverket 2014 2015 2016 Riket

Andelen elever som uppnår godkänt resultat i årskurs 9 ska öka (%)  76%  70%  52%

Mål: 100%

Barn och unga som erbjuds insatser inom socialtjänsten ska göras delaktiga i planering och uppföljning av 
insatserna
Nyckeltal Källa: Skolverket 2014 2015 2016 Riket

Andelen barn och unga som görs delaktiga i planeringen ska öka (%)  

Mål: 100%

Efter avslutade utredningar och insatser enligt socialtjänstlagen ska ungdomars livssituation förbättras
Nyckeltal Källa: Skolverket 2014 2015 2016 Riket

Tryggheten ska öka (index)  88%  93%  94% 77%

Mål: 100%

Elever i årskurs 9 ska vara behöriga till nationella gymnasieprogram
Nyckeltal Källa: Skolverket 2014 2015 2016 Riket

Andel elever som är behöriga ska öka (%)  87%  84%  68%

Mål: 100%

Samtliga elever ska fullfölja gymnasieutbildningen
Nyckeltal Källa: KKiK 2014 2015 2016 Riket

Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år, andel (%)  68%  74%  69% 71%

Mål: 100%

Service och omsorg av äldre ska vara av hög kvalitet
Nyckeltal Källa: Socialstyrelsen 2014 2015 2016 Riket

Inflytande och delaktighet hemvård (%)  85%  89%  85%

Mål: Högre än medelvärdet för riket

Nyckeltal Källa: Socialstyrelsen 2014 2015 2016 Riket

Inflytande och delaktighet särskilda boenden (%)  71%  70%  71%

Mål: Högre än medelvärdet för riket

Nyckeltal Källa: Socialstyrelsen 2014 2015 2016 Riket

Boendemiljö nöjdhet (%)  78%  70%  72% 83

Mål: Högre än medelvärdet för riket

Nyckeltal Källa: Socialstyrelsen 2014 2015 2016 Riket

Kontinuitet under en 14-dagarsperiod (antal personer)  10%  11%  11% 15

Mål: Högre än medelvärdet för riket
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Fler väljer kommunen som arbetsgivare
Eftersom de flesta mått till fokusområdet är baserade på medarbetarenkäten som endast genomförs vart annat år är det för 2016 
endast ett mått som kan redovisas, ökad sysselsättningsgrad och det med positivt resultat.

Ledare i Åstorps kommun ska ha god ledarkompetens
Nyckeltal Källa: Medarbetarenkät 2014 2015 2016 Riket

Ledarskapet ska stärkas och utvecklas i kommunen (poäng)  -  4  

Mål: 5 poäng

Fler ska ges möjlighet till heltid eller önskad tjänstgöringsgrad
Nyckeltal Källa: Personalekonomisk redovisning 2014 2015 2016 Riket

Genomsnittliga tjänstgöringsgraden ska öka år från år (%)  87%  87%  94%

Mål: Alla medarbetare ska erhållit önskad tjänstgöringsgrad

Medarbetarna ska trivas och utvecklas i Åstorps kommun
Nyckeltal Källa: Medarbetarenkät 2014 2015 2016 Riket

Andelen som trivs på sin arbetsplats och med sina arbetsuppgifter ska 
öka (poäng)

 -  4,2%  

Mål: 5 poäng

Medarbetarnas trivsel ska öka genom ett gott samarbete och god kommunikation
Nyckeltal Källa: Medarbetarenkät 2014 2015 2016 Riket

Informationen och samarbetet på respektive arbetsplats ska öka 
(poäng)

 -  4,2%  

Mål: 5 poäng

Helhetssynen och samsynen ska utvecklas hos medarbetare och ledare
Nyckeltal Källa: Medarbetarenkät 2014 2015 2016 Riket

Samsynen och helhetssynen inom och mellan kommunens verksam-
heter ska öka för medarbetare (poäng)

 -  4,3%  

Mål: 5 poäng

Nyckeltal Källa: Medarbetarenkät 2014 2015 2016 Riket

Samsynen och helhetssynen inom och mellan kommunens verksam-
heter ska öka för ledare (poäng)

 -  4,3%  

Mål: 5 poäng

Ej mätt

Ingen bedömning

Positiv förändring / oförändrat

Negativ förändring



Sammanfattande bedömning av 
måluppfyllelse
Av 31 mått visar 15 på uppfyllnad eller bättre resultat än 
föregående år. 8 mått kan inte mätas under 2016. Av de mått 
som mättes under 2016 visar 65,2 % på ett förbättrat resultat.

Kommunfullmäktigemålen är långsiktiga och löper fram 
till år 2020, därmed kan inte den slutgiltiga måluppfyllnaden 
avgöras förrän efter 2020. För respektive mål har 
förvaltningarna brutit ner aktiviteter som ska leda till bättre 
måluppfyllelse. Enstaka år kan mätetalen visa på ett sämre 
resultat, men det är viktigt att det finns en uppåtgående 
trend. För att nå en högre måluppfyllelse kommande år 
måste aktiviteterna omprövas och intensifieras i de fall 
kommunen tappar i jämförelse med tidigare år. I vissa fall har 
ett försämrat resultat redan identifierats under årets gång och 
insatser har satts in.

Med hänsyn till uppnådda mål och vidtagna aktiviteter är 
den sammanfattande bedömningen att kommunen driver sin 
verksamhet enligt god ekonomisk hushållning.

Nämndernas måluppfyllnad 
För att öka möjligheten att kommunens fokusområden och 
övergripande mål uppnås har respektive nämnd och styrelsen 
tagit fram nämndsmål eller aktiviteter som är baserade på de 
övergripande målen. Sammanlagt har kommunen många mål 
och aktiviteter, på nämnds- och styrelsenivå rör det sig om 93 

stycken. Generellt sett är det få mål eller aktiviteter som inte 
är uppnådda eller genomförda. Totalt sett rör det sig om fem 
stycken ( 5,4 %). Det går dock att se att det är många mål och 
aktiviteter som är i process, det vill säga påbörjade men inte 
avslutade. Eller de som är på väg åt rätt håll det rör sig om 
40 stycken ( 43 %). Övervägande är dock de aktiviteter och 
mål som är genomförda eller visar på ett bra resultat, med 48 
stycken (51,6 %). Mål och aktiviteter är blandande mellan de 
som sträcker sig till 2020 och de som är ettåriga. Blandningen 
gör det svårt att göra en samlad bedömning av det uppnådda 
resultatet. Dock är det positivt att det är få mål eller aktiviteter 
som inte är uppnådda eller påbörjade. 

Styrning och internkontroll
Intern kontroll är en process genom vilken kommunens 
styrelse, nämnder, ledning och annan personal skaffar sig 
rimlig säkerhet för att kommunens mål uppnås.

Under 2016 har arbetet utförts i enlighet med det av 
fullmäktige antagna reglementet. Bedömning av vilka 
områden som ska granskas bygger på en bedömning av 
väsentlighet och risk. För kontroller som genomförts under 
2016 har några större brister inte identifierats. Där avvikelse 
fanns har rapportering skett till berörd nämnd som vid 
behov vidtagit åtgärder. Den interna kontrollen bedöms 
som väl fungerande och har en omfattning som bedöms 
som tillräcklig utifrån kommunens storlek och samlade 
verksamhet.
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Ekonomi och förhållningssätt
En förutsättning för bra verksamhet är en god ekonomi. I 
Åstorps kommun har den ekonomiska ställningen stärkts de 
senare åren.  Med en stark styrning av ekonomin har kom-
munen alla förutsättningar att även framåt uppnå kraven för 
god ekonomisk hushållning.

Tre av tre ekonomiska mått är uppfyllda för 2016. Trots en 
negativ budgetavvikelse har högst 98 % av skatter och bidrag 
använts till verksamhetskostnader under året. Kostnader 

som är klassificerade som extraordinära tas ej med i de 
ordinarie verksamhetskostnaderna. Kommunens soliditet 
inklusive pensionsåtagande är förbättrad jämfört med år 
2015. Att soliditeten är förbättrad beror på att kommunens 
investeringskostnader helt finansierats genom eget kapital. 
Investeringsmålet är uppfyllt för 2016. Detta beror på en lägre 
investeringsvolym jämfört med budget.

Högst 98 % av skatter och bidrag ska användas till verksamhetskostnader
Nyckeltal Källa: Ekonomienheten 2014 2015 2016 Riket

Verksamhetens nettokostnader mäts utifrån ett femårsperspektiv (%)  97%  97%  98%

Mål: 98%

Kommunens soliditet ska öka
Nyckeltal Källa: Ekonomienheten 2014 2015 2016 Länet

Soliditeten i %, inklusive pensionsåtaganden före 1998  32,6%  33,1%  34,3%

Mål: Medelvärdet för länet år 2020

Investeringar, exklusive exploaterings- och va-investeringar, ska finansieras fullt ut med skattemedel
Nyckeltal Källa: Ekonomienheten 2014 2015 2016 Riket

Summan av investeringar får högst uppgå till summan av avskrivningar 
för motsvarande anläggningar med tillägg för budgeterat resultat (Mkr)

 -1 Mkr  2,7 Mkr  2,6 Mkr

Mål: 0
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Resultat och 
ekonomisk ställning
Årets resultat
För att uppnå det av kommunfullmäktige fastställda ekono-
miska resultatmålet ska högst 98 procent av skatter och bidrag 
användas till verksamhetens nettokostnader under en period 
av fem år. För år 2016 användes 97,6 % av kommunens skatter 
och bidrag till verksamhetens nettokostnader. För perioden 
2012-2016 har 96,1 % av kommunens skatter och bidrag an-
vänts till verksamhetskostnader. Verksamhetens nettokostna-
der uppgick till -757 Mkr vilket är en försämring med 39 Mkr, 
5,5 %. Föregående år användes 96,6 % av kommunens skatter 
och bidrag till verksamhetens nettokostnader, vilket innebär 
en försämring med 1 procentenhet 2016. För kommunen 
uppgick årets resultat till 13 Mkr. Jämfört med föregående år 
innebär det en minskning med 4 Mkr.

Intäkterna för den skattefinansierade verksamheten är 212 
Mkr, vilket motsvarar 89 % av verksamhetsintäkterna och 
avser främst statsbidrag, äldreomsorgs- och barnomsorgs-
avgifter, försäljning av verksamhet samt hyresintäkter. Den 
taxefinansierade verksamhetens intäkter, vatten och avlopp, 
uppgår till 27 Mkr och avser vatten- och avloppsavgifter. 
Verksamhetens intäkter finansierar 24 % av verksamhetens 
kostnader. Kostnaden för nämndernas verksamhet har ökat 
med 39 Mkr vilket motsvarar 5,3 %. Detta förklaras främst av 
löneökningar och utökad verksamhet med anledning av ökad 
volym inom såväl bildningsnämnden- som socialnämndens 
verksamhetsområden. 

Kommunkoncernens resultat uppgick till 26 Mkr.  Av 
detta resultat avser 12 Mkr helägda dotterbolag, 13 Mkr kom-
munen och 1 Mkr avser eliminering av internvinst uppkom-
men i samband med fastighetsöverlåtelser. Bolagskoncernens 
resultat har ökat med 4 Mkr jämfört med 2015. Detta beror i 
sin helhet på lägre räntekostnader. Vidare har mindre investe-
ringar genomförts under året. 

Resultatet i bolagskoncernen fördelar sig enligt följande: 
Björnekulla Fastighets AB 8 Mkr, Kvidingebyggen 4 Mkr, 
Björnekulla IT AB 0 Mkr samt Björnekulla Utvecklings AB 
0 Mkr.

Intäkter i kommunen 
Kommunens intäkter har ökat med totalt 72 Mkr. Föränd-
ringen förklaras framförallt av högre intäkter från Migrations-
verket +43 Mkr vilket beror på ökade schablonersättningar 
för nyanlända och asylsökande barn i skolan samt har högre 
kostnader återsökts under 2016. 

Högre intäkter från Skolverket +11 Mkr har erhållits till 
satsningar gällande lågstadiesatsning och lärarlönelyftet.  
Vidare har högre intäkter från Socialstyrelsen +2 Mkr erhål-
lits till satsningar för ökad bemanning inom äldreomsorgen. 
Fördelning av tillfälligt bidrag till verksamheterna har gjorts 
med +3 Mkr som bland annat använts till Lean-utveckling. 
Högre särskilda momsersättningar +2 Mkr har erhållits med 

anledning av högre kostnader för köp av externa platser inom 
individ och familjeomsorgen. Intäkter från barnomsorgsav-
gifter har ökat med +1 Mkr. Vidare har intäkter för interkom-
munala ersättningar inom skolan ökat med +3 Mkr. Det har 
erhållits högre intäkter på +2 Mkr från andra kommuner för 
yrkesvux.  Intäkter från Klippans kommun avseende gemen-
sam räddningstjänst har ökat med +1 Mkr. Under året har 
exploateringsmark sålts och realisationsvinsterna från gjorda 
försäljningar har varit +3 Mkr högre jämfört med tidigare år.

Skatteintäkter och utjämning har ökat med 38 Mkr. Mer-
parten av ökningen beror på högre skatteintäkter, vilket beror 
på att skatteunderlaget 2016 utgörs av ett större invånarantal. 
I december 2015 erhölls ett tillfälligt generellt statsbidrag från 
staten. Delar av statbidaget, 11 Mkr har under 2016 intäkts-
förts. 

Kostnader i kommunen
Kostnaderna har ökat med 109 Mkr. Förändringen förklaras 
huvudsakligen av högre personalkostnader samt kostnader 
hänförbara till integration. 

Personalkostnader inklusive pensioner utgör 58,9 % av 
kommunens kostnader och uppgår till 574 Mkr, vilket är en 
ökning med 61 Mkr, 12 %, I denna ökning ligger såväl kost-
nader för löneökningar som utökade verksamheter. Riktade 
bidrag har under året erhållits som använts till löner och be-
manning, vidare öppnade nya HVB-boenden under året som 
lett till en ökad bemanning. Kostnaden för arbetad tid har 
ökat med 34 Mkr, kostnaden för ej arbetad tid har ökat med 
11 Mkr varav 4 Mkr avser en ökad semesterlöneskuld. Sociala 
avgifter har ökat med 17 Mkr och kostnader för pensioner har 
minskat med 1 Mkr. 

Under året har kostnaderna för extern placering av barn 
och unga inom individ och familjeomsorgen ökat med 11 
Mkr jämfört med året innan. 

Kostnader hänförbara till integration ökade med 35 
Mkr varav 31 Mkr avsåg en ökning av kostnader hänfört till 
ensamkommande flyktingbarn. 

Avskrivningarna har ökat med 2 Mkr beroende på inves-
teringsnivån. Avskrivningarna för kommunen uppgår till 21 
Mkr. Som andel av skatteintäkter och statsbidrag motsvarar 
det 2,7 %. Under de senaste fem åren har andelen ökat mått-
ligt från 2,2 % år 2012 till 2,7 % år 2017, vilket beror på att 
avskrivningsunderlaget ökar i takt med att investeringar görs. 

Finansiella poster
Finansnettot har förbättrats med drygt 4 Mkr. Detta beror på 
att en värdeöverföring erhållits under året från Björnekulla 
Fastighets AB på 3 Mkr. Vidare har räntekostnaderna på den 
låneskuld som kommunen har, varit något lägre under 2016.  

Resultat i nämnder och styrelser
Totalt sett avviker verksamhetsdrivande nämnder och styrel-
ser positivt med +1Mkr. I denna avvikelse är volymföränd-
ringar inom bildningsnämndens verksamhetsområden samt 
socialnämndens verksamhetsområden exkluderade.  Detta 
motsvarar 0,02 % av verksamheternas nettokostnader.
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Nedan kommenteras de största avvikelserna i nämnder och styrelser:

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse, revision och valnämnd +0,4 
Mkr. Positiv budgetavvikelse förklaras av lägre kostnader för revisions-
granskningar, lägre arvodeskostnader inom revisionen, mindre verk-
samhet inom handikapprådet samt folkhälsorådet, ej genomförd SCB 
undersökning och lägre kostnader för kurser och konferenser.  

Kommunstyrelseförvaltningen -0,8 Mkr. Negativ avvikelse avser lägre 
intäkter för markförsäljning samt kostnader hänförbara till lokalvård och 
samverkan gällande HR Servicecenter.  

Överförmyndarnämnden avviker negativt med -0,3 Mkr, vilket beror 
på högre personalkostnader, kostnader för arvoden till gode män samt 
vissa kostnader som återsökts och inte godkänts av Migrationsverket. 

 Bygg- och miljönämnden -0,5 Mkr. Den negativa avvikelsen beror 
på att de intäkter som verksamheten till stor del är finansierad av ej fullt 
ut kunnat täcka samtliga kostnader. 

Räddningsnämnden uppvisar ett resultat i paritet med budget 
med en smärre negativ avvikelse som förklarad av bland annat högre 
personalkostnader för operativ deltidspersonal med anledning av högre 
larmfrekvens.

Kultur- och fritidsnämnden +0,1 Mkr. Avvikelsen är hänförbar till 
kulturverksamheten. 

Bildningsnämndens budgetavvikelse exkluderat volymförändringar 
uppgick till +3,4 Mkr förklarat av att verksamheterna ej hunnit anpassa 
organisationen i samma takt som intäkter och statsbidrag kommit 
in. Vidare förklaras avvikelsen även av rekryteringsutmaningar inom 
förskolan och grundskolan, vilket inneburit vakanser samt anställningar 
av tillfällig personal med lägre personalkostnad. Utmaningar kvarstår 
gällande förskolan, då det är svårt att rekrytera förskolelärare.  

Socialnämnden visar en avvikelse exkluderat volymförändringar på 
-0,4 Mkr, vilket förklaras av att fler kommuninvånare fått bostadsanpass-
ning beviljat för att kunna bo kvar hemma i större utsträckning.

 Finansförvaltningen uppvisar en positiv avvikelse på 0,8 Mkr.  
Finansförvaltningen är kommunens övergripande ekonomiska instans 
bestående av bland annat skuld- och kapitalförvaltning, pensioner samt 
hantering av skattemedel, bidrag och utjämning. Under finansförvalt-
ningen ingår volymförändringar inom bildningsnämnden- och soci-
alnämndens verksamhetsområden. För 2016 finns såväl negativa som 
positiva avvikelser under finansförvaltningen. Volymförändringarna 
inom såväl bildningsnämnden- som socialnämndens verksamhetsområ-
den täcks bland annat upp av positiva avvikelser gällande statsbidrag och 
utjämning, pensioner samt avskrivningar. 

Volymförändringar hänförbara till bildningsnämndens verksam-
hetsområden 

För år 2016 fanns 2,9 Mkr budgeterat i volymförändringar hänför-
bara till bildningsnämndens verksamhetsområden. Totalt har 11,2 Mkr 
avropats, 8,3 Mkr mer än budgeterat. De ökade kostnaderna förklaras 
främst av ökade volymer inom grundskolan och förskolan. Vidare finns 
ökade volymer inom fritidshem, förskoleklass, individuella programmet 
IM samt gymnasiet. 

Antal elever i grundskolan ökade mellan 2015 till 2016 med 120 
stycken, 6 %, och uppgick per 2016-12-31 till 2074 stycken. Mellan 2014 
och 2016 har antalet elever i grundskolan ökat med totalt 265 stycken, 15 
%. I förskolan ökade barnantalet med 51 stycken, 6 %, och uppgick per 
2016-12-31 till 901 barn.

Grundskolan

Skola Antal elever 
2016

Antal elever 
2015

Antal elever 
2014

Björnekullaskolan 359 372 312

Haganässkolan 299 267 258

Hyllinge skola 456 427 400

Kvidinge skola 223 205 207

Nyvångs skola 144 131 125

Rågenskolan 238 223 203

Tingdalsskolan 355 329 304

Totalt 2074 1954 1809

Volymförändringar hänförbara till socialnämndens verksamhetsom-
råden 
För 2016 fanns 5,4 Mkr budgeterat i volymförändringar hänförbara till 
socialnämndens verksamhetsområden. Totalt har det avropats 32,5 Mkr, 
27,1 Mkr mer än budgeterat. De ökade kostnaderna förklaras främst 
av ökade placeringskostnader inom barn- och ungdomsvården. Vidare 
finns ökade volymer gällande placeringskostnader för vuxna, äldre och 
funktionshindrade samt ökade timmar inom hemvården.

Under året genomfördes en genomlysning av individ- och famil-
jeomsorgens arbete inom enheten för barn och familj. Under senare år 
har volym- och kostnadsutvecklingen varit omfattande gällande insatser 
för barn och ungdomar. Kostnaden för externa placeringar har mer 
än fördubblats under de senaste två åren, kostnader för förebyggande 
insatser har inte ökat i samma utsträckning. Förvaltningen har tagit fram 
en åtgärdsplan för att komma till rätta med kostnadsutvecklingen.  

Kostnadsutveckling, exkl ensamkom-
mande Mkr 2016 2015 2014 2013

Kostnader för förebyggande insatser och 
öppenvård 11,8 11,4 9,5 8,1

Kostnader för myndighetsuppgifter (ut-
redning, Insats/uppföljning) 10,5 7,6 5,3 4,5

Kostnader för köpta insatser i öppenvård, 
HVB, familjehem 25,2 20,4 14,5 5,7

Totala kostnader för barn och familj 47,5 40,0 29,3 19,0

Barn och unga 2016 2015 2014 2013

Genomsnittlig vårddygnskostnad, institu-
tion, kr 3446 4165 5006 4443

Antal vårddygn på institution/förstärkt 
familjehem 6121 4217 3724 1974

Antal familjehemsplaceringar 45 46 36 25

Antal dygn övriga insatser, öppenvård 1695 2548 1489 1688

Balanskrav
Enligt kommunallagen 8 kapitlet § 5a-b ska kommunen uppfylla balans-
kravet. Om balanskravet är negativt ska det regleras under de närmaste 
följande tre åren. Fullmäktige får besluta att en reglering av ett negativt 
balanskravsresultat inte ska göras om de finns synnerliga skäl.  
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Balanskravet innebär att kommunen ska besluta om en budget där intäk-
terna överstiger kostnaderna. Samma princip gäller för utfallet. 

Balanskravsresultatet för 2016 är positivt och uppgår till 14,5 Mkr. 
Balanskravsutredningen framgår på sidan 38 i resultaträkningen.  

Skatteintäkter och generella statsbidrag
Den största inkomstkällan för kommuner är de resurser som kommer 
via kommunalskatten samt de statliga utjämningssystemen. Storleken av 
dessa bestäms av folkmängden den 1 november året före inkomståret.

Utdebiteringen är 20,29 skattekronor. Åstorps kommuns skattesats 
är 0,46 kronor lägre än den genomsnittliga skattesatsen i riket och 0,29 
kronor lägre än genomsnittet i Skåne. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 38 Mkr, 5,1 % och 
uppgick till 776 Mkr. Ökningen beror främst på ökat skatteunderlag. Skat-
teintäkterna ökade med 22 Mkr 4,3 % medan generella statsbidrag och 
utjämningsbidrag ökade med 16 Mkr, 7,0 %. I det generella statsbidraget 
finns merparten av det tillfälliga generella statsbidraget som kommunen 
erhöll i december 2015 med anledning av flyktingsituationen, 11 Mkr har 
intäktsförts 2016. Kommunens skattekraft som procent av medelskat-
tekraften i riket uppgick i taxering 2016 till 81 %, vilket är en försämring 
jämfört med år 2012  då den uppgick till 82 %. Detta innebär att kommu-
nens erhållna bidrag för att uppnå medelskattekraften i landet har ökat. 

Åstorp är mottagare av samtliga utjämningsbidrag exklusive LSS-
utjämningen där kommunen är betalare. Kommunens avgift för utjäm-
ning av LSS-kostnader uppgick till 19 Mkr. Inkomstutjämningsbidraget 
uppgick till 212 Mkr och kostnadsutjämningsbidraget till 14 Mkr. I 
kostnadsutjämningen anses kommunen ha ogynnsamma förutsättningar 
att bedriva den kommunala verksamheten inom förskoleverksamhet och 
skolbarnomsorg, grundskola samt gymnasieskola, vilket främst beror på 
fler barn och elever än genomsnittet i riket.  För verksamheterna individ- 
och familjeomsorg och äldreomsorg anses kommunen ha gynnsamma 
förutsättningar att bedriva den kommunala verksamheten, vilket främst 
beror på lägre antal personer 80+ och lägre antal ogifta än snittet i riket 
samt lägre andel befolkning med ekonomiskt bistånd som varar längre än 
sex månader än genomsnittet i riket, lägre andel befolkning boende i fler-
familjshus byggda 1965-1975 samt lägre befolkningsökning och befolk-
ningstäthet än snittet i riket. Sammantaget har kommunen ogynnsamma 
förutsättningar att bedriva den kommunala verksamheten och erhåller ett 
kostnadsutjämningsbidrag. 

Förtydliganden 
Inkomstutjämningen innebär att varje kommun garanteras ett skat-
teunderlag per invånare som motsvarar 115 % av den genomsnittliga 
beskattningsbara inkomsten per invånare i riket. När det gäller inkomst-
utjämning har Åstorp en medelskattekraft motsvarande 81% av medel-
skattekraften i riket.

Kostnadsutjämningen jämnar ut för strukturella kostnadsskillnader 
mellan kommunerna och som kommunerna inte själv kan påverka. Dessa 
kan vara åldersstruktur, etnicitet samt socioekonomiska förhållanden.

Genom regleringsbidrag/avgift har staten möjlighet att påverka den 
totala bidragsramen till kommunsektorn utifrån samhällsekonomiskt 
utrymme.

Utjämningsavgiften enligt lag om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS), är ett nationellt utjämningssystem gällande kommuner-
nas LSS-kostnader.

I december 2015 erhöll kommunen ett tillfälligt statsbidrag för år 
2015 samt år 2016 från staten med anledning av flyktingsituationen 
uppgående till 14,9 Mkr. En trettondel, motsvarande 1,1 Mkr intäkts-
fördes på år 2015. Av återstående medel har 3,0 Mkr använts till olika 
verksamhetsprojekt under år 2016. Resterande medel 10,8 Mkr har 
hanterats likt övriga generella statsbidrag på finansförvaltningen.  

Finansnetto
Kommunens finansnetto ökade med 4 Mkr till -1 Mkr, vilket mot-
svarar 75 %. Ökningen förklaras främst av ökade finansiella intäkter 
som ökat med 2 Mkr. Förändringen beror på att kommunen erhållit 
utdelning på 3 Mkr från helägt dotterbolag under året, vilket inte 
erhölls under 2015.  

Finansiella kostnader har minskat med 1 Mkr. Främst beror detta 
på lägre räntekostnader på kommunens låneskuld på grund av ett 
lägre ränteläge. Medelräntan har under året varit 1,9 % en minskning 
med 0,40 procentenheter jämfört med 2015.

Årets kassaflöde
Kommunens likviditet har under året minskat med 28 Mkr och upp-
gick per 2016-12-31 till 8 Mkr. Koncernens likviditet har under året 
minskat med 27 Mkr och uppgick per 2016-12-31 till 81 Mkr. Den 
försvagade likviditeten beror främst på en ökad fordran gentemot 
Migrationsverket under året. 
 
Löpande verksamhet  
Kommunens resultat exklusive avskrivningar, nedskrivningar och 
andra ej likviditetspåverkande poster ger ett positivt kassaflöde på 
38 Mkr. Förråd och lager har minskat med 0,2 Mkr, kortfristiga fod-
ringar har ökat med 15 Mkr, vilket främst beror på fordran gentemot 
Migrationsverket. Vidare har kortfristiga skulder minskat med 5 Mkr.  
Totalt tillförde den löpande verksamheten medel med 18 Mkr. För 
koncernen tillförde den löpande verksamheten ett positivt kassaflöde 
på 54 Mkr.

Investeringsverksamhet 
Kommunens investeringar under 2016 uppgick till 47 Mkr. Kommu-
nens investeringar har finansierats med överskott från den löpande 
verksamheten till 38 %. Kommunen har sålt anläggningstillgångar 
om 0,6 Mkr. Under åren 2014-2016 har investeringsvolymen uppgått 
till 189 Mkr vilket innebär 63 Mkr i genomsnitt per år. Vatten och 
avlopp är det verksamhetsområde som står för den största andelen 
investeringar. År 2016 uppgick VA-investeringar till 21 Mkr.

Nedan redovisas nettobelopp kr per invånare 2016-12-31.
Skatteintäkter 33 564

Inkomstutjämningsbidrag 12 995

Kostnadsutjämningsbidrag       987

Regleringsavgift -38

Införandebidrag 87

Strukturbidrag 103

Fastighetsavgift 1 679

Utjämningsavgift LSS -856

Generellt statsbidrag 75

SUMMA 48 596
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Koncernens investeringar uppgick till 73 Mkr, vilket är en 
ökning med 8 Mkr. 

Finansieringsverksamhet 
Kommunens långfristiga upplåning har under 2016 varit 
oförändrad, uppgående till 260 Mkr. Under året har 9 Mkr 
erhållits som avser amortering av långfristig upplåning från 
dotterföretag. Vidare har långfristiga skulder minskat med 8 
Mkr vilket avser ett försämrat VA-resultat.   

Kommunkoncernens låneskuld uppgick till 497 Mkr. 

Årets investeringar
2016 2015 2014

Investeringsvolym brutto, Mkr 49 46 103

Investeringsvolym netto, Mkr 47 46 96

Bruttoinvesteringar/nettokostnader, % 6  6 15

Investeringsvolym exkl va och exploatering brutto, Mkr 27 20 48

Självfinansieringsgrad exkl VA och exploatering, % 105 118 76

Totala nettoinvesteringar för kommunen 2016 uppgick 
till 47 Mkr varav 1 Mkr avsåg exploateringar. Total bud-
get för året var 112 Mkr. 

Drygt 10 % av kommunens investeringar gjordes 
inom bildningsnämndens verksamhetsområde, 3 % gjor-
des inom kultur- och fritid, 4 % inom socialnämndens 
verksamhetsområde, 26 % inom gata och park, 44 % 
inom vatten- och avloppsverksamhet, 1 % inom exploa-
teringsverksamhet samt 12 % övriga investeringar. 

