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Kommunstyrelsens
ordförande om 2015
Årsredovisningen 2015
2015 var det första året på nya mandatperioden och
det innebar nya förtroendevalda, som ska komma
in i sina uppdrag. Det var också ett år då flera av
chefstjänstemännen gick i pension, så året bestod både av
rekrytering och introduktion av nya medarbetare.
Det var även ett år då oron i omvärlden gjorde att vi direkt
påverkades - inte minst genom att flyktingströmmarna
ökade kraftigt efter sommaren. Hela Sverige och även
Åstorp fick göra stora ansträngningar för att hjälpa
människor på flykt från krig och terror.
Investeringar
Under året togs det äntligen beslut om att bygga en ny
Haganässkola. Det blir både ny- och ombyggnad av den
befintliga skolan. Dessutom kommer det att byggas en ny
aktivitetshall vid Bjärshög. Allt detta kommer att bli ett
stort lyft för barn och unga i området och inte minst för
föreningslivet i hela kommunen.
När det gäller avlopp på landsbygden, så färdigställdes
Kärreberga Stugby under året, så nu är det möjligt att gå
vidare till nästa område med den beslutade strategin som
grund.

Arbetslöshet
Tyvärr är fortfarande arbetslösheten ett stort
bekymmer i vår kommun. Alldeles för många saknar
arbete. Kommunen försöker i olika projekt och med
olika samverkansparters göra insatser för att stödja
arbetssökande - helst till arbete annars till åtgärder för att
bättre matcha behoven på arbetsmarknaden.
Det sker en viss ljusning på arbetsmarknaden, vilket
förhoppningsvis kommer att förbättra situationen också
för våra arbetssökande.
Avslutning
Med en ekonomi i balans är vi rustade att ta oss an
framtidens utmaningar. Vi måste alltid våga prioritera och
genom kloka val fortsätta att forma och utveckla Åstorp
till en bra kommun att verka och bo i.
Jag vill avsluta med att rikta ett stort tack både
förtroendevalda och anställda. Genom ert goda arbete
bidrar ni till den positiva utvecklingen för Åstorps
kommun.

Ronny Sandberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Årets händelser - stort och smått
Hösten 2014 fick Nyvångs skola en Qualiscertifiering för
sitt goda kvalitetsarbete. Under 2015 erhöll förskolan i
Nyvång samma utmärkelse.
Fredrik Stihl blev kommunens nya personalchef. God

På bild från vänster: Susann Cardell Åstorps kommun, Erika Freij
Söderåsens Hundpensionat, Anders Kaunisto Werners Radio, Claes
Sjöland ordförande Företagarna i Åstorp, Caroline Andersson
EMVE Sweden, Susanne Lundqvist och Tina Nilsson Systrarna
Buffé, Malin Andersson och Hans-Ingvar Jönsson vice ordförande
kommunstyrelsen i Åstorp.

service och internt stöd är två saker han nämner som
viktigt i sitt arbete. Fredrik efterträder Ola Falck.
Biblioteket startade ”Svenska med baby” med syfte
att föräldrar med olika ursprung och erfarenheter ska
mötas bland lek, joller och bus. Samtidigt tränar man på
svenska under lättsamma former.
Caroline Andersson på EMVE Sweden fick utmärkelsen
Förutom traditionella sommarjobb erbjöd kommunen

Årets företagare i Åstorps kommun. Systrarna Buffé

även sommarjobb för idrottsintresserade ungdomar.

Tingvalla blev Årets nyföretagare och Anders Kaunisto

Sommarjobben går under namnet Sportcamp.

på Werners Radio och Tv-service valdes till årets
entreprenör.

Nationell dressyrtävling i Åstorp 20-22 mars. Tränare
från svenska ridsportförbundet var på plats för att

Vuxenutbildningscentrum tillsammans med biblioteket

observera unga ryttare för att de sedan i förlängningen

arrangerade Kulturkafé Åstorp - en kunskapsfylld

kan plockas ut för att representera Sverige i

mötesplats där människor med invandrarbakgrund fick

internationella tävlingar.

möjlighet att träna sin svenska och lära känna andra
Åstorpsbor.

Felanmälan lanserades som app där användaren via
telefonens GPS kan hitta platsen på kartan, ta ett foto,

Åstorp klättrade på SKLs ranking över skolkommuner.

skriv meddelandet kring felanmälan och skicka iväg den

Åstorp gjorde ett betydligt bättre resultat i SKLs årliga

till kommunen.

jämförelse över vilka skolkommuner som är bäst.
Resultatet innebar att Åstorp klättrade 115 platser, till

Norrsken täckte hela Skåne under mars månad. Åstorp

plats 149, på den sammanlagda rankningen sett över

blev omtalat i sociala medier efter att åstorparen Jan

samtliga verksamheter. När det gäller mätning av de

Eriksson lyckades fånga fenomenet på bild.

kommunala skolorna låg Åstorp ännu bättre till – på 70:e
plats.

För tredje året i rad anordnas Åstorps filmdagar på
kulturhuset Björnen i Åstorp. Fyra huvudfilmer visades

Magdalena Stajcic blev Åstorps kommuns nya

samt kortfilmer som elever från Åstorps skolor gjort.

ekonomichef. Hon efterträdde Ingrid Johnson som

Efteråt hölls ett samtal med regissörsbesök med samtal.

lämnade tjänsten på grund av pension.

År 2020 ska alla anställda ha önskad sysselsättningsgrad

Jan ”Jansa” Nilsson tilldelades Åstorps kommuns

i Åstorps kommun. Som ett första steg i att uppnå det

kulturpris och Ernst Skoog utsågs till årets

satta målet initieras ett projekt där tre av kommunens

kulturstipendiat.

enheter ingår. Projektet tilldelas 1,6 miljoner kronor av
kommunfullmäktige.

Foto: Michael Svensson / Åstorps kommun
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För 31:e året i rad slingrade sig förskolebarnen fram genom
Åstorp i en lång parad när skolorna firade Förskolans dag en
solig vårdag. Årets temat var Cirkus.
Lena Mårtensson Stenudd blev kommunchef i Åstorps
kommun. Hennes ledaregenskaper är tydlighet, ansvar,
ödmjukhet samt tolerans, och hon arbetar gärna efter
leanfilosofin som bygger på att tillvarata människors
engagemang för att på så sätt i samarbete kunna driva en
ständig förbättringsprocess. Lena efterträdde Claes Jarlvi som
lämnade kommunen i samband med sin pension.
Sommarfest på Rönnåsen i Kvidinge - som traditionen bjuder
samlades de boende på trygghetsboendet Rönnåsen i Kvidinge
tillsammans med anhöriga för att umgås, äta gott och ta en
åktur i de 5 veteranbilarna som hade ställt upp.
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Åstorps elever känner en ökad delaktighet, en ökad
trivsel och en ökad arbetsro. Detta är resultatet efter
att Åstorps kommun har med tre olika skolor under
tre års tid deltagit i ett nationellt utvecklingsprojekt
tillsammans med 11 andra kommuner i Sverige.
Socialförvaltningen välkomnade invånare och alla
intresserade till Öppet hus med spännande och
informativa aktiviteter om deras verksamheter.
Årligen arrangerar socialförvaltningen i Åstorps kommun en mässa för att uppmärksamma möjligheterna
som erbjuds invånarna inom vård och omsorg. Temat på
mässan var vård och omsorg för demensdrabbade och
deras anhöriga.

Foto: Hans-Ingvar Jönsson / Teaterföreningen Åstorp

Barnen fick ta del av planerna för den nya lekplatsen
vid Perslund genom att titta på skisser av nya
lekredskap och därefter fått tycka till om vad de helst
skulle önska.

Fjorårets succé ”Allsång på torget” arrangerades åter igen i
centrum. Denna gång med countryartisten Martin Nilsson
med Tambola band samt Linda Lundqvist och Allsångståget.
SM i körning anordnades på Ryttarföreningens anläggning
i Åstorp. Kuskar på alla nivåer tävlade samtidigt som SMklasserna avgördes för elitkuskarna.
Meröppet på biblioteket i Kvidinge, nu är biblioteket öppet
– alla dagar i veckan! Det innebär att låntagare får tillgång till
biblioteket utanför bibliotekets bemannade öppettider och kan
nyttja biblioteket som vanligt: tex låna och lämna böcker, läsa
tidskrifter, använda datorn, surfa fritt via WIFI, studera och
umgås, läsa med barnen med mera.

Åstorps biblioteket firade 30-årsjubileum.
Med anledning av flyktingsituationen och
mottagandet i Åstorps kommun så hölls ett fullsatt
informationsmöte i november på kulturhuset
Björnen. Under mötet fördes en dialog med boende
i Åstorp om hur föreningslivet, kommunen och
invånarna kan bidra till en lyckad integration.
Tusentals lyktor tändes i hela Sverige, och även i
Åstorp - barn och unga firade den internationella
barndagen.
Åstorps kommun började erbjuda e-faktura till
privatpersoner som regelbundet får fakturor från
kommunens olika verksamheter.
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Kommunens samlade verksamhet
Kommunkoncernen

Kommunens förvaltning
Förvaltningsorganisationen leds av kommunchefen. Den politiska organisationen består av kommunstyrelse och sex
nämnder: bildningsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden, bygg- och miljönämnden,
socialnämnden, överförmyndarnämnden
och räddningsnämnden.
Räddningstjänsten Söderåsen ägs till
40% av Åstorps kommun och 60% Klippan.
Ekonomi och verksamhet hanteras av Åstorps kommun. För ytterligare beskrivning
se räddningsnämndens verksamhetsberättelse sidan 106.

Kommunens koncernföretag
Björnekulla Fastighets AB är moderbolag för koncernföretagen. Bolaget äger, bygger och förvaltar fastigheter med olika slags
lokaler inom Åstorps kommun. Bolaget
ska främja kommunens försörjning med
lokaler för dess verksamheter samt har även
i uppdrag att arbeta med energiförbrukning ur såväl miljömässigt som ekonomiskt
perspektiv. Allt i enlighet med en hållbar
utveckling inom Åstorps kommun.
AB Kvidingebyggen är kommunens
allmännytta och har för sin verksamhet
inom Åstorps kommun att äga och förvalta
bostadsfastigheter med hyresrätt. I bolagets
verksamhet ingår även att förvärva fast
egendom och tomträtt till fast egendom,
i syfte att därpå uppföra och/eller förvalta
byggnader med bostadslägenheter och
därtill kopplade lokaler. Bolaget har också
att vara ägarens redskap för påverkan och
utveckling av hyresmarknaden samt kommunal tillväxt.
Björnekulla IT AB har till uppgift att
ansvara för utbyggnaden av IT-infrastruktur inom kommunen och då främst för
kommunens egna verksamheter. Bolaget
ska också vara det lilla lokala alternativet och arbeta med en uppbyggnad av
infrastruktur där så är möjligt i relation till
den uppbyggnad som sker för kommunens
verksamhet.
Björnekulla Utvecklings AB har till
uppgift att erbjuda tillträde till nätverk och

öppna nya affärsmöjligheter för privata intressenter för att utveckla nya projekt inom
Åstorps kommun.

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 varför
ingen vinst eller förlust uppkommer.
Nordvästra Skånes Renhållnings AB
(NSR). Sedan flera år ombesörjs kommunens renhållning av NSR, som är ett bolag
som ägs gemensamt av sex nordvästskånska kommuner: Bjuv, Båstad, Helsingborg,
Höganäs, Ängelholm och Åstorp. Åstorps
kommuns ägarandel uppgår till 6,9% av det
totala aktiekapitalet.
Kommunalförbundet Medelpunkten.
Tio nordvästskånska kommuner har gått
samman för gemensam upphandling och
hantering av vårdhjälpmedel. Kommunens
andel av kommunalförbundet utgör 10%.
Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
Bolaget startade i maj 2005 av 30 skånska
kommuner med syfte att erbjuda sina ägare
sak- och ansvarsförsäkringar. Totalt antal
delägare är per 2015-12-31 46 stycken kommuner i södra Sverige, Åstorps kommuns
ägarandel är 1,03%. Under året har bolaget
delat ut 3% av aktiekapitalet, vilket för kommunens del motsvarar 19 tkr.
AV Media Skåne är ett kommunal-

förbund med 16 anslutna kommuner.
Förbundet lånar ut AV-läromedel till
skolor och andra utbildningsanordnare.
Till AV-media betalar Åstorps kommun en
årlig avgift, vilken 2015 uppgår till 355 tkr.
Denna kostnad innefattar service exklusive
reparationskostnader.
SKL Kommentus AB är en koncern
med tre dotterbolag. Koncernen är verksam
inom affärsstöd vid inköp och upphandling
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 2015-12-31 var
90% av Sveriges kommuner, landsting och
regioner medlemmar i föreningen. Samtliga
medlemmar har ingått en solidarisk borgen
såsom för egen skuld för Kommuninvest
i Sverige AB:s samtliga nuvarande och
framtida förpliktelser. Åstorps ägarandel
av Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser uppgår per 2015-12-31 till 590
Mkr och andelen av de totala tillgångarna
uppgår till 579 Mkr.

Kommunala entreprenader
Kyrktuppen är en fristående förskola
som drivs av Björnekulla församling. Totalt
antal barn uppgick per 2015-12-31 till 15
stycken. Skolpeng 1,8 Mkr.
Montessori filosofen driver skola och
förskoleverksamhet för totalt 92 stycken
barn per 2015-12-31. Skolpeng 11,8 Mkr.
PeterSvenskolan är en fristående skola
för årskurserna 4-9. Totalt antal elever
uppgick per 2015-06-30 till 99 stycken.
Skolpeng 4,2 Mkr. PeterSvenskolan lade ner
sin verksamhet i Åstorp per 2015-06-30.
Metria ägs av lantmäteriet och erbjuder
produkter och tjänster inom geografisk IT.
Inom Bygg- och miljönämndens verksamhetsområde bedrivs MBK-verksamhet
(mätning-beräkning-kartering) som
upphandlat uppdrag av Metria. Under 2015
har 1,1 Mkr erlagts för uppdraget, varav 0,3
Mkr avser arbete med implementering av
ny kartdatabas.
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Organisationsöversikt 2015
Kommunfullmäktige
helägda kommunala bolag

överförmyndare

Björnekulla fastighets ab

Revision

AB Kvidingebyggen
Demokratiberedning

Björnekulla IT AB
Björnekulla utvecklings AB

Valnämnd
valberedning

Denna organisationsöversikt var gällande endast under
verksamhetsår 2015. För år 2016 var god besök
www.astorp.se/organisation

kommunstyrelse
bildningsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
socialnämnd
bygg- och miljönämnd
Räddningsnämnd

Mandatfördelning, valet 2014
Socialdemokraterna

Miljöpartiet de
gröna

Sverigedemokraterna

Centerpartiet

Folkpartiet liberalerna

Kristdemokraterna

Moderata
samlingspartiet

M

S

MP

SD

C

FP

KD

Mandat

14

1

7

2

1

1

5

Procent

42,84

3,84

22,32

6,50

4,54

2,84

15,27

I kommunen finns en beslutande församling, ett kommunfullmäktige, som är det enda organ i kommunen
vilket väljs direkt av medborgarna.
Ledamöterna, som i Åstorps kommun är 31 st, är
invalda på partilistor och representerar sitt parti som
företrädare för väljarna.
Kommunfullmäktige ska besluta om mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten, viktiga ekonomiska frågor som budget, skatt och årsredovisning.
Dessutom ska kommunfullmäktige besluta om ansvars-

Majoritet (s+C+kd)

Könsfördelning M/K
Deltagande kommunval 2014:

19

12
75,02%

frihet 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 Socialdemokraterna, 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

92,65 km² (2015-01-01)
278:e största kommun(av 290)

- land

92,35 km²

- vatten

0,25 km²

Folkmängd

15 193 (2015-12-31)
152:e största kommun (av 290)

Befolkningstäthet

34:e högsta kommun (av 290)

SÖDERÅSBANAN
ÄNGELHOLM

Kommunkod

E4

SKÅNEBANAN

ÅSTORP-KATTARPHÖGANÄS JÄRNVÄG

KLIPPAN / HÄSSLEHOLM /
KRISTIANSTAD

ÅSTORP

HYLLINGE

SKÅNEBANAN

BJUV / HELSINGB ORG

164,52 invånare/km²

SÖDERÅSBANAN

MALMÖ / TRELLEBORG

KVIDINGE

1277

Så här långt är det till Åstorps
centrum från omkringliggande
orter med bil
Bjuv
Klippan:
Perstorp:
Örkelljunga:
Båstad:
Helsingborg:
Höganäs:
Landskrona:
Svalöv:
Ängelholm:

11 min
16 min
28 min
22 min
35 min
20 min
30 min
31 min
32 min
21 min
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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.
Vi arbetar för en gränslös verksamhet för företag, investerare, invånare och besökare. Samarbetet har pågått sedan 1996
och vår gemensamma vision är att vi 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 2015 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 2015 fokuserar på följande områden:
•
•
•
•
•
•

Infrastruktur och samhällsplanering
Utbildning
Näringslivsutveckling
Kommunerna som arbetsgivare
Kommunikation och förankring av samarbetet
Intern effektivitet och service

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

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.
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Inledning

Skattekronan
Så här fördelades pengarna år 2015.

Skattekronan
- Så här används pengarna

Utbildning/skola
49.31%

Äldreomsorg
16.07%
Funktionshinderverksamhet
6.51%
Individ- & familjeomsorg
6.37%
Kultur & fritid
4.02%
Räddningstjänst
1.08%
Bygg & miljö
0.51%
Integration & arbetsmarknadsåtgärder
1.41%
Gator, parker och teknik
2.37%
Kommungemensam verksamhet*
12.35%
*den kommungemensamma verksamheten innefattar
kommunfullmäktige, valnämnd, kommunrevision, kommunstyrelse,
överförmyndarnämnd, central administration, ekonomienhet, kansli,
IT, kris och säkerhet, turism och näringsliv samt medborgarkontor.

INLEDNING
Foto: Michael Svensson / Åstorps kommun
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Åstorps kommun

2015

2014

2013

2012

2011

15 193

15 061

14 927

14 806

14 789

1 220

1 159

1 151

1 147

1 180

196

201

195

215

217

1 813

1 750

1 712

1 649

1 663

Allmänt
Antal invånare 31/12
-varav 0-5 år
-varav 6 år
-varav 7-15 år
-varav 16-21 år

1 063

1 141

1 176

1 220

1 251

-varav 22-70 år

9 192

9 179

9 082

9 044

8 967

-varav 71+ år

1 709

1 631

1 611

1 531

1 511

132

134

121

17

52

Öppen arbetslöshet 16-64 år

6,0%

6,0%

5,3%

6,5%

7,1%

Öppen arbetslöshet 18-24 år

10%

10,6%

10,3%

11,3%

10,9%

Total kommunal skattesats

30,68%

30,68%

30,68%

30,68%

30,68%

Varav kommunen

20,29%

20,29%

20,29%

20,29%

20,29%

28

15

16

Verksamhetens nettokostnader (kr/invånare)

46 930

45 918

43 655

43 106

42 332

Nettokostnadernas andel av skatter, bidrag
och utjämning (kr/invånare)

96,6%

96.8%

93.5%

95.8%

98.3%

Förändring folkmängd

Antal lediga tomter (kommunen)

Fem år i sammandrag

Resultat

Finansnetto (kr/invånare)

-318

54

-829

364

-339

Årets resultat (kr/invånare)

1103

1 531

2 217

1 823

-266

48 106

45 783

44 576

43 751

41 298

-32

-291

117

-360

-952

21 188

19 711

14 305

12 282

11 981

Nämndernas budgetomslutning (kr/invånare)
Nämndernas budgetavvikelse (kr/invånare)
Balans
Materiella anläggningstillgångar (kr/invånare)
Långfristiga skulder (kr/invånare)

20 040

19 270

15 790

34 532

32 790

Eget kapital (kr/invånare)

19 650

18 709

17 332

15 239

13 432

Soliditet exklusive pensionsskuld före 1998

47,1%

47,7%

49,4%

35,5%

34,8%

Soliditet inklusive pensionsskuld före 1998

33,1%

32,6%

32,3%

22,3%

20,7%

0

3 054

-18 518

1 587

3 043

3 023

6 392

3 137

1 271

1 545

1 043

1 022

988

990

989

Finansiering
Förändring av anläggningslån (kr/invånare)
Investering
Nettoinvesteringar (kr/invånare)
Personal
Antal tillsvidareanställda

46 6

47 8

47 2

47 5

47 0

Sjukfrånvaro i förhållande till tillgänglig
arbetstid

Medelålder, år

6,53%

6,41%

5,36%

4,45%

3,98%

Lönekostnader för anställda, Mkr

507 1

483 9

452 8

439 5

425 7

Personalkostnader i procent av
verksamhetens nettokostnader

71,1%

70,0%

69,5%

68,9%

68,0%

Foto: Michael Svensson / Åstorps kommun

Åstorps kommun, forts.

2015

2014

2013

2012

2011

Antal användare (unika besökare)

114 660

118 075

128 461

Antal besök

225 026

241 079

264 954

Antal sidvisningar

626 238

675 315

745 975

2015

2014

2013

2012

2011

Webbstatistik, www.astorp.se

Källa: Google Analytics

Koncern
Resultat
Finansnetto (kr/invånare)

-550

-707

-1 742

-1 134

-1 823

Årets resultat (kr/invånare)

1 713

1 665

3 019

2 312

-159

Balans
Materiella anläggningstillgångar (kr/invånare)

59 444

59 599

55 045

53 811

52 884

Långfristiga skulder (kr/invånare)

35 651

35 041

31 726

34 653

32 934
10 801

Eget kapital (kr/invånare)

19 096

17 536

15 383

13 100

Soliditet exklusive pensionsskuld före 1998

36,4%

36,2%

35,9%

32,6%

31,2%

Soliditet inklusive pensionsskuld före 1998

25,3%

24,2%

22,8%

19,3%

16,9%

23

3 032

-2 703

1 587

3 043

4 377

7 463

4 214

2 810

5 781

Finansiering
Förändring anläggningslån (kr/invånare)
Investering
Nettoinvesteringar (kr/invånare)
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Förvaltningsberättelse

Utveckling och omvärld
Källor: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Ekonomirapporten oktober 2015, SCB, Riksbanken

Förvaltningsberättelse

Ekonomi

Trots måttlig tillväxt i omvärlden har svensk ekonomi fortsatt att stärkas under 2015 förklarat av främst den inhemska efterfrågan. I ett globalt perspektiv har den ekonomiska utvecklingen präglats av osäkerhet inom olika områden. Detta har inneburit fortsatt låga räntor på finansmarknaderna trots att den amerikanska centralbanken FED
gjorde en historisk höjning av styrräntan i slutet på året. Vidare har det bland annat inneburit oljeprisfall, tillväxtoro
i Asien och framförallt Kina samt stora rörelser på aktie- och valutamarknaderna. Inflationstakten har haft en viss
uppåtgående trend under året och uppgick per 2015-12-31 till 0,1%. Ihållande osäkerhet i omvärlden medför en
risk i att inflationsutvecklingen hämmas framöver.
Inom kommunsektorn förväntas en svagare utveckling av resultatet under 2015 trots tillskott av bland annat
återbetalda premier från AFA Försäkring. Kostnadstrycket i kommunsektorn beräknas öka kommande år. År
2019 bedömer Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att gapet mellan kostnader och intäkter motsvarar över
1 krona i skattehöjningar. Främst beror detta på demografiska förändringar. Det som tillkommit under senare tid
är en ökad invandring. Hur detta kommer att påverka kommuners och landstings ekonomi beror på den statliga
ersättningen samt förutsätter en ökning i skatteunderlagstillväxten. Vidare finns det under kommande år behov
av stora investeringar som behöver göras inom exempelvis skola och äldreomsorg. Detta sammanvägt kommer att
ställa stora krav på omprioritering mellan verksamheter samt nytänkande i form av nya arbetssätt och metoder.

Befolkning

Befolkningen i Åstorp uppgick per 2015-12-31 till
15 193 personer. Detta innebär en ökning med 132
personer jämfört med 2014. Befolkningsökningen
består av födelseöverskott på 54 och flyttningsnetto
på 78 personer. Flyttningsnettot kan delas upp i
nettoinflyttning inom länet -75, nettoinflyttning
inom landet 7 samt nettoinflyttning från utlandet 146
personer.
Diagrammet redovisar befolkningen 1995-2015
som en trendlinje.
Födelsenetto år 2011-2015

Utveckling befolkningsstruktur år 2011-2015
Åldersgrupp

Antal

Födda

Döda

Födelsenetto

2011

195

137

58

2005

1010

1903

576

802

3625

3539

1474

612

13541

2012

182

139

43

2010

1168

1873

651

1075

3927

3578

1818

647

14737

2013

181

125

56

2015

1220

2009

540

1097

2734

4811

2139

643

15193

2014

181

143

38

2015

188

134

54

0-5

6-15

16-18

19-24

25-44

45-64

65-79

80-

Av den totala folkmängden 2015 var 22,7 % personer utrikesfödda. Medelåldern i kommunen uppgick till 39,8 år.
Utbildningsnivån är låg i Åstorp. 2014 hade endast 12 % av befolkningen i åldersintervallet 25-64 år en eftergymnasial utbildning på tre år eller längre tid. För Skåne var motsvarande siffra 25 %. Endast Bjuvs kommun med
10 % har lägre andel än Åstorp sett ur ett skånskt perspektiv.
Ohälsotalet kan sägas spegla hälsan i arbetslivet. Men även förändringar gällande socialförsäkringens regler och
rutiner påverkar detta tal. Ohälsotalet för 2015 är högre i Åstorp än i Skåne. För kvinnor i Åstorp var ohälsotalet 42
dagar att jämföra med Skåne 33 dagar. Motsvarande siffror för män var 27 dagar för Åstorp och 22 dagar för Skåne.