De områden där budgeterade medel inte använts 
fullt ut är bland annat södra industriområdet, förtätning 
Lärkgatan och Bjärshög, sanering av VA-ledningsnätet, 
investeringsåtgärder i vattenverk samt reningsverk, 
investeringar i utbyggnad av kommunalt avlopp, 
inventarier för ombyggnad av Haganässkolan och IT-
investeringar. 

När det gäller bruttoinvesteringar i relation till net-
tokostnaderna ligger nyckeltalet för en genomsnittlig 
svensk kommun under en längre period, 5-10 år, på 8 %. 
Det innefattar även fastigheter som i de flesta kommuner 
hanteras i förvaltningsform. För Åstorps kommun 2016 
är detta nyckeltal 6 % exklusive investeringar i fastighe-
ter.

Självfinansieringsgraden är ett mått på hur mycket av 
årets bruttoinvesteringar som finansieras av egna medel, 
årets resultat plus avskrivningar. En självfinansierings-
grad under 100 % innebär att förutom egna medel finan-
sieras investeringarna med upplånade medel. Riktvärdet 
under en längre tid bör vara 100 %. 

Under 2016 var självfinansieringsgraden exklusive 
investeringar inom exploateringsverksamheten samt vat-
ten- och avloppsverksamheten 105 % i Åstorps kommun. 
2015 var motsvarande självfinansieringsgrad 118 %. Inga 
investeringar i fastigheter ingår i redovisad självfinansie-
ring. 

På sidan 51 görs en mera ingående redovisning av 
tekniska kontorets investeringsprojekt.

Risk och kontroll

Likviditet ur ett riskperspektiv
% 2016 2015 2014

Kassalikviditet 84 83 80

Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsik-
tiga betalningsberedskap. En oförändrad eller ökande 
kassalikviditet i kombination med en oförändrad eller 
förbättrad soliditet är ett tecken på att kommunens totala 
finansiella handlingsutrymme har stärkts. Kassalikvidite-
ten definieras som omsättningstillgångar som ska omsät-
tas inom ett år i relation till de skulder som ska omsättas 
inom ett år. Exploateringstillgångar samt lager och förråd 
omfattas ej i nyckeltalet. 

Kassalikviditeten uppgick vid årsskiftet 2016 till 84 
%, vilket ska jämföras med 83 % under 2015 samt 80 
% under 2014. Trots att kassaflödet har minskat med 
28 Mkr under året bidrar ökade kortfristiga fordringar 
samt minskade kortfristiga skulder till att måttet inte 
försämrats. En god likviditet behövs för att garantera att 
kommunen utifrån ett kort och medellångt finansiellt 
perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att 
möta finansiella betalningstoppar. 

Skulder och säkringsredovisning
Kommunens anläggningslån uppgick till 260 Mkr per 
2016-12-31, oförändrat jämfört med 2015. Att låneskul-
den inte ökat beror på att verksamhetsnettot tillsam-
mans med finansieringsnettot enligt kassaflödesanalysen 
kunnat finansiera de investeringar exklusive exploatering 
samt vatten och avlopp som kommunen haft under 2016. 
Av de totala anläggningslånen är 37 % kombinerad med 
swapavtal. Bindningstiden för swapavtalen sträcker sig 
fram till 2017-11-15; 20 Mkr samt 2018-06-11; 76 Mkr. 
Totalt visar swapavtalen ett negativt värde, vilket inte 
tagits upp i balansräkningen då avsikten är att behålla 
dem under deras löptid samt då bedömnings görs om att 
säkringsförhållandena i anses vara effektiva. Syftet med 
swapavtalen är att eliminera variationer i framtida kas-
saflöden gällande räntebetalning.

För att minska finansierings- och refinansieringsrisk 
bör kapitalbindningen för kommunens lån uppgå till 
mellan 0 – 20 % per år. Detta enligt gällande finanspoli-
cy. Per 2016-12-31 är kapitalbindningen för kommunens 
anläggningslån enligt nedan:

< 1år 20 % Förfaller 2017
1-2 år 49 % Förfaller 2018/2019
2-3 år 31 % Förfaller 2020/2021

När det gäller ränterisken bör räntebindningstiderna 
spridas enligt följande:

Löptid  Policy Aktuell
<1 år 25-60 % 45 %
1-3 år 15-30 %  45 %
3-5 år 5-25 % 10 %

I takt med att lånen förfaller kommer en successiv an-
passning till kapitalbindnings- och räntebindningstider 
att ske i enlighet med gällande finanspolicy.
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Soliditet 
% 2012 2013 2014 2015 2016

Soliditet inkl samtliga pensionsförplik-
telser och löneskatt 22,2 32,3 32,6 33,1 34,3

Soliditeten mäter hur stor del av kommunens tillgångar 
som finansieras av egna medel. Måttet visar kommunens 
långfristiga handlingsutrymme. Det visar i vilken utsträck-
ning kommunens tillgångar har finansierats med eget kapital 
respektive skulder. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk 
hushållning är att soliditeten över en längre tidsperiod hålls 
eller utvecklas i positiv riktning.  En förbättrad soliditet 
innebär att kommunen minskar sin skuldsättningsgrad och 
därigenom ökar sitt finansiella handlingsutrymme inför 
framtiden. 

Kommunens soliditet inklusive pensionsåtagande 
uppgick per 2016-12-31 till 34,3 %, vilket är en förbättring 
med 1,2 procentenheter jämfört med 2015. Att soliditeten 
förbättrats beror på att kommunens investeringskostnader 
helt finansierats genom eget kapital och att kommunen visar 
ett resultat i paritet med god ekonomisk hushållning.

Pensionsförpliktelser
Pensionskostnaden redovisas enligt den så kallade fullfon-
deringsmodellen. Det innebär att hela pensionsskulden re-
dovisas i balansräkningen. Löpande kostnader för utbetalda 
pensioner som intjänats före 1998 belastar inte resultatet. 
Däremot påverkas detta av skuldförändringen för mot-
svarande pensionsskuld. Med fullfondering kan resultatet 
variera mer jämfört med redovisning enligt lagstiftningen 
eftersom skulden påverkas av bland annat levnadstider och 
räntenivåer.

Enligt lagstiftningen ska den del av pensionsskulden 
som tjänats in före 1998 redovisas som en post inom linjen. 
Genom att hantera hela skulden i balansräkningen redovisas 
en mera rättvisande bild över kommunens ekonomiska 
ställning.

Avkastningen inklusive värdeförändringen på pensions-
förvaltningen har under året uppgått till 3,3 %. Beaktat 
avkastningen inklusive värdeförändringen på pensions-
förvaltningen innebär utvecklingen under 2016 att det av 
kommunstyrelsen fastställda intervallet för 2016 uppgående 
till 0,5-3,0 % uppfylls. 

2016 2015 2014

Avsatt för pensioner inklusive löneskatt 125 131 135

Placerade pensionsmedel marknadsvärde 15 15 16

Placerade medel bokfört värde (15) (15) (16)

Återlån 110 116 119

Kommunens borgensåtagande
Kommunens borgensåtagande uppgår till 272 Mkr. Av dessa 
avser 236 Mkr borgensåtagande till Björnekulla Fastighets 
AB (BFAB). Övriga borgensåtaganden avser Nordvästra Skå-
nes Renhållningsbolag (NSR) på totalt 33 Mkr, Åstorpsor-
tens Ryttarförening 2 Mkr samt övriga borgensåtaganden på

1 Mkr. För närvarande bedöms inte kommunen löpa någon 
risk i sina borgensåtaganden.

Kommunalskatt
År 2016 uppgick Åstorps kommuns skattesats till 20,29 
%. I Skånes 33 kommuner varierar den kommunala 
skattesatsen mellan 18,50 % Vellinge kommun till 22,26 
% Osby kommun. Den genomsnittliga skattesatsen i 
länet uppgick till 20,58 %. Åstorps kommun placerar sig 
på 16:e plats, det vill säga i mittenskiktet bland kommu-
nerna i Skåne. 

Skattesatsen speglar kommunens långsiktiga hand-
lingsberedskap i förhållande till övriga kommuner. En 
jämförelsevis låg skattesats innebär en potential att stärka 
intäktssidan genom ett ökat skatteuttag.  

Utfall i förhållande till budget
Mkr 2016 2015 2014

Avvikelse nämnder +1,9 -0,5 -4,4

Avvikelse årets resultat -2,0 -7,4 +20,9

Jämfört med budget redovisar kommunen en negativ 
budgetavvikelse på 2 Mkr, då kommunen för 2016 budge-
terade ett resultat på 15 Mkr. Såväl positiva som negativa 
budgetavvikelser finns i 2016 års utfall som uppgick till 13 
Mkr. Negativa avvikelser finns bland annat avseende volym-
förändringar inom socialnämndens verksamhetsområde 
och bildningsnämndens verksamhetsområden.  

Budgetavvikelsen för kommunens nämnder var margi-
nell i relation till den samlade kostnadsvolymen.  

Avslutande kommentar
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Sedan 2014 har en statlig utredning pågått med uppgift att 
göra en översyn av den kommunala redovisningslagen med 
syfte att åstadkomma en ändamålsenlig redovisningslagstift-
ning för kommuner och landsting. Under 2016 slutfördes 
utredningen och förslaget har varit ute på remiss. Utred-
ningen föreslår bland annat att hela pensionsåtagandet ska 
redovisas i balansräkningen enligt fullfonderingsmodellen, 
något som redan tillämpas i kommunen och inte kommer 
påverka kommunens ekonomiska ställning. Ny lagstiftning 
börjar troligen tillämpas från år 2019.  

Under sitt möte i februari 2017 beslutade Riksbanken 
om en oförändrad reporänta på -0,50 %. Konjunkturen 
stärks samtidigt som den politiska osäkerheten i omvärlden 
bedöms som stor och kan komma att påverka utvecklingen. 
Vilka konsekvenser detta får ränteutvecklingen framöver 
samt för kommunen är svårt att överblicka. Hur detta kom-
mer att påverka RIPS-räntan i pensionsskuldsberäkningen 
under 2017 är svårt att bedöma i dagsläget.  

I början på 2017 har det uppkommit ett akut behov av att 
göra förändringar i kommunhuset utifrån arbetsmiljöhän-
seende samt finna nya lokaler på grund av trångboddhet. 
I nuläget är det svårt att bedöma den samlade ekonomiska 
konsekvensen för detta. 
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Det förekommer en informell förpliktelse inom VA-kollektivet med anledning av översväm-
ningar som inträffade i slutet på året och eventuella skadeståndskrav.  En avsättning har 
belastat årets resultat med 8,5 Mkr. Varje ärende kommer att prövas enskilt och processen 
kommer att pågå under 2017.  

Det förekommer en informell förpliktelse att åtgärda massorna på Norra Vallgatan. En 
avsättning har belastat 2016 års resultat med 4 Mkr. 

Framtid 
Åstorps kommunkoncern har genomfört stora investeringar de senaste åren. Investeringarna 
kommer även framöver att bli stora. Skolor behöver moderniseras, önskan finns om fler 
idrottshallar med mera. Vidare innebär den demografiska förändringen att det inom en inte 
alltför snar framtid behövs fler platser i särskilt boende.  För att klara av stora investeringar 
i koncernen kommer det även framöver att krävas goda resultat minst i nivå med resultat-
målet. Detta för att kunna självfinansiera delar av investeringar och därigenom inte minska 
konsumtionsutrymmet för kommande generationer.

Genom ett ständigt förbättringsarbete utifrån en hög nivå står Åstorps kommun väl 
rustad inför framtida utmaningar.
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Finansiell profil 
2013-2015 
Nedanstående analys redovisar var Åstorps kommun 
befinner sig finansiellt och hur kommunen har ut-
vecklats under 2013-2015 i förhållande till kommuner 
i Skåne län. I analysen har kommunens resultat- och 
balansräkning korrigerats för de delar som avser pen-
sioner och redovisning enligt blandmodell istället för 
fullfonderingsmodell samt eliminering av internbank 
i syfte att uppnå högre grad av jämförbarhet mellan 
Skånes 33 kommuner. 

Åstorp har under perioden försvagat poängen för 
samtliga fyra perspektiv i den finansiella profilen. Det 
är kontroll, riskförhållande samt kort- och långsiktig 
handlingsberedskap. Förklaringen till denna utveck-
ling var att poängen för nyckeltalen soliditet, skat-
tefinansieringsgrad av investeringarna och resultatet 
före extraordinära poster försvagades. Poängen för 
budgetföljsamhet har dock stärkts under perioden.

Åstorps kommuns finansiella utveckling har un-
der treårsperioden 2013-2015 resulterat i en försvagad 
finansiell profil. Detta innebär att jämfört med snittet 
i Skåne län hade Åstorps kommun 2015 ett svagare 
finansiellt utgångsläge jämfört med år 2013. 

Trots en försvagad finansiell profil under den 
granskade perioden, uppvisar Åstorps kommun 
ändå en starkare poängmässig finansiell profil relativt 
genomsnittet i länet. Samtliga perspektiv för kom-
munen hade under 2015 högre poäng jämfört med 
genomsnittet i Skåne. 

Åstorps kommun redovisar under perioden 2015 
en resultatnivå som kan betraktas som god ekono-
misk hushållning ur ett generellt synsätt. Kommunens 
långsiktiga handlingsberedskap i form av soliditet är 
fortfarande stark och för att soliditeten ska behål-
las och ge en trygghet för att möta lågkonjunkturer, 
ökade investeringar och ökade kostnader till följd av 
befolkningsförändringar behöver starka resultatnivåer 
uppvisas framöver. Detta måste finansieras och en 
viktig grundpelare är då att visa ett resultat som finan-
sierar merparten av investeringarna för att slippa öka 
skuldsättningen alltför kraftigt i kommunen. Detta för 
att säkra att framtida generationer inte tvingas finan-
siera vad tidigare generationer har konsumerat. 
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Finansiella profiler för Åstorp kommun

Vad är den finansiella profilen?

Utgångspunkten för den finansiella analysen som används 
på de följande sidorna är de finansiella profiler i form av 
polärdiagram som redovisas nedan på denna sida. De 
innehåller dels åtta finansiella nyckeltal, dels fyra perspektiv 
som är viktiga när en kommuns ekonomi analyseras. Nyck-
eltalen består av traditionella mått/mätetal såsom soliditet, 
skatt, resultat och så vidare. De fyra perspektiven beskriver 
och mäter långsiktig handlingsberedskap, kortsiktig hand-
lingsberedskap, riskförhållande samt kontroll över den 
finansiella utvecklingen. 

Genom att ta fram tre finansiella profiler för Åstorp kom-
mun för 2012–2014 kan man på ett översiktligt sätt fastställa 
vilken finansiell utveckling och ställning kommunen har i 
förhållande till övriga kommuner i länet. Den finansiella 
profilen är dock relativ, vilket innebär att om kommunen 
redovisar en 5:a i profilen, har man visserligen ett av de 
starkaste värdena för nyckeltalet i länet, men värdet kan 
behöva förbättras för att nå t ex god ekonomisk hushållning. 
I allmänhet är det dock så att om kommunen får en 4:a eller 
en 5:a för ett nyckeltal i den finansiella profilen är styrkan på 
nyckeltalet oftast mer än tillfredsställande och speglar någon 
slags god ekonomisk hushållning. Mer information om den 
finansiella modellen och de nyckeltal som den innehåller 
finns att läsa om i ett separat avsnitt i rapporten.

Inledningsvis i denna rapport analyseras hur de nyckeltal 
som ingår i den finansiella profilen har utvecklats mellan 
2012–2014 både för Åstorp och för snittet i länet. Därefter 
följer en analys av hur den finansiella profilen har utvecklats 

för Åstorp under samma tidsperiod. Rapporten avslutas med 
en sammanfattande kommentar om Åstorps finansiella 
ställning och utveckling.

Finansiella nyckeltal under 2012–2014

Resultat före extraordinära poster
Kommuner och landsting skall sedan 1992 bedriva sin 
verksamhet enligt god ekonomisk hushållning. En grund-
läggande förutsättning för att uppnå och vidmakthålla en 
god ekonomisk hushållning är att balansen mellan löpande 
intäkter och kostnader är god. Ett mått på balansen mellan 
de löpande intäkterna och kostnaderna är resultat före 
extraordinära poster. Detta resultat innehåller alla kommu-
nens löpande kostnader och intäkter och bör i förhållande 
till verksamhetens bruttokostnader ligga mellan 2–3% över 
en längre tidsperiod. Med en sådan resultatnivå klarar en 
kommun av att finansiera större delen av sin tillgångsökning 
med skatteintäkter, vilket i sin tur leder till att kommunen 
kan bibehålla sin finansiella handlingsberedskap på kort och 
lång sikt. För expansiva kommuner med stora investeringar 
bör resultatet i de flesta fall ligga på mellan 3% och 5% om 
kommunens finansiella handlingsutrymme skall bibehållas. 
För kommuner med befolkningsminskning kan det däremot 
räcka med 1–2% i resultat.

Åstorp redovisade under 2012 ett resultat före extraordinära 
poster i förhållande till verksamhetens bruttokostnader på 
4,1%. Det stärktes till 4,7% under 2013, för att under 2014 
försvagas och uppgå till 2,1%. För kommunerna i länet 
uppgick motsvarande genomsnittligt resultat till 2,1% under 
2012 och 2,2% under 2013. Under 2014 föll det till 1,1%. Det 

Syftet med den här analysen är att redovisa var Åstorp kommun befinner sig och 
hur kommunen har utvecklats finansiellt under 2012–2014 i förhållande till övriga 
kommuner i Skånes län. Detta görs i form av en finansiell profil, vars uppgift är att 
spegla starka och svaga sidor hos den granskade kommunen i förhållande till 
kommunerna i länet. 

Åstorp 2012 Åstorp 2013 Åstorp 2014

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

Genomsnittskommunen
Åstorp

Finansiella profiler för Åstorps kommun

Vad är den finansiella profilen?
Utgångspunkten för den finansiella analysen som används 
på de följande sidorna är de finansiella profiler i form av 
polärdiagram som redovisas nedan på denna sida. De 
innehåller dels åtta finansiella nyckeltal, dels fyra perspektiv 
som är viktiga när en kommuns ekonomi analyseras. Nyck-
eltalen består av traditionella mått/mätetal såsom soliditet, 
skatt, resultat o.s.v. De fyra perspektiven beskriver och mäter 
långsiktig handlingsberedskap, kortsiktig handlingsbered-
skap, riskförhållande samt kontroll över den finansiella 
utvecklingen. 

Genom att ta fram tre finansiella profiler för Åstorps kom-
mun för 2011–2013 kan man på ett översiktligt sätt fastställa 
vilken finansiell utveckling och ställning kommunen har i 
förhållande till övriga kommuner i länet. Den finansiella 
profilen är dock relativ, vilket innebär att om kommunen 
redovisar en 5:a i profilen, har man visserligen ett av de 
starkaste värdena för nyckeltalet i länet, men värdet kan 
behöva förbättras för att nå t ex god ekonomisk hushållning. 
I allmänhet är det dock så att om kommunen får en 4:a eller 
en 5:a för ett nyckeltal i den finansiella profilen är styrkan på 
nyckeltalet oftast mer än tillfredsställande och speglar någon 
slags god ekonomisk hushållning. Mer information om den 
finansiella modellen och de nyckeltal som den innehåller 
finns att läsa om i ett separat avsnitt i rapporten.

Inledningsvis i denna rapport analyseras hur de nyckeltal 
som ingår i den finansiella profilen har utvecklats mellan 
2011–2013 både för Åstorp och för snittet i länet. Därefter 
följer en analys av hur den finansiella profilen har utvecklats 
för Åstorp under samma tidsperiod. Rapporten avslutas med 
en sammanfattande kommentar om Åstorps finansiella 
ställning och utveckling.

Finansiella nyckeltal under 2011–2013

Resultat före extraordinära poster
Kommuner och landsting skall sedan år 1992 bedriva sin 
verksamhet enligt god ekonomisk hushållning. En grund-
läggande förutsättning för att uppnå och vidmakthålla en 
god ekonomisk hushållning är att balansen mellan löpande 
intäkter och kostnader är god. Ett mått på balansen mellan 
de löpande intäkterna och kostnaderna är resultat före 
extraordinära poster. Detta resultat innehåller alla kommu-
nens löpande kostnader och intäkter och bör i förhållande 
till verksamhetens bruttokostnader ligga mellan 2–3% över 
en längre tidsperiod. Med en sådan resultatnivå klarar en 
kommun av att finansiera större delen av sin tillgångsökning 
med skatteintäkter, vilket i sin tur leder till att kommunen 
kan bibehålla sin finansiella handlingsberedskap på kort och 
lång sikt. För expansiva kommuner med stora investeringar 
bör resultatet i de flesta fall ligga på mellan 3% och 5% om 
kommunens finansiella handlingsutrymme skall bibehållas. 
För kommuner med befolkningsminskning kan det däremot 
räcka med 1–2% i resultat.

Åstorps kommun redovisade mellan år 2011 och år 2013 ett 
förstärkt resultat före extraordinära poster i förhållande till 
verksamhetens bruttokostnader med 2,2 procentenheter 
från 2,5% till 4,7%. Motsvarande genomsnittliga förändring 
för kommunerna i Skåne var en förbättring med 0,3 procent-
enheter från 1,9% till 2,2%. Slutsatsen av ovanstående är att 
Åstorps resultatutveckling mellan år 2011 och år 2013 var 
starkare än snittet i länet och att kommunen hade ett star-
kare resultat jämfört genomsnittet i länet under år 2013.

Kommunen hade under år 2013 det 3:e starkaste resultatet i 
länet. Detta innebar en 5:a i den finansiella profilen, vilket 

Syftet med den här analysen är att redovisa var Åstorps kommun befinner sig och 
hur kommunen har utvecklats finansiellt under 2011–2013 i förhållande till övriga 
kommuner i Skånes län. Detta görs i form av en finansiell profil, vars uppgift är att 
spegla starka och svaga sidor hos den granskade kommunen i förhållande till 
kommunerna i länet. 
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Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att 
jämföra kommuner med varandra och beskriver kom-
munernas kvalitet ur ett invånarperspektiv. Kommu-
nens Kvalitet i Korthet drivs av Sveriges
Kommuner och Landsting. För närvarande deltar 250 
kommuner. 

Kommunens kvalitet undersöks årligen ur fem
perspektiv:
• Tillgänglighet
• Trygghet
• Information och delaktighet
• Effektivitet
• Kommunen som samhällsutvecklare

En stor utmaning för kommunerna är att utveckla dia-
logen med medborgarna om kvalitet i servicen. Kom-
munens Kvalitet i Korthet kom till utifrån dessa behov 
för att ge en god bild för de förtroendevalda av hur det 
ser ut i de medverkande kommunerna.

Här nedan anger vi hur Åstorp placerar sig jämfört 
med andra kommuner i de mått som är kopplade till 
fullmäktigemålen.

Kommunens  
kvalitet i korthet
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Bäst 
resultat
100

Sämst 
resultat

57

Tillgänglighet
Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får 
ett gott bemötande när de via telefonen ställt en enkel 
fråga till kommunen

68

ÅSTORP

Kommentar: Mätningen gjordes av ett externt företag 
under hösten. Resultatet är något sämre jämfört med 
mätningen 2015 som visade 76 %. Medelvärdet för 
deltagande kommuner 2016 är 78 %. Under 2017 fort-
sätter kommunen arbetet med att förbättra servicen till 
kommuninvånarna.

Sämsta 
resultat

8

Kommunens effektivitet
Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett 
år efter avslutat insats/utredning.

94

ÅSTORP

Kommentar: Målsättningen är att kommunens 
utredning och insatser ska leda till att den enskilde 
ungdomen inte behöver fortsatt stöd från socialtjänsten. 
Resultatet är något bättre än mätningen 2015 som 
visade 93 %. Medelvärdet för deltagande kommuner 
2016 är 77 %. 

Bästa 
resultat
100

Sämsta 
resultat

42

Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen?

Kommentar: Syftet med måttet är att ge kunskap om upp-
nått resultat i de gymnasieutbildningar som kommunens 
elever tar del av. Resultatet är något sämre än mätningen 
2015 som visade 73,7 %. Medelvärdet för deltagande kom-
muner 2016 är 71 %. 

Bästa 
resultat
89

ÅSTORP

69

Kommunen som 
samhällsutvecklare
Andelen förvärsarbetare

Sämsta 
resultat

65

Kommentar: Andelen förvärvsarbetare i kommunen är 
lägre än mätningen 2015 som visade 72,9%. Medelvärdet 
för deltagande kommuner 2016 är 79 %.

Bästa 
resultat
88

ÅSTORP

74

ä

Sämsta 
resultat

49

Information och delaktighet
Hur god är kommunens webbinformation till 
medborgarna?

58

ÅSTORP

Kommentar: Resultatet är något sämre än mätningen 
2015 som visade 77 %. Medelvärdet för deltagande 
kommuner 2016 är 76 %. Resultatet baseras både 
på egen mätning men också på en extern mätning 
av kommunens hemsida som genomfördes under 
sommaren. 

Bästa 
resultat
96

ä

ä

ä

ä



Foto: Michael Svensson / Åstorps kommun
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Personalstruktur
Anställningar  
Den 31 december 2016 hade Åstorps kommun 
totalt 1 735 anställda medarbetare. Av dessa var 1 
079 medarbetare tillsvidareanställda, en ökning 
med 36 sedan föregående år. 183 medarbetare var 
visstidsanställda med månadslön, en ökning med 
62, och 473 medarbetare var visstidsanställda med 
timlön. Andelen tillsvidareanställda i förhållande 
till det totala antalet anställda uppgick vid årets slut 
till 63 %.

Anställda per förvaltning
Kommunens organisation är förändrad under året 
och verksamheten är numera fördelad på fem för-
valtningar. Kostenheten, med 12 tillsvidareanställda, 
har flyttats från bildningsförvaltningen till kom-
munstyrelseförvaltningen. Kommunstyrelseförvalt-
ningen har också delats så att räddningstjänsten bil-
dar en egen förvaltning och så även bygg och miljö 
som placerats i samhällsbyggnadsförvaltningen.
Förvaltningarnas verksamheter har olika sårbarhet 
och har därför ett varierande krav på bemanning. 
Därför syns exempelvis ett större antal tidsbegrän-
sade anställningar inom vård, omsorg och skola, 
där behoven varierar i större omfattning än i mer 
statiska funktioner.

Andel kvinnor/män per förvaltning
Totalt har andelen män ökat från 17 till 18 %, ett 
steg i rätt riktning men långt kvar till jämställda 
arbetsplatser.

Sysselsättningsgrad
Åstorps kommun har som mål att alla medarbetare 
har önskad sysselsättningsgrad senast år 2020. Som 
ett led i att nå detta arbetade kommunen under 
året med projektet ”Önskad sysselsättningsgrad”. 
Under 2016 har cirka 300 anställda inom bland 
annat äldreomsorg och funktionshinderverksamhet 
fått heltidsanställning med möjlighet att välja lägre 
sysselsättning en gång årligen. Detta har resulterat i 
att över 90 % av medarbetarna inom socialförvalt-
ningen nu har en heltidsanställning.

För 2016 låg den genomsnittliga sysselsättningsgra-
den för kommunens tillsvidareanställda på 94 %.

Andel deltidsanställda

Ålder
Medelåldern för tillsvidareanställda var vid årets 
slut 47,0 år. Detta är en ökning med 0,4 jämfört med 
2015. För hela gruppen anställda med månadslön 
låg medelåldern på 46,7 år. Medelåldern för kvinnor 
var 46,9 år och för män 45,5 år

Personalredovisning
Åstorps kommuns personalekonomiska redovisning syftar till att ge en övergripande bild av personalstruk-
tur, personalkostnader och arbetsmiljöförhållanden i organisationen. Nulägesbilden är ett viktigt verktyg 
för att sätta upp mål för framtiden och stämma av hur dessa uppnås. Med stöd av detta underlag kan kom-
munen som arbetsgivare utvecklas och uppnå målet om att vara en attraktiv arbetsgivare. För att i framtiden 
kunna attrahera och rekrytera kompetenta medarbetare, men även för att kunna behålla och utveckla befint-
liga medarbetare, blir det allt viktigare att kunna lyfta fram de styrkor som kommunen har som arbetsgivare.

Förvaltning Tillsvidare Visstid 
månad Totalt

BIN 585 132 717

SOF 380 31 411

KSF 92 18 110

SBF 12 2 14

RTJ 10 0 10

Totalt 1 079 283 1 262
Deltid 2016 2015 2014 2013

Totalt 23 % 41 % 45 % 45 %

Förvaltning Andel män Andel kvinnor

BIN 19 % 81 %

SOF 9 % 91 %

KSF 30 % 70 %

SBF 36 % 64 %

RTJ 70 % 30 %

Totalt 18 % 82 %

Andel med heltidsanställning bland tillsvidare-
anställda och visstid/månadsanställda fördelat på 
förvaltning

Förvaltning Heltid Tillsv Heltid Visstid

BIN 71 % 58 %

SOF 91 % 64 %

KSF 75 % 52 %

SBF 100 % 100 %

RTJ 80 % -

Totalt 80 % 59 %



Pension  
Åstorps kommun räknar 65 år som pensionsålder men med 
en rörlig pensionsålder mellan 61-67 år ser den verkliga pen-
sionsåldern annorlunda ut. Tabellen visar hur många medar-
betare som kan beräknas gå i pension under de närmaste tio 
åren. Föregående års redovisning visade att 27 medarbetare 
i snitt per år skulle uppnå pensionsålder 65 år under åren 
2016-2025 och samma siffra gäller även för årets prognos.

Personalkostnader
Total personalkostnad
Den totala personalkostnaden (exkl. finansförvaltningen) för 
2016 uppgick till 576,4 Mkr vilket motsvarar 57 % av kom-
munens totala kostnader på 1 004,8 Mkr. Föregående år upp-
gick de totala personalkostnaderna till 507,1 Mkr. Kostnader 
som ingår i finansförvaltningen är övergripande, exempelvis 
pensionsskuld och semesterlöneskuld.

Medellön månadsavlönade
Under åren 2012-2016 har medellönen för kvinnor ökat med 
3 504 kronor, för män är ökningen 2 977 kronor. Löne- 
skillnaden mellan könen har även minskat under denna 
period. År 2012 låg skillnaden mellan män och kvinnor på 2 
570 kronor jämfört med 1 996 för 2016. Kvinnors medellön 
2016 utgjorde 93,5 % av männens medellön.