Bostadsbyggande

Enligt uppgifter från Statistiska centralbyrån (SCB) 2014 uppgick antalet nybyggda småhus i Åstorp till 5 stycken.
Antal nybyggda lägenheter i flerfamiljshus uppgick till 32 stycken.
Kommunen hade per årsskiftet 2015-12-31 28 stycken osålda villatomter. När det gäller industrimark fanns per
2015-12-31 8 fastigheter med totalt 318 000 kvm mark som är avsett för industritomter och som styckas av efterhand. Under 2015 såldes 8 villatomter och 4 industritomter.

Totalt

Förvaltningsberättelse

Arbetsmarknad
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Öppet arbetslösa 16-64 år samt 18-24 år (procent)

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 16-64 år samt 18-24 år (procent)

Ålder:

Ålder:

År:

16-64 år

18-24 år

År:

16-64 år

18-24 år

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Riket

4,5

4,3

4,1

7,0

6,2

5,5

Riket

8,5

8,0

7,8

17,2

15,0

13,3

Skåne

5,5

5,4

5,3

8,1

7,6

7,0

Skåne

10,4

10,1

10,0

20,8

19,2

17,4

Åstorp

5,3

6,0

6,0

10,3

10,6

10,0

Åstorp

10,8

11,2

10,9

22,9

22,2

19,7

Källa: Arbetsförmedlingen

Öppet arbetslösa
Den öppna arbetslösheten fortsätter att vara hög i såväl
landet som Skåne. Den har ökat något jämfört med år 2014.
I Åstorp ökade den öppna arbetslösheten i åldersklassen
16-64 år och minskade i åldersklassen 18-24 år. När det
gäller gruppen öppet arbetslösa ungdomar ligger Åstorp
högst av alla kommuner i Skåne län, 9,2%. Därefter följer
Perstorp 8,8% samt Malmö och Landskrona med 7,7% öppet
arbetslösa.
Tabell ovan visar öppet arbetslösa i % av den registerbaserade arbetskraften. Den senare definieras som förvärvsarbetande nattbefolkning ökat med inskrivet öppet arbetslösa
samt personer i program med aktivitetsstöd.

Näringsliv och turism

Under år 2015 har 18 stycken träffar genomförts
tillsammans med näringslivet, kommunen och andra
intresserade. Träffarna har innehållit aktuella ämnen och
gett alla deltagare möjlighet att nätverka med varandra för att
skapa nya kontakter.
Under år 2015 nyregistrerades 58 företag i Åstorp.
Motsvarande siffra för år 2014 uppgick till 55 nyregistrerade
företag. Per 2015-12-31 fanns det totalt 1028 stycken
registrerade företag i kommunen varav 408 stycken avsåg
aktiebolag.
Årets Företagare 2014, utdelades i april 2015 tillsammans
med de lokala priserna Årets Entreprenör och Årets
Nyföretagare i Åstorp. Priset som Årets Företagare gick till
EMVE, Caroline Andersson VD, motiveringen; för hennes
engagemang i samhället samt att med stort engagemang och
kompetensförsörjning driva företaget stadigt framåt.
I Svenskt näringslivs ranking gällande företagsklimatet i
kommunen kom Åstorp på 115 plats, en förbättring med 16
placeringar jämfört med år 2014.
Sveriges Kommuner och Landsting har gjort en mätning
kring 2014 års myndighetsärenden gentemot företag. Åstorp
erhöll ett medelindex uppgående till 67 i mätningen, vilket

Källa: Arbetsförmedlingen

Öppet arbetslösa och sökande i program med
aktivitetsstöd
I gruppen öppet arbetslösa samt sökande i program med
aktivitetsstöd har siffran minskat något i såväl Skåne som
riket jämfört med år 2014. I Åstorp är det samma utveckling
i såväl åldersklassen 16-64 år som 18-24 år. Förändringen
beror främst på en minskning när det gäller sökande i
program med aktivitetsstöd. Siffrorna i Åstorp är dock högre
jämfört med riket samt Skåne. När det gäller åldersgruppen
18-24 år ligger Bromölla högst i Skåne med 28,1% följt av
Östra Göinge 24,3% och Landskrona 23,4%. I åldersgruppen
16-64 år ligger Landskrona högst i Skåne med 15,2% följt av
Malmö 15,0% och Perstorp 12,5%.
Tabellen ovan visar öppet arbetslösa och sökande i
program med aktivitetsstöd i % av den registerbaserade
arbetskraften. Den senare definieras som förvärvsarbetande
nattbefolkning ökat med inskrivet öppet arbetslösa samt
personer i program med aktivitetsstöd.

understiger snittet för riket som uppgick till 68.
Turismomsättningen för år 2014 uppgick till 122 Mkr
och sysselsatte 85 personer i årssysselsättning. I förhållande
till 2013 års nivå har turistomsättningen minskat med ca 2
Mkr.
Största privata företagen i Åstorp (2014)
BrAInvest		
667 (koncernen)
Jeld – Wen Sweden AB
656 (koncernen)
Saint Gobain Ecophon AB
352 		
JD Stenqvist AB		
292		
Frode Laursen AB
158		
Lamaro AB		
92
Godbiten konditori AB
88		
EsonPac Sweden AB
73
Hyllinge Stormarknad AB
59
Jörgen Jönsson Livsmedel AB 53
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Förvaltningsberättelse

God ekonomisk hushållning
Inledning

Enligt kommunallagen kap 8 § 1 skall 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 verksamheten ska anges mål och riktlinjer
och för ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
I Åstorp 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.

Fokusområden och mål

I förvaltningsberättelsen görs en uppföljning av fokusområden med tillhörande mål. I förvaltningarnas verksamhetsberättelser
beskrivs hur man arbetat med aktiviteter för att de övergripande målen skall uppfyllas. Samtliga mål har år 2020 som slutdatum.
Bedömningen av de enskilda målen görs utifrån om en förbättring skett jämfört med 2014.
Om målen följs upp enligt SKL:s mätning Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är rikets siffra medeltal för de kommuner som
ingår i KKiK-mätningen.

Antal mätta mål 5. Antal uppnådda mål 2.
Två av de mätta målen 2015
visar en förbättring medan tre
uppvisar en försämring. Ett
stort arbete kommer att
krävas om mätetalet gällande
folkhälsa ska kunna förbättras.
En folkhälsoplan har arbetats
fram som stöd i att integrera
folkhälsoarbete i verksamheterna. Vidare är det viktigt att
arbeta vidare med att få ner
ungdomsarbetslösheten i kommunen.
Mätningen avseende myndighetsutövning och service mot
företagen visar en försämring
jämfört med tidigare mätning.
Översyn av arbetssätt pågår och
kommer att ske löpande för att
komma tillrätta med resultaten.

1

Fler i arbete och fler företag
2013

Så många som möjligt av kommunens vuxna invånare
ska försörja sig genom arbete

Åstorp

Åstorp

2014

Åstorp

2015

2015

72,2

72,5

72,9

78,5

13,0

10,8

Riket

2020
mål

Över
medelvärdet för
riket

^ Andelen invånare mellan 20 - 64 år som förvärvsarbetar skall öka (%). Källa KKiK

Fler unga i åldern 18-24 år ska beredas sysselsättning
och få stöd i att finna vägar till egen försörjning

12,3

7,8

Under
medelvärdet för
riket

^ Andelen av öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd av befolkningen mellan 18 - 24 år skall minska (%).
Källa Arbetsförmedlingen

Kommuninvånarnas hälsa ska förbättras

32,4

33,8

34,5

22,4

122

Ingen
uppgift

Under
medelvärdet för
riket

^ Ohälsotalet skall minska för personer i arbetsför ålder (dagar). Källa Försäkringskassan

Turistomsättningen i kommunen ska öka

Ej mätt

Negativ förändring

124

200

^ Mätning av omsättning fördelat på branscher inom besöksnäringen (Mkr). Källa TEM - Turistekonomisk mätning
Notering: I mättetalet finns en förskjutning på ett år eftersom siffror från föregående år redovisas från TEM efter att årsredovisningen är antagen.

Ingen bedömning
Positiv förändring / oförändrat

119

Myndighetsutövning och service mot företagen ska
förbättras

74

^ Nöjd Kund-Index, Serviceundersökning - Totalt. Källa Nöjd kundindex (NKI)

Ej mätt

64

68

Över
medelindex i
landet

Förvaltningsberättelse
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Utveckla attraktivt boende
2013

Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun.

2014

2015

Åstorp

Åstorp

Åstorp

14 927

15 061

15 193

Arbete
pågår

Arbete
pågår

Arbete
pågår

2015
Riket

2020
mål

16 100

^ Antal invånare skall öka med 150 personer/år. Källa SCB

Verka för utöka kollektivtrafiken i nord-sydlig
riktning.

Genomfört

^ Genom samverkan med berörda parter möjliggöra persontrafik på Söderåsbanan. Källa KKiK

Invånare ska få ett gott bemötande i sina kontakter
med kommunen och dess personal.

78

80

76

94

100

77

80

100

Ingen
uppgift

Under
medelvärdet
i Skåne
Nordväst

^ Andelen invånare som uppfattar att de får ett gott bemötande skall öka (%). Källa KKiK

Informationen och servicen på kommunens hemsida
ska vara väl utvecklad och tillgänglig.

77

75

^ Andelen invånare som anser att kommunens webbinformation är god skall öka (%). Källa KKiK

Kommunens invånare ska känna sig trygga i
samhället.

1,75

Ej mätt

2,03

Arbete
pågår

Arbete
pågår

Arbete
pågår

^ Tryggheten skall öka (index). Källa Polisens trygghetsmätning i Skåne

Ett turistmål ska bli ett av Skånes tio mest besökta.

Etablering
genomförd

^ Utveckla ”Stenbrottet” till en besöksattraktion.

Antal mätta mål 6. Antal uppnådda mål 3. Ett av fokusområdets delmål visar bättre utfall än tidigare år. Detta avser information
och servicen på kommunens hemsida. Målen som inte uppnås gäller befolkningsökning samt bemötande gentemot kommunens invånare. Processen att få persontrafik på Söderåsbanan fortgår. Ombyggnadsarbeten på framtida stationer är påbörjade.
Polisens trygghetsmätning (problemindex) visar en försämring jämfört med senaste mätningen. För att kommunens invånare
ska känna sig trygga i samhället pågår bland annat ett arbete med förbättring av den fysiska miljön på allmänna platser. Lokalt
har polisen givit medborgarlöfte till kommunens invånare i syfte att öka tryggheten. Arbetet med ”Stenbrottet” pågår i samarbete
med Skanska, Sveriges Olympiska Kommitté samt Björnekulla Utvecklings AB. Målet är att skapa en sport- och rekreationsanläggning.
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3

Förbättra framtiden för barn,
unga och äldre
2013

Eleverna skall uppnå ett högre
resultat och måluppfyllelse på
nationella prov.

Åk 3
Åk 6
Åk 9

2014

2015

2015
Riket

2020

Åstorp

Åstorp

Åstorp

mål

71
86
86

62
84
87

91
77
77

100
100
100

Ej mätt

100

^ Andelen elever som uppnår godkänt resultat i årskurserna 3, 6 och 9 ska öka (%).
Källa Skolverket

Barn och unga som erbjuds insatser inom
socialtjänsten ska göras delaktiga i planering
och uppföljning av insatserna.

65

Ej mätt

^ Andelen barn och unga som görs delaktiga i planeringen skall öka (%). Källa Socialförvaltningen

Efter avslutade utredningar och insatser
enligt socialtjänstlagen ska ungdomars
livssituation förbättras.

75

88

93

78

100

^ Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning skall öka (%). Källa KKiK

Elever i årskurs 9 ska vara behöriga till
nationella gymnasieprogram.

87

90

80

100

68

74

100

^ Andel elever som är behöriga skall öka (%). Källa Skolverket

Samtliga elever ska fullfölja
gymnasieutbildningen.

75

^ Andelen elever som fullföljer ska öka (%). Källa KKiK

Högre än
medelvärdet
för riket

Service och omsorg av äldre ska vara av hög kvalitet.

Inflytande och delaktighet hemvård (%)

85

85

89

Inflytande och delaktighet särskilda
boenden (%)

76

71

70

Boendemiljö nöjdhet (%)

86

78

70

83

Kontinuitet under en 14-dagarsperiod
(antal personer)

12

10

11

15

^ Sammanvägt index för delaktighet, kompetens kontinuitet och boendemiljö ska vara högre än medelvärde för riket.
Källa Socialstyrelsen

Antal mätta mål 10. Antal uppnådda mål 5. I de nationella proven har färre elever i åk 6 och 9 uppnått
godkända resultat. Allt färre elever i åk 9 är behöriga till gymnasiet. Däremot fullföljer fler elever sin
gymnasieutbildning. Kommentarer till årets kunskapsresultat framgår på sidan 85. När det gäller delaktighet
för barn och unga i planeringen för deras insatser har ingen systematisk mätning gjorts. Verksamheten
arbetar dock utifrån BBiC (Barnet Bästa i Centrum) och är certifierade sedan år 2011. Mätningen inom
äldreomsorgen visar försämrade resultat vad gäller inflytande och delaktighet samt boendenöjdhet.