Sjuklönekostnader
Kostnaderna för sjuklön under 2016 uppgick till 10,4 Mkr, 
inklusive arbetsgivaravgifter. Detta motsvarar 1,8 % av de 
totala personalkostnaderna på 576,4 Mkr och är en ökning 
på 0,2 % mot 2015.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron redovisas procentuellt fördelad på kvinnor 
och män. Procentsatsen från och med sjukdag 60 är beräk-
nad på den totala sjukfrånvaron.
Den totala sjukfrånvaron ökade 0,10 procentenheter under 
2016 till 6,63 %.

Tillbud
Rapportering av tillbud är ett viktigt inslag i det förebyg-
gande arbetet av de anställdas arbetsmiljö. Syftet med att 
rapportera tillbud är att förhindra att faktiska olyckor sker. 
Åstorps kommun fick under året in totalt 99 tillbudsrappor-
ter vilket är en ökning med 32 stycken jämfört med 2015. Av 
dessa ärenden är drygt hälften kopplade till den psykosociala 
arbetsmiljön.

Arbetsskador
Under 2016 rapporterades totalt 64 ärenden till Försäkrings-
kassan. Det är två ärenden färre än vad som rapporterades in 
under 2015. Den klart övervägande delen av anmälda arbets-
skador gäller fysisk skada alternativt fallolycka.

Rekrytering
Under året har Åstorps kommun annonserat ut 238 tjänster 
med tillsvidareanställning och 136 tidsbegränsade anställ-
ningar. En rejält ökad personalomsättning jämfört med 2015 
då totalt 163 tjänster utannonserades. Av årets 374 utannon-
serade tjänster har 341 annonserats ut som heltidstjänster.

Feriearbete för skolungdom
Under året har även feriearbeten för skolungdom ut- 
annonserats. Totalt 35 ungdomar fick på detta sätt ett som-
marjobb med parkarbete och vaktmästeri samt inom skola/
förskola, men också inom kultur/fritid och kök.

Personalvård
Vid två tillfällen under året erbjöds alla nyanställda möj-
ligheten att delta på en introduktionsdag där arbetsgivaren 
på olika sätt presenterade sin verksamhet. Denna introduk-
tionsdag är ett återkommande inslag och genomförs en till 
två gånger per år. 

Genom kommunens personalklubb har alla medarbetare 
även erbjudits olika friskvårds- och fritidsaktiviteter. Anställ-
da har även möjlighet till kostnadsfri träning på kommunens 
eget gym Fritiden. Dessutom erbjuds ett friskvårdbidrag, 
som från och med 2016 är på 1 500 kr.

Alla medarbetare har erbjudits en inspirationsföreläsning 
genom Friska gruppen som är en partssammansatt arbets-
grupp med uppdrag att identifiera och erbjuda olika typer av 
hälsofrämjande och förebyggande insatser som stimulerar till 
förbättrad hälsa och livsstil för våra medarbetare.
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SJUKFRÅNVARO

Ålder Total % % from 
dag 60 K % M %

-29 3,98 10,64 4,00 3,93

30-49 6,17 40,69 7,01 2,64

50 - 7,74 50,61 7,88 7,11

Totalt 6,63 43,81 7,09 4,63

REGISTRERADE TILLBUD

2016 2015 2014 2013 2012

95 63 73 96 111

ANSTÄLLDA SOM UPPNÅR 65 ÅRS ÅLDER …

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

26 24 27 27 25 29 33 27 27 29
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Mkr Not Koncernen 
2016

Koncernen 
2015

Kommunen 
2016

Kommunen 
2015

Verksamhetens intäkter 1 265,9 196,8 238,6 166,8

Jämförelsestörande poster 2 - 5,1 - 5,1

Verksamhetens kostnader 3 -965,1 -845,4 -975,0 -865,6

Avskrivningar 4 -43,6 -56,7 -20,8 -19,3

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -742,8 -700,2 -757,2 -713,0

Skatteintäkter 5 531,9 509,9 531,9 509,9

Generella statsbidrag och utjämning 6 244,3 228,4 244,3 228,4

Skattenetto 776,2 738,3 776,2 738,3

RESULTAT EFTER SKATTENETTO 33,4 38,1 19,0 25,3

Finansiella intäkter 7 1,1 0,9 5,7 3,7

Finansiella kostnader 8 -3,8 -9,3 -6,9 -8,5

Jämförelsestörande poster 9 - - - -

Finansnetto -2,7 -8,4 -1,2 -4,8

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 30,7 29,7 17,8 20,5

Kostnader bullervallar och deponi -4,7 -3,7 -4,7 -3,7

ÅRETS RESULTAT 26,0 26,0 13,1 16,8

BALANSKRAVSRESULTAT

Ingående balanskravsresultat - -

Årets resultat enligt ovan 13,1 16,8

BALANSKRAVSRESULTAT FÖRE JUSTERING 13,1 16,8

Tillägg för realisationsvinster enligt undantag -3,4 -2,4

Tillägg för orealiserade förluster värdepapper 0,1 0,2

Återläggning extraordinär kostnad 4,7 3,7

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 14,5 18,3

Balanskravsresultat från tidigare år - -

Summa balanskravsresultat 14,5 18,3

Balanskravsresultat att reglera - -

Summa balanskravsresultat 14,5 18,3

Resultaträkning
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Balansräkning
TILLGÅNGAR
Mkr Not Koncernen 

2016
Koncernen 

2015
Kommunen 

2016
Kommunen 

2015

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade kostnader för FoU och 
liknande 10 4,3 0,4 4,3 0,4

Summa immateriella 
anläggningstillgångar 4,3 0,4 4,3 0,4

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 11 816,9 758,4 271,9 202,4

Maskiner och inventarier 12 76,0 73,2 62,3 59,0

Pågående nyanläggningar 13 34,0 71,6 11,8 60,6

Summa materiella 
anläggningstillgångar 926,9 903,2 346,0 322,0

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar i dotterföretag 14 0 0 40,0 40,0

Andra aktier och andelar 15 3,7 3,6 3,7 3,6

Långfristiga fordringar på dotterföretag 16 0 0 334,0 342,7

Bostadsrätter 0,5 0,5 0,5 0,5

Övriga långfristiga fordringar 17 3,7 2,4 2,2 2,2

Summa finansiella 
anläggningstillgångar 7,9 6,5 380,4 389,0

Summa anläggningstillgångar 939,1 910,1 730,7 711,4

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

Bidrag till statlig infrastruktur 

Bidrag till statlig infrastruktur 18 14,1 14,8 14,1 14,8

Summa bidrag till statlig infrastruktur 14,1 14,8 14,1 14,8

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd 19 0,5 0,6 0,1 0,1

Exploateringsmark 19 29,9 30,2 29,9 30,2

Fordringar på dotterföretag 20 0 0 8,9 8,7

Övriga kortfristiga fordringar 21 36,5 35,0 35,9 33,7

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 46,8 30,5 65,3 52,2

Kortfristiga placeringar 22 15,8 15,4 15,8 15,4

Kassa och bank 81,2 108,2 8,0 36,4

Summa omsättningstillgångar 210,7 219,9 163,9 176,7

SUMMA TILLGÅNGAR 1 163,9 1 144,8 908,7 902,9
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EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Mkr Not Koncernen 

2016
Koncernen 

2015
Kommunen 

2016
Kommunen 

2015

EGET KAPITAL

Eget kapital 23 316,2 290,2 311,6 298,5

därav årets resultat 23 26,0 26,0 13,1 16,8

därav resultatutjämningsreserv 23 0 0 0 0

därav övrigt eget kapital 23 290,2 264,2 298,5 281,8

Summa eget kapital 316,2 290,2 311,6 298,5

AVSÄTTNINGAR

Pensioner intjänade före 1998 24 119,7 126,4 119,7 126,4

Pensioner intjänade efter 1998 25 4,8 4,6 4,8 4,6

Övriga avsättningar 26 13,6 3,2 16,4 3,2

Summa avsättningar 138,1 134,2 140,9 134,2

SKULDER

Långfristiga skulder

Anläggningslån 27 496,9 497,3 260,1 260,1

Övriga långfristiga skulder 27 36,8 44,4 36,8 44,4

Summa långfristiga skulder 533,7 541,7 296,9 304,5

Kortfristiga skulder

Skulder till dotterbolag 28 0 0 8,7 3,9

Checkräkningskredit 29 0 0 0 0

Övriga kortfristiga skulder 30 20,2 20,8 9,8 9,2

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 31 115,0 129,1 108,3 128,0

Leverantörsskulder 40,7 28,8 32,5 24,5

Summa kortfristiga skulder 175,9 178,7 159,3 165,6

Summa skulder 709,6 720,4 456,2 470,1

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 163,9 1 144,8 908,7 902,9

PANTER OCH 
ANSVARSFÖRBINDELSER

Ställda panter 3,7 3,7 Inga Inga

Borgens- och övriga ansvarsförbindelser 32 35,8 35,5 35,6 35,4

Borgen till helägt dotterbolag 33 236,4 236,4 236,4 236,4

Kommuninvest i Sverige AB 34 - - - -

Visstidspension 35 2,3 2,0 2,3 2,0

SOLIDITET

Soliditet exklusive pensionsskuld före 1998 37,45 % 36,39 % 47,47 % 47,07 %

Soliditet inklusive pensionsskuld före 1998 27,17 % 25,34 % 34,29 % 33,07 %

Balansräkning, fortsättning
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Mkr Not Koncernen 
2016

Koncernen 
2015

Kommunen 
2016

Kommunen 
2015

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 26,0 26,0 13,1 16,8

Justering för av- och nedskrivningar 44,7 56,8 20,8 19,3

Justering för realisationsresultat -3,2 -3,7 -2,8 -2,5

Förändring pensionsskuld 36 -6,4 -4,0 -6,4 -4,0

Förändring övriga avsättningar 37 13,5 3,2 13,2 3,2

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 38 0 0 0 0

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 74,6 78,3 37,9 32,8

Ökning förråd, lager och exploateringsmark 0 -1,0 0 -0,9

Minskning förråd, lager och exploateringsmark 0,3 0 0,2 0

Ökning kortfristiga fordringar -15,6 0 -15,2 0

Minskning kortfristiga fordringar 0 1,6 0 1,7

Ökning kortfristiga skulder 0 7,7 0 0

Minskning kortfristiga skulder -5,3 0 -5,3 -7,0

VERKSAMHETSNETTO 54,0 86,6 17,6 26,6

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -4,0 -0,1 -4,0 -0,1

Investering i materiella anläggningstillgångar -71,3 -66,4 -44,8 -45,5

Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar 1,3 0 1,3 0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,9 2,4 0,6 2,5

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 -1,0 0 1,0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

INVESTERINGSNETTO -73,1 -65,1 -46,9 -42,1

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Utlåning 0 0 0 0

Återbetald utlåning 0 0 8,7 8,7

Långfristig upplåning 0 0 0 0

Återbetald upplåning -0,3 -0,3 0 0

Ökning långfristiga fordringar -0,2 -0,2 0 0

Minskning långfristiga fordringar 0 0 0 0

Ökning långfristiga skulder 0 14,6 0 14,6

Minskning långfristiga skulder -7,8 0 -7,8 0

FINANSIERINGSNETTO -8,3 14,1 0,9 23,3

ÅRETS KASSAFLÖDE -27,4 35,6 -28,4 7,8

Likvida medel vid årets början 108,6 73,0 36,4 28,6

Likvida medel vid årets slut 81,2 108,6 8,0 36,4

RÄNTEBÄRANDE NETTOTILLGÅNG/SKULD

Räntebärande nettotillgång(+)/skuld(-) vid årets början -499,0 -499,3 134,6 143,3

Räntebärande nettotillgång(+)/skuld(-) vid årets slut -498,7 -499,0 125,9 134,6

Kassaflödesanalys
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Upplysningar om redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om 
kommunal redovisning och rekommendationer från 
rådet för kommunal redovisning (RKR).

Intäkterna redovisas i den omfattning det är sannolikt 
att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras 
kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlit-
ligt sätt.

Fordringar har upptagits till det belopp varmed de 
beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffnings-
värde där inget annat anges. Periodisering av inkomster 
och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

Avvikelse från redovisningsprinciper
Enlig 5 kap. 4 § lagen om kommunal redovisning ska 
förpliktelse att betala ut pensionsförmåner som intjänats 
före år 1998 inte tas upp som skuld eller avsättning. Från 
och med 2007 avviker kommunen från detta genom 
att redovisa samtliga pensionsförpliktelser som skuld i 
balansräkningen. Det övergripande syftet är att ge en mer 
rättvisande bild av kommunens ekonomiska ställning, i 
enlighet med 2 kap. 3§ årsredovisningslagen.

Enligt RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar ska 
avskrivning påbörjas från den tidpunkt då tillgången är 
färdig att tas i bruk. Kommunen avviker från detta på 
så sätt att avskrivning påbörjas året efter färdigställande. 
Av praktiska skäl är det i flera fall svårt att avgöra när en 
tillgång kan anses helt färdigställd. Framför allt gäller 
detta anläggningar i samband med exploatering. För att 
i största möjliga utsträckning undvika problem med till-
läggsinvesteringar är det därför lämpligt att avvakta med 
aktivering intill dess samtliga kostnader som ska ingå i 
anläggningen med säkerhet inkommit. Fördröjningen 
kan inte anses innebära att kommunens redovisade resul-
tat blir väsentligt felaktigt.

Enligt RKR 13.2 Redovisning av hyres-/leasingavtal 
ska en kommun under vissa förutsättningar aktivera 
hyresavtal för fastigheter, även om dessa ägs av helägda 
dotterföretag. Vidare ska objekt som innehas enligt finan-
siella leasingavtal enligt rekommendationen redovisas 
som anläggningstillgång i balansräkningen samt för-
pliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter redovisas 
som skuld i balansräkningen. För år 2016 är kommunens 
samtliga hyres- och leasingavtal klassificerade som opera-
tionella leasingavtal.
 
Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen omfattar Åstorps 
kommun och de företag/organisationer vilka kommunen 
har ett bestämmande över. Med detta menas att kom-

munens ägarandel uppgår till minst 20%. Då samtliga 
enheter konsoliderats direkt eller genom att dotterföretag 
ägs till 100% av kommunen uppstår inga tolkningspro-
blem gällande bestämmande inflytande. Dotterbolags-
koncernen består av Björnekulla Fastighets AB (BFAB), 
AB Kvidingebyggen (KvB), Björnekulla IT AB (BITAB) 
och Björnekulla Utvecklings AB (BUTAB). I dotterbo-
lagskoncernen är BFAB moderbolag och äger samtliga 
aktier i de tre övriga bolagen.

Den sammanställda redovisningen har upprättats 
enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolide-
ring. Med förvärvsmetoden avses att det av kommunen 
förvärvade egna kapitalet i dotterföretag har eliminerats. 
Därefter intjänat kapital räknas in i koncernens egna 
kapital. Med proportionell konsolidering menas att om 
dotterföretagen inte är helägda tas endast ägda andelar 
av räkenskaperna in i koncernredovisningen. Eftersom 
samtliga ingående enheter som konsoliderats är helägda 
föreligger inget minoritetsintresse.

Uppkomna internvinster vid överlåtelse av anlägg-
ningstillgångar mellan kommunen och dotterbolagskon-
cernen har eliminerats och återförs i takt med underlig-
gande tillgångs avskrivningstid.

Dotterkoncernens redovisning är upprättad enligt 
Årsredovisningslagen. Vidare tillämpas Bokföringsnämn-
dens redovisningsregler K3 (BFN K3), BFNAR 2012:1 
koncernredovisning/Årsredovisning. Vid avvikelse i 
principer mellan kommunen och dotterkoncernen är 
kommunens redovisningsprinciper vägledande.
Särskilda upplysningar ska enligt RKR 8:2 lämnas för 
att ge en samlad bild av de ekonomiska engagemangen i 
koncernföretagen, detta redovisas i not 33 på sidan 49. 

Förändrade redovisningsprinciper
Ej aktuellt för 2016.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa före-
kommer i not till respektive post i resultaträkningen och/
eller i kassaflödesrapporten. Som jämförelsestörande 
betraktas poster som är sällan förekommande och över-
stiger 5 Mkr.

Ej aktuellt för 2016.

Intäkter 
Skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter base-
ras på SKL:s decemberprognos i enlighet med RKR 4.2. 

Tilläggsupplysningar och noter, 
koncernen och kommunen
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Övriga intäkter
Investeringsbidrag och anslutningsav-
gifter tas upp som en förutbetald intäkt 
och redovisas bland långsiktiga skulder 
och periodiseras över anläggningens 
nyttjandeperiod. Anslutningsavgifter 
för vatten och avlopp intäktsförs i takt 
med att gjorda investeringar i lednings-
nätet avskrivs (50 år). 

Statsbidrag
Riktade statsbidrag avser bidrag som 
är avsedda för en bestämd verksamhet 
och kräver en motprestation. Riktade 
statsbidrag ska enligt RKR 18.1 perio-
diseras till den period där kostnaderna 
som statsbidraget avser är bokförda. 
Generella statsbidrag, ej specialdestine-
rade bidrag såsom kommunalekono-
misk utjämning, ska enligt RKR 18.1 i 
normalfallet redovisas enligt kontant-
metoden. Det under 2015 erhållna 
statsbidraget för flyktingsituationen 
om 14,9 Mkr är dock ett undantag 
från denna regel. Med hänvisning till 
bidragsgivarens uttryckliga avsikt att 
bidraget avser inkomståren 2015 och 
2016 anser RKR att det är rimligt att 
det aktuella bidraget ej hanteras enligt 
kontantprincipen utan kan hanteras 
som en periodisering. Statsbidraget har 
under 2015 och 2016 intäktsförts i sin 
helhet.

Kostnader 
Avskrivningar 
För att inköp av en tillgång skall räknas 
som en anläggningstillgång krävs en 
varaktighet på minst tre år och att 
inköpsvärdet överstiger ½ prisbasbas-
belopp. 

Avskrivning av materiella anlägg-
ningstillgångar görs för den tid som 
återspeglar den beräknade nyttjan-
deperioden. På tillgångar i form av 
mark, konst och pågående arbeten görs 
emellertid inga avskrivningar. 

Avskrivningstider 
För maskiner och inventarier tillämpas 
huvudsakligen en livslängd på 5 eller 
10 år. Tekniska anläggningar skrivs 
av på 20, 25, 33 och 50 år. Dotterbo-
lagskoncernen tillämpar motsvarande 
avskrivningstider som kommunen gäl-

lande maskiner och inventarier. Vidare 
tillämpar dotterbolagen en avskriv-
ningsperiod för verksamhetsfastigheter 
uppgående till 67 år (15% per år). 
Bostadsfastigheter skrivs av på 100 år. 

Avskrivningsmetod
Linjär avskrivning tillämpas, dvs. lika 
stora belopp varje år. Till grund för av-
skrivning ligger ursprungligt anskaff-
ningsvärde. Avskrivning påbörjas året 
efter färdigställande.

För tillgångar med märkbara identi-
fierbara komponenter har kompo-
nentavskrivning tillämpats. 

Nedskrivning 
Kommunen - enligt RKR 19 föreligger 
nedskrivningsbehov då tillgången ej 
längre nyttjas eller kan nyttjas. Samtliga 
fastighetsobjekt nyttjas i verksamheten 
varför inget nedskrivningsbehov före-
ligger. Tidigare gjorda nedskrivningar i 
kommunen har prövats i enlighet med 
RKR 19. 

Koncernen – vid varje balansdag 
bedöms om det finns någon indikation 
på att tillgångarnas värde är lägre än 
dess redovisade värde. Om en sådan 
indikation finns beräknas tillgångens 
återvinningsvärde. Återvinningsvärdet 
är det högsta av verkligt värde med 

avdrag för försäljningskostnader och 
nyttjandevärde. Bolagen använder en 
extern värderingsmall som beaktar den 
lokala marknaden baserat på fastig-
heternas bedömda driftskostnader 
på lång sikt. En tidigare nedskrivning 
återförs endast om de skäl som låg 
till grund för beräkningen av återvin-
ningsvärdet vid den senaste nedskriv-
ningen har förändrats. För 2016 har 
inga nedskrivningsbehov identifierats 
och ingen tidigare nedskrivning har 
återförts. 

Lånekostnader 
Vid redovisning av lånekostnader 
tillämpar kommunen huvudmetoden 
enligt RKR 15.1, det vill säga att alla 
ränteutgifter kostnadsförs på hänförlig 
period. Inga ränteutgifter aktiveras i 
balansräkningen som investeringsut-
gift.

Gränsdragning mellan kostnad 
och investering 
Tillgångar avsedda för stadigvarande 
bruk eller innehav med en nyttjan-
deperiod om minst 3 år klassificeras 
som anläggningstillgång om beloppet 
överstiger gränsen för mindre värde. 
Gränsen för mindre värde har satts 
till 0,5 prisbasbelopp, dvs. 22 150 kr 
för år 2016 och gäller som gemensam 
gräns för materiella och immateriella 
tillgångar. 

Finansiella tillgångar
Kommunens pensionsmedelsportfölj 
är klassificerad som omsättningstill-
gång. Portföljens förvaltning regleras 
i av kommunfullmäktige antaget 
reglemente. 

Anläggningstillgångar 
Anskaffningsvärde 
Investeringsbidrag och anslutningsav-
gifter tas upp som en förutbetald intäkt 
och redovisas bland långsiktiga skulder 
och periodiseras över anläggningens 
nyttjandeperiod.

Komponenter/avskriv-
ningstid 2016-12-31
Slitlager 15 år

Bindlager 30 år

Grundarbete/mark oändlig

Belysningsfundament 30 år

Belysning – armatur 10 år

Lekutrustning 10 år

Vägräcken/skyltar 15 år

Egna entreprenadkostnader 3 år

Markanläggning 20 år

Ledningsnät 50 år

Maskiner/skrapsystem 10 år

Pumpar/ventiler 15 år

Galler 15 år

Skalskydd 20 år

UV-ljus 15 år

Borror/brunnar 10 år

Rör 20 år

Maskiner 25 år

Luftningstorn 15 år

Fiberdragning 10 år
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Noter
1. Verksamhetens intäkter 

Koncernen Kommunen

Tusentals kronor 2016 2015 2016 2015

Bidrag från staten och statliga 
myndigheter 106 909 48 797 106 909 48 797

Övriga bidrag 34 784 29 391 34 784 29 391

Konsumtionsavgifter 27 119 18 849 27 119 21 199

Barnomsorgsavgifter 11 670 10 782 11 670 10 782

Äldreomsorgsavgifter 4 670 4 421 4 670 4 421

Övriga avgifter 6 099 6 055 6 099 5 555

Hyror och arrenden 34 349 35 609 9 941 9 648

Försäljning av verksamhet och 
entreprenad 26 043 21 728 26 043 21 802

Realisationsvinster exploatering 2 835 300 2 835 300

Övriga intäkter 11 460 20 843 8 518 14 900

Summa 265 938 196 775 238 588 166 795

2. Jämförelsestörande poster 
         Koncernen          Kommunen

Tusentals kronor 2016 2015 2016 2015

Återbetalning avtalsförsäkrings-
premier, år 2004 0 5 101 0 5 101

Summa 0 5 101 0 5 101

Under år 2015 erhöll kommunen återbetalning av medel 
för år 2004 gällande avtalsgruppsjukförsäkring och av-
giftsbefrielseförsäkring uppgående till 5,1 Mkr. 

3. Verksamhetens kostnader
         Koncernen          Kommunen

Tusentals kronor 2016 2015 2016 2015

Personalkostnader -586 050 -522 999 -573 945 -511 863

Interkommunala ersättningar -47 979 -48 021 -47 979 -48 021

Köp övrig pedagogisk verksamhet -43 879 -45 857 -43 879 -45 857

Köp extern vård och omsorg samt 
färdtjänst -69 400 -46 229 -69 400 -46 229

Köp övrig huvudverksamhet -24 935 -23 202 -24 935 -23 202

Lokalkostnader inklusive 
underhåll -46 119 -46 163 -82 169 -79 449

Bidrag och transfereringar -27 881 -28 621 -27 881 -28 621

Material och förbrukningsartiklar -40 872 -33 923 -38 100 -32 934

Konsultkostnader, övriga främ-
mande tjänster -17 447 -13 625 -16 468 -13 291

Övrigt -60 547 -36 761 -50 221 -36 185

Summa -965 109 -845 401 -974 977 -865 652

Medfinansiering till statlig infrastruktur 
Kommunen har under år 2014 betalat ut ett 

medfinansieringsbidrag till statlig infrastruktur för 
nytt tågstopp i Kvidinge, uppgående till totalt 17,6 
Mkr. I enlighet med RKR 6.2 redovisas bidraget som 
en tillgång i balansräkningen och upplöses under 25 
år. Upplösning är påbörjad år 2012. En korrigering är 
gjord av tidigare tillgångsfört medfinansieringsbidrag 
utifrån faktiskt utbetalt belopp. Ackumulerad upplös-
ning är korrigerad för att matcha faktiskt utbetalt 
belopp.

Exploateringsredovisning 
Exploateringsprojekt, gator och parker redovisas 
via investeringsredovisningen och klassificeras som 
anläggningstillgångar. Större områden där exploate-
ring har påbörjats redovisas på konton för pågående 
arbeten.

Inköp av tomtmark med avsikt att försäljas 
redovisas som omsättningstillgång medan inköp 
av mark som innehas för en obestämd användning 
redovisas som anläggningstillgång.

Pensioner
Pensionsförpliktelser för anställda i kommunen är 
beräknade enligt RIPS07. Pensionsåtaganden för 
anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen 
redovisas enligt BFN K3.

Den särskilda löneskatten på samtliga pensions-
kostnader uppgår till 24,26%, vilken i enlighet med 
RKR 17 har periodiserats och belastar pensionsskul-
den.

Visstidsförordnanden för politiker som ger rätt till 
särskild avtalspension redovisas som avsättning när 
det är troligt att de kommer leda till utbetalningar. Av-
tal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. 
I pensionsskulden ingår av KPA pension värderad 
ålderspension och pension till efterlevande uppgående 
till 2,3 Mkr exklusive löneskatt.

RIPS07 står 
Riktlinjer 
för beräk-
ning av 
pensions-
skuld 2007



4. Avskrivningar
         Koncernen          Kommunen

Tusentals kronor 2016 2015 2016 2015

Avskrivningar Åstorps kommun, 
immateriella anläggningar -123 -120 -123 -120

Avskrivningar Åstorps kommun, 
byggnader/anläggningar -8 185 -7 052 -8 185 -7 052

Avskrivningar Åstorps kommun, 
maskiner/inventarier -12 515 -12 138 -12 515 -12 138

Avskrivningar BFAB-koncernen, 
byggnader/anläggningar -21 641 -21 270 0 0

Avskrivningar BFAB-koncernen, 
maskiner/inventarier -2 224 -2 457 0 0

Nedskrivningar 0 -14 845 0 0

Återföring övervärde koncern-
förvärv 1 119 1 119 0 0

Summa -43 569 -56 763 -20 823 -19 310

5. Skatteintäkter
         Koncernen          Kommunen

Tusentals kronor 2016 2015 2016 2015

Preliminära kommunalskat-
temedel 534 348 510 443 534 348 510 443

Slutavräkning 2016, prognos 634 -1 153 634 -1 153

Slutavräkning 2015, prognos -3 124 0 -3 124 0

Slutavräkning 2014, slutlig 0 646 0 646

Summa 531 858 509 936 531 858 509 936

6. Generella statsbidrag och utjämning
         Koncernen          Kommunen

Tusentals kronor 2016 2015 2016 2015

Kommunal fastighetsavgift 26 251 25 509 26 251 25 509

Inkomstutjämningsbidrag 212 217 197 415 212 217 197 415

Kostnadsutjämningsbidrag 14 318 14 993 14 318 14 993

Regleringsbidrag -519 582 -519 582

Regleringsavgift 0 0 0 0

Strukturbidrag 0 1 562 0 1 562

Införandebidrag 0 1 322 0 1 322

Utjämningsavgift LSS -18 715 -13 006 -18 715 -13 006

Generella bidrag från staten 10 711 0 10 711 0

Summa 244 263 228 377 244 263 228 377

7. Finansiella intäkter
         Koncernen          Kommunen

Tusentals kronor 2016 2015 2016 2015

Ränteintäkter utlämnade lån 0 0 1 639 2 832

Bankräntor 0 26 0 26

Övriga ränteintäkter 107 311 35 252

Ränteintäkter kapitalförvaltning 407 472 407 472

Värdeöverföring - bolagen 0 0 3 000 0

Övriga finansiella intäkter 645 112 3 662 113

Summa 1 159 921 5 743 3 695

8. Finansiella kostnader
         Koncernen          Kommunen

Tusentals kronor 2016 2015 2016 2015

Räntekostnader långfristiga 
krediter -1 925 -6 754 -5 034 -6 027

Finansiella kostnader förändring 
pensionsskuld -1 596 -2 316 -1 596 -2 316

Övriga finansiella kostnader -258 -207 -258 -207

Summa -3 779 -9 277 -6 888 -8 550

9. Jämförelsestörande poster
         Koncernen          Kommunen

Tusentals kronor 2016 2015 2016 2015

Realisationsvinst 
kapitalförvaltning 0 0 0 0

Sänkning RIPS-ränta i 
pensionsskuldberäkning 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0

10. Immateriella anläggningstillgångar
         Koncernen          Kommunen

Tusentals kronor 2016 2015 2016 2015

Ackumulerat anskaffningsvärde 

Ingående anskaffningsvärde 616 601 616 601

Årets investeringar 4 000 15 4 000 15

Årets försäljningar 0 0 0 0

Summa 4 616 616 4 616 616

Ackumulerade avskrivningar 
enligt plan 

Ingående avskrivningar -346 -212 -346 -318

Årets försäljningar 0 0 0 0

Årets avskrivningar -3 -14 -3 -28

Summa -349 -226 -349 -346

Planenligt restvärde vid årets slut 4 267 390 4 267 390
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11. Mark, byggnader & tekniska anläggningar
         Koncernen          Kommunen

Tusentals kronor 2016 2015 2016 2015

Ackumulerat anskaffningsvärde 

Ingående anskaffningsvärde 1 142 414 1 112 697 298 646 277 630

Avgår övervärde koncernförvärv -101 232 -101 232 0 0

Omklassificeringar 0 0 0 0

Årets investeringar 87 732 33 090 77 707 23 435

Årets försäljningar -886 -3 373 -422 -2 419

Summa 1 128 028 1 041 182 375 931 298 646

Ackumulerade avskrivningar 
enligt plan 

Ingående avskrivningar -302 351 -261 626 -96 255 -91 614

Avgår övervärde koncernförvärv 19 547 18 428 0 0

Årets försäljningar 463 2 419 422 2 419

Årets avskrivningar -29 878 -28 301 -8 212 -7 060

Årets nedskrivningar 0 -14 843 0 0

Årets återföring övervärde 
koncernförvärv 1 119 1 119 0 0

Summa -311 100 -282 804 -104 045 -96 255

Planenligt restvärde vid årets slut 816 928 758 378 271 886 202 391

12. Maskiner och inventarier
         Koncernen          Kommunen

Tusentals kronor 2016 2015 2016 2015

Ackumulerat anskaffningsvärde 

Ingående anskaffningsvärde 244 707 232 394 203 816 193 298

Omklassificeringar 0 0 0 0

Årets investeringar 17 395 12 386 15 536 10 571

Årets försäljningar -585 -73 -200 -53

Summa 261 517 244 707 219 152 203 816

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Ingående avskrivningar -171 503 -156 929 -144 881 -132 764

Ingående nedskrivningar 0 0 0 0

Årets försäljningar 359 53 200 53

Årets avskrivningar -14 412 -14 627 -12 186 -12 170

Årets nedskrivningar 0 0 0 0

Summa -185 556 -171 503 -156 867 -144 881

Planenligt restvärde vid årets slut 75 961 73 204 62 285 58 935

13. Pågående nyanläggningar
         Koncernen          Kommunen

Tusentals kronor 2016 2015 2016 2015

Ingående anskaffningsvärde 71 557 53 892 60 579 50 320

Påbörjade under året 16 315 32 314 4 275 22 252

Avslutade under året -53 819 -14 649 -53 069 -11 993

Utrangeringar 0 0 0 0

Summa 34 053 71 557 11 785 60 579

14. Aktier och andelar i dotterföretag
Posten består i sin helhet av kommunens ägda aktier i Björnekulla 
Fastighets AB (BFAB), vilket uppgår till 4 000 aktier à nominellt 10 
000 kr. Kommunens ägarandel är 100%.

15. Andra aktier och andelar

Koncernen Kommunen

Tusentals kronor 2016 2015 2016 2015

Aktier 

SKL Kommentus AB 2 2 2 2

Nordvästra Skånes Renhållnings AB 345 345 345 345

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 639 639 639 639

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 1 000 1 000 1 000 1 000

Summa 1 986 1 986 1 986 1 986

Andelar 

Kvidinge Folkets Hus 22 22 22 22

Kommuninvest 1 676 1 676 1 676 1 676

Björnekulla Utvecklings AB 0 0 0 0

Summa 1 698 1 698 1 698 1 698

Totalsumma andra aktier och andelar 3 684 3 684 3 684 3 684

16. Långfristiga fordringar på dotterföretag
         Koncernen          Kommunen

Tusentals kronor 2016 2015 2016 2015

Björnekulla Fastighets AB 0 0 204 436 209 777

AB Kvidingebyggen 0 0 125 478 128 469

Björnekulla IT AB 0 0 4 070 4 408

Summa 0 0 333 984 342 654

Samtliga fordringar på dotterföretag enligt ovan är räntebärande.

17. Övriga långfristiga fordringar

         Koncernen          Kommunen

Tusentals kronor 2016 2015 2016 2015

Förlagslån Kommuninvest ekonomisk 
förening 2 200 2 200 2 200 2 200

Uppskjuten skattefordran 1 458 227 0 0

Summa 3 658 2 427 2 200 2 200

Uppskjuten skattefordran i kommunkoncernen avser beräknad 
fordran för reduktion av framtida skatter

18. Bidrag till statlig infrastruktur
         Koncernen          Kommunen

Tusentals kronor 2015 2014 2015 2014

Ackumulerat bidrag till statlig infrastruktur 

Ingående bidrag till statlig infra-
struktur 17 646 17 646 17 646 17 646

Summa 17 646 17 646 17 646 17 646
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Ackumulerad upplösning 

Ingående ackumulerad upplösning -2 823 -2 117 -2 823 -2 117

Årets upplösning med 1/25 -706 -706 -706 -706

Summa -3 529 -2 823 -3 529 -2 823

Bidrag till statlig infrastruktur 14 117 14 823 14 117 14 823
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19. Förråd och exploateringsmark
Förråd är värderad till anskaffningsvärde utan avdrag för inkurans. 
Någon särskild bedömning enligt lägsta värdets principhar ej gjorts, 
då värdet är ringa och omsättningshastigheten i kommunens för-
råd är stor. Dotterbolagens förråd är dock värderade enligt lägsta 
värdets princip.

Exploateringsmark värderas till anskaffningsvärde. I allmänhet 
är marken anskaffad till lägre pris än bedömt marknadsvärde.

20. Kortfristiga fordringar på dotterföretag
          Koncernen          Kommunen

Tusentals kronor 2016 2015 2016 2015

Björnekulla Fastighets AB 0 0 5 421 5 344

AB Kvidingebyggen 0 0 3 173 3 013

Björnekulla IT AB 0 0 338 338

Summa 0 0 8 932 8 695

Fordringar på dotterbolag består av kortfristig del av utlåning (8 
669 tkr) samt kundfordringar (263 tkr). Kundfordringarna är icke 
räntebärande.

21. Övriga kortfristiga fordringar
         Koncernen          Kommunen

Tusentals kronor 2016 2015 2016 2015

Kundfordringar inklusive 
värdereglering 

9 601 10 423 9 099 10 423

Moms 9 502 8 484 9 360 8 285

Avräkning skattemyndigheten 13 969 13 067 13 969 13 055

Statsbidragsfordringar 791 640 791 640

Övrigt 2 671 2 339 2 637 1 269

Summa 36 534 34 953 35 856 33 672

För kundfordringar görs individuell prövning av utestående for-
drans värde. Förlustreservering görs för fordringar som kan befaras 
osäkra.

22. Kortfristiga placeringar
         Koncernen          Kommunen

Tusentals kronor 2016 2015 2016 2015

Anskaffningsvärden obligationsportfölj 15 140 15 136 15 140 15 136

Ackumulerad nedskrivning -135 -21 -135 -21

Återförd nedskrivning 0 0 0 0

Anskaffningsvärde efter nedskrivning 15 005 15 115 15 005 15 115

Medel som ej placerats 764 303 764 303

Summa 15 769 15 418 15 769 15 418

Markndadsvärde portfölj exkl 
upplupen kupongränta 14 923 15 123 14 923 15 123

23. Eget kapital 
         Koncernen          Kommunen

Tusentals kronor 2016 2015 2016 2015

Ingående värde 290 129 264 110 298 539 281 775

Årets resultat 26 042 26 019 13 055 16 764

Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0

Justering avrundning 0 0 0 0

Summa 316 171 290 129 311 594 298 539

varav pensionsreservering 42 000 42 000 42 000 42 000

Tusentals kronor 2016 2015 2016 2015

övervärde fastighetsförvärv BFAB -82 802 -83 920 0 0

realisationsförlust koncernförvärv 2 235 2 235 0 0

Pensionsreservering åsyftar reservering gjord i tidigare balans-
kravsutredningar för mötande av framtida ökade pensionskostnader.
Det övervärde som uppstod i samband med att BFAB förvärvade 
kommunens verksamhetsfastigheter 1997-1998 samt det övervärde 
som uppstod dels i samband med att kommunen sålde kvarteret 
Astern till AB Kvidingebyggen 2001och dels i samband med att 
kommunen köpte fastigheter från AB Kvidingebyggen 2006, har 
eliminerats bort från den sammanställda redovisningen.

24. Pensioner intjänade före 1998
         Koncernen          Kommunen

Tusentals kronor 2016 2015 2016 2015

Ingående avsättning inklusive sär-
skild löneskatt 126 405 131 020 126 405 131 020

Förpliktelsen minskad genom 
försäkring 0 0 0 0

Pensionsutbetalningar -6 293 -6 349 -6 293 -6 349

Ränte- och basbeloppuppräkningar 1 268 1 837 1 268 1 837

Sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 0

Ändringar av försäkringstekniska 
grunder 0 0 0 0

Bromsen 0 0 0 0

Övrigt -334 798 -334 798

Förändring av löneskatt, 24,26% -1 300 -901 -1 300 -901

Utgående avsättning inklusive 
särskild lönseksatt 119 746 126 405 119 746 126 405

Aktualiseringsgrad 96,0% 96,0% 96,0% 96,0%

Utgående överskottsmedel uppgår per 2016-12-31 till 6,7 Mkr.
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25. Pensioner intjänade efter 1998
         Koncernen          Kommunen

Tusentals kronor 2016 2015 2016 2015

Ingående avsättning inklusive sär-
skild löneskatt 4 531 3 947 4 531 3 947

Förpliktelsen minskad genom 
försäkring 0 0 0 0

Pensionsutbetalningar -106 -143 -106 -143

Nyintjänad pension 12 238 12 238

Ränte- och basbeloppuppräkningar 17 27 17 27

Sänkning av diskonteringsräntan 0 0 0 0

Ändringar av försäkringstekniska 
grunder 0 0 0 0

Ålderspension 325 345 325 345

Pension till efterlevande 0 0 0 0

Övrigt -12 2 -12 2

Förändring av löneskatt, 24,26% 43 115 43 115

Utgående avsättning inklusive 
särskild lönesksatt 4 810 4 531 4 810 4 531

Aktualiseringsgrad 96,0% 96,0% 96,0% 96,0%

26. Övriga avsättningar
         Koncernen          Kommunen

Tusentals kronor 2016 2015 2016 2015

Avsättning deponi Norra Vallgatan 7 258 3 208 7 258 3 208

Övriga avsättningar 6 255 33 9 125 0

Summa 13 513 3 241 16 383 3 208

27. Långfristiga skulder
         Koncernen          Kommunen

Tusentals kronor 2016 2015 2016 2015

Anläggningslån 496 922 497 606 260 079 260 079

Varav kortfristig del 0 -342 0 0

Delsumma 496 922 497 264 260 079 260 079

Långfristig skuld VA-kollektivet 2 622 11269 2 622 11269

Skuld investeringsbidrag 8 116 6958 8 116 6958

Förskottsbetalda anslutningsav-
gifter VA 26 072 26 157 26 072 26 157

Summa 533 732 541 648 296 889 304 463

 

28. Kortfristiga skulder till dotterföretag
         Koncernen          Kommunen

Tusentals kronor 2016 2015 2016 2015

Björnekulla Fastighets AB 0 0 8 584 3 881

AB Kvidingebyggen 0 0 71 63

Björnekulla IT AB 0 0 0 10

Summa 0 0 8 655 3 954

Kortfristiga skulder till dotterföretag består i sin helhet av icke rän-
tebärande leverantörsskulder.

29. Checkräkningskredit
         Koncernen          Kommunen

Tusentals kronor 2016 2015 2016 2015

Ej utnyttjad limit 30 000 30 000 25 000 25 000

Utnyttjad kredit 0 0 0 0

Utnyttjade medel inom kom-
munkoncern 0 0 0 0

Summa limit 30 000 30 000 25 000 25 000

Åstorps kommunkoncern har ett koncernkonto, med kommunen 
som huvudkontohavare. Totalt har koncernen en beviljad kredit om 
30 Mkr, av denna kan kommunen utnyttja 25 Mkr och dotterbolags-
koncernen 5 Mkr. Per 2016-12-31 nyttjade kommunen ej medel från 
checkkrediten.

30. Övriga kortfristiga skulder
         Koncernen          Kommunen

Tusentals kronor 2016 2015 2016 2015

Anställdas skatter 19 047 15 118 8 967 7 585

Skulder till staten 374 352 374 352

Moms 452 4 362 452 1 058

Övrigt 342 992 0 214

Summa 20 215 20 824 9 793 9 209

31. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
         Koncernen          Kommunen

Tusentals kronor 2016 2015 2016 2015

Upplupna löner 30 551 28 190 30 050 27 538

Avgiftsbestämd ålderpension 19 091 17 267 19 091 17 267

Upplupna sociala avgifter 34 038 31 153 33 530 30 706

Förutbetalda intäkter 15 436 31 669 15 436 31 669

Upplupna kostnader 7 371 18 888 7 371 18 888

Förutbetalda skatteintäkter 1 844 402 1 844 402

Övrigt 6 652 1 623 976 1 614

Summa 114 983 129 192 108 298 128 084

MARKNADSVÄRDEN RÄNTESWAPPAR

         Koncernen          Kommunen

Tusentals kronor 2016 2015 2016 2015

Säkrad låneskuld 96 000 96 000 96 000 96 000

Marknadsvärde ränteswappar -6 380 -9 946 -6 380 -9 946

UPPGIFTER OM LÅN I BANKER OCH KREDITINSTITUT

         Koncernen          Kommunen

Tusentals kronor 2016 2015 2016 2015

Genomsnittlig ränta 1,08% 1,18% 1,91% 2,32%

Lån som förfaller inom 

1 år 61 925 55 342 53 000 55 000

2-3 år 169 928 180 763 152 079 180 079

3-5 år 72 593 261 159 55 000 25 000

5 år- 192 476 0 0 0
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32. Borgens- & övriga ansvarsförbindelser
         Koncernen          Kommunen

Tusentals kronor 2016 2015 2016 2015

Egna hem 

SBAB 0 31 0 31

Boverket 0 0 0 0

AB Balken Finans 0 0 0 0

Summa 0 31 0 31

Övriga förpliktelser 

Nordvästra Skånes Renhållning 
AB, enligt konsortialavtal 24 692 24 269 24 692 24 269

Nordvästra Skånes Renhållning 
AB, varav utnyttjat 8 280 8 280 8 280 8 280

Kvidinge Folkets hus (Swedbank) 103 115 103 115

Åstorps Björnboulare (Swed-
bank) 467 507 467 507

Åstorps Ryttarförening (Swed-
bank) 2 073 2 163 2 073 2 163

Fastigo 135 135 0 0

Summa 35 750 35 469 35 615 35 334

Totalt förpliktelser 35 750 35 500 35 615 35 365

Kommunen redovisar Nordvästra Skånes Renhållnings AB:s förpliktelser 
efter vad som är garanterat enligt konsortialavtal (24 692 tkr) samt utnyttjad 
låneskuld vid årsskifte (8 280 tkr).

33. Koncerninterna förhållanden
Se tabellen nederst på sidan.

34. Kommuninvest i Sverige AB 
Åstorps kommun har i juni 1997, förnyat 2009, ingått en solidarisk borgen 
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande 
och framtida förpliktelser. Samtliga 286 kommuner som per 2016-12-31 var 
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 
borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening 
har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. 

Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken 
på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest 
i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas 
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Åstorp kommuns 
ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-12-
31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091 313 

278 kronor och totala tillgångar till 338 153 308 936 kronor. 
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 583 304 

405 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 569 446 139 
kronor. 
 

35. Visstidspension
         Koncernen          Kommunen

Tusentals kronor 2016 2015 2016 2015

Ingående visstidspension inklu-
sive särskild löneskatt 2 028 1 699 2 028 1 699

Visstidspension 238 265 238 265

Förändring löneskatt, 24,26% 58 64 58 64

Utgående visstidspension 
inklusive löneskatt 2 324 2 028 2 324 2 028

36. Förändring pensionsskuld
         Koncernen          Kommunen

Tusentals kronor 2016 2015 2016 2015

Förändring pensionsskuld 
fr.o.m. 1998 279 584 279 584

Förändring pensionsskuld före 
1998 -6 659 -4 615 -6 659 -4 615

Summa -6 380 -4 031 -6 380 -4 031

37. Förändring övriga avsättningar 
         Koncernen          Kommunen

Tusentals kronor 2016 2015 2016 2015

Avsättning deponi Norra 
Vallgatan 4 050 3 241 4 050 3 208

Övriga avsättningar 9 425 0 9 125 0

Summa 13 475 3 241 13 175 3 208

38. Övriga ej likviditetspåverkande poster
         Koncernen          Kommunen

Tusentals kronor 2016 2015 2016 2015

Omklassificering anläggning till 
exploateringsmark 0 0 0 0

Avrundning 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0

Ekonomiska engagemang totalt Ägarandel Ägartillskott Borgen Lån

tkr Givare Mottagare Givare Mottagare Givare Mottagare

Kommunen 40,0 236,4 351,3

Björnekulla Fastighets AB 100%  5,5                                                      40,0 236,4 209,8

AB Kvidingebyggen 100% 3,0 128,5

Björnekulla IT AB 100% 2,0 4,4

Björnekulla Utvecklings AB 100% 0,5

Finansiella händelser under år 2015 Ägarandel Försäljning Räntor och borgensavgifter Utdelning

Tusentals kronor Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Givare Mottagare

Kommunen 2,2                                                       73,2 4,6

Björnekulla Fastighets AB 100% 70,3                                                       0,6 4,4 3,0

AB Kvidingebyggen 100% 2,2                                                          1,6 0,2

Björnekulla IT AB 100% 0,7

Björnekulla Utvecklings AB 100%

33. Koncerninterna förhållanden
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Driftsredovisning, kommun

Mkr Budget 
2016

Utfall 
2016

Avvikelse 
2016

Avvikelse 
2015

Avvikelse 
2014

Kommunfullmäktige -1,3 -1,2 0,1 0 -0,2

Valnämnd 0 0 0 0 0

Kommunrevision -0,8 -0,7 0,1 0 -0,1

Kommunstyrelse -5,8 -5,6 0,2 0 0,5

Överförmyndarnämnd -1,2 -1,5 -0,3 -0,4 -

Kommunstyrelseförvaltning -59,1 -59,9 -0,8 -1,7 -4,7

Räddningsnämnd -8,0 -8,0 0,0 0 0,2

Bygg- och miljönämnd -4,4 -4,9 -0,5 0,6 -1,8

Bildningsnämnd -400,2 -396,8 3,4 -0,3 1,5

Kultur- och fritidsnämnd -30,1 -30,0 0,1 0,3 -

Socialnämnd -261,3 -261,7 -0,4 1,0 0,2

Finansiering 787,3 788,1 0,8 5,8 25,8

Extraordinära poster - -4,7 -4,7 -3,7 -0,5

TOTALT 15,1 13,1 -2,0 1,6 21,9

Investeringsredovisning, kommun

Mkr Budget 
2016

Utfall 
2016

Avvikelse 
2016

Avvikelse 
2015

Avvikelse 
2014

Kommunstyrelse (KS) -5,9 0 5,9 5,0 8,3

Kommunstyrelseförvaltning (KSF) -90,8 -38,5 52,3 29,3 15,6

Räddningsnämnd (RTJ) -0,8 -0,7 0,1 0 -5,5

Bygg- och miljönämnd (BMN) -0,4 -0,3 0,1 -0,1 0

Bildningsnämnd (BIN) -7,5 -4,6 2,9 2,4 -6,4

Kultur- och fritidsnämnd (KFN) -3,9 -1,6 2,3 0,6 -1,6

Socialnämnd (SON) -2,7 -1,7 1,0 0 0,7

Finansiering 0 0 0 0 0

TOTALT -112,0 -47,4 64,6 37,2 11,1

Av kommunstyrelseförvaltningens investeringar på 38,5 Mkr består 34 Mkr av tekniska kontorets investeringar.  
Se specifikation på nästa sida.

Nämnder och styrelser
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Specificering av Tekniska kontorets investeringar

Mkr Utfall 
31/12

Budget 
31/12 Avvikelse Ackumu-

lerat utfall

Acku-
mulerad 
budget

TEKNISKA KONTORET - ANSLAGSFINANSIERAD

I101 Asfaltering 1,1 0,8 -0,3 1,1 0,9

I103 Grönstrukturplan 1,0 1,0 0 1,0 1,0

I110 Komplettering GC-vägar 1,5 1,0 -0,5 1,5 1,5

I115 Fordonspark förnyelse 1,4 1,3 -0,1 1,4 1,4

I120 Lekplatser, ombyggnad 0,3 0,3 0 0,3 0,3

I126 Naturlik plantering, gallring 0,3 0,2 -0,1 0,3 0,3

I140 Asfaltering grusvägar 0,4 0,2 -0,2 0,4 0,4

I141 Centrum 2.0 0,2 1,0 0,8 0,2 1,0

I142 Trafiksäkerhetsåtgärder 0,3 0,3 0 0,3 0,3

I143 Östergatan stödmur 0,1 0 -0,1 0,1 0,1

I145 Perslund upprustning 0,9 0 -0,9 0,9 0,9

I169 Ombyggnad gatubelysning 1,0 0,5 -0,5 1,0 0,5

I184 Miljöförbättring Storgatan Kvidinge 2,4 1,2 -1,2 2,4 2,4

Totalt 10,9 7,8 -3,1

TEKNISKA KONTORET - AFFÄRSDRIVANDE

I104 Bjärshög förtätning 0 0 0 0 2,5

I105 Lärkgatan förtätning 0 2,5 2,5 0 2,5

I107 Safirvägen 1,6 0 -1,6 1,6 2,0

I165 Utvidgning Södra industriområdet 0,2 5,0 4,8 4,5 19,5

I102 Högalid, Maglaby, Mårtenstorp 1,7 8,3 6,6 2,2 8,9

I111 Vattenserviser 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2

I112 Avloppsserviser 1,0 1,2 0,2 1,0 1,2

I154 Reningsverk och pumpstationer 7,4 9,5 2,1 7,4 9,5

I156 Vattenverk 3,3 4,7 1,4 3,3 4,7

I157 Sanering av VA-ledningsnätet 5,8 9,6 3,8 5,8 9,6

I171 Kärreberga stugby 1,3 1,3 0 35,6 27,7

I190 Västra Broby avlopp 0 0,2 0,2 0 0,2

Totalt 22,4 42,5 20,1

TEKNISKA KONTORET - EXPLOATERING

E104 Bjärshög 0 0 0 0 5,0

E107 Safirvägen 0,7 0 -0,7 0,9 1,5

E113 Flintstensvägen 0 0 0 2,7 0

E114 Södra industriområdet 0 5,0 5,0 4,8 16,6

E118 Haganäs nya tomter 0 0 0 4,8 5,0

E125 Kvidinge norr 0 0 0 1,2 0

Totalt 0,7 5,0 4,3
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Särredovisning av VA-verksamhet
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar sedan 2009 för den kommunala vatten- och 

avloppsverksamheten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. NSVA är 
gemensamt ägt av dessa sex kommuner. Varje kommun har en lika stor ägarandel, dock ligger ägandet av 
anläggningarna fortfarande kvar i kommunerna.

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan och ska 
bedrivas till självkostnadspris samt ha ett nollresultat. Det innebär att VA-verksamhet inte finansieras av skat-
temedel. Det är kommunfullmäktige i varje kommun som beslutar om investeringsramar och taxor och som 
därmed sätter ramarna för VA-verksamheten.

Anläggningsavgifterna är en engångsavgift som ska täcka kostnaderna för anslutning av nya kunder. I vissa 
områden tillämpas särtaxa, efter beslut i kommunfullmäktige.

Brukningsavgifterna ska täcka kostnader för drift av den allmänna vatten- och avloppsverksamheten. De 
ska också täcka kapitalkostnader för investeringar i huvudledningsnät, reningsverk och andra anläggningar. 
De i sin tur påverkas av olika faktorer som exempelvis klimatförändringar, lagkrav och reinvesteringstakt.

Brukningsavgifterna är uppdelade i en rörlig del baserad på vattenförbrukningen och en fast del. Tillsam-
mans står det för varje enskild abonnents del av VA-verksamheten. Totalt fanns det 3 796 abonnenter i kom-
munen den 2016-12-31.

Varje kommun har olika förutsättningar, till exempel ledningslängd per kund, storlek på anläggningar och 
reinvesteringsbehov. Det medför att VA-avgifterna är olika i kommunerna.

RÄKENSKAPER

Totalt finns det 2 vattenverk och 2 reningsverk i kommunen.
Totalt antal meter rörledningsnät 2016 (2015):
Vattenledningar: 200 000 meter (206 000)
Avloppsledningar: 132 000 meter (154 000)
Dagvattenledningar: 148 000 meter (157 000)
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Årets händelser
För dricksvattenverksamheten har bland annat en utred-
ning påbörjats gällande Åstorps kommuns framtida vat-
tenförsörjning och en ny brunn har borrats i Kvidinge. 
Verksamheten med avloppsrening har fortsatt arbetat 
med utredning av eventuellt nytt reningsverk samt un-
derhåll av kommunens reningsverk och pumpstationer. 
De största händelserna har inträffat på verksamheten 
för ledningsnät där Hyllinge drabbades av översväm-
ningar, projektet för utbyggnad av kommunalt avlopp till 
Kärreberga har färdigställts och projektet för utbyggnad 
av kommunalt avlopp till Högalid och Maglaby blivit 
överklagat till Mark- och miljödomstolen.

Resultatet för 2016 uppgår till cirka – 8 570 tkr vilket 
är cirka 10 989 tkr lägre än resultatet 2015. Den största 
skillnaden mellan åren är en avsättning på 8 500 000 kr 
år 2016 för hantering av översvämningsskador. En annan 
post som ökat mellan åren är de externa kostnaderna 
som är cirka 2 312 tkr högre år 2016. Detta beror på att 
NSVA haft högre kostnader för drift och underhåll under 
året samt att en sanering av mark som riskerade att 
förorena dricksvattnet gjorts. Till NSVA har under tiden 
2016-01-01--2016-12-31 betalats cirka 19 Mkr avseende 
direkta och indirekta kostnader inom driftverksamheten 
jämfört med cirka 17 Mkr år 2015.

Totala investeringar i VA-anläggningar under året 
uppgår till cirka 22 Mkr att jämföra med total investe-
ringsbudget som uppgick till cirka 57 Mkr. De största 
avvikelserna avser Utvidgning av Södra Industriområdet 
där beslut inväntas från Länsstyrelsen för dagvattendam-
mar samt utbyggnad av kommunalt avlopp till Högalid 
och Maglaby där projektet som sagt blivit överklagat. För 
mer information om investeringarna se sidan 51. 

Av de externa intäkterna kommer cirka 40 % från 
företag och cirka 60 % från privatpersoner. Anläggnings-
avgifterna periodiseras över 50 år för att matcha avskriv-
ningar på ledningsnätet. VA-verksamheten innehar per 

2016-12-31 en skuld till VA-kollektivet om cirka 1,8 Mkr. 
Dessa medel kommer att behövas till kapitalkostnader 
i samband med framtida behov av investeringar bland 
annat reningsverk.

Miljö
Under året har totalt 60 stycken vattenprov avseende 
bakterieanalyser och 52 stycken vattenprov avseende 
kemiska analyser tagits på dricksvattnet i vattenverk, re-
servoarer och rörnät. Av dessa har inget visat på otjänligt 
vatten.

Kommunens reningsverk har följt de gällande villko-
ren för rening men där det ena reningsverket haft vissa 
bekymmer det första halvåret. 

Snittkostnad per kommun

Under året har projektet med att ansluta Kärreberga stugby 
till kommunalt avlopp. Foto: NSVA

Totalt finns det 2 vattenverk och 2 reningsverk i kommunen.
Totalt antal meter rörledningsnät 2016 (2015):
Vattenledningar: 200 000 meter (206 000)
Avloppsledningar: 132 000 meter (154 000)
Dagvattenledningar: 148 000 meter (157 000)
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Resultaträkning (Mkr) Utfall 
2015

Utfall 
2016

Budget 
2016

Budget-
avvikelse

Brukningsavgifter 26,6 27,0 27,6 -0,6

Anläggningsavgifter 11,9 0,5 0 0,5

Periodisering årets anläggningsavgifter -11,9 -0,5 0 -0,5

Periodisering tidigare års anläggningsavgifter 0,3 0,6 0,6 0,0

Övriga intäkter 0,1 0,1 0 0,1

Summa externa intäkter 27,0 27,7 28,2 -0,5

Interna intäkter 1,0 1,1 0 1,1

VERKSAMHETENS INTÄKTER 28,0 28,8 28,2 0,5

Externa kostnader -18,8 -21,1 -21,2 0,1

Interna kostnader -1,4 -1,4 -0,6 -0,8

Avskrivningar -3,5 -4,3 -3,9 -0,4

VERKSAMHETENS KOSTNADER -23,7 -26,8 -25,7 -1,1

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 4,3 2,0 2,5 -0,5

Finansiella intäkter 0,2 0,2 0 0,2

Finansiella kostnader -2,1 -2,3 -2,5 0,2

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 2,4 -0,1 0,0 -0,1

Extraordinära kostnader 0 -8,5 0 -8,5

ÅRETS RESULTAT 2,4 -8,6 0,0 -8,6

Ekonomisk redogörelse
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Balansräkning (Mkr) Utfall 
2015

Utfall 
2016

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 104,7 159,0

Maskiner och inventarier 0,2 0,1

Pågående nyanläggningar 44,5 5,0

Summa anläggningstillgångar 149,4 164,1

Omsättningstillgångar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1,6 1,5

Övriga omsättningstillgångar 41,0* 27,3

Summa omsättningstillgångar 42,6 28,8

SUMMA TILLGÅNGAR 192,0 192,9

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat resultat 8,0 10,4

Årets resultat 2,4 -8,6

Summa eget kapital 10,4 1,8

Skulder

Långfristiga skulder

Lån från Åstorps kommun 149,4 164,1

Investeringsfond 0 0

Förskottsbetalda intäkter från anläggningsavgifter 26,2* 26,1

Summa långfristiga skulder 175,6 190,2

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6,0 0,9

Summa kortfristiga skulder 6,0 0,9

SUMMA SKULDER 181,6 191,1

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 192,0 192,9

* Siffrorna för 2015 avviker mot motsvarande siffror i 
årsredovisningen 2015. 