Förvaltningsberättelse

4

Fler väljer kommunen som
arbetsgivare
2013

Ledare i Åstorps kommun ska ha god
ledarkompetens.

Åstorp

Åstorp

2014

Åstorp

2015

2020

3,9

Ej mätt

4,0

5,0

mål

^ Ledarskapet skall stärkas och utvecklas i kommunen (poäng). Källa Medarbetarenkät

Fler ska ges möjlighet till heltid eller önskad
tjänstgöringsgrad.

87

87

87

Alla
medarbetare
ska ha erhållit
önskad
tjänstgörningsgrad

^ Genomsnittliga tjänstgöringsgraden skall öka år från år (%). Källa Personalekonomisk redovisning

Medarbetarna ska trivas och utvecklas i Åstorps
kommun.

4,2

Ej mätt

4,2

5,0

^ Andelen som trivs på sin arbetsplats och med sina arbetsuppgifter skall öka (poäng). Källa Medarbetarenkät

Medarbetarnas trivsel ska öka genom ett gott
samarbete och god kommunikation.

3,3

Ej mätt

4,2

5,0

^ Mätmetod: Informationen och samarbetet på respektive arbetsplats ska öka (poäng). Källa Medarbetarenkät

Helhetssynen och samsynen ska utvecklas hos
medarbetare och ledare.

Medarbetare
Ledare

Ej mätt

4,3

5,0

3,7

5,0

4,0

5,0

^ Samsynen och helhetssynen inom och mellan kommunens verksamheter ska öka (poäng). Källa Medarbetarenkät

Antal mätta mål 5. Antal uppnådda mål 5.
I jämförelse med resultaten 2013 har en förbättring skett när det gäller ledarskap samt
medarbetarnas trivsel och utveckling.
Frågorna är något annorlunda ställda i 2015 års enkät när det gäller medarbetarnas trivsel
genom gott samarbete och god kommunikation samt gällande utveckling av helhetssynen
och samsynen inom och mellan kommunens verksamheter, varför det är svårt att göra
direkta jämförelser.
Arbetet med önskad sysselsättningsgrad har intensifierats under år 2015.

sid 21

sid 22

Förvaltningsberättelse

5

Ekonomi och förhållningssätt
2013

Högst 98% av skatter och bidrag ska användas till
verksamhetskostnader.

Åstorp

Åstorp

2014

Åstorp

2015

2020

94

97

97

98%

32,6

33,1

Medelvärde
för länet
2020

-1,0

11,7

0

mål

^ Verksamhetens nettokostnader mäts utifrån ett femårsperspektiv (%). Källa Ekonomienheten

Kommunens soliditet ska öka.

32,3

^ Soliditeten i %, inklusive pensionsåtaganden före 1998. Källa Ekonomienheten

Investeringar, exklusive exploaterings- och
va-investeringar, ska finansieras fullt ut med
skattemedel.

23,7

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

Antal mätta mål 3. Antal uppnådda mål 3. Samtliga ekonomiska mål uppfylls.
97 % av skatter och bidrag använts till verksamhetskostnader under år 2015. Kostnader som
är klassificerade som extraordinära medtages ej i de ordinarie verksamhetskostnaderna.
Kommunernas soliditet inklusive pensionsåtagande har förbättrats jämfört med år 2014. Att
soliditeten förbättrats beror på att kommunens investeringskostnader helt finansierats genom eget
kapital samt på att resultatnivån är i paritet med god ekonomisk hushållning. Investeringsmålet
uppfylls för år 2015. Detta beror på en lägre investeringsvolym jämfört med budget.

Sammanfattande bedömning av
måluppfyllelse
Av de mål som mättes under 2015 visar 62 procent ett
lika eller förbättrat resultat. Kommunfullmäktigemålen
är långsiktiga och löper fram till år 2020. För respektive
mål har förvaltningarna brutit ner aktiviteter som ska
leda till bättre måluppfyllelse. Varje år görs en analys av
resultatet för respektive mål. Enstaka år kan mätetalen
visa 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 jämfört med
tidigare år.
Med hänsyn till uppnådda mål och vidtagna
aktiviteter är den sammanfattande bedömningen
att kommunen driver sin verksamhet enligt god
ekonomisk hushållning.

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 2015 har arbetet utförts i enlighet med det av
fullmäktige antagna reglementet. Bedömning av vilka
områden som skall granskas bygger på en bedömning
av väsentlighet och risk. Kommunen har under
senhösten påbörjat arbetet med att integrera intern
kontroll i kommunens ledningssystem Stratsys. Under
våren 2016 kommer detta arbete att färdigställas.
För de kontroller som genomförts under 2015 har
några större brister inte identifierats. Där avvikelse
fanns har rapportering skett till berörd nämnd som
vidtagit erforderliga åtgärder.
Den interna kontrollen bedöms som väl fungerande
och har en omfattning som bedöms som tillräcklig
utifrån kommunens storlek och samlade verksamhet.

Förvaltningsberättelse

Resultat och ekonomisk
ställning
Resultat i koncernen

Resultatet för koncernen uppgick till 26 Mkr. Av detta resultat avser 8
Mkr helägda dotterbolag, 17 Mkr kommunen och 1 Mkr avser eliminering av internvinst uppkommen i samband med fastighetsöverlåtelser.
Bolagskoncernens resultat har ökat med 4 Mkr jämfört med 2014. Detta
beror i sin helhet på lägre räntekostnader. Resultatet i bolagskoncernen
före bokslutsdispositioner och skatt fördelar sig enligt följande: Björnekulla Fastighets AB 7 Mkr, Kvidingebyggen 0,5 Mkr, Björnekulla IT AB
0 Mkr samt Björnekulla Utvecklings AB 0 Mkr.
Gällande redovisningsregler (K3) påverkar bolagskoncernens utfall
av olika kostnadsposter i redovisningen. Underhållskostnaderna har
minskat jämfört med 2014 till följd av att större del aktiveras som en
anläggningstillgång i balansräkningen från 2015. Vidare medför en
marknadsmässig värdering av fastighetsbeståndet i förhållande till
bokfört värde att nedskrivningsbehov har identifierats uppgående till
15 Mkr. Uppställda avkastningskrav från ägaren bedöms uppnås i Björnekulla Fastighets AB, Björnekulla IT AB samt Björnekulla Utvecklings
AB men dock ej i AB Kvidingebyggen.

Resultat i kommunen

För kommunen uppgick resultatet till 17 Mkr. Inklusive jämförelsestörande poster har intäkterna ökat med totalt 29 Mkr. Förändringen
förklaras av högre intäkter från Migrationsverket då betydligt fler
flyktingar och ensamkommande barn har tagits emot 2015 jämfört med
föregående år, högre reavinster på anläggningstillgångar samt återbetalda försäkringspremier från AFA.
Skatter och utjämningar har ökat med 24 Mkr. I december 2015 har
ett generellt statsbidrag erhållits från staten gällande flyktingsituationen
för år 2015 samt år 2016 uppgående till 14,9 Mkr. 1/13–del motsvarande
1 Mkr har intäktsförts 2015.
Kostnaderna har ökat med 47 Mkr. Den allra största delen förklaras
av ökningar av personalkostnaderna. I denna ökning ligger såväl kostnader för löneökningar som utökade verksamheter. Ökad sjukfrånvaro
har medfört ökade kostnader för såväl löner för ej arbetad tid som
kostnader för fyllnads- och övertid. Under året har kostnaderna för
extern placering av barn och unga inom individ och familjeomsorgen
ökat betydligt.
Avskrivningarna har ökat med 3 Mkr beroende på investeringsnivån.
Finansnettot har försämrats med drygt 6 Mkr. Detta beror på dels ett
sämre räntenetto på 2 Mkr på grund av ett lägre ränteläge. Vidare beror
det på att kommunen under 2014 erhöll 3 Mkr i utdelning från helägda
dotterbolaget Björnekulla Fastighets AB, vilket inte gjorts under 2015.
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Balanskravsutredning

Enligt kommunallagen 8 kapitlet § 5a-b ska kommunen uppfylla
balanskravet. 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 det finns synnerliga skäl.
Balanskravet innebär att kommunen ska besluta om en budget där
intäkterna överstiger kostnaderna. Samma princip gäller för utfallet.
Balanskravsresultatet för 2015 är positivt och uppgår till 18,3 Mkr.
Balanskravsutredningen framgår på sidan 34 i resultaträkningen.

Resultat i nämnder och styrelser

Totalt sett avviker verksamhetsdrivande nämnder och styrelser med
-0,5 Mkr. Detta motsvarar 0,01% av verksamheternas nettokostnader.
Den största avvikelsen avser exploateringsverksamheten där industrimark och tomter inte avyttrats i enlighet med budget.
Nedan kommenteras de största avvikelserna i nämnder och styrelser:
Kommunfullmäktige, kommunstyrelse, revision och valnämnd
-0,2 Mkr. Negativ budgetavvikelse förklaras av högre kostnader för
revisionsgranskningar samt kostnader under kommunfullmäktige som
ej är täckta inom budgetram.
Kommunstyrelseförvaltningen -1,7 Mkr. Negativ avvikelse avser
lägre intäkter för markförsäljning.
Överförmyndarnämnden avviker negativt med -0,4 Mkr, vilket beror på högre kostnader för arvoden till gode män samt högre personalkostnader för överförmyndarhandläggare.
Bygg- och miljönämnden +0,6 Mkr. Den positiva avvikelsen beror
på lägre personalkostnader.
Räddningsnämnden uppvisar ett resultat i paritet med budget.
Socialnämnden visar en avvikelse exklusive volymförändringar på
+1,0 Mkr, vilket förklaras av positiva avvikelser inom äldreomsorg, försörjningsstöd, funktionshinderverksamheten som kompenserar negativ
avvikelse inom individ och familjeomsorgen. Inkluderat volymförändringar uppgår budgetavvikelsen i netto till -13,3 Mkr, vilket främst
beror på högre placeringskostnader inom individ och familjeomsorgen
gällande barn och unga.
Bildningsnämndens budgetavvikelse uppgick till -0,3 Mkr förklarat
av den stora utmaning verksamheten ställts inför under hösten 2015 i
form av ökat elevantal inom grundskolan samt den lokala administrationen.
Kultur- och fritidsnämnden +0,3 Mkr. Avvikelsen förklaras av högre
intäkter från idrottsanläggningar och uthyrning av camping samt lägre
personalkostnader.
Större budgetavvikelser
Ej utnyttjad avsättning inom bildningsnämndens verksamhet

2 Mkr

Volymförändringar inom socialnämndens verksamhet

-14 Mkr

Skatter

-3 Mkr

Pensioner

4 Mkr

Ny- till- och ombyggnad samt indexering hyror

2 Mkr

Löneskulder förändring, helårseffekt av lönerevision 2014
samt lönerevision 2015

5 Mkr

AFA försäkringspremier

5 Mkr

Värdeöverföring

-3 Mkr

Räntenetto

-2 Mkr
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Skatteintäkter och generella statsbidrag

Den största inkomsten för kommuner är de resurser man får
via kommunalskatten samt de statliga utjämningssystemen.
Storleken av dessa bestäms av folkmängden den 1 november
året före inkomståret.
Inkomstutjämningen innebär att varje kommun garanteras ett skatteunderlag per invånare som motsvarar 115 % av
den genomsnittliga beskattningsbara inkomsten per invånare
i riket. När det gäller inkomstutjämning har Åstorp en medelskattekraft motsvarande 82 % av medelskattekraften i riket.
Kostnadsutjämningen jämnar ut strukturella kostnadsskillnader mellan kommunerna och är sådant som kommunerna inte själv kan påverka. Dessa kan vara åldersstruktur,
etnicitet samt socioekonomiska förhållanden.
Genom regleringsbidraget har staten möjlighet att påverka
den totala bidragsramen till kommunsektorn utifrån samhällsekonomiskt utrymme.
Införandebidrag erhåller de kommuner som blev förlorare
när det nya kostnadsutjämningssystemet infördes.
Utjämningsavgiften enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS), är ett nationellt utjämningssystem
gällande kommunernas LSS-kostnader.
Åstorp är mottagare av samtliga utjämningsbidrag exklusive LSS-utjämningen där kommunen är betalare.
Skatteintäkter samt inkomst- och kostnadsutjämning står
för drygt 97 % av samtliga skatte- och utjämningsbelopp.
Nedan redovisas nettobelopp kr per invånare 2015-12-31.
Skatteintäkter

33 564

Inkomstutjämningsbidrag

12 995

Kostnadsutjämningsbidrag

987

Regleringsavgift

-38

Införandebidrag

87

Strukturbidrag

103

Fastighetsavgift

1 679

Utjämningsavgift LSS
Generellt statsbidrag
SUMMA

-856
75
48 596

Ökning i skatter och bidrag mellan åren 2014 och 2015 är 3,4
%. Totalt uppgår skatter och utjämning till 738 Mkr.
I december år 2015 erhöll Sveriges kommuner och landsting ett generellt statsbidrag från staten med anledning av
rådande flyktingsituation. Statsbidraget avser täcka kostnader
som uppstår under år 2015 samt som förväntas uppstå under
år 2016. För Åstorps kommun uppgick erhållet statsbidrag till
14,9 Mkr. En trettondel, motsvarande ca 1 Mkr, har intäktsförts på år 2015, resterande del hanteras under år 2016.

Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter har minskat med 7 Mkr. Förändringen
beror på lägre ränteintäkter i internbanken med anledning av

ett lägre ränteläge under år 2015. Vidare erhöll kommunen
under år 2014 en utdelning från helägt dotterbolag, vilken ej
erhållits under år 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 2,3 % en minskning med
0,80 procentenheter jämfört med 2014.

Investeringar
Investeringsvolym brutto, Mkr

2013

2014

2015

48

103

46

Investeringsvolym netto, Mkr

47

96

46

Bruttoinvesteringar/nettokostnader, %

7

15

6

Investeringsvolym exkl VA och exploatering brutto, Mkr

21

48

20

Självfinansieringsgrad exkl VA och exploatering, %

212

76

118

Totala nettoinvesteringar för kommunen 2015 uppgick till 46
Mkr varav 7 Mkr avsåg exploatering. Total budget för året var
83 Mkr.
Drygt 12 % av kommunens investeringar gjordes inom
bildningsnämndens verksamhetsområde, 5% gjordes inom
kultur- och fritid, 12 % inom gata och park, 43% inom vattenoch avloppsverksamhet, 13 % inom exploateringsverksamhet
samt 15 % övriga investeringar.
Positiv budgetavvikelse identifieras för bland annat investeringar inom södra industriområdet, förtätning Bjärshög,
utbyggnad Safirvägen, Miljöförbättringsåtgärder Storgatan
Kvidinge, sanering avloppsnätet, investeringsåtgärder i
vattenverk samt reningsverk, inventarier för ombyggnad av
Haganässkolan och IT-investeringar.
När det gäller bruttoinvesteringar i relation till nettokostnaderna 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 2015 är detta nyckeltal 6 %
exklusive investeringar i fastigheter.
Självfinansieringsgraden är ett mått på hur mycket av
årets bruttoinvesteringar som finansieras av egna medel, årets
resultat plus avskrivningar. En självfinansieringsgrad under
100 % innebär att förutom egna medel finansieras investeringarna med upplånade medel. Riktvärdet under en längre
tid bör vara 100 %.
Under 2015 var självfinansieringsgraden exklusive investeringar inom exploateringsverksamheten samt vatten- och
avloppsverksamheten 118 % i Åstorps kommun. 2014 var
motsvarande självfinansieringsgrad 76 %. Inga investeringar i
fastigheter ingår i redovisad självfinansiering.
På sidan 47 görs en mera ingående redovisning av tekniska
kontorets investeringsprojekt.
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Risk och kontroll

I takt med att lånen förfaller kommer en succesiv anpassning till kapitalbindnings- och räntebindningstider att ske i
enlighet med gällande finanspolicy.

Likviditet ur ett riskperspektiv
Procent

2013

2014

2015

Kassalikviditet

96

80

88

Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga 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. Kassalikviditeten definieras som omsättningstillgångar som ska omsättas 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 2015 till 88 %, vilket
ska jämföras med 80 % under 2014 samt 96% under 2013.
Åstorps kommun har en god likviditet, vilket garanterar 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 201512-31, oförändrat jämfört med 2014. Att låneskulden inte ökat
beror på god likviditet och att verksamhetsnettot tillsammans
med finansieringsnettot enligt kassaflödesanalysen kunnat
finansiera de investeringar som kommunen haft under 2015.
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 bedömning görs om att säkringsförhållandena anses
vara effektiva. Syftet med swapavtalen är att eliminera variationer i framtida kassaflöden gällande räntebetalning.
För att minska finansierings- och refinansieringsrisk bör
kapitalbindningen för kommunens lån uppgå till mellan 0 20% per år. Detta enligt gällande finanspolicy. Per 2015-12-31
är kapitalbindningen för kommunens anläggningslån enligt
nedan:
< 1 år

21%

Förfaller 2016

1-2 år

45%

Förfaller 2017/2018

2-3 år

34%

Förfaller 2019/2020

När det gäller ränterisken bör räntebindningstiderna spridas enligt följande:
Löptid

Policy

Aktuell

<1 år

25-60%

38%

1-3 år

15-30%

52%

3-5 år

5-25 %

10 %
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Soliditet
Procent

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Soliditet inkl samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt

22,5

20,7

22,2

32,2

32,6

33,1

Soliditeten mäter hur stor del av kommunens tillgångar som
finansieras av egna medel. Måttet visar kommunens långfristiga handlingsutrymme. Det visar i vilken utsträckning 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 2015-12-31 till 33,1%. Detta är en förbättring jämfört med
år 2014. Att soliditeten förbättrats beror på en resultatnivå i paritet med god ekonomisk hushållning samt på att kommunens
investeringskostnader helt finansierats genom eget kapital.
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Pensionsförpliktelser

Pensionskostnaden redovisas enligt den så kallade fullfonderingsmodellen. Det innebär att hela pensionsskulden redovisas i balansräkningen. Löpande kostnader för utbetalda
pensioner som tjänats in före 1998 belastar inte resultatet.
Däremot påverkas detta av skuldförändringen för motsvarande pensionsskuld. Med fullfondering kan resultatet
variera mera jämfört med redovisning enligt lagstiftningen
eftersom skulden påverkas av bland annat levnadstider och
räntenivåer.
Enligt lagstiftningen skall 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 pensionsförvaltningen har under året uppgått till 0 %.
2015 års turbulens på de finansiella marknaderna har
haft en viss inverkan på marknadsvärdet för kommunens
placerade pensionsmedel. Tas hänsyn endast till kassaflödet,
det vill säga erhållna kupongräntor och realisationsvinster
har kommunen erhållit 0,5 Mkr i kupongräntor samt 0,1
Mkr i realisationsvinster. Detta motsvarar en avkastning på
11%.
Beaktat avkastningen inklusive värdeförändringen på
pensionsförvaltningen innebär utvecklingen under 2015
att det av kommunstyrelsen fastställda intervallet för 2015
uppgående till 0,5-3,0% ej uppfylls.
Mkr

2013

2014

2015

Avsatt för pensioner inklusive löneskatt

141

135

131

Placerade pensionsmedel marknadsvärde

15

16

15

Placerade medel bokfört värde

(15)

(16)

(15)

Återlån

126

119

116

Kommunens borgensåtagande

Kommunens borgensåtagande uppgår till 272 Mkr. Av dessa
avser 236 Mkr borgensåtagande till Björnekulla Fastighets
AB (BFAB). Åtagandet uppkom 2013 då bolaget löste in sin
revers till kommunen och ersatte denna med ett externt lån i
bank, med kommunen som borgensman. Övriga borgensåtagande avser Nordvästra Skånes Renhållningsbolag (NSR)
på totalt 33 Mkr, Åstorpsortens Ryttarförening 2 Mkr samt
övriga borgensåtagande 1 Mkr. För närvarande bedöms inte
kommunen löpa någon risk i sina borgensåtagande.

Kommunalskatt

År 2015 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 20,55%.
Åstorps kommun placerar sig på 16:e plats, det vill säga i
mittenskiktet bland kommunerna i Skåne.
Skattesatsen speglar kommunens långsiktiga handlings-

beredskap 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

2013

2014

2015

Avvikelse nämnder

+1,8

-4,4

-0,5

Avvikelse årets resultat

+21,1

+20,9

+1,6

Jämfört med budget redovisar kommunen en positiv budgetavvikelse om 1,6 Mkr, då kommunen för 2015 budgeterade ett resultat på 15 Mkr. Såväl positiva som negativa
budgetavvikelser finns i 2015 års utfall som uppgick till 16,8
Mkr. Negativa avvikelser finns bland annat avseende volymförändringar inom socialnämndens verksamhetsområde,
skatteintäkter, deponikostnader samt finansiella poster.
Budgetavvikelsen för kommunens nämnder var marginell i
relation till den samlade kostnadsvolymen.

Avslutande
kommentar
Väsentliga händelser
efter räkenskapsårets utgång
Sedan 2014 pågår en statlig utredning med uppgift att göra
en översyn av den kommunala redovisningslagen med syfte
att åstadkomma en ändamålsenlig redovisningslagstiftning
för kommuner och landsting. Ett av områdena som skall utredas är pensionsredovisningen. Utredningen ska lämna sina
förslag i mars 2016. Utredningsförslagen kommer sannolikt
att remissbehandlas under 2016 och en ny lagstiftning kan
bli tillämplig från och med år 2018.
Under sitt möte i februari 2016 sänkte Riksbanken reporäntan från -0,35 % till -0,50 %. Vilka konsekvenser detta
får för ränteutvecklingen framöver samt för kommunen är
svårt att överblicka. En trolig följd är att räntan i pensionsberäkningen, den så kallade RIPS-räntan, med all sannolikhet
påverkas vilket i sin tur kan påverka kommunens kostnader för pensioner. I juni 2015 beslöt RIPS-kommittén att
genomföra en översyn av beräkningsmodellen för räntan,
Målsättningen är att ett förslag till ny RIPS-modell ska läggas
fram för Sveriges kommuner Landstings (SKL) styrelse i
juni 2016.
I december 2015 gav kommunstyrelsens arbetsutskott kommunchefen i uppdrag att se över kostnaderna för placeringar/insatser för barn och unga med anledning av ökade
volymer under 2015. En genomlysning kommer att ske av
verksamheten under 2016.
Beslut om att gå vidare med en förstudie gällande en
utvecklad förvaltningsverksamhet fattades i början på 2016.
Syftet är att implementera metodstyrningen och arbetssättet
Lean i organisationen för att uppnå jämnare kvalitet i verksamheten, kortare ledtider, högre resursutnyttjande och

Förvaltningsberättelse
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Åstorp från ovan under de årliga Torparedagarna,
en tre dagar lång folkfest mitt i centrum med dans,
sång och konserter, tivoli, marknad och mängder av
knallar. Foto: Michael Svensson / Åstorps kommun

ökad kapacitet. Arbetet kommer att fortgå under 2016.
Det finns en informell förpliktelse att åtgärda massorna på Norra Vallgatan. En avsättning har belastat 2015 års resultat med 3,2 Mkr. Åtgärder planeras utföras under 2016.

Framtid

Åstorps kommunkoncern har genomfört stora investeringar de senaste åren. Blickar man
framåt kommer investeringarna även framöver att bli stora; skolor behöver moderniseras
och en önskan om fler idrottshallar finns. Vidare innebär den demografiska förändringen
att det inom en inte alltför snar framtid behövs fler bostäder. För att klara av stora investeringar i kommunkoncernen kommer det även framöver att krävas goda resultat minst
i nivå med resultatmålet. Detta för att kunna självfinansiera delar av investeringar och
därigenom inte minska konsumtionsutrymmet för kommande generationer.
Genom ett ständigt förbättringsarbete med goda ambitioner står Åstorps kommun väl
rustad inför framtida utmaningar.
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Den finansiella profilen visar en relativt positiv
utveckling 2012-2014.
Värdet för budgetföljsamhet samt skattefinansieringsgrad av investeringar ligger på värdet två medan
övriga ligger på värdet tre eller högre.
Profilen indikerar att Åstorp under perioden och för
varje enskilt år under perioden haft en resultatnivå
som kan beaktas som god ekonomisk hushållning ur
ett generellt synsätt. Kommunens långsiktiga handlingsförmåga, i form av soliditet, har under perioden
stärkts och kommunen har ett stabilt finansiellt
utgångsläge. Detta kommer även att krävas framöver.

Åstorp 2011

KFi

Finansiell profil 2011–2013

Åstorp 2012

16

Foto: Michael Svensson / Åstorps kommun
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Så bra är Åstorp
jämfört med andra kommuner
Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att
jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett invånarperspektiv. Kommunens Kvalitet i Korthet drivs av Sveriges
Kommuner och Landsting. För närvarande deltar 240
kommuner i detta jämförelsenätverk.

Trygghet
Hur många olika vårdare besöker en äldre person med
hemtjänst under en 14-dagarsperiod?
Sämsta
resultat
23

(10)

11

Bästa
resultat
7

ä

Kommunens kvalitet undersöks årligen ur fem
perspektiv:
• Tillgänglighet
• Trygghet
• Information och delaktighet
• Effektivitet
• Kommunen som samhällsutvecklare
En stor utmaning för kommunerna är att utveckla dialogen med medborgarna om kvalitet i servicen. Kommunens 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.