Gemensamma nyckeltal med kommuner 
i Nordvästra Skåne

Utfall 
2015

Utfall 
2016

Drifts- och underhållskostnad för:

produktion av dricksvatten (kr/levererad m3) 2,24 3,04

behandling av avloppsvatten (kr/behandlad m3) 2,10 2,53

distribution av dricksvatten (kr/levererad m3) 4,60 5,38

distribution av dricksvatten (kr/m vattenledning) 21,38 27,39

avledning av avloppsvatten (kr/avledd m3) 2,20 2,54

avledning av avloppsvatten (kr/m ledning), exkl dagvatten 25,40 30,44

avledning av avloppsvatten (kr/m ledning), inkl 
dagvatten 12,58 14,35

Svinn 29,53 % 27,01 %

Interna kostnader (Mkr) Utfall 
2015

Utfall 
2016

Koncessionsavgift gata 1 000 1 000

Andel Geosecma 40 40

Andel Metria 0 0

Kravverksamhet, inkasso 109 109

Porto fakturor 61 61

Avgifter för autogiro 10 10

Övrigt 34 32

Intern administration 119 119

Underhållsarbete 0 0

Summa interna kostnader 1 373 1 371

Interna poster
I resultatet ingår ett antal interna poster, det vill säga 
intäkter och kostnader som uppstått mellan VA-verk-
samheten och övriga kommunala förvaltningar.

Framtid
De stora utmaningarna inför framtiden är vattenför-
sörjningsfrågan, eventuellt nytt reningsverk samt fort-
satt utbyggnad av kommunalt avlopp på landsbygden. 
Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska 
kommunen ordna vattenförsörjning eller avlopp om 
det finns ett behov med hänsyn till människors hälsa 
eller miljön. Åstorps kommun har därför antagit en 
strategi för vatten och avlopp på landsbygden.
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Kommunfullmäktige
Årets händelser
Kommunfullmäktige är kommunens högsta 
politiska organ och ska besluta i de övergri-
pande frågorna. Dessutom väcker ledamö-
terna förslag genom motioner och ställer 
interpellationer och frågor. Under 2016 har 
kommunfullmäktige hållit totalt 11 sam-
manträden. Kommunfullmäktige presidium 
består av Per-Arne Håkansson (S) som 
ordförande, Anders Larsson (S) som 1:e vice 
ordförande och Richard Mattsson (SD) som 
2:e vice ordförande.

Kommunfullmäktige har under året 
slutbehandlat fyra motioner varav två har 
bifallits, den ena delvis, en har fått avslag 
och en ansetts besvarad. Det har lämnats in 
åtta motioner under året och vid årets slut 
fanns det 15 stycken obesvarade motioner.

Några av besluten som togs i kommunfull-
mäktige under året var:
• Norra Vallgatan, Återställning av Åstorp 

113:154, 113:10
• Motion – ”Införa medborgarförslag i Ås-

torps kommun”
• Bredbandsstrategi för Åstorps kommun
• Avtal om ansvarsfördelning och utveckling 

avseende hälso- och sjukvården i Skåne
• Verksamhetsområde för kommunalt vatten/

spill-/dagvatten. Projekt ”Högalid/Maglaby 
– Nya VA-ledningar”

• Prästamarkens naturreservat – en tätortsnä-
ra lövskogslund

• Dimensionering av Haganässkolan
• Avsiktsförklaring IT-organisation

Resultat (Mkr) 2014 2015 2016
Års-

budget 
2016

Av-
vikelse 
2016

Summa intäkter 0 0 0 0 0

Summa kostnader -1 -1 -1,2 -1,3 0

varav personalkostnader -0,6 -0,6 -0,8 -0,7 -0,1

Summa nettokostnader -1 -1 -1,2 -1,3 0,1

Ekonomisk redogörelse med kommentar

Kommentar
Under kommunfullmäktige finns även kom-
munfullmäktiges presidium och demokra-
tiberedningen. Överskottet är hänförligt till 
lägre sammanträdesarvoden för demokrati-
beredningen samt att SCB:s medborgarun-
dersökning som demokratiberedningen fick 
pengar för inte genomfördes med anledning 
av de låga svarsfrekvenserna.
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Valnämnd
Årets händelser
Valnämnden har ett mellanår och har inte haft några sammanträden. Däremot har valmyndigheten 
hållit i en utbildning inför valet 2018 där valnämnden har varit representerad.

Resultat (Mkr) 2014 2015 2016
Års-

budget 
2016

Av-
vikelse 
2016

Summa intäkter 0,5 0 0 0 0

Summa kostnader -0,6 0 0 0 0

varav personalkostnader -0,5 0 0 0 0

Summa nettokostnader -0,1 0 0 0 0

Ekonomisk redogörelse med kommentar

Kommentar
Valnämnden har en budget på 18 000 kr och av dessa återstår 13 000 kr. 
Kostnader har uppstått i samband med deltagande vid utbildning som 
valmyndigheten höll under hösten.
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Kommunrevision

Årets händelser
Revisionens sammansättning 2016
Revisionen har under året haft samman-
sättningen:
• Bengt Sebring (M) ordf
• Mats Lindskog (L) 1:e vice ordf
• Bengt Joehns (S) 2:e vice ordf
• Harri Rosqvist (SD) ledamot
• Kristoffer Glinka (S) ledamot

Under hösten 2016 har några ur revi-
sionen avgått och revisionen har delvis 
ny besättning inför 2017. Ida Brorsson, 
KPMG, har varit sakkunnigt biträde.

Verksamhet
Totalt har nio granskningar genomförts. 

Revisionen har gjort studiebesök på 
Medelpunkten och Nyvångs reningsverk.

Revisionen har haft möten med kom-
munfullmäktiges presidium, kommun-
styrelsens arbetsutskott, bildningsförvalt-
ningens chef, kommunchef, HR-chef och 
ekonomichef.

Revisionens medlemmar har fördelat 
bevakningen på förvaltningar och bolag.

Revisionsrepresentanter har deltagit i 
möte med revisorer från Skåne Nordväst, 
NSR och NSVA.

Resultat (Mkr) 2014 2015 2016
Års-

budget 
2016

Av-
vikelse 
2016

Summa intäkter 0 0 0 0 0

Summa kostnader -0,9 -0,9 -0,7 -0,8 0,1

varav personalkostnader -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 0,1

Summa nettokostnader -0,9 -0,9 -0,7 -0,8 0,1

Framtid
Revisionen kommer att utföra granskningar av ett antal 
förvaltningar och bolag under 2017. Dessutom kommer de 
obligatoriska granskningarna av delårsbokslut, intern kontroll 
2016, uppföljning av granskningar 2015 och årsbokslutet 2017 
genomföras. Val av förvaltnings- och bolagsgranskningar kom-
mer att avspegla mål, beslut och riktlinjer som kommunfull-
mäktige fastställt.

Ekonomisk redogörelse med kommentar

Granskningsrapporter
2016-01 Kommunala vägar
2016-02 Kommunens redovisningssystem
2016-03 Insatser för elever i behov av särskilt stöd
2016-04 Kommunens HR-funktion
2016-05 Bemanning inom särskilt boende och larmpatrull
2016-06 Delårsbokslut 2016-07-31
2016-08 Intern kontroll 2016
2016-09 Årsbokslut 2016



VERKSAMHETER VERKSAMHETER SID 39SID 29

K
om

m
unstyrelse

SID 59

Kommunstyrelse

Årets händelser
Kommunstyrelsen är kommunkoncer-
nens ledande politiska förvaltnings-
organ. Den har ansvar för hela kom-
munkoncernens utveckling av ekonomi 
och verksamhet, styrelsen bereder även 
ärenden inför kommunfullmäktiges be-
slut. Styrelsen har en uppsiktskyldighet 
som utöver den traditionella nämnds- 
och förvaltningsorganisationen, också 
innefattar kommunens hel- och delägda 
bolag.

Kommunstyrelsens egen förvaltning 
omfattar central administration, stra-
tegiska funktioner, tekniska kontoret, 
arbetsmarknadsenheten, IT-enheten 
och kostenheten. Kommunstyrelsen 
har under 2016 haft 12 sammanträ-
den. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
har genomfört 22 sammanträden och 
kommunstyrelsens personalutskott har 
genomfört 10 sammanträden. Till kom-
munstyrelsen hör även pensionärsrådet, 
handikapprådet och folkhälsorådet samt 
det lokala brottförebyggande rådet.

Årets viktigaste händelser 
Några av de viktigaste besluten som under 
året togs i kommunstyrelsen var:
• Optionsavtal gällande villatomter i 

Kvidinge
• Söderåsensamarbete och avsikts-

förklaring
• Stigande grundvattenproblem i Hyllinge
• Fullmakt för NSVA att söka miljötill-

stånd för Nyvångs reningsverk
• Inköp av fastigheten Nyvång 1:317

Resultat (Mkr) 2014 2015 2016
Års-

budget 
2016

Av-
vikelse 
2016

Summa intäkter 0 0 0 0 0

Summa kostnader -2,8 -5,8 -5,6 -5,8 0,2

varav personalkostnader -1,4 -1,6 -1,7 -1,8 0,1

Summa nettokostnader -2,8 -5,8 -5,6 -5,8 0,2

Ekonomisk redogörelse med kommentar

Kommentar
Kommunstyrelsen har under året genomfört 11 planerade 
sammanträden samt ett extra sammanträde. Utöver detta har 
kommunstyrelsen tillsammans med presidierna från övriga 
nämnder under två dagar arbetat med utvecklingen av kom-
munen genom våra fokusområden och mål.

Det finns flera anledningar till den positiva avvikelsen. 
Handikapprådet har inte haft någon verksamhet under året, 
folkhälsorådet har haft mindre verksamhet under hösten och 
kommunstyrelsen har deltagit på färre kurser och konferenser.

(Mkr)
Utfall 
Helår 
2014

Utfall 
Helår 
2015

Utfall 
Helår 
2016

Års-
budget 
Helår 
2016

Avvikel-
se Helår 

2016

Investeringsinkomst 0 0 0 0 0

Investeringsutgift -22,3 -1,1 0 -5,9 5,9

Nettoinvestering -22,3 -1,1 0 -5,9 5,9

Investeringar 2016
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Överförmyndarnämnd

Årets händelser
Året inleddes med stora oklarheter 
i organisationen bland annat på 
grund av brister i kontinuiteten 
på bemanningssidan, beroende 
på sjukskrivning och vikarier. En 
annan faktor var antalet ärenden 
som ökat på grund av mottagningen 
av ensamkommande barn. 
Överförmyndarnämnden skulle under 
en kort period anordna god man för 
drygt 100 ensamkommande barn. 
Överförmyndarnämnden hade tidigare 
fattat beslut om att tjänstgöringsgraden 
hos handläggaren skulle utökas till 100 %. 

Under våren anställdes en ny 
handläggare som snabbt tillsatte god 
man till samtliga ensamkommande 
barn. Verksamheten styrdes upp och 
vid Länsstyrelsens tillsynskontroll i 
oktober månad framkom att stora 
förbättringar skett i verksamheten och att 
rättssäkerheten nu var godtagbar.

Tillsynen av ställföreträdarskapet har 
genomförts under året. Dock kvarstår 
behov av fortsatt utveckling av området 
kring tillsynsskyldigheten.

Utbetalning och ersättningar 
till ställföreträdare samt kontroll av 
årsräkningar har krävt extra bemanning 
för att lösa dessa uppdrag.

Under hösten skedde byte av 
handläggare. Trots en heltidsanställd 
handläggare är sårbarheten påtaglig vid 
planerad och oplanerad frånvaro.

Resultat (Mkr) 2014 2015 2016
Års-

budget 
2016

Av-
vikelse 
2016

Summa intäkter 0,6 0,5 4,9 0 4,9

Summa kostnader -1,8 -2,0 -6,4 -1,2 -5,2

varav personalkostnader -1,7 -1,9 -5,8 -1,1 -4,7

Summa nettokostnader -1,2 -1,5 -1,5 -1,2 -0,3

Kommentar
Det ekonomiska underskottet härleds till utbetalda arvoden 
utöver budget delvis avseende ärenden som avslutats och som i 
normala fall skulle komma på 2017-års resultat. Dessa kostna-
der är inte återsökningsbara och bidrar därför till underskottet.
Nämndes kostnader överskrids och dessa kostnader beror på 
utbildning för ledamöterna och för extra insatta sammanträ-
den.

Kostnaderna för verksamheten visar också på ett kraftigt 
överskridande i förhållande till budget. En anledning har varit 
den rådande personalsituationen där kostnader för dubbelbe-
manning har varit nödvändig i samband med skifte av hand-
läggare. Extra kostnader har uppstått med anledning av att 
kontorsinventarier har köpts in. Vissa kostnader som överläm-
nats till Migrationsverket har inte godkänts och bidrar därmed 
till underskottet. Kostnader rör tolkersättning och godmanskap 
för unga som hunnit fylla 18 år.

Framtid
Behov av utbildning av god man och förvaltare kvarstår under 
2017 och 2018. Om kommunen kommer att ta emot fler en-
samkommande barn är i dagsläget oklart då flyktingströmmen 
avtagit, åtminstone tillfälligtvis.

Med anledning av den sårbarhet som finns vid planerad och 
oplanerad frånvaro behöver arbetet med att se över verksamhe-
ten fortsätta.

Ekonomisk redogörelse med kommentar
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Fler i arbete och fler i företag
Under året har flera aktiviteter genomförts tillsam-
mans med och för det lokala näringslivet, så som 
företagsbesök och frukostmöten, studiebesök och 
nätverksträffar.

Entreprenörskaféer för alla niondeklassare där 
yrkesverksamma mötte ungdomar är en spännande 
aktivitet för att ge inblick i företagande. En annan 
aktivitet för ungdomar har varit sommarlovsen-
treprenörer, UngDrive för ungdomar upp till 19 år 
som utbildades i affärsidé och säljpitch för att sedan 
starta ett företag att driva under sommaren.

Arbetet med en entreprenörsskola för kvinnligt 
företagande med integrationssyfte planerades och 
i början av 2017 kommer den starta med cirka 40 
deltagare.

Business Club – ett affärsnätverk där cirka 40 
företagare från Åstorp, Helsingborg och Bjuv träffas 
för att göra affärer med varandra och för att skapa 
nätverk för sina verksamheter. För kommunens 
del är det viktigt att delta i detta nätverk för att få 
en direkt förståelse för företagens utmaningar och 
möjligheter.

Arbetsmarknadsenheten har arbetat aktivt med 
att genomföra arbetsträning inom olika kategorier 
bland annat inom jobb- och utvecklingsgarantier. 
Betydande fokus har legat på unga.

Utveckla attraktivt boende
För Destination Söderåsen har en Leaderansökan 
gjorts och pengar blivit tilldelade för att genomföra 
en förstudie av Rekreationsområdet Makadammen.

Kommunen har en stort efterfrågan på villatom-
ter och flera har iordningställts under året.

För att öka kommunens attraktivitet bör arbetet 
med att utveckla det offentliga rummet fortsätta. 
Som ett led i detta har närheten till naturen ökat 
med iordningställandet av det nya naturreservatet 
Prästamarken, centralt i Kvidinge.

Utbyggnad av Södra Industriområdet har fortsatt 
under året med projektering för dagvattendamm 
och i Högalid/Maglaby är projektering klar för ut-
byggnad av kommunalt avlopp.

Uppsamlingen av dagvatten vid deponin Norra 
Vallgatan har utökats under året i väntan på  dom 
från förvaltningsrätten. 

Efterfrågan i att kommunicera mer med mo-
derna verktyg så som digital och rörlig bild har ökat 
likaså att annonsera i fler och nya kanaler så att 
kommunens budskap når ut till invånaren.

För att utveckla servicen till kommunens invå-
nare har arbetet fortsatt med implementering av 
elektroniska kundfakturor.

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre
Att servera näringsrik och god mat är en självklar-
het och en ständig kommunikation förs med verk-
samheterna om kvaliteten. Närodlat och ekologisk 
mat skapar hållbarhet och verksamheten arbetar 
aktivt med dessa frågor.

Fler väljer kommunen som arbetsgivare 
Tidigare har kommunen haft en intern företagshäl-
sovård men under 2016 har en extern leverantör 
upphandlats i form av Previa AB, arbetet kommer 
igång under 2017. Det har även skett en omstruktu-
rering av kommunens arbete med rehabiliterings-
processen för att få bukt med det höga sjuktalet som 
funnits de senast åren och för att kunna förebygga 
såväl korta som långa sjukskrivningar.

Projekt Heltid som norm - önskad sysselsätt-
ningsgrad har fortsatt enligt tidsplan. Från den 31 
oktober kan alla medarbetare inom Socialförvalt-
ningen, som arbetar inom Kommunals avtalsom-
råde, arbeta enligt önskad sysselsättningsgrad.

Kommunens trådlösa nätverk har byggts ut 
och det finns nu fritt i och kring alla kommunens 
lokaler.

Under våren påbörjades en lokalöversyn avse-
ende arbetsmiljön på Kommunhuset och Stations-
huset. Konsultföretaget Tenant & Partners upphand-
lades för att genomföra en förstudie under året.

Ekonomi och förhållningsätt 
Förslag på en ny upphandlings- och inköpsprocess 
har arbetats med för att få en homogen policy för 
alla förvaltningar. Under år 2017 kommer förslag till 
policy och anvisningar att hanteras politiskt.

Under hösten har ett förslag till ny process kring 
kommunens arbete med budget tagits fram och 
under 2017 kommer processen för första gången att 
testas.

Årets händelser 
Kommunstyrelseförvaltningen
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Fem viktiga händelser 2016
• Implementering av att barnperspektivet ska 

beaktas i samtliga tjänsteskrivelser som går 
till politisk behandling

• Utbyggnad av södra industriområdet med 
förlängning och breddning av Bronsgatan/
Parallellvägen

• Utförande av Järnvägsparken vid stationen 
i Åstorp

• Yrkeskaféer för 9:or, Komvux och SFI 
elever har genomförts under hösten

• E-fakturor till kund blev möjligt under 
hösten

Genomförda aktiviteter
Tillsammans med Kronofogden har enhe-
ten för budget- och skuldrådgivning ge-
nomfört två utbildningstillfällen, det ena 
riktade sig till medarbetare som kommer i 
kontakt med överskuldsatta invånare i sitt 
arbete och det andra tillfället riktade sig 
till hyresvärdar för vräkningsförebyggande 
arbete.
Förberedelser inför valet år 2018 har star-
tat med information till tjänstemän och 
förtroendevalda om Val 2018.

En krisledningsövning har genom-
förts med krisledningsnämnden och 

krisledningsstaben. Övningen syftade till 
att belysa de stora byggstenarna i krisled-
ningsarbete generellt och arbetet mellan 
tjänstemän och politiker specifikt.

Inom migration har fokus under året 
främst legat på att ta emot de nyanlända 
som kommunen blivit anvisade av Mig-
rationsverket. Antalet nyanlända och 
egeninflyttade har bland annat lett till 
ett ökat tryck på verksamheterna inom 
utbildningsförvaltningen och socialför-
valtningen.
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1 Kommunstyrelseförvaltningens aktiviteter till fokusområdet 

Fler i arbete och fler företag

Mål, kommunstyrelseförvaltningen

Aktivitet Beskrivning Status
Deltagare som anvisats till 
arbetsmarknadsenheten med 
målsättningen att finna ett 
arbete eller utbildning.

Av de deltagare som anvisats till arbetsmarknadsenheten med målsättningen att finna ett 
arbete eller utbildning skall minst 50% ha uppnått målet när insatsen är avslutad. P

UTFÖRD

Integration Erbjuda SFI undervisning, samhällsorientering, information om arbetsmarknaden, coach-
ning vägledning och praktik. P

UTFÖRD

Nya verksamhetsområden Nya verksamhetsområden håller på att iordningställas på södra industriområdet. Området 
mellan Malmövägen och E4 är aktuellt för nya företagsetableringar. 

ä
PÅBÖRJAD

Kommunfullmäktiges mål:  
Fler unga i åldern 18-24 år ska beredas sysselsättning och få stöd  
i att finna vägar till egen försörjning
Aktivitet Beskrivning Status
Olika projekt Olika projekt ska genomföras för att hjälpa unga människor att hitta sin väg ut i arbetslivet 

eller utbildning. P
UTFÖRD

Kommunfullmäktiges mål:  
Kommuninvånarnas hälsa ska förbättras
Aktivitet Beskrivning Status
Arbetsträning Arbetsmarknadsenheten erbjuder möjlighet till rehabilitering genom anpassad arbetsträ-

ning för att tydliggöra arbetsförmåga och arbetsutbud samt arbetsträning ingående i andra 
program. ä

PÅBÖRJAD

Folkhälsoarbetet Folkhälsoarbetet ska präglas av ett systematiskt och verksamhetsövergripande arbetssätt.

ä
PÅBÖRJAD

Kommunfullmäktiges mål:  
Turistomsättningen i kommunen ska öka
Aktivitet Beskrivning Status
Stärka besöksnäringen Tillsammans med andra kommunala verksamheter utveckla Åstorps möjligheter till en 

stärkt besöksnäring, genom samarbete med andra kommunala verksamheter, näringen och 
föreningar, Söderåskommunerna, Familjen Helsingborg och regionen. Utbudet i Åstorp 
marknadsförs för besökare, press och andra intressenter.

P
UTFÖRD

Kommunfullmäktiges mål:  
Så många som möjligt av kommunens vuxna invånare  
ska försörja sig genom arbete
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Kommunfullmäktiges mål:  
Myndighetsutövning och service mot företagen ska förbättras
Aktivitet Beskrivning Status
Servicemätning Genomförande av servicemätning INSIKT som mäter kommunens myndighetsutövning 

mot företag i ärenden kring brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd 
samt serveringstillstånd. U

UTGÅTT

2 Kommunstyrelseförvaltningens aktiviteter till fokusområdet 

Utveckla attraktivt boende
Kommunfullmäktiges mål:  
Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun

Aktivitet Beskrivning Status
Tillgänglighet, god service 
och hög kvalitet

Verka för att kommunens verksamhet ska präglas av tillgänglighet, god service och hög 
kvalitet.

ä
PÅBÖRJAD

Planläggning Planläggning och igångsättande av arbetet att utveckla näringsverksamheten i centrum av 
kommunen.

ä
PÅBÖRJAD

Nya VA-abonnenter Ansluta nya VA-abonnenter på landsbygden till avloppsnätet.

ä
PÅBÖRJAD

Avloppsreningsverk Upprustningen av Nyvångs avloppsreningsverk.

ä
PÅBÖRJAD

Hög säkerhet mot skador och 
störning

Kommunen ska ha en hög säkerhet mot skador och störningar i den kommunala verksam-
heten med syfte att det ska vara en trygg och säker miljö för kommunens anställda och de 
människor som berörs av kommunens verksamhet. P

UTFÖRD

Marknadsföring, service och 
information

Förbättra och utveckla marknadsföringen av kommunen. Skapa samsyn inom enheten och 
kommunen om kommunens vision och mål. Utveckla kanslienhetens service genom att 
förstärka tillgängligheten och förbättra informationen. ä

PÅBÖRJAD

Vatten från Kvidingetäkten Säkra kommunens vattenförsörjning fram till år 2050 med eget vatten. 

ä
PÅBÖRJAD

Kommunfullmäktiges mål:  
Invånare ska få ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen och dess personal
Rubrik Beskrivning Status
Hög service Arbetssättet ska präglas av en hög servicenivå gentemot medborgare/kund samt ett positivt 

och professionellt bemötande.
ä

PÅBÖRJAD

Kommunfullmäktiges mål:  
Informationen och servicen på kommunens hemsida ska  
vara väl utvecklad och tillgänglig
Aktivitet Beskrivning Status
Kommunens hemsida Kommunens webbplatser ska kontinuerligt uppdateras och hållas informativ. Dessutom ska 

hemsidan vara anpassad till SKL:s mall ”Information för alla”.
ä

PÅBÖRJAD
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Kommunfullmäktiges mål:  
Kommunens invånare ska känna sig trygga i samhället

Aktivitet Beskrivning Status
Folkhälsoperspektiv Folkhälsoperspektivet ska beaktas vid samhällsplanering.

P
UTFÖRD

Förbättra den fysiska miljön 
på allmänna platser

Tekniska kontoret arbetar med att förbättra den fysiska miljön på allmänna platser. För 
närvarande pågår projektet centrum 2.0 där den fysiska miljön i centrum och Perslund 
prioriteras. Tekniska kontoret arbetar med olika projekt för att förbättra trafiksäkerheten. 
Kommunala vägar, gång- och cykelvägar ska ha en bra belysning.

ä
PÅBÖRJAD

Kommunfullmäktiges mål:  
Ett turistmål ska bli ett av Skånes tio mest besökta
Aktivitet Beskrivning Status
Makadammen Fortsatt utveckling av Makadammen

ä
PÅBÖRJAD

3 Kommunstyrelseförvaltningens aktiviteter till fokusområde 

Fler väljer kommunen som arbetsgivare
Kommunfullmäktiges mål:  
Ledare i Åstorps kommun ska ha god ledarkompetens

Aktivitet Beskrivning Status
Ledarforum Kontinuerliga ledarforum ska hållas under året och nya chefer ska få en bra introduktion.

U
UTGÅTT

Kommunfullmäktiges mål:  
Fler ska ges möjlighet till heltid eller önskad tjänstgöringsgrad
Aktivitet Beskrivning Status
Sysselsättningsgrad Sträva efter att bereda möjlighet i verksamheten så att alla medarbetares önskemål om sys-

selsättningsgrad kan tillgodoses. P
UTFÖRD

Kommunfullmäktiges mål:  
Medarbetarna ska trivas och utvecklas i Åstorps kommun
Aktivitet Beskrivning Status
Bra struktur och arbetsru-
tiner

Bra struktur och arbetsrutiner ska finnas så att anställda i Åstorps kommun mår bra och 
trivs.

ä
PÅBÖRJAD

Introduktionsdag Introduktionsdag för alla nyanställda.

P
UTFÖR
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Kommunfullmäktiges mål:  
Medarbetarnas trivsel ska öka genom ett gott samarbete och god kommunikation

Aktivitet Beskrivning Status
Intern kommunikation Den interna kommunikationen ska ha stort fokus så att medarbetarna känner sig väl infor-

merade. P
UTFÖRD

Kommunfullmäktiges mål:  
Helhetssynen och samsynen ska utvecklas hos medarbetare och ledare
Aktivitet Beskrivning Status
Övergripande information 
från ekonomienheten

Samtliga nya arbetsledare får övergripande information från ekonomienheten. Utbildning 
och information hålls kontinuerligt till berörda parter.

ä
PÅBÖRJAD

4 Kommunstyrelseförvaltningens aktiviteter till fokusområde 

Ekonomi och förhållningssätt
Kommunfullmäktiges mål:  
Högst 98% av skatter och bidrag ska användas till verksamhetskostnader

Aktivitet Beskrivning Status
Upphandling Bidra till god hushållning med kommunens resurser genom att följa upp och utvärdera 

genomförda upphandlingar.
ä

PÅBÖRJAD
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Ekonomisk redogörelse med kommentar

(Mkr)
Utfall 
Helår 
2014

Utfall 
Helår 
2015

Utfall 
Helår 
2016

Års-
budget 
Helår 
2016

Avvikel-
se Helår 

2016

Investeringsinkomst 3,9 0 1,3 0 1,3

Investeringsutgift -58,5 -33.8 -39,8 -90,8 51,0

Nettoinvestering -54,6 -33,8 -38,5 -90,8 52,3

Investeringar 2016

Resultat (Mkr) 2014 2015 2016
Års-

budget 
2016

Av-
vikelse 
2016

Summa intäkter 53,5 51,0 68,4 62,3 6,1

Summa kostnader -113,3 -107,2 -128,3 -121,4 -6,9

varav personalkostnader -47,7 -42,3 -51,3 -51,5 0,2

Summa nettokostnader -59,8 -56,2 -59,9 -59,1 -0,8

Kommentar
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar ett negativt re-
sultat på -0,8 Mkr. Största delen av avvikelsen är hänförlig 
till exploateringsverksamheten, då tomtförsäljningen inte 
kunnat utföras enligt den efterfrågan som finns. Anled-
ning till detta är att det saknas planlagd mark till försälj-
ning.

En negativ avvikelse redovisas också för lokalvården. 
Denna är uppdelad på respektive förvaltning och det är 
svårt att få synergieffekter. Lokalvården bör bli föremål för 
en genomlysning för att optimera resursanvändningen.

En negativ avvikelse redovisas också för HRSC, HR 
Servicecenter. I samband med att kommunen valde att gå 
in i samarbetet HR-servicecenter gjordes en beräkning 
över de dåvarande kostnaderna för lönehanteringen och 
överenskommelse träffades om att ersättningen som res-
pektive kommun betalar ska baseras på utförda tjänster 
enligt självkostnadsprincipen.

HRSC ska genomföra tillräckliga effektiviserings- och 
harmoniseringseffekter som ska komma alla de samver-
kande kommunerna till del, men de rationaliseringar i 
hanteringen som vidtagits för att minska kostnaden har 
inte varit tillräckliga.

Kommentar 
Investeringsredovisningen har en positiv avvikelse på 
drygt 50 Mkr. Denna avvikelse härrör främst från Tekniska 
kontoret och tre projekt som avviker från budget.

Södra Industriområdet: Exploateringen av detta stora 
område har fördröjts då en kraftledning behöver grävas ner 
för att kommunen ska få full tillgång till området. Under 
2017 var planen att hantera dagvattenfrågan på området 
genom anläggandet av en dagvattendamm. Detta kräver 
tillstånd från Länsstyrelsen vilket beräknas erhållas först i 
början av 2017. Total positiv budgetavvikelse 26,7 Mkr.

Bjärshög: Exploatering av Bjärshögsområdet och 
förtätning av Lärkgatan har dragit ut på tiden då Tekniska 
kontoret avvaktar detaljplan. Total positiv budgetavvikelse 
10,0 Mkr

Högalid, Maglaby: Utbyggnad av kommunalt avlopp 
på landsbygden. Detta projekt har blivit överklagat och har 
därmed inte kommit längre än till projekteringsprocessen. 
Total budgetavvikelse 6,6 Mkr.

Arbetet med dessa projekt kommer att fortsätta under 
nästa år.

För mer detaljerad information se bilaga med 
investeringsuppföljning.
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Interna och externa utmaningar 
• Det sker förändringar i förhållandet 
mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
Unga generationer byter oftare arbets-
givare och kollar noga upp vad de kan 
erbjuda innan de tackar ja till ett jobb.
• Arbetsgivarvarumärket blir viktigare 
och det krävs ett aktivt HR-arbete där 
medarbetaren är i fokus och ges bästa 
tänkbara förutsättningar i sitt arbete 
och sin arbetssituation. 
• Utveckla digital kommunikation – 
intranät, webbplatser, påbörja arbetet 
med e-tjänster och sociala medier.
• Centralköket Ripan har begränsat 
fysiskt utrymme och Kostenheten har 
svårighet att kvalitetssäkra hela mat-
kedjan. 

Planerat 2017 
• En ny process kring kommunens 
arbete med budget kommer att prövas.
• Upprätta en strategisk plan för hälso-
arbetet.
• Utveckla det systematiska arbetsmil-
jöarbetet och stärka den organisato-
riska och sociala arbetsmiljön.
• Fortsatt utvecklingsarbete av rekrea-
tionsområdet Makadammen. Rekrea-
tionsområdet i Perslund kommer att 
realiseras med bland annat ett utegym, 

ny belysning och bänkar.
• Naturreservatet Kalvahagen, i Åstorp 
kommer att utvecklas.
• De populära entreprenörkaféerna 
och sommarlovsentreprenörer Ung-
Drive kommer att ske. Även den nya 
satsningen med entreprenörsskolan 
för kvinnligt företagande med integra-
tionssyfte ska genomföras.
• För att öka säkerheten kommer det 
ske en implementering av ”smarta kort” 
till arbetsdatorerna. 
• Utforma och påbörja implementering 
av en ny inköpsorganisation. 
• Möjliggöra mottagande av elektro-
niska fakturor från kommunens leve-
rantörer.
• Möjliggöra rapportering av VA-mät-
aravläsning via kommunens hemsida.
• Informationsinsatser som vänder sig 
till elever och skolpersonal om klimats-
mart och näringsrikmat samt insatser 
för att minska matsvinnet.
• Exploatering av nya villatomter ska 
ske i Nyvång och Åstorp. Kommunens 
befintliga detaljplaner kommer även 
ses över för att identifiera möjliga nya 
områden för villatomter.
• En strategisk plan för trafikhastighet 
och skyltning ska tas fram.

Samarbeten 
• Gemensam driftsorganisation för IT 
inom kommunerna Perstorp, Klip-
pan, Bjuv och Åstorp kommer fortsatt 
utredas.
• Sveriges kommuner och landstings 
utbildning Förenkla Helt enkelt, cirka 
60-70 personer kommer genomföra 
utbildningen. Syftet är att förbättra 
kundservicen mot företag. 
• Fortsatt samarbete i Familjen Hel-
singborg och Söderåsens kommuner 
för att utveckla Åstorp som besöksmål. 
Ett gemensamt projekt framöver är att 
ta fram en utvecklingsstrategi för de 
Kulturella Kreativa Näringar, KKN.
•  Arbetsmarknadsenheten har tecknat 
flera överenskommelser med Arbets-
förmedlingen.

Fem utmaningar 2017
• Kompetensförsörjning och arbetet 
med att bli en attraktiv arbetsgivare
• Främjandet av bostäder för den väx-
ande befolkningen genom bland annat 
exploatering av villatomter
• Digitalisering
• Bemöta informationskravet som 
invånare och medarbetare har
• Anpassa verksamheten till samhällets 
säkerhetsnivå

Nyckeltal

Verksamhetsmått och nyckeltal (antal) 2016 2015 2014

Utbetalda löner 21 458 20 253 19 519

Leverantörsfakturor 28 052 25 479 21 846

Extern fakturering 37 475 36 258 35 425

Kravärenden 1 411 1 466 1 510

Sjukfrånvaron, % 6,45 6,53 6,41

Framtid

Antal portioner och andel specialkost

Enhet Antal  
leveransställen

Antal  
portioner

Andel  
specialkost

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Förskolor 20 21 139 000 187 000 26 % 24 %

Skolor 8 366 100 375 000 23 % 17 %

Särskilt boende 3 110 500 73 000 38 % 51 %

Trygghetsboende restauranger 2 14 100 13 600 32 % 13 %

Hemmaboende personer 26 400 11 000 16 % 20 %

Summa 34 656 200 659 600

Andel egentillagade maträtter 

Enhet Andel egentilla-
gade maträtter

2015 2016

Förskola, skola 74 % 80 %

Äldreomsorg lunch alternativ 1 87 % 92 %

Äldreomsorg lunch alternativ 2 71 %

Äldreomsorg kvällsmat 68 % 73 %





Tomarps Kungsgård 2016, Kvidinge
Foto: Michael Svensson / Åstorps kommun

Tommarps kungsgård är ett slott i Kvidinge socken i Åstorps kommun. Tommarps kungsgård ligger nära 
Rönne å norr om Kvidinge. Den har anor från 1400-talet och blev kungsgård under 1600-talet. Idag används 
slottet som bland annat konsthall och museum och är ett mycket välbesökt besöksmål i regionen och har en 
stor betydelse för kulturen. Kungsgårdens härliga historia, park och trädgård samt verksamhet kan besökas 
hela året.
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Årets händelser
Bostadsbyggande och framförallt 
bostadsbristen har varit i fokus i hela 
landet under året och därmed också 
för Åstorps kommun och samhälls-
byggnadsförvaltningen. Enligt kom-
munens bostadsförsörjningsprogram, 
som under 2016 varit ute på samråd, 
är det framförallt brist på hyresrätter 
i kommunen. Detta drabbar främst 
de samhällsgrupper som har svårare 
att etablera sig på bostadsmarknaden, 
exempelvis unga vuxna och barnfa-
miljer med en lägre inkomstnivå eller 
äldre. Bostadsbyggandet bidrar till 
befolkningsförändringar som i sin tur 
påverkar underlaget för kommunal 
och kommersiell service.

Stor del av bygg- och miljökonto-
rens arbete har under året handlat om 
att prioritera den lagstyrda verksam-
heten. Förvaltningen har under året 
och genom stort engagemang, påbör-
jat sitt leanarbete för sina processer, 
där byggkontoret var först ut i hela 
Åstorps kommun. Det viktiga arbetet 
med förbättrad information på kom-
munens hemsida och viss digitalise-
ring påbörjades under hösten. Under 
året blev förvaltningen fossilbränslefri 
genom införskaffandet av både elbil 
och elcykel.

Plan - Dörren öppnas för proaktivt 
planarbete
Under hösten har en ny planarkitekt 
anställts för att arbeta med strategisk 
och översiktlig planering. Detta ger 
en möjlighet för förvaltningen och 
kommunen till proaktiv och offensiv 
samhällsplanering. Detta i sin tur 
ger en helt annan möjlighet att också 
styra densamma.

Detaljplanearbetet har rullat på 
bra. Detaljplanen för Backsippan 
vann laga kraft i januari, vilken resul-
terat i över 30 nya bostäder i Åstorps 
centrum. Detaljplanen på Ågatan i 
Hyllinge, före detta fritidsgården, har 
varit ute på samråd och granskning. 

Denna beräknas resultera i sex nya 
bostäder via AB Kvidingebyggen.

Planprogramarbetet för Björne-
kulla Ås påbörjades under hösten 
2016. Arbetet baserades på en 
överenskommelse mellan kommun 
och byggherrar gällande områdets 
utformning. Tre arkitektförslag har 
varit aktuella i processen. Antalet 
beräknade bostäder i området är 
cirka 300.

Under 2016 gavs inga planbesked, 
vilket var lägre än normalt. Här kan 
jämföras med till exempel åren 2013-
2015 då antalet beviljade planbesked 
i genomsnitt var mellan 3-4 stycken 
per år.

Större viktiga dokument som 
arbetats med under året är bostads-
försörjningsprogrammet och Centr-
um 2.0. Under hösten påbörjades 
planeringsprocessen för revideringen 
av den kommunomfattande över-
siktsplanen. Att företräda kommunen 
i olika typer samarbeten, avseende 
till exempel kollektivtrafik och infra-
struktur, har också tagit mycket tid i 
anspråk.

Bygg – Fortsatt starkt utvecklings-
arbete
Året för byggkontoret har präglats av 
händelserna på nationell nivå gäl-
lande akut bostadsbrist. En stor och 
plötslig ökning av förfrågningar och 
ansökningar kom in i början på året, 
en ärendemängd som byggkontoret 
stod utan beredskap och resurser för. 
På våren avklingade emellertid det 
mest akuta trycket, för att mynna ut i 
en mer hanterbar nivå.

Under 2016 har mycket energi 
och resurser lagts på vidareutveckling 
av bygglovshandläggningen. Det har 
fokuserats på handläggningstider och 
effektivisering av ärendehanterings-
processen. Kontoret har använt sig av 
leanmetoden, ett arbete som fallit väl 
ut och resulterat i en rad effektivise-
ringar och nya rutiner. Införandet av 

nya ärendehanteringssystemet EDP 
Vision har varit en stor utmaning för 
kontoret. I skarven som uppstod då 
det gamla systemet släcktes ner och 
innan det nya var i drift, uppstod 
snabbt högar av ärenden och rap-
porteringar som inte kunde hanteras. 
Byggkontoret är här sårbart, då mo-
derna och fungerande digitala system 
är viktigt för en effektiv och säker 
handläggning.

Antal inkomna bygglov under året 
hamnade på 186 stycken. Detta är att 
jämföra med 2015 då de var uppe i 
233 stycken, alltså en minskning med 
20 %.

Större projekt som fått bygglov 
under året är bland annat Backsippan 
i centrum, Åstorps första höghus! 
Här byggs två åttavåningshus där 
man, i första fasen, erbjuder 31 lägen-
heter om två och tre rum och kök. 
Bygglov för logistikföretaget Frode 
Laursens sista etapp har också bevil-
jats, vilket resulterade i nya lokaler 
om cirka 26 000 kvm.

Byggkontoret har haft en tillfäl-
lig resurs inne under hösten för att 
utveckla och digitalisera arkivet. Då 
byggkontorets alla resurser gått till 
handläggning och internt utveck-
lingsarbete har ingen tillsyn utförts 
under 2016.

Miljö – Fortsatt fokus på tillsyn
Miljökontoret har under 2016 haft 
prioritering på tillsynsarbete. Miljö-
tillsyn på företagen har varit priori-
terat under åren, tillsynsskulden har 
därmed kunnat minskas något. Per-
sonalförändringen har varit hög. 

En viktig händelse för kontoret 
och kommunens invånare är iord-
ningställande och bildandet av kom-
munens första naturreservat, Präs-
tamarken, i Kvidinge. Miljökontoret 
har, i samråd med tekniska kontoret, 
tagit fram skötselplan samt föreskrif-
ter för detta. Invigning kommer att 
ske under våren 2017.

Årets händelser 
Bygg- och miljönämnd

SID 72
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Mål

1 Bygg- och miljönämndens aktiviteter till fokusområdet 

Fler i arbete och fler företag
Kommunfullmäktiges mål:  
Kommuninvånarnas hälsa ska förbättras

Inom livsmedelsområdet har några mindre matförgiftningar förekommit samt ett fall av salmonella. I 
samarbetet inom energi- och klimatrådgivningen (EKR) har skett en del förändringar. Båstad och Äng-
elholm har tillkommit och Bjuv försvunnit. EKR kommer att inrikta sin rådgivning till privatpersoner.

Fem viktiga händelser 2016
• Ny förvaltningschef, nämndsekreterare, planarkitekt och miljöinspektör anställdes under hösten 2016.
• Förvaltningen bytte ärendehanteringssystem, från Byggreda till EDP Vision.
• Byggkontoret gjorde översyn av sitt arbete med leanmetoden.
• Åstorps första åttavåningshus började byggas.
• Miljökontoret bildade och iordningsställde kommunens första naturreservat, Prästamarken, i Kvidinge.

Aktivitet Beskrivning Status
Folkhälsoperspektiv i nya 
detaljplaner

I framtagandet av nya detaljplaner finns folkhälsoperspektivet med genom fokusering på 
att skapa bättre folkhälsa genom bland annat bättre gång- och cykelmöjligheter.  Samråd 
sker med Folkhälsorådet. P

UTFÖRD

Representation vid folkhälso-
rådets sammanträden

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara representerad vid Folkhälsorådets sammanträden.

P
UTFÖRD

Kommunfullmäktiges mål:  
Myndighetsutövning och service mot företagen ska förbättras
Aktivitet Beskrivning Status
Gemensamma samordnings-
möten Miljökontor, Byggkon-
tor och Räddningstjänst P

UTFÖRD

Samordnade tillsynsbesök 
hos företag

Samarbete mellan Miljökontoret och Räddningstjänsten där respektive tillsynsplan ligger 
till grund P

UTFÖRD

Förbättrad förhandsinforma-
tion inför tillsynsbesök

Vid projekttillsyn exempelvis hos fordonsverkstäder har företagen i förväg fått information 
om att tillsynen är en del av ett regionalt tillsynsprojekt som kartlägger en hel bransch och 
inte det enskilda företaget. P

UTFÖRD

Utbildningsinsatser Utbildningsinsatser kring service, bemötande och attityder. Service, bemötande och attity-
der ska även vara en återkommande punkt på arbetsplatsträffar och kontorsmöten.

ä
PÅBÖRJAD

Företagsetablering För att underlätta för företag att etablera sig i kommunen pågår arbetet med att förbättra 
bemötandet gentemot de företag som vill etablera sig. P

UTFÖRD
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Ekonomisk redogörelse med kommentar
Resultat (Mkr) 2014 2015 2016 Årsbudget 

2016
Avvikelse 

2016

Summa intäkter 3,1 4,2 3,2 3,2 0

Summa kostnader -9,0 -8,1 -8,1 -7,6 -0,5

varav personalkostnader -6,4 -5 -6,5 -6,4 -0,1

Summa nettokostnader -5,9 -3,9 -4,9 -4,4 -0,5

2 Bygg- och miljönämndens aktiviteter till fokusområdet 

Utveckla attraktivt boende
Kommunfullmäktiges mål:  
Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun

Aktivitet Beskrivning Status
Effektiva och aktiva detalj-
planprocesser

Aktivt arbete med framtagande av nya detaljplaner i enlighet med Översiktsplan 2012. ä
PÅBÖRJAD

Kommunfullmäktiges mål:  
Invånare ska få ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen och dess personal
Aktivitet Beskrivning Status
Utbildningsinsatser Utbildningsinsatser kring service, bemötande och attityder. Service, bemötande och attity-

der ska även vara en återkommande punkt på arbetsplatsträffar och kontorsmöten. ä
PÅBÖRJAD

Kommunfullmäktiges mål:  
Informationen och servicen på kommunens hemsida ska vara väl utvecklad och tillgänglig
Aktivitet Beskrivning Status
Förbättra Bygga, Bo och 
Miljö

Informationen under fliken Bygga, Bo och Miljö på kommunens hemsida ska kontinuerligt 
förbättras. Informationen ska vara adekvat, korrekt, uppdaterad och enkel. Kommuninvå-
narna ska på ett lätt sätt kunna inhämta den information som de behöver.

ä
PÅBÖRJAD

Kommunfullmäktiges mål:  
Kommunens invånare ska känna sig trygga i samhället
Aktivitet Status
Gemensamma samordningsmöten Miljökontor, Byggkontor och Räddningstjänst P

UTFÖRD

Kommentar 
Bygg- och miljönämnden redovisar ett resultat för 2016 på -4,9 Mkr 
jämfört med budget på -4,4 Mkr.

Avvikelsen på -0,5 Mkr avser övriga verksamhetskostnader. Flertalet 
poster har en mindre negativ avvikelse gentemot budget vilket sum-
merar ihop till den totala avvikelsen på 0,5 Mkr.

Under året har förvaltningens prognos varit i paritet med budget. 
De ökade kostnaderna beräknades täckas av ökade intäkter. Dock 
har förvaltningen arbetat mycket med strategiska frågor, som inte 
inbringar några intäkter till förvaltningen, där miljökontoret till 
exempel har arbetat med bildandet av det kommunala naturreser-
vatet Prästamarken vilket gjort att annan verksamhet prioriterats 
ned. Byggkontoret har arbetat med att införa Lean i verksamheten 

vilket tagit tid från de vanliga arbetsuppgifterna. Utöver detta har 
förvaltningen bytt ut sitt ärendehanteringssystem vilket tagit stora 
personalresurser i anspråk. Under året har också flera medarbetare 
varit nyanställda vilket krävt tid från övriga medarbetare för intro-
duktion. Sammantaget har detta gjort att intäkterna blev lägre än 
vad som prognostiserats under året. 

Verksamheten är till stor del finansierad av de intäkter som tillsyner, 
bygglov, detaljplaner etcetera inbringar. Under året har plankontoret 
endast fått in drygt 40 % av budgeterade intäkter på grund av få be-
ställda detaljplaner. Framöver kommer mer strategiskt arbete att be-
hövas i kommunen av förvaltningen, en utmaning är att utföra detta 
arbete och samtidigt ha en god ekonomi med en budget i balans.
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(Mkr)
Utfall 
Helår 
2014

Utfall 
Helår 
2015

Utfall 
Helår 
2016

Års-
budget 
Helår 
2016

Avvikel-
se Helår 

2016

Investeringsinkomst 0 0 0 0 0

Investeringsutgift 0 -0,3 -0,3 -0,4 0,1

Nettoinvestering 0 -0,3 -0,3 -0,4 0,1

Investeringar 2016

Nyckeltal

Verksamhetsmått och nyckeltal 2016 2015 2014

Ärenden i nämnden 112 108 91

Antal delegationsbeslut 469 456 66

Antal miljörelaterade klagomålsärenden 109 69 64

Livsmedelskontroller 101 105 145

Hanterade miljöskyddsärenden 233 230 219

Anmälningsärenden enligt PBL 37 52 50

Behandlade bygglov 186 233 399

Det finns en rad viktiga och prioriterade arbetsuppgifter 
framåt, bland annat att implementera det nya 
ärendehanteringssystemet EDP Vision. En annan viktig 
uppgift är att fortsätta det påbörjade leanarbetet för 
resterande förvaltningen. Viktiga områden är också 
information till kommunens hemsida och att påbörja 
arbetet med e-tjänster. För kommunen som helhet 
har arbetet med de bristfälliga lokalerna intensifierats. 
En process också samhällsbyggnadsförvaltningen är 
delaktiga i.

På plankontoret fortsätter arbetet för att knyta 
ihop bostadsförsörjningsprogrammet för antagande. 
Centrum 2.0-projektet struktureras om för att 
gå in i det kontinuerliga arbetet på kommunens 
förvaltningar, alternativt löpa vidare som projekt. En 
mer offensiv samhällsplanering och bra planberedskap 
förväntas uppnås genom ett nytt arbetssätt. 
Detaljplaneringen förväntas rulla på bra med en rad 
nya planuppdrag. Arbetet påbörjas med revideringen 
av kommunomfattande översiktsplanen vilken, i detta 
inledningsskede, beräknas antas 2019. Arbetet med 
Björnekulla ås fortsätter.

På byggkontoret fortsätter leanarbetet genom 
införandet av nya rutiner och effektiviseringar. Projekt 
som beräknas komma är NCC:s byggnation av ett större 
antal lägenheter i Hyllinge. 

Miljökontoret kommer under våren att planera och 
genomföra invigningen av naturreservatet Prästamarken.

En annan viktig uppgift för kontoret är att arbeta fram 
skötselplan och föreskrifter för naturreservat Björnås.

Miljökontoret kommer under året att påbörjat sitt 
leanarbete för sina processer.

Fem utmaningar 2017
• Utarbeta nytt arbetssätt för en offensiv 

samhällsplanering.
• Fortsatt effektivisering och implementering av nya 

rutiner på byggkontoret genom leanmetoden.
• Genomföra Leanarbete på miljö- samt plankontoret.
• Implementering av det nya ärendehanteringssystemet 

EDP Vision.
• Arbeta fram skötselplan och föreskrifter för 

Naturreservat Björnås.

Framtid

Kommentar 
Årets investeringskostnader avser införandet av ett nytt ärendehanteringssystem som 
pågår och beräknas slutföras under 2017.
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Årets händelser 
Bildningsnämnd
Fem viktiga händelser 2016
• Uppstart och deltagande i ”Undervisning i förskolan” ett forsknings- och utvecklingsprogram i samverkan mel-

lan 10 kommuner, Malmö universitet och Ifous (Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola)
• Haganäsprojektet, framtagande av förstudie och underlag för projektplan
• Fortsatt volymökning inom alla skolformer, vilket innebar ett utökat behov av moderna och funktionella verk-

samhetslokaler
• Hög tillströmning av asylsökande och nyanlända elever. Från maj till november en ökning med 303 %. Detta 

innebär ett ökande behov av inkluderande och goda lärmiljöer, pedagoger med specialutbildning samt aktiviteter 
för att motverka segregation i skola och förskola

• Granskningar och certifieringar av verksamheten; under 2016 genomfördes och slutfördes granskningar av 
Arbetsmiljöverket, Skolinspektionen, KPMG (elever i behov av särskilt stöd) samt Qualiscertifieringar
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Mål, bildningsnämnden

1 Bildningsnämndens aktiviteter till fokusområdet 

Fler i arbete och fler företag
Kommunfullmäktiges mål:  
Fler unga i åldern 18-24 år ska beredas sysselsättning och få stöd i att finna vägar 
till egen försörjning

Nämndsmål Aktivitet Status
Fler unga i åldern 18-24 år ska beredas sysselsättning. Samverka med arbetsförmedlingen för att få fler i åldern 18-

24 år i studier eller arbete P
UTFÖRD

Följa upp samtliga individer i ålder 16-20 som inte gå på 
gymnasiet

Planeringssamtal med ungdomar 16-20 år, Ungsam P
UTFÖRD

Kommunfullmäktiges mål:  
Kommuninvånarnas hälsa ska förbättras
Nämndsmål Aktivitet Status
En hälsosam livsstil ska prägla alla verksamheter. Hälsoprofil, hälsofrämjande arbete, daglig fysisk aktivitet. P

UTFÖRD

Miljöperspektivet ska beaktas i alla för- och grundskolor 
som ska ha minst en miljöcertifiering 2015 och minst två 
2018.

Miljöcertifiering, i upphandlingar ska miljöfaktorer vara en 
väsentlig aspekt på urvalet P

UTFÖRD

2 Bildningsnämndens aktiviteter till fokusområdet 

Utveckla attraktivt boende
Kommunfullmäktiges mål:  
Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun

Nämndsmål Aktivitet Status
Alla verksamheter ska arbeta aktivt med integration. Jämnare fördelning av nyanlända, ett gemensamt mottag-

ningsteam för nyanlända ska skapas under 2016, kommun-
övergripande samarbete mellan fritidsgårdar, främjande av 
integration och inkludering på fritidsgårdar

ä
PÅBÖRJAD
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3 Bildningsnämndens aktiviteter till fokusområde 

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre
Kommunfullmäktiges mål:  
Eleverna skall uppnå en högre resultat och måluppfyllelse på nationella prov

Nämndsmål Aktivitet Status
Alla verksamheter ska arbeta mot inkluderande lärmiljöer 
och ha hög tillgänglighet för alla barn och elever.

Tillgänglig utbildning, inkluderande lärmiljö P
UTFÖRD

Undervisningstiden i matematik, idrott och hälsa samt i 
svenska och svenska som andra språk ska utökas i årskurs 
1-3.

Utökad undervisningstid i årskurs 1-3

P
UTFÖRD

Elevernas kunskapsresultat ska öka och ligga över riks-
genomsnittet.

Resultat på nationella prov, utökning av modersmålsunder-
visning och studiehandling på modersmål, utveckling av be-
dömningskompetens, sambedömningsträffar, daglig läsning. 
Målet är inte uppfyllt. I årskurs 3 och 9 ligger resultaten 
under rikets genomsnitt och i årskurs 6 ligger resultaten 
nära eller strax över rikets genomsnitt.

U
EJ UPPFYLLT

Personalen ska ha kunskap och kompetens att använda 
moderna digitala verktyg i sin undervisning.

LIKA, Pedagogernas IKT-kompetens ä
PÅBÖRJAD

Likvärdigheten i tillgången till digital teknik säkerställs 
genom att alla elever i skolan har tillgång till en dator/surf-
platta eller motsvarande (1-1) samt ett digitalt verktyg per 
tre barn i förskolan.

Projekt 1-1 lösning

P
UTFÖRD

Gafe ska införas som digital samarbetsplattform i årskurs 
F-9 samt i vuxenutbildningen.

GAFE P
UTFÖRD

Kommunfullmäktiges mål:  
Elever i årskurs 9 ska vara behöriga till nationella gymnasieprogram
Nämndsmål Aktivitet Status
Elever i årskurs 9 ska vara behöriga till nationella gymnasie-
program.

Årets meritvärden för årskurs 9 har sjunkit sedan föregå-
ende år. U

EJ UPPFYLLT

Kommunfullmäktiges mål:  
Samtliga elever ska fullfölja gymnasieutbildningen
Nämndsmål Aktivitet Status
Samtliga elever ska fullfölja gymnasieutbildningen Utökad studie- och yrkesvägledning samt kommunikation 

med arbetsliv och närsamhälle, samarbete med arbetsför-
medlingen, samarbete med gymnasieskolorna i regionen, 
projekt för genomströmningshastigheten

ä
PÅBÖRJAD
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4 Bildningsnämndens aktiviteter till fokusområde 

Fler väljer kommunen som arbetsgivare
Kommunfullmäktiges mål:  
Ledare i Åstorps kommun ska ha god ledarkompetens

Nämndsmål Aktivitet Status
Ledare i BIN ska ha god ledarkompetens. Kontinuerlig kompetensutveckling, rektorsprogram och 

rektorslyft, rekryteringsutbildning, processledarutbildning ä
PÅBÖRJAD

Kommunfullmäktiges mål:  
Fler ska ges möjlighet till heltid eller önskad tjänstgöringsgrad
Nämndsmål Aktivitet Status
Alla medarbetare ska ges möjlighet till heltid eller önskad 
tjänstgöringsgrad.

Medarbetarnas önskemål ska tillgodoses i möjligaste mån ä
PÅBÖRJAD

Kommunfullmäktiges mål:  
Medarbetarna ska trivas och utvecklas i Åstorps kommun
Nämndsmål Aktivitet Status
BIN ska vara en arbetsgivare som erbjuder goda villkor 
för medarbetarna; t.ex. konkurrenskraftiga löner, god 
arbetsmiljö och olika personalförmåner

Konkurrenskraftiga löner i nordvästra Skåne, karriärtjänster 
i förskola, skola och vuxenutbildning ä

PÅBÖRJAD

Resultat (Mkr) 2014 2015 2016
Års-

budget 
2016

Av-
vikelse 
2016

Summa intäkter 54,8 52,5 63,5 28,7 34,8

Summa kostnader -424,7 -436,5 -460,3 -428,9 -31,4

varav personalkostnader -241,7 -252,5 -277,4 -254,8 -22,6

Summa nettokostnader -369,9 -384,0 -396,8 -400,2 3,4

Ekonomisk redogörelse med kommentar

Kommentar 
Bildningsnämnden har för 2016 haft en investeringsbudget på totalt 7,5 Mkr. Under året har 
totalt investerats för 4,6 Mkr. Investerade medel har använts till digitala hjälpmedel med 1,8 
Mkr och till inventarier/maskiner med 2,8 Mkr.

Det överskott som finns i investeringsbudgeten hänför sig till ett anslag på 2 920 tkr som avser 
inventarier till ombyggnaden av Haganässkolan. Detta anslag föreslås i sin helhet föras över till 
budgetår 2017.
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Nyckeltal
Verksamhetsmått och nyckeltal 2016 2015 2014

Resultat nationella prov åk 3, svenska, andel som klarat kravnivån på alla delprov (%) 80 80.9 71,1

Resultat nationella prov åk 3, matematik, andel som klarat kravnivån på alla delprov (%) 47 77,1 50

Resultat nationella prov åk 6, engelska, andel som klarat kravnivån A-E (%) 91 94,3 95

Resultat nationella prov åk 6, matematik, andel som klarat kravnivån A-E (%) 88 89,8 76

Resultat nationella prov åk 6, svenska, andel som klarat kravnivån A-E (%) 92 91,1 92,5

Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 6 (%) 79 77,2 71,6

Resultat nationella prov åk 9, engelska, andel som klarat kravnivån A-E (%) 74 96 97,2

Resultat nationella prov åk 9, matematik, andel som klarat kravnivån A-E (%) 70 75,7 78,9

Resultat nationella prov åk 9, svenska, andel som klarat kravnivån A-E (%) 88 96,2 95,2

Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 (%) 53,4 75 74

Andel behöriga till ett yrkesprogram (%) 65,2 80,7 84,8

Meritvärde,16 ämnen - 205,1 203

Meritväde, 17 ämnen 191,2 212,2 -

(Mkr)
Utfall 
Helår 
2014

Utfall 
Helår 
2015

Utfall 
Helår 
2016

Års-
budget 
Helår 
2016

Avvikel-
se Helår 

2016

Investeringsinkomst 0 0 0 0 0

Investeringsutgift -6,4 -5,7 -4,6 -7,5 2,9

Nettoinvestering -6,4 -5,7 -4,6 -7,5 2,9

Investeringar 2016

Kommentar 
Bildningsnämnden har för 2016 haft en investeringsbudget på totalt 7,5 mkr. Under året har 
totalt investerats för 4,6 mkr. Investerade medel har använts till digitala hjälpmedel med 1,8 
mkr och till inventarier/maskiner med 2,8 mkr.

Det överskott som finns i investeringsbudgeten hänför sig till ett anslag på 2 920 tkr som avser 
inventarier till ombyggnaden av Haganässkolan. Detta anslag föreslås i sin helhet föras över till 
budgetår 2017.

Årskurs 3 
Andelen elever som når godkänt resultat har minskat 
sedan föregående år men ligger på ungefär samma nivå 
jämfört med två år tillbaka. I analysen av provresultatet 
kan man se att det är främst på ett delprov som många av 
Åstorps elever inte har lyckats. Detta slår igenom i det to-
tala resultatet. Både resultatet för matematik och svenska 
ligger under rikets snitt.