Medelvärde

ÅSTORP

• Resultatet är något sämre än mätningen 2014 som
visade 10 olika vårdare
• Medelvärdet för deltagande kommuner 2015 är 15
olika vårdare

Här nedan anger vi hur Åstorp placerar sig jämfört med
andra kommuner.

• Undersökningen gäller de personer, 65 år eller äldre,
som har två eller fler hemtjänstbesök varje dag ex
hemsjukvårdspersonal

Tillgänglighet

Information och delaktighet

Hur stor andel av medborgarna som skickar in en
enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

Hur god är kommunens webbinformation till
medborgarna?

(86)

83

Sämsta
resultat
56

Bästa
resultat
100

(75)

77

Bästa
resultat
96

ä

Sämsta
resultat
57

ä
ÅSTORP

ÅSTORP

Medelvärde

Medelvärde

• Resultatet är något sämre jämfört med mätningen
2014 som visade 86%

• Resultatet är något bättre än mätningen 2014 som
visade 75%

• Medelvärdet för deltagande kommuner 2015 är 84%

• Medelvärdet för deltagande kommuner 2015 är 80%

• Under 2016 fortsätter kommunen arbetet med att
förbättra servicen till kommuninvånarna

• Resultatet baseras på en extern mätning av
kommunens hemsida som gjordes sommaren 2015

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med
kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel
fråga?

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att
delta i kommunens utveckling?

Sämsta
resultat
19

Sämsta
resultat
13

Bästa
resultat
79

(52)

44

Bästa
resultat
93

(24)

22

ä
ÅSTORP

Medelvärde

ä

KKiK : Kommunens kvalitet i korthet
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ÅSTORP

Medelvärde

• Resultatet är en försämring jämfört med mätningen
2014 som visade 52%

• Resultatet är något sämre jämfört med mätningen
2014 som var 24%

• Medelvärdet för deltagande kommuner 2015 är 46%

• Medelvärdet för deltagande kommuner 2015 är 55%

• Under 2016 fortsätter kommunen arbetet med att
förbättra servicen till kommuninvånarna

• Syftet med måttet är att kunna visa en samlad bild
av kommunens satsning på att skapa olika former av
kommunikation och dialog med medborgarna

Förvaltningsberättelse
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Kommunens effektivitet
Vilket resultat når eleverna i årskurs 3 i kommunen i
de nationella proven?

Medelvärde

Sämsta
resultat
28

Bästa
resultat
100

(60)

77

(88)

93

Medelvärde

Bästa
resultat
100

ä

Sämsta
resultat
24

Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett
år efter avslutad insats/utredning?

ä
ÅSTORP

ÅSTORP

• Resultatet är mycket bättre än mätningen 2014 som
visade 60%

• Resultatet är bättre än mätningen 2014 som visade 88%

• Medelvärdet för deltagande kommuner 2015 är 70%

• Syftet med måttet är att visa en bild av hur effektivt
socialtjänstens ungdomsarbete bedrivs i kommunen

• Måttet visar ett genomsnitt av andelen elever som fått
godkänt i respektive ämne
• Resultat som används grundar sig på elevernas
resultat i de nationella proven i svenska, svenska 2 och
matematik.
Hur effektiva är kommunens grundskolor i förhållande
till andra kommuner?
Kostnad per betygspoäng (anges i kronor).
(359)
Medelvärde

367

Kommunen som
samhällsutvecklare
Hur hög är kommunens sysselsättningsgrad?
Sämsta
resultat
64,4

Bästa
resultat
258

Bästa
resultat
87,5

(72,5)

72,9

ä

ä

Sämsta
resultat
554

• Medelvärdet för deltagande kommuner är 78%

ÅSTORP

ÅSTORP

Medelvärde

• Andelen förvärvsarbetare i kommunen är något högre
än mätningen 2014 som visade 72,5%

• Resultatet är något sämre än mätningen 2014 som
visade 359 kr
• Medelvärdet för deltagande kommuner 2015 är 375 kr

• Medelvärdet för deltagande kommuner 2015 är 78,5%

Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen?

Företagarnas sammanfattande omdöme om
kommunens service för företagen? Index

Sämsta
resultat
59,5

Sämsta
resultat
50

Bästa
resultat
89,8

(68,3)

73,7

Bästa
resultat
84

(ny)

67

ny

ä
ÅSTORP

ÅSTORP

Medelvärde

• Resultatet är bättre än mätningen 2014 som visade 68,3%
• Medelvärdet för deltagande kommuner 2015 är 78,6%

Medelvärde

• Syftet med måttet är att ge kunskap om attityder hos
företag etablerade i kommunen om hur de upplever
den kommunala servicen
• Resultatet hämtas från SKL:s undersökning Insikten
som genomförs av SCB
• 2015 var första året som Åstorps kommun deltog i
mätningen
• Medelvärdet för deltagande kommuner 2015 är 68%

Hur nöjda är brukarna med den hemtjänst de erhåller?

Sämsta
resultat
17

Bästa
resultat
94 99

(88)
Medelvärde

(36)

59

Bästa
resultat
74

ä

Sämsta
resultat
70

Hur effektiv är kommunens hantering och
återvinning av hushållsavfall?

ä
ÅSTORP

• Resultatet är bättre än mätningen 2014 som visade 88%
• Medelvärdet för deltagande kommuner 2015 är 91%

Medelvärde

ÅSTORP

• Resultatet är mycket bättre än mätningen 2014 som
visade 36%
• Medelvärdet för deltagande kommuner 2015 är 39%
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Personalredovisning

Åstorps kommuns personalekonomiska redovisning syftar till att ge en övergripande bild av personalstruktur, personalkostnader och arbetsmiljöförhållanden i organisationen. Nulägesbilden är ett viktigt verktyg för
att sätta upp mål för framtiden och stämma av hur vi uppnår dem. Med stöd av detta underlag kan vi utveckla kommunen som arbetsgivare och uppnå målet om att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta gör vi för
att i framtiden kunna attrahera och rekrytera kompetenta medarbetare, men även för att kunna behålla och
utveckla befintliga medarbetare, blir det allt viktigare att kunna lyfta fram våra styrkor som arbetsgivare.

Personalstruktur
Anställningar		

Personalredovisning

Den 31 december 2015 hade Åstorps kommun
totalt 1 563 medarbetare anställda inom kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB), vilket även
är Sveriges största kollektivavtal för kommun och
landsting. Av dessa var 1 043 medarbetare tillsvidareanställda, 121 var visstidsanställda med månadslön och 399 medarbetare var visstidsanställda med
timlön. Andelen tillsvidareanställda i förhållande
till det totala antalet anställda uppgick vid årets slut
till 67 %.

Anställda per förvaltning
Medarbetarna är fördelade inom någon av kommunens tre olika förvaltningar, bildningsförvaltningen,
socialförvaltningen samt kommunstyrelseförvaltningen. Förvaltningarnas verksamheter har olika
sårbarhet och har därför ett varierande krav på
bemanning. Därför syns exempelvis ett större antal
tidsbegränsade anställningar inom vård, omsorg
och skola, där behoven varierar i större omfattning
än i mer statiska funktioner.
Tillsvidare

Tidsbegränsad

Totalt

BIN

587

73

660

SOF

365

36

401

KSF

91

12

103

1 043

121

1 164

Förvaltning

Totalt

Andel kvinnor/män per förvaltning
Socialförvaltningen visar en positiv ökning där
antalet män ökat med 1 procentenhet till 7 %, inom
kommunstyrelseförvaltningen har antalet män däremot minskat från 49 % till 46 %. Inom bildningsförvaltningen är fördelningen oförändrad jämfört med
2014, 54 % kvinnor och 46 % män.

Sysselsättningsgrad
Åstorps kommun har som mål att alla medarbetare
har önskad sysselsättningsgrad senast år 2020. Som
ett led i att främja detta har kommunen under 2015
arbetat med projektet ”Önskad sysselsättningsgrad”
ute i förvaltningarna. Projektet kommer att fortgå
under 2016.

Under 2015 hade ca 60 % av kommunens tillsvidareanställda medarbetare en sysselsättningsgrad
på 100 % i sin grundanställning. Detta är en ökning
med 4 procentenheter mot 2014 (56 %), en sänkning till 14 % har dock skett i intervallen 50-74 %
som under 2014 låg på 18 %.
För 2015 låg den genomsnittliga sysselsättningsgraden för kommunens tillsvidareanställda på 87 %.
Deltid

2015

2014

2013

2012

2011

Totalt

41 %

45 %

45 %

46 %

47 %

Ålder
Medelåldern för tillsvidareanställda var vid årets slut
46,6 år. Detta är en minskning med 1,2 år jämfört
med 2014. För hela gruppen anställda med månadslön låg medelåldern på 45,9 år. Medelåldern för
kvinnor var 46,7 år och för män 46,0 år, detta är en
förändring då medelåldern för 2014 låg på 47,8 år
för båda grupperna.

Pension
Åstorps kommun räknar 65 år som ”pensionsålder”
men med en rörlig pensionsålder mellan 61-67 år
ser den verkliga pensionsåldern annorlunda ut.
Tabellen visar hur många medarbetare som kan
beräknas gå i pension under de närmaste tio åren.
Föregående års redovisning visade att 30 medarbetare i snitt per år skulle uppnå ”pensionsålder”
2015-2024 men den siffran har nu sjunkit och ligger
närmare 27 medarbetare per år.
ANSTÄLLDA SOM UPPNÅR 65 ÅRS ÅLDER …
2016

2017

2018

2019

2020

23

22

32

27

28

2021

2022

2023

2024

2025

29

24

27

35

25

Personalkostnader
Total personalkostnad		
Den totala personalkostnaden (exkl finansförvaltningen) för 2015 uppgick till 507,1 Mkr vilket
motsvarar 57 % av kommunens totala kostnader på
893,3 Mkr. Föregående år uppgick de totala personalkostnaderna till 483,8 Mkr.
Kostnader som ingår i finansförvaltningen är
övergripande, exempelvis pensionsskuld och semesterlöneskuld.

Förvaltningsberättelse

Medellön		

Arbetsskador

Under åren 2011-2015 har medellönen för kvinnor ökat med
2 910 kronor, för män är ökningen 1 477. Löneskillnaden
mellan könen har även minskat under denna period. År
2011 låg skillnaden mellan män och kvinnor på 2 770 kronor
jämfört med 1 337 för 2015. Kvinnors medellön under 2015
utgjorde 95 % av männens medellön.

Under 2015 rapporterades totalt 66 ärenden till Försäkringskassan. Det är 8 fler ärenden än vad som rapporterades in
under 2014. Det har skett en minskning av antal ärenden
inom hot och våld, i stället syns en ökning av rena skador
och olycksfall.

Sjuklönekostnader

Denna enkät är för Skåne Nordvästs kommuner en viktig
del i arbetet med att följa upp och utveckla personalarbetet.
Enkäten genomförs vartannat år och för att få möjlighet att
göra jämförelser mellan kommunerna anlitas ett oberoende
konsultföretag. Syftet med samarbetet mellan kommunerna
är att kunna jämföra sig med varandra, framför allt vad gäller
HME (hållbart medarbetarengagemang), men även områden
som Dialog och samverkan, Medarbetarskap, Motivation,
Ledarskap, Jämställdhet, Mångfald och likabehandling,
Åstorps kommun har för 2015 i flera delar förbättrat sina
resultat mot mätningen 2013. Den största förändringen var
att resultatet för HME låg något högre än genomsnittet för
andra kommuner. Förvaltningarna har även till viss del förbättrat sina resultat inom exempelvis området Ledarskap och
Styrning.
De kommunspecifika frågorna omfattade bland annat
frågor om pendling och friskvård och flertalet av de svarande
har ett pendlingsavstånd på mer än en mil till sin arbetsplats.
Detta innebär att kommunen som arbetsgivare behöver vara
uppmärksam på frågor som avser exempelvis pendlingsmöjligheter. När det gäller satsning på friskvård finns en starkt
uttalad önskan om en höjning av friskvårdsbidraget.