Skolornas analyser av sina kunskapsresultat lyfter fram 
följande faktor som påverkat årets resultat:

• Nyinflyttningar av nyanlända elever med extra behov av 
språkutvecklande arbetssätt

• Många elever med behov av extra anpassningar gör att 
studiero och trygghet påverkas

• En del skolor har arbetat med att på olika sätt minska 
elevgrupperna för att i högre utsträckning kunna arbeta 
individanpassat och utifrån eleverna kunskapsnivå och 
kompetens

• Många lärarbyten och svårigheten med nyrekrytering 
påverkar elevernas kunskapsresultat negativt

Resultatet i årskurs tre är lägre än det förväntade. Under 
de senaste åren har kommunens skolor deltagit i både 
matematiklyftet och läslyftet. Detta borde ha påverkat 
elevernas kunskapsresultat positivt.
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Årskurs 6 
Andelen elever som når godkänt resultat i årskurs sex 
ligger på en något högre nivå än föregående år. Åstorps 
kommuns resultat ligger strax över rikets snitt och får 
anses som gott. Resultatet är det förväntade med hänsyn 
taget till föregående år. I skolornas analyser lyfts följande 
faktorer fram som viktiga:

• Kontinuerliga uppföljningar med både elever och 
vårdnadshavare

• Digital utveckling med bland annat satsningen på en 
Chromebook till varje elev i årskurs sex. Chromebook 
är en enklare variant av dator med molntjänster och 
internettjänster.

• Gemensamt förhållningssätt hos lärarna och bra samar-
bete i arbetslagen

• Systematiskt arbete med arbetsro och trygghet påverkar 
positivt. Många lärarbyten och svårigheten med nyrek-
rytering påverkar elevernas kunskapsresultat negativt

Årskurs 9 
Andelen elever som uppnår godkänt resultat i årskurs 
nio har minskat väsentligt sedan föregående år. Trenden 
sett över de tre föregående åren är negativ. Resultatet är 
förväntat men magnituden är överraskande. Bakom resul-
tatet döljer sig bland annat stora skillnader mellan flickors 
och pojkars resultat.

Följande faktorer lyfts fram i skolornas analyser:
• En stor ökning av andelen nyanlända elever med bris-

tande skolbakgrund och språkkunskaper
• En stor omsättning av nyanlända elever under läsåret 

15/16
• Mycket svårt att rekrytera kompetent personal i framfö-

rallt Svenska som andra språk men även i andra ämnen
• Svårt att få till samverkan med socialtjänsten kring de 

elever som behöver stöttning både hemma och i skolan
• Aktivt arbete med studiero och gemensamma förhåll-

ningssätt påverkar resultaten positivt
• Läsprojekt att påverkat resultaten i svenska positivt
• Satsningen på en Chromebook till varje elev har påver-

kat motivationen hos eleverna på ett positivt sätt när 
det gäller skolarbetet

Framtid
Säkerställa att alla elever i Åstorps kommun når goda 
kunskapsresultat i alla ämnen och att resultaten utveck-
las positivt över tid. 

En ökande andel elever i kommunen är nyanlända. 
Eleverna bor främst i de centrala delarna av Åstorp. 
Detta innebär en ökande skolsegregation i kommunen, 
då Haganässkolan, Rågenskolan och förskolorna i om-
råde centrum tar emot en hög andel av dessa elever. 

Rekrytera och behålla legitimerad, behörig och 
kompetent personal i våra verksamheter. Detta gäller 
särskilt förskollärare, fritidspedagoger, lärare i Svenska 
som andraspråk, SFI-lärare, språklärare, ma/no- lärare, 
personal i elevhälsan, studie- och yrkesvägledare samt 
specialpedagoger/speciallärare. Ökande löneglidning 
medför ökande kostnader för nyrekrytering. 

Säkerställa att lokalbeståndet möter de faktiska 
volymökningarna, hantera gamla och otidsenliga lokaler 
i skola och förskola med renoveringsbehov samt hantera 
ett underskott av specialsalar (slöjd, idrott och hälsa, 
musik hem- och konsumentkunskap).

Erbjuda en likvärdig utbildning för alla elever i för-
skola och skola.

Fem utmaningar 2017 
• Elevernas kunskapsresultat 
• Segregation
• Personalförsörjning
• Lokalutveckling 
• Likvärdighet
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Kultur och bibliotek har inom Familjen Helsing-
borg, utvecklat ett närmre samarbete. Nätverket för 
Kulturchefer har dels fastslagit en gemensam kultur-
plan och dels, fördjupat tankarna kring att arbeta med 
Kulturella Fyrtorn. Detta som ett led i att utveckla 
profil och identitetsskapande teman, kultur, näringsliv 
och turism i samverkan. 

Fritidsenheten har under året haft fokus på att 
samla på sig kunskap och information om verksamhe-
tens olika delar samt att hitta former för samarbete och 
dialog med både föreningslivet och invånare. En viktig 
faktor har varit att träffa alla föreningar och dess repre-
sentanter för att få en uppfattning om deras verksam-
heter, behov och framförallt utvecklingspotential.

För vaktmästeriet har året inneburit en del nya 
rutiner och arbetsformer, där alla görs delaktiga i att 
utveckla arbetsplatsen och främja samarbetet med 
föreningslivet. 

Kulturhuset har haft ett brett programutbud, med 
målsättningen att alla Åstorpsbor ska finna något 
intressant. Året inleddes med nyårskonsert och följdes 
av filmvisningar, lördagsmys, teaterföreställningar, 
vinylafton och en vintage- och flärdmässa. Några av 
programpunkterna har skett i egen regi och andra i 
gott samarbete med studieförbund, teaterföreningen 
och föreningsliv.

Biblioteksverksamheten erbjuder flera olika pro-
grampunkter och möjlighet till aktivitet så som spel, 
stickcafé, utlåning av elcykel, utställningar och filmvis-
ning för stora och små. Konsthallen har utställningar 
med hög kvalitet och konstväggen uppmanar mindre 
etablerade konstnärer till att ställa ut sin konst. 

Under året har all personal på olika sätt deltagit 
både i gemensamma aktiviteter i kommunen, så som: 
Valborgsfirande i Perslund, Nationaldagsfirande i 
Perslund, Eurorando, integrationsprojekt för ensam-
kommande flyktingar, samt i föreningslivets aktivite-
ter däribland loppisen i Kvidinge som arrangeras av 
Kvidinge IF, 20 års jubileum för Åstorps FF, Åstorps 
Grizzlys avancemang till hockeyns division 2, ÅKIBS 
fina ungdomsverksamhet där man visar en stor bredd 
och tillväxt, gymnastikföreningens välbesökta tävling 
och julshower. 

Fem viktiga händelser 2016
• Projekt Fantastiska Filialer med syftet att undersöka 

om biblioteken kan utvecklas och ha en tydligare 
roll i lokalsamhällena, finnas som kulturhus och 
träffpunkt i en tydligare mening.

• En översyn av föreningsbidragen har påbörjats. 
Alla föreningar bjöds under hösten in till dialog 
och delaktighet för att hitta formerna för det nya 
bidragssystemet. 

• Biblioteket har under året utökat arbetet med att 
erbjuda bokcafé, filmvisning och brädspel för mål-
gruppen ensamkommande flyktingar.

• Biblioteken inom Familjen Helsingborg har upp-
handlat gemensamma avtal för mediainköp, system 
och webbplats. 

• I samarbete med fritidsgårdarna erbjöds alla barn 
och ungdomar ett stort utbud av sommarlovs-
aktiviteter så som teckningskurs, matlagning och 
sportaktiviteter. Aktiviteterna var mycket välbesökta 
totalt sett och hade cirka 2 400 besök där antalet 
aktivitetstimmar landade på över 8 000 timmar.

Årets händelser 
Kultur- och fritidsnämnden
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Mål, kultur- och fritidsnämnden

1 Kultur- och fritidsnämndens aktiviteter till fokusområdet 

Fler i arbete och fler företag
Kommunfullmäktiges mål:  
Kommuninvånarnas hälsa ska förbättras

Nämndsmål Aktivitet Status
Kommuninvånarna ska erbjudas ett varierat kulturliv och 
möjligheten till en aktiv och varierad fritid

Ett utegym för spontanverksamhet ska utvecklas och byggas, 
utveckla ”Hälsans stig” i centralorten, föreställningar och 
workshops med ett brett utbud

P
UTFÖRD

Miljöperspektivet ska beaktas i alla verksamheter Källsortering vid idrottsanläggningar, minskad miljöpåver-
kan från föreningslivet, miljöperspektiv i arbete och inköp ä

PÅBÖRJAD

2 Kultur- och fritidsnämndens aktiviteter till fokusområdet 

Utveckla attraktivt boende
Kommunfullmäktiges mål:  
Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun

Nämndsmål Aktivitet Status
Arbeta för ökad mångfald och integration Mångfald i föreningslivet, arrangemang ska locka alla mål-

grupper, uppföljning och analys av målgruppers intresse ä
PÅBÖRJAD

Prioritera verksamhet för barn, unga och äldre Aktiv marknadsföring, riktade arrangemang, uppföljning 
och analys av målgruppers intresse ä

PÅBÖRJAD

Utveckla och stärka samarbetet med näringsliv, föreningsliv 
och studieförbund samt med kommunens övriga förvalt-
ningar

Dialog med föreningar och organisationer, dialog med stu-
dieförbund, dialog med kulturentreprenörer ä

PÅBÖRJAD

Effektivt lokalutnyttjande som stimulerar verksamheternas 
utveckling

Ökad tillgänglighet i kommunens idrottshallar, samut- 
nyttjande av lokaler, föreställningar och workshops arrang-
eras i kommunens egna lokaler P

UTFÖRD
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Resultat (Mkr) 2014 2015 2016
Års-

budget 
2016

Av-
vikelse 
2016

Summa intäkter 6,0 5,9 5,1 4,1 1,0

Summa kostnader -34,1 -34,9 -35,1 -34,2 -0,9

varav personalkostnader -13,7 -14,2 -13,9 -13,5 -0,4

Summa nettokostnader -28,1 -29,0 -30,0 -30,1 0,1

Ekonomisk redogörelse med kommentar

Kommentar 
År 2016 var det första året för den nya Kultur- och fritidsorganisationen, ett år med fokus på 
både kunskapsinhämtande och planering av kommande utvecklingsinsatser. Det har varit ett 
positivt år på alla sätt, där det har byggts en bra grund för det fortsatta arbetet, både verksam-
hetsmässigt och ekonomiskt.

Prognosen för 2016 var en budget i balans (0-resultat). Nettoresultatet för 2016 slutade med ett 
överskott på 91 tkr, vilket motsvarar ca 0,3 % av Kultur- och fritidsnämndens nettobudget för 
2016.

(Mkr)
Utfall 
Helår 
2014

Utfall 
Helår 
2015

Utfall 
Helår 
2016

Års-
budget 
Helår 
2016

Avvikel-
se Helår 

2016

Investeringsinkomst 0 0 0 0 0

Investeringsutgift -1,6 -2,0 -1,6 -3,9 2,3

Nettoinvestering -1,6 -2,0 -1,6 -3,9 2,3

Investeringar 2016

Kommentar 
Kultur- och fritidsnämnden har för år 2016 haft en investeringsbudget på totalt 3 900 tkr. 
Under året har totalt 1 628 tkr investerats i följande projekt: inventarier, idrottsplatser 947 tkr, 
Städmaskiner 23 tkr, inventarier, bibliotek 420 tkr och inventarier, kulturhus 238 tkr.

För utveckling av friluftsområdet Tingvalla har under året funnits en budget på 900 tkr, vilken 
ännu ej utnyttjats. Detta projekt ska påbörjas under hösten 2017.

Överskottet i investeringsbudgeten på totalt 2 272 tkr föreslås i sin helhet överföras till 2017 
års budget.
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Framtid
Det finns en utmaning i ungdomars minskande delta-

gande i organiserad förenings- och fritidsverksamhet samt 
ett minskande ideellt föräldraengagemang. Åstorp har ett 
brett utbud av aktiviteter och föreningar men en minsk-
ning av aktiva barn. Ett minskande föräldra- 
engagemang spelar stor roll för föreningarnas överlevnad 
men kan på sikt också få negativa konsekvenser kring 
barn och ungdomars hälsa.

Biblioteket är en demokratisk mötesplats och har en 
samhällsbyggande funktion. Till en del består denna i att 
tillgängliggöra medier varav en del är digitala. De som 
inte kan tillgodogöra sig information via digitala medier 
kan hindras att delta i samhällsutvecklingen och att ta del 
av rättigheter och skyldigheter. Utmaningen är att stödja 
invånare i digital bildning, så att klyftan mellan digitalt 
kunniga och okunniga minskar. En annan utmaning är att 
intressera sällanbesökare och invånare i olika åldersgrup-
per för biblioteken och dess innehåll. Att mötas, att delta i 
utbudet, att studera samt att använda olika databaser och 
spela spel etcetera.

Kultur och fritids olika verksamheter och utbud er-
bjuder en möjlighet att delta och förstå svenska kultur-
yttringar och vanemönster. Ett deltagande i fritids- eller 
kulturaktiviteter innebär också en möjlighet att i roliga 
och stimulerande sammanhang naturligt öva på det 
svenska språket. Utmaningen är att skapa sammanhang 
som lockar till deltagande och genom att stödja en ökad 
föreningsaktivitet och skapa programpunkter och utbud 
där samtliga invånare kan mötas.

De allra flesta människor uppskattar händelser som 
kan rymmas under benämningen kulturaktiviteter men 
långt ifrån alla besöker arrangemang och aktiviteter som 
erbjuds. Kulturhändelser har också den förmågan att 
på ett välgörande sätt skaka om lite grann, det väcker 
nya tankar och det ger ett sammanhang och en mötes-
plats som är bra för oss människor. Utmaningen är att 
konkurrera med medias utbud, att få invånarna i Åstorp 
att välja händelser i Åstorp framför TV-soffan. En annan 
utmaning är att erbjuda rätt program, då ett stort utbud 
presenteras av närliggande kommuner.

Åstorps kommuns befolkningsunderlag ökar och 
ökningen består av människor i alla åldrar och med olika 
nationaliteter. Det är en utmaning att möta efterfrågan, 
ge rimlig service och stimulera till ökad användning 
av upplevelser och aktiviteter i nuläget. För att hantera 
framtiden krävs ökade anslag till personalbudget och till 
programverksamheten.

Fem utmaningar 2017 
• Ungdomars minskande deltagande i organiserad  

förenings- och fritidsverksamhet
• Ett bibliotek för alla
• Framgångsrik inkludering av nyanlända 
• Kulturinsatser som intresserar alla invånare
• Behålla service och utbud utan utökad budget med 

stigande invånarantal
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Önskad sysselsättningsgrad
Införande av Önskad sysselsättningsgrad har skett 
från och med den 30 oktober inom kommunals 
avtalsområde. Införandet har planerats väl och är 
fortfarande i inkörningsfasen. Omfattande utbild-
ningsinsats har genomförts för utvalda medarbetare 
samt chefer inom samtliga verksamhetsområden. 
Utbildningen medför att medarbetarna får en 
bättre kunskap gällande hur arbetstiden nyttjas i 
respektive verksamhet samt hur man kan omsätta 
nuvarande frånvaro med redan anställda medarbe-
tare och på så sätt höja sysselsättningsgraden.
 
Mottagandet av ensamkommande 
barn
Inom enheten för ensamkommande barn har arbe-
tet stabiliserats. Från och med sommaren 2016 finns 
tre Hvb, Hem för vård och boende, för målgruppen 
i den egna kommunen och i egen regi. Detta har 
medfört att ett ökande antal ensamkommande barn 
får sina behov tillgodosedda i den egna kommu-
nen och antalet externt köpta platser har kraftigt 
minskats och fortsätter att minska för varje månad. 
Ett relativt stort antal barn har fått PUT, permanent 
uppehållstillstånd. Planering av verksamheten inför 
beslut om ändrade ersättningsregler från och med 
sommaren 2017 pågår. 
 

Området Barn och familj
Området genomlystes av extern konsult under 
våren 2016. Konsultrapporten följdes av en åtgärds-
plan som följts upp under november 2016. Större 
delen av de föreslagna åtgärderna har genomförts. 
Öppenvården har blivit ett eget verksamhetsområde 
med egen områdeschef. Förste socialsekreterartjäns-
ter har inrättats, likaså utredningsassistenttjänster. 
Den omfattande personalrörligheten har minskat 
under hösten. Genomgång av placerade barn har 
skett regelbundet och antalet externa placeringar 
har också minskat under senare delen av 2016.

Fem viktiga händelser 2016
• Cirka 275 anställda har erbjudits önskad sys-

selsättningsgrad. Detta har inneburit en utökning 
med cirka 30 årsarbetare. Samtidigt har ett nytt 
digitalt schemaverktyg införts, Time Care.

• Verksamhetsområdet barn och familj har 
genomlysts av extern konsult. En handlingsplan 
har upprättats. Flera åtgärder har genomförts 
och effekterna av vissa åtgärder måste följas upp 
under 2017.

• Rekryteringsarbetet inom förvaltningen har varit 
omfattande under 2016

• Verksamheten för ensamkommande barn har 
funnit sina arbetsformer väl under året och de 
flesta av barnen har funnit sig väl tillrätta med 
boende, omvårdnad och skola.

Årets händelser 
Socialnämnd
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Mål, socialnämnden

1 Socialnämndens aktiviteter till fokusområdet 

Fler i arbete och fler företag

2 Socialnämndens aktiviteter till fokusområdet 

Utveckla attraktivt boende
Kommunfullmäktiges mål:  
Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun

Kommunfullmäktiges mål:  
Så många som möjligt av kommunens vuxna invånare ska försörja sig genom arbete

Nämndsmål Aktivitet Status
Fortsatt arbete med genomförandeplaner för försörjnings-
stödstagare i samarbete med Activa, arbetsförmedlingen 
och försäkringskassan med målet att den enskilde ska bli 
självförsörjande.

Fortsatt arbete efter utvärdering av arbetet med försörj-
ningsstödstagare avseende grupper som står längre bort från 
arbetsmarknaden

ä
PÅBÖRJAD

Nämndsmål Aktivitet Status
Översyn av regler för föreningsbidrag med inriktning 
mot uppsökande verksamhet för olika målgrupper och att 
minimera oönskad ensamhet och social isolering

Följa pågående översyn av bidragssystemet för att möjliggöra 
mindre oönskad ensamhet och social isolering. Utveckling 
av att genom mässa och öppet hus möjliggöra uppsökande 
insatser för att nå socialtjänstens målgrupper.

ä
PÅBÖRJAD

Kommunfullmäktiges mål:  
Kommunens invånare ska känna sig trygga i samhället
Nämndsmål Aktivitet Status
Fortsatt bevakning av området boende för kommunens 
äldre invånare - trygghetsboenden

Delta i planeringen inför byggandet av nytt trygghetsboen-
de. Följa det kommunövergripande arbetet enligt framtagen 
bostadsförsörjningsplan.

ä
PÅBÖRJAD
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3 Socialnämndens aktiviteter till fokusområde 

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre
Kommunfullmäktiges mål:  
Barn och unga som erbjuds insatser inom socialtjänsten ska göras delaktiga i  
planering och uppföljning av insatserna

Nämndsmål Aktivitet Status
Ökad måluppfyllelse beträffande genomförandeplaner och 
dokumentation i alla verksamheter

I utredningar, genomförandeplaner och dokumentation ska 
barnets / den enskildes uppfattning vara efterfrågad och 
klart beskriven. Arbeta fram ett tydligare barnperspektiv i 
arbetet med försörjningsstöd

P
UTFÖRD

Hemmaplanslösningar tillämpas i största möjliga 
utsträckning.

Fortsatt utveckling av samverkan med fastighetsägare i syfte 
att förebygga avhysning och möjliggöra målsättningen att nå 
eget kontrakt för den enskilde, inklusive unga. Tidiga insat-
ser ska möjliggöras och planeras inom samtliga verksamhe-
ter för alla målgrupper inom socialförvaltningen. Vidareut-
veckla öppenvårdsinsatser med fokus på barn och föräldrars 
behov av insatsernas innehåll och genomförande.

P
UTFÖRD

Rekrytera ytterligare familjehem för att undvika dyra 
placeringar genom köp från externa vårdgivare

Tydliggöra och planera för att rekrytera och utbilda, samt 
handleda familjehem ä

PÅBÖRJAD

Fortsatta insatser gällande bemötande och att göra 
synpunktshanteringen välkänd och lättillgänglig

Fortlöpande uppmärksamma förvaltningens värdegrund 
och vision vid rekrytering, intervjuer, introduktion, arbets-
platsträffar, medarbetarsamtal. Vid dialog kring inkomna 
synpunkter återkoppla till värdegrund och vision. Åter-
kommande informera om rutin för synpunktshantering, 
uppmärksamma anställda att fylla in synpunkter när den en-
skilde inte gör det vid framförda synpunkter, samt utdelande 
av synpunktsblankett

P
UTFÖRD

Kommunfullmäktiges mål:  
Efter avslutade utredningar och insatser enligt socialtjänstlagen ska ungdomars  
livssituation förbättras
Nämndsmål Aktivitet Status
Fortsatt systematiskt arbete med olika standardiserade 
kvalitetsinstrument

Implementera nya delar av BBIC På väg för planering inför 
vuxenlivet, samt användande av statistik för uppföljningar. 
Utifrån teamarbete följa resultat i kvalitetsregistret och om-
sätta i arbetet med den enskilde för att förbättra kvaliteten i 
vården och för den enskilde brukaren. Kontinuerligt utbilda 
i och implementera, samt använda Freda, strukturerat 
riskbedömningsinstrument gällande våld i nära relationer. 
Utveckla användandet ASI (Addiction Severity Index), in-
tervjumodell och även an-vända uppföljningsintervju, samt 
statistik gällande missbruk. Kartlägga användandet av Audit 
(Alcohol Use Disorders Identification Test) eller motsva-
rande instrument för identifiering av riskfylld och skadlig 
alkoholkonsumtion. Fortsätt användning av FIA (Förutsätt-
ningar Inför Arbete), standardiserad bedömningsmetod i 
försörjningsstödshandläggningen. Använda utredningsmo-
deller för att rekrytera familjehem. Utreda möjligheterna 
och kostnaderna att införa ÄBIC (Äldres Behov i Centrum), 
utredningsstruktur för biståndshandläggning. Arbeta för 
att möjliggöra CAN-skattning (Camberwell Assessment of 
Need), bedömning av förmåga inom socialpsykiatrin.

P
UTFÖRD
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Nämndsmål Aktivitet Status
Redovisning av hur avslutade utredningar och insatser enligt 
socialtjänstlagen har påverkat ungdomars livssituation

Mätning enligt Kommunens Kvalitet i Korthet. P
UTFÖRD

Kommunfullmäktiges mål:  
Service och omsorg av äldre ska vara av hög kvalitet
Nämndsmål Aktivitet Status
Fokus på måltiderna som höjdpunkter i vardagen.  
Utredning av organisation och kostnader för pedagogiska 
måltider. Fortsatt utveckling av matråd.

Planering för införande av pedagogiska måltider. Brukarråd 
och/eller matråd påverkar den fortsatta utformningen av 
måltiderna.

ä
PÅBÖRJAD

Fortsatt systematiskt arbete med olika standardiserade 
kvalitetsinstrument

Utifrån teamarbete följa resultat i kvalitetsregistret och 
omsätta i arbetet med den enskilde för att förbättra kvalitén i 
vården för den enskilde brukaren.

P
UTFÖRD

Ökad måluppfyllelse beträffande genomförandeplaner och 
dokumentation i alla verksamheter

I utredningar, genomförandeplaner och dokumentation ska 
barnets / den enskildes uppfattning vara efterfrågad och 
klart beskriven

P
UTFÖRD

Hemmaplanslösningar tillämpas i största möjliga 
utsträckning.

Tidiga insatser ska möjliggöras och planeras inom samtliga 
verksamheter för alla målgrupper inom socialförvaltningen P

UTFÖRD

Fortsatt samarbete med Region Skåne, Försäkringskassan 
och arbetsförmedlingen till stöd för personer med 
missbruksproblematik

Ta fram en lokal överenskommelse med samverkande parter 
enligt den regionala planen P

UTFÖRD

Motverka oönskad ensamhet och social isolering genom 
frivilligverksamhet och träffpunkter i alla kommundelar

Fortlöpande följa upp behovet genom medborgardialog ä
PÅBÖRJAD

Införande av ny teknik och kognitiva hjälpmedel för att 
minska isolering, stödja självständighet och möjliggöra 
delaktighet i samhällslivet

Fortsätta arbetet enligt handlingsplan gällande utveckling av 
eHälsa P

UTFÖRD

Utreda möjligheterna till utökade kulturella inslag i 
verksamheterna med stöd av extern finansiering

Undersöka fortsättning med extern finansiering av kulturella 
inslag inom befintliga budgetramar P

UTFÖRD

Fortsatt arbete med stöd till och uppskattning för anhörigas 
insatser - fortsatt utveckling av dialog och delaktighet 
genom anhörigträffar

Vidareutveckla och följa anhörigarbetet enligt handlingsplan 
gällande utveckling av anhörigstödet P

UTFÖRD

Följa utvecklingen beträffande e-hälsa inom äldreomsorgen 
för kvalitetshöjande insatser.

Enligt handlingsplan gällande utveckling av eHälsa ä
PÅBÖRJAD

Ge anhörigvårdare ökad trygghet genom ökade möjligheter 
till avlösning

Följa och utvärdera möjligheten till utökad avlösning P
UTFÖRD

Utökad användning av fokusgrupper som en metod att 
förbättra kvaliteten i verksamheterna

Använda fokusgrupper inom fler verksamhetsgrenar och för 
fler målgrupper som komplement till övriga brukarunder-
sökningar

ä
PÅBÖRJAD

Öka kvalitén på ute-, inne- och måltidsmiljöer på särskilda 
boenden

Undersöka möjligheterna och utöka kvalitet enligt indika-
tionerna i Öppna jämförelser P

UTFÖRD

Införande av boråd på ytterligare enheter som en 
metod att öka den enskildes möjligheter att påverka sin 
boendesituation

Införa boråd på återstående enheter inom äldreomsorgen P
UTFÖRD

Utreda förutsättningarna för äldre att inta måltider i 
gemenskap med andra

Kartlägga möjligheterna och genomförande U
EJ UPPFYLLT

Fortsatt prioritering av läkemedelsgenomgångar i samverkan 
med primärvård och apotekare

Läkemedelsgenomgång genomförs enligt framtagen plan P
UTFÖRD
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4 Socialnämndens aktiviteter till fokusområde 

Fler väljer kommunen som arbetsgivare
Kommunfullmäktiges mål:  
Fler ska ges möjlighet till heltid eller önskad tjänstgöringsgrad

Nämndsmål Aktivitet Status
Högsta prioritet på projekt med målsättningen att uppnå 
önskad sysselsättningsgrad för våra anställda

Önskad sysselsättning: Genomföra enligt handlingsplan. 
Undersöka möjligheterna för genomförande av önskad sys-
selsättningsgrad.

P
UTFÖRD

Kommunfullmäktiges mål:  
Medarbetarnas trivsel ska öka genom ett gott samarbete och god kommunikation
Nämndsmål Aktivitet Status
Utarbeta jämförelsetal med målsättningen att göra 
äldrevårdens organisation flexibel i förhållande till 
förändringar i volym och vårdtyngd

Undersöker alternativ för att genomföra vårdtyngdsmätning 
som grund för bemanning ä

PÅBÖRJAD

Utökad användning av fokusgrupper som en metod att 
förbättra kvaliteten i verksamheterna ä

PÅBÖRJAD

Resultat (Mkr) 2014 2015 2016
Års-

budget 
2016

Av-
vikelse 
2016

Summa intäkter 32,7 52,9 92,6 61,6 31,0

Summa kostnader -249,7 -292,3 -354,3 -322,9 -31,5

varav personalkostnader -157,1 -174,2 -203,5 -198,4 -5,1

Summa nettokostnader -217,0 -239,4 -261,7 -261,3 -0,4

Ekonomisk redogörelse med kommentar

Kommentar 
Det ekonomiska resultatet för år 2016 visar ett totalt underskott om -428 tkr. Detta härrör sig 
främst till ökade myndighetsbeslut för bostadsanpassning.

Mottagna och uppbokade bidrag för ersättningar från Migrationsverket uppgår under året 
med 52 055 tkr.

Nettokostnadsutvecklingen mellan 2015 och 2016 är +9,4 % och härrör sig främst från löne-
bildning och ökade externa insatser.

(Mkr)
Utfall 
Helår 
2014

Utfall 
Helår 
2015

Utfall 
Helår 
2016

Års-
budget 
Helår 
2016

Avvikel-
se Helår 

2016

Investeringsinkomst 0 0 0 0 0

Investeringsutgift -1,4 -2,1 -1,7 -2,7 1,0

Nettoinvestering -1,4 -2,1 -1,7 -2,7 1,0

Investeringar 2016
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Kommentar 
Investeringsanslaget har inte använts fullt ut under året, 930 tkr återstår. Dessa medel kommer 
att äskas om att överföras till investeringsutrymmet 2017.

VERKSAMHETSMÅTT OCH 
NYCKELTAL 2016 2015 2014

PRESTATION - KVALITET

Myndighetsenheten

Antal inledda utredningar

LSS 96 120 78

Äldreomsorg 1 329 1 060 830

Barn/unga, exkl Lagen om unga lagöverträdare (LUL) 258 335 283

Vuxna 64 95 138

Antal hushåll med försörjningsstöd 404 360 386

Antal bostadsanpassningsärenden 63 61 57

Äldreomsorg

Antal vårdtagare särskilt boende 92 89 85

Antal korttidsplatser/växelvård 11 5 7

Antal personer med insatser i ordinärt boende Socialtjänst-
lagen (SoL)/Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), korttid ingår 393 392 397

LSS, Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade

Antal boende (barn) 1 1 1

Antal boende (vuxna) 41 38 33

Antal brukare personlig assistans 3 2 2

Antal brukare med ledsagarservice 10 13 12

Antal brukare korttidstillsyn 4 5 4

Antal brukare korttidsvistelse 8 5 7

Antal brukare daglig verksamhet 45 45 45

Antal brukare avlösarservice 1 4 3

Antal brukare kontaktperson 33 25 24

Antal brukare personlig  assistans, enligt LASS 19 20 19

VERKSAMHETSMÅTT OCH 
NYCKELTAL 2016 2015 2014

PRESTATION - KVALITET

IFO, Individ- och familjeomsorg

Barn/unga

Antal vårddyg på institution/förstärkt familjehem 6 121 4 217 3 274

Antal familjehemsplaceringar per 31 dec 45 46 36

Antal dygn övriga insatser 1 695 2 548 1 489

Ensamkommande, per 31/12

Antal egen verksamhet 53 40 -

Antal köpt verksamhet, HVB 3 3 -

Antal i familjehem,  arvoderat 14 14 -

Antal i konsulentköpt  familjehem 13 29 -

Vuxna

Antal vårddygn på institution 1 312 810 974

Antal familjehemsplaceringar per 31 dec 0 1 0

Antal vårddygn extern psykiatri 805 371 365

EKONOMI

Försörjningsstöd (tkr) 14 032 14 287 14 639

Bostadsanpassningsbidrag (tkr) 1 543 738 516

Genomsnittlig vårddygnskostnad för barn/unga 3 446 4 165 5 006

Genomsnittlig vårddygnskostnad för vuxna 1 603 2 516 1 834

Genomsnittlig vårddygnskostnad extern psykiatri 2 269 1 766 949

Snittkostnad bostadsanpassningsärenden, kr 24 492 12 098 9 053
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Framtid
Insatser för ensamkommande flyktingbarn
Under 2017 kommer arbetet med att slussa ut ensamkom-
mande barn som fått uppehållstillstånd att intensifieras, 
samtidigt som externa placeringar arbetas hem då nya 
ersättningsregler kommer börja gälla från halvårsskiftet. 
De som är tillräckligt gamla kommer att slussas ut via 
stödboende för ökad självständighet och anpassning till 
vuxenlivet. Stora insatser kommer även att behöva göras 
för de ungdomar som får avslag och kommer utvisas. Det 
finns problematik med ångest och självskadebeteende 
som måste kunna hanteras.

Ökade volymer inom barn- och ungdomsvården
Arbetet inom barn- och ungdomsvården kommer 

fortsatt fokusera på tidiga insatser och insatser i det egna 
hemmet samt arbete med barn, föräldrar och nätverk för 
att möjliggöra hemflytt i fall där detta är möjligt. Arbetet 
med placeringar kommer fortsatt att följas på individnivå 
avseende kostnader och effekter. Ett intensifierat arbete 
med den egna öppenvården fortlöper inom den nya 
organisationen för att utveckla och styra den samlade 
öppenvården att bäst möta de behov som kommit fram 
under utredning och behov av insatser. Fokus i förhål-
lande till medarbetare kommer att vara att skapa en bra 
arbetsmiljö, rimlig arbetsbelastning och rekrytera, samt 
behålla socionomer.

Vilande vårdavdelningar tas åter i bruk
Två vilande vårdavdelningar behöver återigen tas i bruk 
under de närmaste åren för att möta behovet av särskilda 
boendeplatser och korttids-/växelvårdsplatser. Start 2017 
med våning 4 på Astern.

Upprustning av förvaltningens kontorslokaler
Socialförvaltningens kontorslokaler är i stort behov av 
upprustning, samtidigt som trångboddheten behöver 
mötas med utökad lokalyta och mer flexibel användning 
av kontorsutrymmet. De som tillfälligt haft sina arbets-
platser på de två vilande vårdavdelningar ska byta till 
andra kontorslokaler.

Verksamhetsutveckling genom digital teknik
Möta framtidens behov med ny teknologi inom verk-

samheterna till exempel mobilitet gällande dokumenta-
tion i verksamhetssystemet för hemsjukvårdens medarbe-
tare, nattkamera som komplement till fysiska besök inom 
både ordinärt och särskilt boende.

Boende och insatser inom  
funktionshinderverksamheten
Fortsatt utvecklingsarbete efter genomförd kartläggning 
av behov av boendeinsatser inom funktionshinderverk-
samheten. Behovet av en individuellt anpassad daglig 
verksamhet och meningsfull sysselsättning kommer att 
följas på individnivå.

Personalförsörjningen
Utmaning att attrahera tillräckligt många medarbetare 
till verksamheterna när antalet äldre ökar. Därför är det 
viktigt att medarbetarna känner trivsel och kan vara goda 
ambassadörer för sin verksamhet. Önskad sysselsättnings-
grad är verkställt och detta är en åtgärd som bör göra 
Åstorps kommun till en attraktivare arbetsgivare.

Fem utmaningar 2017
• Inom framförallt barn och familj samt myndighetsen-

heten måste ett arbete starta för att bli en attraktivare 
arbetsgivare och markant minska personalomsätt-
ningen.

• Genomförandet av önskad sysselsättningsgrad måste 
uppnå den önskade ekonomiska balansen som angavs 
vid starten av projektet.

• Samtliga verksamheter måste öka kontinuiteten i perso-
nalinsatser för kommunens invånare.

• Nytt hälso- och sjukvårdsavtal innebär en ökning av 
antalet vårdkrävande personer i eget boende då även 
omfattande sjukvårdsbehov ska verkställas i det egna 
boendet.
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Frivilligcentralen
Foto: Michael Svensson / Åstorps kommun

Åstorps kommun frivilligcentral har ca 25 
frivilliga som dagligen ställer upp för att 
fylla varandras och andras vardag med skratt 
och innehåll. Varje dag händer det något 
kul - fika, tematräffar, bingo, kortspel med 
Canasta, pyssel, gemensamma resor och en 
del annat finns på schemat. 

Och det är öppet för alla!

De frivilligas insatser hyllas ofta av invånarna i sociala medier. Invånarnas hyllningar 
var något som under året uppmärksammades av bland annat av Sveriges Radio.



VERKSAMHETERSID 28

R
äd

dn
in

gs
nä

m
nd

SID 94

Årets händelser 
Räddnings-
nämnd
Räddningstjänsten Söderåsen ägs till 
40 % av Åstorps kommun och 60 % av 
Klippans kommun. Ekonomi och verk-
samhet sköts av Åstorps kommun.

Räddningsnämnden har under året 
jobbat med en framtidsstudie som 
belyst den framtida organisationen 
och bemanningen för räddningstjäns-
ten. Räddningstjänsten har problem 
med att rekrytera och behålla operativ 
deltidspersonal på grund av en rörligare 
arbetsmarknad, och behöver därför 
se över den framtida organisationen. 
Under året har flera gemensamma ar-
betsträffar genomförts med tjänstemän, 
fackliga organisationer och räddnings-
nämnd. Arbetet med framtidsstudien 
har resulterat i en hel del frågetecken 
och arbetet med framtidsstudien går nu 
vidare i en fas där mer fakta behöver tas 
fram, bland annat om hur samverkan 
kan ske med övrig räddningstjänst i 
Skåne nordväst och hur räddningstjäns-
ten kan bemannas i framtiden.

Räddningsnämnden har också tagit 
fram ett samverkansavtal om nivå 2 
befäl efter förfrågan från Perstorps 
räddningstjänst. Avtalsutkastet som 
är framtaget, innebär att Räddnings-
tjänsten Söderåsens nivå 2 befäl även 
rycker ut till Perstorps kommun vid 
behov, avtalet är inte påskrivet än och 
förväntas tas i drift någon gång under 
våren 2017.

Räddningssamverkan i Skåne 
har under året haft en arbetsgrupp 
som arbetat fram ett underlag för en 
gemensam regional räddningschef i 
beredskap. Tjänsten tas i drift i januari 
2017. Den regionala räddningsche-
fen i beredskap företräder Skånes 
alla räddningstjänster och styr alla 
resurser över hela Skåne vid stora svåra 
händelser. Tjänsten kommer också vara 
den naturliga kontakten in mot övriga 
myndigheter.

Sett till årets larmstatistik på Rädd-
ningstjänsten Söderåsen har det varit 

784 utryckningar, vilket är en fortsatt 
uppåtgående trend. Totalt har det varit 
ett 50 tal fler registrerade larm än 2015 
men inga större kostnadsdrivande 
utryckningar. Under året som gått har 
det varit ett antal villabränder i vårt 
område, men annars har det inte varit 
några större bränder och olyckor inom 
kommunerna. En viss ökande trend 
som går att se är utryckningar till falska 
automatiska brandlarm och bränder. 
Händelser som varit av större dignitet 
har skett utanför Åstorps och Klip-
pans kommuner, styrkorna har vid ett 
flertal tillfälle blivit larmade som extra 
förstärkningsresurs på större bränder i 
grannkommunerna. Under dessa brän-
der har i stort sett alla Skåne Nordväst 
räddningstjänster varit engagerade. 
Händelser som påverkat och berört 
verksamheten i år är bland annat den 
tragiska händelsen i Örkelljunga där 
en brandman omkom i samband med 
räddningsinsats, detta fick till följd att 
räddningstjänsterna i Skåne tillsatte en 
arbetsgrupp, som tog fram nya arbets-
rutiner för att säkra och stärka styrkor-
nas arbetsmiljö ute på olycksplats.

Operativa enheten har under 
året lagt mycket tid på att utveckla 
och förbättra kvalitén på övning och 
utbildning för operativa utrycknings-
personalen. Under våren genomfördes 
det övningstillfällen på kvällstid på 
Räddningstjänsten Skånenordväst 
övningsområde i Helsingborg med 
all deltidspersonal och under hösten 
har deltidsbrandmännen och insats-
ledarna varit på heldagsövningar på 
Revinges räddningsskola. Styrkeledarna 
har under året haft ett flertal extra 
ledningsövningar, de har också under 
hösten haft en heldagsövning med 
arbetsmiljöutbildning och förevisning 
av nya tekniker. För övriga övningar 
har det funnits ett grundschema som 
arbetsgrupperna själv hanterat med sin 
styrkeledare. Under året som gått har 
Första Insats Person FIP startats upp på 
station Åstorp. FIP har nu varit igång 
sedan 2013 med start på Ljungbyheds 
station. I utvärderingarna av FIP, visar 
det sig att det ger bra effekt på snab-
bare framkomsttider till olycksplats. 
Andra positiva effekter är bland annat 

tidigare släckning av brand, tydligare 
och snabbare helhetsbild av olyckan 
samt snabbare och bättre ordergivning 
till räddningspersonalen.

Serviceenheten har under året job-
bat mycket med arbetsmiljön gällande 
hantering av kontaminerad utrustning 
efter larm. På Klippans brandstation har 
det under året arbetats med nya tvätt- 
och hanteringsutrymmen för andnings-
skydd och larmkläder för att förbättra 
arbetsmiljön. Enheten har också jobbat 
med flera andra förbättringar avseende 
arbetsmiljön i lokalerna och teknisk 
utrustning inom de 3 brandstationerna.

Förebyggande enheten har under 
året introducerat 2 nya medarbetare, en 
brandingenjör på heltid och en tillsyns-
förrättare på projektanställning. Mycket 
fokus har under året lagts på förbättring 
av ärendehantering och rutiner gäl-
lande Lag om skydd mot olyckor och 
det har utverkats helt nytt arbetssätt för 
processen. I övrigt har den beslutade 
tillsynsplanen följts gällande ärende, 
remisshantering och tillsyner enligt La-
gen om skydd mot olyckor, och Lagen 
om brandfarliga och explosiva varor. 
Det har också genomförts samtillsyner 
med andra förvaltningar och Polisen. 
Under året har det utbildats cirka 1700 
externa personer inom våra specifika 
utbildningar. Styrkorna har enligt plan 
också deltagit i flera olika evenemang 
inom kommunerna under det gångna 
året och brandstationerna har haft cirka 
700 personer på studiebesök.

Fem viktiga händelser 2016
• Framtidsstudie gällande räddnings-

tjänstens framtida organisation och 
verksamhet.

• Införande av Första Insats Person på 
Åstorps räddningsstyrka.

• Översyn av rutiner och ärendehan-
tering gällande myndighetsutövning 
mot Lag om skydd mot olyckor.

• Översyn och ombyggnad för att 
skapa en bättre arbetsmiljö vid hante-
ring av röksskyddsutrustning.

• Överenskommelse mellan Skånes 
räddningstjänster om en gemensam 
Regional Räddnings Chef i bered-
skap, RRC.
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1 Räddningsnämndens aktiviteter till fokusområdet 

Fler i arbete och fler företag
Kommunfullmäktiges mål:  
Myndighetsutövning och service mot företagen ska förbättras

2 Bildningsnämndens aktiviteter till fokusområdet 

Utveckla attraktivt boende
Kommunfullmäktiges mål:  
Kommunens invånare ska känna sig trygga i samhället

Aktivitet Status
Myndighetsutövning ska följa planerad tillsynsplan enligt LSO (Lag om skydd mot olyckor) och LBE (Lag om brandfarliga 
och explosiva varor). P

UTFÖRD

Aktivitet Status
Myndighetsutövning ska följa planerad tillsynsplan enligt LSO (Lag om skydd mot olyckor) och LBE (Lag om brandfarliga 
och explosiva varor). P

UTFÖRD

90% av kommunens invånare ska nås av livräddande styrka inom 20 minuter
Procentuellt antal utryckningar inom föreskriven tid, statiskutdrag från dokumentation i Daedalos statistik. P

UTFÖRD

Räddningstjänsten ska utbilda kommunens verksamheter i brandkunskapAntal utbildade i brandskyddskunskap, heta 
arbeten, utbildning i skolor och hjärt- och lugnräddning. P

UTFÖRD

4 Kommunstyrelseförvaltningens aktiviteter till fokusområde 

Fler väljer kommunen som arbetsgivare
Kommunfullmäktiges mål:  
Ledare i Åstorps kommun ska ha god ledarkompetens

Aktivitet Status
Alla ledare i operativ tjänst ska ha minst räddningsledare A utbildning. P

UTFÖRD
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Resultat (Mkr) 2014 2015 2016
Års-

budget 
2016

Av-
vikelse 
2016

Summa intäkter 14,0 21,8 22,9 21,8 1,1

Summa kostnader -21,2 -29,6 -30,9 -29,8 -1,1

varav personalkostnader -12,9 -14,4 -15,1 -14,5 -0,6

Summa nettokostnader -7,2 -7,8 -8,0 -8,0 0

Ekonomisk redogörelse med kommentar

Kommentar 
Det ekonomiska utfallet 2016 är i stort sett i balans vilket innebär ett mindre minus på 27 tkr. 
Underskottet fördelas enligt följande, 60 % 16 tkr för Klippan och 40 % 11 tkr för Åstorp.

De avvikelser som under året uppkommit ligger till stor del på personalkostnader för operativ 
deltidspersonal. Under året har vi haft ett 50 tal fler larm än 2015 och verksamheten har haft 
fler övningar och utbildningar än budgeterat, vilket genererat högre kostnader. Övriga kostna-
der som också har också genererat högre utgifter är till stor del arbetsmiljöåtgärder i form av 
ny skyddsutrustning för brandmännen, projekt friska brandmän där verksamheten anpassat 
nya tvättutrymmen för larmutrustningen. Det har också uppkommit en del oförutsedda repa-
rationer av larmfordon.

De högre kostnaderna har till största del vägts upp av högre intäkter än beräknat. De verksam-
heter som genererat mer intäkt än budgeterat är larmavgifter för falska automatlarm, gransk-
ningsavgifter för tillsyn och tillstånd samt intäkter via avtal.

(Mkr)
Utfall 
Helår 
2014

Utfall 
Helår 
2015

Utfall 
Helår 
2016

Års-
budget 
Helår 
2016

Avvikel-
se Helår 

2016

Investeringsinkomst 0 0 0 0 0

Investeringsutgift -10,0 -0,6 -0,7 -0,8 0,1

Nettoinvestering -10,0 -0,6 -0,7 -0,8 0,1

Investeringar 2016

Kommentar 
Årets investeringar har bestått av uppdatering av föråldrat andningsskydd och ett nytt fordon 
i Klippan till Första Insats Person (FIP). Investeringarna håller sig inom budgeterad ram, dock 
är inte all utrustning till andningsskyddet färdiginvesterat än, då viss utrustning inte är fullt 
utvärderad än.
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Nyckeltal
Verksamhetsmått och nyckeltal 2016 2015 2014

Annan brand 17 40 46
Annan hjälp till ambulans 16
Annan händelse utan risk för skada 12
Annan nödställd person 3
Annan olycka/tillbud 3
Annan vattenskada 1
Annat sjukvårdslarm 69 85 67
Annat uppdrag 15
Automatlarm utan brandtillbud 169 151 131
Begränsat läckage av drivmedel/olja 3
Brand fordon/fartyg 19
Brand i avfall/återvinning 8
Brand i byggnad 73 60 51
Brand i skog eller mark 24
Fastklämd person 2
Felindikering automatlarm 4
Hiss, risk för personskada 1
Hjälp till polis 1
Hjärtstoppslarm 14
Inbrottslarm 164 169 122
Läckage från vattenledning 2
Nödställt djur 2
Passning 4
Suicid/försök 4
Trafikolycka 120 143 119
Utsläpp av farligt ämne 4 7 13
Övrigt 30 80 79
Totalt antal händelser 784 735 628

Framtid
En av de största framtida utmaningarna är att rekrytera 

och behålla operativ dag- och deltidspersonal. Bemanning, 
organisering och kvalitetssäkring av den framtida rädd-
ningstjänsten är också en utmaning. Arbetsmarknaden 
kännetecknas idag av rörlighet, vilket gör att det är svårt 
att både rekrytera dagtidspersonal med rätt kompetens 
och deltidspersonal som både bor och jobbar inom kom-
munerna och klarar anspänningstiden.

Sett till organisationen som helhet är en utmaning att 
klara alla arbetsuppgifter och myndighetsutövning som 
tenderar att bli mer specialistinriktade. Ska organisationen 
klara av framtidens krav kommer den behöva fler specia-
listkompetenser eller samverka mer med andra aktörer för 
att kunna driva och finansiera de resurser som behövs för 

arbetsuppgifterna.
Övriga utmaningar som ligger framför verksamheten 

är att möta framtidens krav på arbetsmiljö och teknikut-
veckling, som både är kostnadsdrivande och kräver mer 
specialistkompetens.

Fem utmaningar 2017
• Rekrytering av operativ dag- och deltidspersonal
• Kvalitetssäkring av operativ personal
• Utveckling och strukturering av organisationen för att 

möta framtidens krav
• Arbetsmiljökrav
• Teknikutveckling
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Uppdrag
Björnekulla Fastighets AB s verksamhet innefattar att förvärva, sälja, äga, bygga, förvalta 
och upplåta fastigheter med olika slags lokaler och kollektiva anordningar. Bolaget ska med 
sin verksamhet främja Åstorps kommuns försörjning av lokaler för dess verksamhet.

Årets händelser
Björnekulla Fastighets AB (BFAB) ansvarar för samtliga energikostnader för 
verksamheterna inom Åstorps kommun. Det system som hanteras som energitillägg i hyran 
har visat sig vara en bra satsning. Genomförda åtgärder och investeringar har medfört att 
energikostnaden för Åstorps kommun minskat med drygt 3 Mkr 2016.

Ekonomisk redogörelse

BFAB (Mkr) 2016 2015 2014

Omsättning 74,8 74,2 74

Resultat efter finansiella poster 11,1 9,7 10,2

Soliditet 13,3% 12,5% 11,2%

Nettoinvestering 19,4 4,9 14,7

Anställda 15 13 12

Framtiden
Resultatet i bolaget borgar för att man även i framtiden ska kunna vara en stabil och 
ansvarstagande hyresvärd som kan motsvara de förväntningar som såväl hyresgäster som 
ägaren Åstorps kommun kan komma ställa vad gäller utveckling och investering.

Björnekulla Fastighets AB
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Uppdrag
AB Kvidingebyggen ska inom Åstorps kommun förvärva fast egendom och tomträtt 
till fast egendom i syfte att uppföra och/eller förvalta hus med bostadslägenheter, till 
hus kopplade affärslokaler och gemensamma anordningar, även som bedriva därmed 
förenlig verksamhet. Bolaget ska med iakttagande av kommunal självkostnadsprincip och 
likställighetsprinciper främja bostadsförsörjningen inom Åstorps kommun.

Årets händelser
AB Kvidingebyggen (KvB) har under året fortsatt att arbeta med direkt och förebyggande 
underhåll för att minska kostnaden för oförutsedda utgifter i framtiden. Bolagets löpande 
verksamhet har bedrivits enligt tidigare principer utan några direkta förändringar av 
övergripande natur.

Ekonomisk redogörelse
KvB (Mkr) 2016 2015 2014

Omsättning 31 31 30

Resultat efter finansiella poster 4,6 1,2 3,5

Soliditet 26,7% 23,2% 24,5%

Nettoinvestering 2,9 12 0,9

Anställda 5 5 5

Framtiden
Utvecklingen för bolagets verksamhet ser ljus ut. 
En positiv effekt av efterfrågan är att omflyttningarna fortsätter att minska vilket 
automatiskt innebär minskade kostnader. Den ekonomiska utvecklingen kommer troligen 
att innebära möjligheter till ett fortsatt förtida underhåll och förbättringar av standarden 
vilket med all sannolikhet ytterligare kommer att öka efterfrågan.
Efterfrågan visar att Kvidingebyggen bör ha beredskap för framtida tillskott och byggnation 
av ytterligare bostäder. Denna process pågår genom besluta av nyproduktion i Kvidinge 
på av bolaget tidigare ägd mark samt omvandling av före detta Fritidsgården i Hyllinge 
till bostäder. Utöver detta har planeringen för ett trygghetsboende i kvarteret Backsippan 
startats, tillsammans med pågående detaljplanearbete för Björnekulla Ås innebär detta att 
AB Kvidingebyggen kommer vara stark involverad i tillskapandet av upp emot 300 nya 
bostäder i vår kommun under kommande år.

AB Kvidingebyggen

KOMMUNALA BOLAG SID 99

Foto: AB Kvidingebyggen



B
jö

rn
ek

ul
la

 IT
 A

B

Uppdrag
Bolaget ska ansvara för Åstorps kommuns utbyggnad av IT-infrastruktur inom kommunen. 
Utbyggnad ska prioritera ortssammanbindande nät tillsammans med kommunens arbets-
ställe och industriområden. Bolaget ska också verka för anslutning till befintliga nät inom 
kommunen.

Årets händelser
Björnekulla IT AB (BITAB) har under året fortsatt arbetet med att medverka till att Åstorps 
kommun och dess invånare ges möjlighet att nå Regionens målsättning med att 95 % av alla 
hushåll 2020 ska ha tillgång till fiber. Detta fortskrider genom projektavtal med Bjäre Kraft 
som medfört att över 2000 hushåll har fått eller inom kort kommer att få tillgång till fiber. 
BITAB´s verksamhet har genom detta samarbete förändras på ett positivt och bolagets 
kostnadssida är förhållandevis låg.
Bolagets löpande verksamhet har bedrivits enligt tidigare principer utan några direkta 
förändringar av övergripande natur.

Ekonomisk redogörelse
BITAB (Mkr) 2016 2015 2014

Omsättning 1,5 1,3 1,4

Resultat efter finansiella poster 0,6 0,3 0,5

Soliditet 21,1% 21,2% 23,7%

Nettoinvestering 0,6 0,3 2,1

Anställda 0 0 0

Framtiden
BITAB kommer att utvecklas i den takt som är nödvändig utifrån det behov som finns för 
Åstorps kommuns verksamhet samt för att uppnå de beslut som fattats inom kommunen. 
En ny bredbandsstrategi har fastställts av Åstorps kommun för att säkerställa att kommu-
nen kan uppnå av Riksdagen ställda mål för bredbandsutbyggnad i landet. En ökad efterfrå-
gan både vad gäller svartfiberhyra och stadsnätsanslutningar kommer i kombination med 
låga omkostnader för fibernätet innebära en fortsatt god ekonomisk utveckling. Viktigt är 
nu att bolaget följer den inslagna linjen att utvecklas som leverantör av nät med en sund 
och ekonomiskt försvarbar utbyggnad.

Björnekulla IT AB
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Björnekulla Utvecklings AB
Uppdrag
Björnekulla Utvecklingsbolags verksamhet ska vara främjande för att på olika sätt skapa förutsättningar för 
entreprenörer/finansiärer och andra intressenter att driva konkreta projekt i egen regi som i förlängningen 
är till fördel för Åstorps kommun och dess invånare.

Årets händelser
Björnekulla Utvecklings AB (BUTAB) som ingår i Björnekulla Fastighets ABs koncern, ska verka 
för utvecklingsprojekt inom Åstorps kommun med det initiala uppdraget att hitta och medverka till 
en utveckling av Makadamområdet vid Söderåsens fot. Bolaget har under året fortsatt och utvecklat 
kontaktskapande i samarbete med ägare, Skanska och med möjliga intressenter och fortsatt diskussioner 
gällande eventuella förändringar med berörda myndigheter.

Ekonomisk redogörelse
BUTAB (Mkr) 2016 2015 2014

Omsättning 0 0 0

Resultat efter finansiella poster 0 0 0

Soliditet 99% 99% 100%

Nettoinvestering 0 0 0

Anställda 0 0 0

Framtiden
Arbetet med BUTAB och utvecklingen av Makadamen har 2016 utvecklats att tillsammans med markägaren 
Skanska, Sveriges Olympiska kommitté och andra intressenter aktivt fortsatt ett samarbete och initierat en 
arbetsgrupp för att få till en plan för utvecklingen av området med inriktning mot sport, rekreation och 
fritid. Arbetet kommer att konkretiseras genom kontakter med berörda myndigheter under 2017.

Björnekulla U
tvecklings A

B
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Viktigare investeringsobjekt
(Mkr)

Ack investering 
t.o.m. 2016-12-31

Planerad 
investering

Projektets status

Oasen 2 1,7 1,7 1,7 Färdigställt
Moduler Tingdalsskolan 5 5 5 Färdigställt

Investeringar dotterbolagskoncernen
SID103



Björnekulla kyrka, Åstorp
Foto: Michael Svensson / Åstorps kommun

Björnekulla kyrka är en församlingskyrka i Björnekulla-Västra Broby församling i Lunds stift. Den första 
kyrkan byggdes på medeltiden och hade ett långhus med kor i romansk stil med en avslutande absid. I 
slutet av 1400-talet byggdes ett vapenhus i söder och 1788 byggdes kyrkan ut i norr.

På 1800-talet växte dåvarande Björnekulla församling, främst på grund av att järnvägen drogs genom 
församlingen och att den lilla byn Åstorp växte då man lade en station där. Detta gjorde att den gamla 
kyrkan blev för liten och man ville bygga en ny. År 1887 påbörjades byggandet av den nya kyrkan som 
stod klar 1889 och kunde invigas första advent. Gustaf Petterson gjorde ritningarna till den nya kyrkan.

Det är en korskyrka i tegel med putsad och kalkad fasad. Den är byggd i nygotisk stil med torn och 
tresidigt kor. Högst upp på det 53 meter höga tornet finns en kyrktupp.

Under 1900-talet har kyrkan renoverats flera gånger. En större renovering gjordes 1971-73, då mycket 
av interiören förändrades. 

Inventarier
• Altaret uppfördes 1972 som ett enkelt murat altarbord med en skiva av skånsk granit
• Dopfunten i sandsten är från början av 1200-talet
• Från den gamla kyrkan kommer även triumfkrucifixet som finns vid koret
• I koret finns tredelade glasmålningar utförda av Erik Olson, Halmstadgruppen
• Kyrkans textilier är tillverkade i ull och siden av Britt Inger Lanner
• Lillklockan göts i Jönköping 1851 och har inskriptionen: ”Hör, Gud ännu sin nåd dig bjuder, Se, 

templets portar öppna sig” (Sv Ps 402:1)
• Storklockan göts i Stockholm 1888 och har inskriptionen: ”Går in i Herrens portar med tackande, 

Uti hans gårdar med lofvande: Tacker honom, Lofver hans namn”. (Sv Ps 100:4)





SID 28

R
ev

is
io

ns
be

rä
tte

ls
e

SID 106 REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelse för år 2016 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, 
nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet 
som bedrivits i kommunens företag. 

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, 
beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar 
också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för återredovisning till 
fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva 
om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter 
som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet 
och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Åstorps kommun i allt 
väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Vi noterar i likhet med tidigare år 
att tillämpad redovisningsmetod för pensionsskulden intjänad före 1998 avviker från regler i den 
kommunala redovisningslagen vilket inte ger en helt rättvisande bild av kommunens resultat och 
ställning.

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit tillräcklig. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella 
mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. Vi noterar dock att för några av de mätetal 
som används för att fastställa måluppfyllelsen för verksamhetsmålen är måluppfyllelsen negativ 
eller otillfredsställande. Målen berör kommunstyrelsen, bildningsnämnden, socialnämnden och 
bygg- och miljönämnden. Vi ser det som väsentligt att styrelse och nämnder vidtar åtgärder för 
att stärka måluppfyllelsen. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt 
enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2016. 

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter. Lekmannarevisorernas granskningsrapporter 
skickas separat till kommunfullmäktige efter att Björnekulla Fastighets AB genomfört sin 
bolagsstämma. 

Kristoffer Glinka är vald med undantag för överförmyndarnämnden. Kristoffer Glinka har 
p.g.a. jäv inte deltagit i beslutet kring granskningsrapport 2016-07. Uppföljning av tidigare 
granskningar samt granskningsrapport 2016-08 Intern kontroll 2016, vad gäller de delar som 
avser överförmyndarnämnden. 

Åstorps kommun 2017-04-10

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har 
varit tillräcklig. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med 
de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. Vi noterar dock 
att för några av de mätetal som används för att fastställa måluppfyllelsen för 
verksamhetsmålen är måluppfyllelsen negativ eller otillfredsställande. Målen 
berör kommunstyrelsen, bildningsnämnden, socialnämnden och bygg- och 
miljönämnden. Vi ser det som väsentligt att styrelse och nämnder vidtar åtgärder 
för att stärka måluppfyllelsen. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och 
beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2016. 
Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter. Lekmannarevisorernas 
granskningsrapporter skickas separat till kommunfullmäktige efter att Björnekulla 
Fastighets AB genomfört sin bolagsstämma. 

Kristoffer Glinka är vald med undantag för överförmyndarnämnden. Kristoffer 
Glinka har p.g.a. jäv inte deltagit i beslutet kring granskningsrapport 2016-07 
Uppföljning av tidigare granskningar samt granskningsrapport 2016-08 Intern 
kontroll 2016, vad gäller de delar som avser överförmyndarnämnden. 

Åstorps kommun 20 l 7-04-10 

Underskrifter 

Jan Hennicks 

artin�� 

Bilagor: 

Revisorernas redogörelse 

Granskning av årsbokslut/årsredovisning 2016, Nr: 2016-09 

Bilagor
Revisorernas redogörelse
Granskning av årsbokslut/årsredovisning 2016, Nr: 2016-09
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