Kostnaderna för sjuklön under 2015 uppgick till nästan 8,3
Mkr, inklusive arbetsgivaravgifter. Detta motsvarar 1,6 %
av de totala personalkostnaderna på 507,1 Mkr och är en
minskning på 0,1 % mot 2014.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron redovisas procentuellt fördelad inom de olika
förvaltningarna. Procentsatsen från och med dag sjukdag 60
är beräknad på den totala sjukfrånvaron. Den totala sjukfrånvaron ökade under 2015 med 0,12 procentenheter till
6,53 %.
Sjukfrånvaro bildningsförvaltningen
Ålder
-29

Total %

% from
dag 60

3,67

4,64

3,91

Ki%

Mi%
2,89

30-49

5,43

49,56

6,18

2,23

50 -

6,72

51,13

6,8

6,34

Totalt

5,85

47,81

6,27

4,04

Sjukfrånvaro socialförvaltningen
Total %

% from
dag 60

-29

4,79

17,42

5,21

1,6

30-49

6,55

43,99

7,17

2,19

Ålder

Ki%

Mi%

50 -

9,9

52,06

9,65

16,05

Totalt

7,65

45,91

7,95

4,54

Sjukfrånvaro kommunstyrelsen
Ålder
-29

Total %

% from
dag 60

5,01

0

Ki%
4,45

Medarbetarenkät

Mi%
5,45

30-49

5,68

37,84

7,55

3,03

50 -

8,10

59,97

9,54

6,97

Totalt

6,83

48,57

8,19

5,47

Tillbud
Rapportering av tillbud är ett viktigt inslag i det förebyggande arbetet av de anställdas arbetsmiljö. Syftet med att rapportera tillbud är att förhindra att faktiska olyckor sker. Åstorps
kommun fick under året in totalt 63 tillbudsrapporter vilket
är en minskning med 10 stycken jämfört med 2014. Av dessa
ärenden är strax under hälften kopplade till den psykosociala
arbetsmiljön.
Registrerade tillbud
2015

2014

2013

2012

2011

63

73

96

111

69

Rekrytering
Under året har Åstorps kommun annonserat ut 123 tjänster
med tillsvidareanställning och 40 tidsbegränsade anställningar. Av dessa 163 tjänster har 113 annonserats ut som
heltidstjänster. Under året har även sommarjobb för ungdomar annonserats ut, huvudsakligen inom vaktmästeri, barnomsorg, vård och gata/park men även inom projektet ”MIC/
Musik i centrum” där ett antal ungdomar arbetar med att
sjunga och spela inför allmänheten vid olika arrangemang.

Personalvård
Introduktionsdagen är ett återkommande inslag och genomförs 1-2 ggr/år. Därför erbjöds alla nyanställda under hösten
2015 möjligheten att delta i ett heldagsarrangemang där
arbetsgivaren på olika sätt presenterade sin verksamhet. Genom kommunens personalklubb har alla medarbetare även
erbjudits olika friskvårds- och fritidsaktiviteter. Anställda har
även möjligheter att utnyttja ett årligt friskvårdsbidrag och
kostnadsfri träning på kommunens eget gym Fritiden.
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Räkenskaper

Resultaträkning
Mkr

Not

Koncernen
2015

Koncernen
2014

Kommunen
2015

Kommunen
2014

Verksamhetens intäkter

1

196,8

175,2

166,8

143,1

Jämförelsestörande poster

2

5,1

-

5,1

-

Verksamhetens kostnader

3

-845,4

-803,8

-865,6

-818,4

Avskrivningar

4

-56,7

-49,5

-19,3

-16,2

-700,2

-678,1

-713,0

-691,5

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter

5

509,9

486,0

509,9

486,0

Generella statsbidrag och utjämning

6

228,4

228,3

228,4

228,3

738,3

714,3

738,3

714,3

38,1

36,2

25,3

22,8

Skattenetto
RESULTAT EFTER SKATTENETTO
Finansiella intäkter

7

0,9

1,6

3,7

10,4

Finansiella kostnader

8

-9,3

-12,2

-8,5

-9,6

Jämförelsestörande poster

9

-

-

-

-

Finansnetto

-8,4

-10,6

-4,8

0,8

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER

29,7

25,6

20,5

23,6

Kostnader bullervallar och deponi

-3,7

-0,5

-3,7

-0,5

ÅRETS RESULTAT

26,0

25,1

16,8

23,1

-

-

Balanskravsresultat

Räkenskaper

Ingående balanskravsresultat
Årets resultat enligt ovan

16,8

23,1

BALANSKRAVSRESULTAT FÖRE JUSTERING

16,8

23,1

Tillägg för realisationsvinster enligt undantag

-2,4

-0,2

Tillägg för orealiserade förluster i värdepapper

0,2

-

Återläggning extraordinär kostnad

3,7

0,5

18,3

23,4

Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Balanskravsresultat från tidigare år
Summa balanskravsresultat
Balanskravsresultat att reglera
Summa balanskravsresultat

-

-

18,3

23,4

-

-

18,3

23,4

Räkenskaper

Balansräkning
TILLGÅNGAR
Mkr

Not

Koncernen
2015

Koncernen
2014

Kommunen
2015

Kommunen
2014

0,4

0,5

0,4

0,5

0,4

0,5

0,4

0,5

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade kostnader för FoU och
liknande

10

Summa immateriella
anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska
anläggningar

11

758,4

768,3

202,4

186,0

Maskiner och inventarier

12

73,2

75,5

59,0

60,6

Pågående nyanläggningar

13

71,6

53,9

60,6

50,3

903,2

897,7

322,0

296,9

40,0

40,0

Summa materiella
anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar i dotterföretag

14

0

0

Andra aktier och andelar

15

3,6

2,6

3,6

2,6

Långfristiga fordringar på dotterföretag

16

0

0

342,7

351,3

0,5

0,5

0,5

0,5

2,4

2,2

2,2

2,2

6,5

5,3

389,0

396,6

910,1

903,5

711,4

694,0

14,8

15,6

14,8

15,6

14,8

15,6

14,8

15,6

Bostadsrätter
Övriga långfristiga fordringar

17

Summa finansiella
anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur
Bidrag till statlig infrastruktur
Bidrag till statlig infrastruktur

18

Summa bidrag till statlig infrastruktur
Omsättningstillgångar
Förråd

19

0,6

0,5

0,1

0,1

Exploateringsmark

19

30,2

29,3

30,2

29,3

Fordringar på dotterföretag

20

0

0

8,7

8,8

Övriga kortfristiga fordringar

21

35,0

38,2

33,7

37,5

30,5

15,1

52,2

36,2

Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
Kortfristiga placeringar

15,4

15,5

15,4

15,5

Kassa och bank

108,2

73,0

36,4

28,6

Summa omsättningstillgångar

219,9

171,6

176,7

156,0

1 144,8

1 090,7

902,9

865,6

SUMMA TILLGÅNGAR

22
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Räkenskaper

Balansräkning, fortsättning
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Mkr

Not

Koncernen
2015

Koncernen
2014

Kommunen
2015

Kommunen
2014

Eget kapital
Eget kapital

23

290,1

264,1

298,5

281,8

därav årets resultat

23

26,0

25,1

16,8

23,1

därav resultatutjämningsreserv

23

0

0

0

0

därav övrigt eget kapital

23

264,1

239,0

281,8

258,7

290,1

264,1

298,5

281,8

Summa eget kapital
Avsättningar
Pensioner intjänade före 1998

24

126,4

131,0

126,4

131,0

Pensioner intjänade fr.o.m. 1998

25

4,6

3,9

4,6

3,9

Övriga avsättningar

26

Summa avsättningar

3,2

6,6

3,2

0

134,2

141,5

134,2

134,9

Skulder
Långfristiga skulder
Anläggningslån

27

497,3

497,6

260,1

260,1

Övriga långfristiga skulder

27

44,4

29,7

44,4

29,7

541,7

527,3

304,5

298,8

0

0

3,9

11,1

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till dotterföretag

28

Checkräkningskredit

29

0

0

0

0

Övriga kortfristiga skulder

30

20,8

14,9

9,2

11,5

Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

31

129,1

108,5

128,0

102,7

28,8

33,9

24,5

33,3

Summa kortfristiga skulder

178,7

157,3

165,6

158,6

Summa skulder

720,4

685,1

470,1

448,9

1 144,8

1 090,7

902,9

865,6

Leverantörsskulder

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Panter och
ansvarsförbindelser
Ställda panter

3,7

3,7

Inga

Inga

Borgens- och övriga ansvarsförbindelser

32

35,5

35,6

35,4

35,5

Borgen till helägt dotterbolag

33

236,4

236,4

236,4

236,4

Kommuninvest i Sverige AB

34

-

-

-

-

Visstidspension

35

2,0

1,7

2,0

1,7

Soliditet exklusive pensionsskuld före 1998

36,39 %

36,23 %

47,07 %

47,69 %

Soliditet inklusive pensionsskuld före 1998

25,34 %

24,21 %

33,07 %

32,55 %

Soliditet

Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 33, sid 45.

Räkenskaper

Kassaflödesanalys
Koncernen
2015

Koncernen
2014

Kommunen
2015

Kommunen
2014

Årets resultat

26,0

25,1

16,8

23,1

Justering för av- och nedskrivningar

56,8

49,5

19,3

16,2

Justering för realisationsresultat

-3,7

-0,3

-2,5

-0,2

Mkr

Not

Den löpande verksamheten

Förändring pensionsskuld

36

-4,0

-6,3

-4,0

-6,3

Förändring övriga avsättningar

37

3,2

-26

3,2

-24,5

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

38

0

0

0

0,1

Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

78,3

42,0

32,8

8,4

Ökning förråd, lager och exploateringsmark

-1,0

-3,4

-0,9

-3,4

Minskning förråd, lager och exploateringsmark

0

0

0

0

Ökning kortfristiga fordringar

0

0

0

-0,9

Minskning kortfristiga fordringar

1,6

0,2

1,7

0

Ökning kortfristiga skulder

7,7

0

0

16,6

0

-5

-7,0

0

86,6

33,8

26,6

20,7

-0,1

-0,7

-0,1

-0,7

-66,4

-116

-45,5

-99,9

0

7,1

0

7,1

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

2,4

0,7

2,5

0,7

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

-1,0

0

1,0

0

Minskning kortfristiga skulder
VERKSAMHETSNETTO
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar
Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0

0,5

0

0

-65,1

-108,4

-42,1

-92,8

Utlåning

0

0

0

-2,5

Återbetald utlåning

0

0

8,7

8,7

Långfristig upplåning

0

46

0

46

Återbetald utlåning

-0,3

-0,3

0

0

Ökning långfristiga fordringar

-0,2

0

0

0

0

7,3

0

7,0

14,6

1,4

14,6

1,4

INVESTERINGSNETTO
Finansieringsverksamheten

Minskning långfristiga fordringar
Ökning långfristiga skulder
Minskning långfristiga skulder

0

0

0

0

FINANSIERINGSNETTO

14,1

54,4

23,3

60,6

ÅRETS KASSAFLÖDE

35,6

-20,2

7,8

-11,5

Likvida medel vid årets början

73,0

92,7

28,6

39,7

108,6

73,0

36,4

28,6

Räntebärande nettotillgång(+)/skuld(-) vid årets början

-499,3

-453,7

143,3

152,0

Räntebärande nettotillgång(+)/skuld(-) vid årets slut

-499,0

-499,3

134,6

143,3

Likvida medel vid årets slut
Räntebärande nettotillgång/skuld

sid 37

sid 38

Räkenskaper

Tilläggsupplysningar och noter,
koncernen och kommunen
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 tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till det belopp varmed de
beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodisering av inkomster
och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till
det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde.

Avvikelse från redovisningsprinciper

RKR
står för
Rådet för
kommunal
redovisning

Enlig 5 kap. 4 § lagen om kommunal redovisning skall
förpliktelse att betala ut pensionsförmåner som tjänats
in 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 skall
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 til�läggsinvesteringar är det därför lämpligt att avvakta med
aktivering intill dess samtliga kostnader som skall ingå
i anläggningen med säkerhet inkommit. Fördröjningen
kan inte anses innebära att kommunens redovisade resultat blir väsentligt felaktigt.
Enligt RKR 13.2 Redovisning av hyres-/leasingavtal
skall en kommun under vissa förutsättningar aktivera
hyresavtal för fastigheter, även om dessa ägs av helägda
dotterföretag. Vidare skall objekt som innehas enligt finansiella leasingavtal enligt rekommendationen redovisas
som anläggningstillgång i balansräkningen samt förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter redovisas som
skuld i balansräkningen. Kommunen tillämpar inte detta
i 2015 års redovisning utan de leasingavtal som kommunen har är samtliga klassificerade som operationella
leasingavtal. Under 2015 påbörjades arbetet med att identifiera och klassificera kommunens samtliga hyres- och
leasingavtal, arbetet kommer att avslutas under år 2016.

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen omfattar Åstorps
kommun och de företag/organisationer vilka kommunen
har ett bestämmande över. Med detta menas att kommunens ägarandel uppgår till minst 20%. Då samtliga
enheter konsoliderats direkt eller genom att dotterföretag
ägs till 100% av kommunen uppstår inga tolkningsproblem gällande inflytande. Dotterbolagskoncernen består
av Björnekulla Fastighets AB (BFAB), AB Kvidingebyggen (KvB), Björnekulla IT AB (BITAB) och Björnekulla
Utvecklings AB (BUTAB). I dotterbolagskoncernen är
BFAB moderbolag och äger samtliga aktier i de tre övriga
bolagen.
Den sammanställda redovisningen har upprättats
enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. 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 anläggningstillgångar mellan kommunen och dotterbolagskoncernen har eliminerats och återförs i takt med underliggande tillgångs avskrivningstid.
Dotterkoncernens redovisning är upprättad enligt
Årsredovisningslagen. Vidare tillämpas Bokföringsnämndens redovisningsregler K3 (BFN K3), BFNAR 2012:1
koncernredovisning/Årsredovisning. Vid avvikelse i
principer mellan kommunen och dotterkoncernen är
kommunens redovisningsprinciper vägledande.
Särskilda upplysningar skall enligt RKR 8.2 lämnas för
att ge en samlad bild av de ekonomiska engagemangen i
koncernföretagen, detta redovisas i not 33 på sidan 45.

Förändrade redovisningsprinciper
Komponentmetod

Komponentmetoden innebär att gå ifrån den allmänna
synen om att en byggnad är en tillgång till att likställa
varje komponent i byggnaden som en tillgång.
Utgångspunkten i förhållningen till komponentindelning har varit att visa en rättvisande bild och samtidigt
hålla en hög generell kategorisering för att kunna bli mer
detaljstyrd i samband med de förändringar (om- och
nybyggnationer) som frekvent sker på fastigheterna.

Räkenskaper

Likaledes har viss tillämpning av komponentindelning redan tidigare tillämpats.
Med hänvisning till ovan, förutom den
nya komponentindelningen av tidigare
byggnadsklassad tillgång, har den tidigare
kategoriseringen av verksamhetsanpassningar och fastighetsinventarier bibehållits med
lika avskrivningstider. Vid ombyggnad och
nybyggnation genomgås samtliga kostnader
vid aktiveringstillfället med berörda tekniska
medarbetare och ekonom. Härifrån indelas
om- respektive nybyggnationen in i de definierade komponenterna.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster särredovisas när
dessa förekommer i not till respektive post i
resultaträkningen och/eller i kassaflödesrapporten. Som jämförelsestörande betraktas
poster som är sällan förekommande och
överstiger 5 Mkr.

Intäkter

Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i
enlighet med RKR 4.2.

Övriga intäkter
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter
tas upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland långsiktiga skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.
Förskottsbetalda anslutningsavgifter för
vatten och avlopp intäktförs till 25%, vilket
motsvarar direkta kostnader, medan resterande del intäktsförs i takt med att gjorda
investeringar i ledningsnätet 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 periodiseras till den
period där kostnaderna som statsbidraget
avser är bokförda. Generella statsbidrag, ej
specialdestinerade bidrag såsom kommunalekonomisk utjämning, ska enligt RKR 18.1 i
normalfallet redovisas enligt kontantmetoden. 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.

Kostnader

Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den tid som återspeglar den
beräknade nyttjandeperioden. 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. Dotterbolagskoncernen tillämpar
motsvarande avskrivningstider som kommunen gällande maskiner och inventarier.
Vidare tillämpar dotterbolagen en avskrivningsperiod för verksamhetsfastigheter
uppgående till 67 år (15% per år). Bostadsfastigheter skrivs av på 100 år.
För tillgångar med märkbara identifierbara komponeter har komponentavskrivning tillämpats. Under 2015 har arbetet med
att utforma en vägledning i hur komponentavskrivning ska tillämpas i kommunen
inom framförallt den tekniska verksamheten
avslutats.

Avskrivningsmetod
Linjär avskrivning tillämpas, dvs. lika stora
belopp varje år. Till grund för avskrivning
ligger ursprungligt anskaffningsvärde. Avskrivning påbörjas året efter färdigställande.
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Gränsdragning mellan kostnad och
investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk
eller innehav med en nyttjandeperiod 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. 22 250 kr för
år 2015 och gäller som gemensam gräns för
materiella och immateriella tillgångar.

Finansiella tillgångar
Kommunens pensionsmedelsportfölj är
klassificerad som omsättningstillgång. Portföljens förvaltning regleras i av kommunfullmäktige antaget reglemente. Samtliga
placeringsmedel är värderade till det lägsta
av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet.

Anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter
tas upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland långsiktiga skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.

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

Nedskrivning

korrigering är gjord av tidigare tillgångs-

Tidigare gjorda nedskrivningar i kommunen
har prövats i enlighet med RKR 19. Prövning
visar att redovisat värde överensstämmer
med nettoförsäljningsvärdet. Alla anläggningar måste ge en marknadsmässig avkastning för att det inte ska krävas nedskrivning.
I BFAB har nedskrivningsbehov identifierats
för en fastighet till en värde om 8,3 Mkr.
Gällande KvB identifierades ett behov om
nedskrivning om 6,5 Mkr.

fört medfinansieringsbidrag utifrån

Lånekostnader

områden där exploatering har påbörjats

Vid redovisning av lånekostnader tillämpar
kommunen huvudmetoden enligt RKR 15.1,
det vill säga att alla ränteutgifter kostnadsföras på hänförlig period. Inga ränteutgifter
aktiveras i balansräkningen som investeringsutgift.

faktiskt utbetalt belopp. Ackumulerad
upplösning är korrigerad för att matcha
faktiskt utbetalt belopp.

Exploateringsredovisning
Exploateringsprojekt redovisas via investeringsredovisningen och klassificeras
som anläggningstillgång. Gator och parker
redovisas som anläggningstillgångar. Större
redovisas på konto för pågående arbeten.
Inköp av tomtmark med avsikt att
försäljas redovisas som omsättningstillgång. Inköp av mark som innehas för
en obestämd användning redovisas som
anläggningstillgång.
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Räkenskaper

Pensioner

RIPS07 står
Riktlinjer
för beräkning av
pensionsskuld 2007

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 pensionskostnader
uppgår till 24,26%, vilken i enlighet med RKR 17 har periodiserats och belastar pensionsskulden.
Visstidsförordnanden för politiker som ger rätt till
särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är
troligt att de kommer leda till utbetalningar. Avtal som inte
lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. I pensionsskulden
ingår av KPA pension värderad ålderspension och pension
till efterlevande uppgående till 2 Mkr exklusive löneskatt.

Noter
1. Verksamhetens intäkter
Koncernen
Tusentals kronor
Bidrag från staten och statliga
myndigheter

Kommunen

2015

2014

2015

2014

48 797

24 899

48 797

24 899

Övriga bidrag

29 391

32 252

29 391

32 252

Konsumtionsavgifter

18 849

23 492

21 199

24 680
10 613

Barnomsorgsavgifter

10 782

10 613

10 782

Äldreomsorgsavgifter

4 421

4 024

4 421

4 024

Övriga avgifter

6 055

4 406

5 555

4 492

Hyror och arrenden

35 609

39 588

9 648

11 273

Försäljning av verksamhet och
entreprenad

21 728

21 855

21 802

21 929

Realisationsvinster exploatering
Övriga intäkter
Summa

300

0

300

0

20 843

14 072

14 900

8 922

196 775

175 201

166 795

143 084

2. Jämförelsestörande poster
Koncernen

Kommunen

Tusentals kronor

2015

2014

2015

2014

Återbetalning avtalsförsäkringspremier, år 2004

5 101

0

5 101

0

Summa

5 101

0

5 101

0

Under år 2015 erhöll kommunen återbetalning av medel
för år 2004 gällande avtalsgruppsjukförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring uppgående till 5,1 Mkr.
3. Verksamhetens kostnader
Koncernen
Tusentals kronor

Kommunen

2015

2014

2015

2014

-522 999

-498 806

-511 863

-488 006

Interkommunala ersättningar

-48 021

-52 215

-48 021

-52 215

Personalkostnader
Köp övrig pedagogisk verksamhet

-45 857

-45 350

-45 857

-45 350

Köp extern vård och omsorg samt
färdtjänst

-46 229

-24 495

-46 229

-24 495

Köp övrig huvudverksamhet

-23 202

-23 244

-23 202

-23 244

Lokalkostnader inklusive
underhåll

-46 163

-53 471

-79 449

-82 542

Bidrag och transfereringar

-28 621

-26 386

-28 621

-26 386

Material och förbrukningsartiklar

-33 923

-27 436

-32 934

-30 065

Konsultkostnader, övriga främmande tjänster

-13 625

-11 914

-13 291

-12 208

Övrigt

-36 761

-40 430

-36 185

-33 912

Summa

-845 401

-803 747

-865 652

-818 423

Räkenskaper

4. Avskrivningar
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8. Finansiella kostnader
Koncernen

Koncernen

Kommunen

Kommunen

Tusentals kronor

2015

2014

2015

2014

Tusentals kronor

Avskrivningar Åstorps kommun,
immateriella anläggningar

-120

-106

-120

-106

Räntekostnader långfristiga
krediter

-6 754

-7 108

-6 027

-7 438

Avskrivningar Åstorps kommun,
byggnader/anläggningar

-7 052

-5 805

-7 052

-5 805

Finansiella kostnader förändring
pensionsskuld

-2 316

-1 650

-2 316

-1 650

Avskrivningar Åstorps kommun,
maskiner/inventarier

-12 138

-10 321

-12 138

-10 321

-207

-9 482

-207

-482

-9 277

-12 240

-8 550

-9 570

Avskrivningar BFAB-koncernen,
byggnader/anläggningar

-21 270

-21 525

0

0

Avskrivningar BFAB-koncernen,
maskiner/inventarier

-2 457

-2 339

0

0

Nedskrivningar
Återföring övervärde koncernförvärv
Summa

-14 845

-10 558

0

0

1 119

1 119

0

0

-56 763

-49 535

-19 310

-16 232

Övriga finansiella kostnader
Summa

2015

2014

2015

2014

9. Jämförelsestörande poster
Koncernen
Tusentals kronor

Kommunen

2015

2014

2015

2014

Sänkning RIPS-ränta i
pensionsskuldberäkning

0

0

0

0

Summa

0

0

0

0

2015

2014

2015

2014

5. Skatteintäkter
Koncernen
Tusentals kronor

Kommunen

10. Immateriella anläggningstillgångar

2015

2014

2015

2014

Preliminära kommunalskattemedel

510 443

487 505

510 443

487 505

Slutavräkning 2015, prognos

-1 153

104

-1 153

104

Slutavräkning 2014, prognos

0

0

0

0

Slutavräkning 2014, slutlig

646

-1 613

646

-1 613

Slutavräkning 2013, slutlig

0

0

0

0

509 936

485 996

509 936

485 996

Summa

6. Generella statsbidrag och utjämning
Koncernen
Tusentals kronor

Kommunen
2014

2015

2014

Kommunal fastighetsavgift

25 509

26 076

25 509

26 076

Inkomstutjämningsbidrag

197 415

190 397

197 415

190 397

Kostandsutjämningsbidrag

14 993

12 097

14 993

12 097

582

3 456

582

3 456

0

0

0

0

Regleringsbidrag
Strukturbidrag

1 562

1 549

1 562

1 549

Införandebidrag

1 322

7 598

1 322

7 598

Utjämningsavgift LSS

-13 006

-12 825

-13 006

-12 825

Summa

228 377

228 348

228 377

228 348

7. Finansiella intäkter
Koncernen
Tusentals kronor
Ränteintäkter utlämnade lån
Bankräntor

Kommunen

Ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående anskaffningsvärde

601

530

601

530

Årets investeringar

15

71

15

71

Årets försäljningar

0

0

0

0

616

601

616

601

-212

0

-212

0

0

0

0

0

-14

-106

-14

-106

-226

-106

-226

-106

390

495

390

495

Summa
Ackumulerade avskrivningar
enligt plan

2015

Regleringsavgift

Koncernen
Tusentals kronor

Kommunen

2015

2014

2015

2014

0

0

2 832

6 047

26

535

26

345

Övriga ränteintäkter

311

139

252

60

Ränteintäkter kapitalförvaltning

472

706

472

706

Övriga finansiella intäkter

112

215

113

3 232

Summa

921

1 595

3 695

10 390

Ingående avskrivningar
Årets försäljningar
Årets avskrivningar
Summa
Planenligt restvärde vid årets slut
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11. Mark, byggnader & tekniska anläggningar
Koncernen
Tusentals kronor

Kommunen

2015

2014

2015

2014

1 112 697

1 045 228

277 630

232 943

-101 232

-101 232

0

0

Ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående anskaffningsvärde
Avgår övervärde koncernförvärv
Omklassificeringar

0

0

0

0

Årets investeringar

33 090

68 909

23 435

44 687

Årets försäljningar
Summa

-3 373

-1 440

-2 419

0

1 041 182

1 011 465

298 646

277 630

Ackumulerade avskrivningar
enligt plan
Ingående avskrivningar
Avgår övervärde koncernförvärv

-261 626

-223 740

-91 614

-85 809

18 428

17 309

0

0

Årets försäljningar

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

Kommunen

2015

2014

2015

2014

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

Tusentals kronor
Aktier
SKL Kommentus AB

2 419

0

2 419

0

Årets avskrivningar

-28 301

-27 328

-7 060

-5 805

Årets nedskrivningar

-14 843

-10 558

0

0

Kommuninvest

1 119

1 119

0

0

Björnekulla Utvecklings AB

Årets återföring övervärde
koncernförvärv
Summa
Planenligt restvärde vid årets slut

-282 804

-243 198

-96 255

-91 614

758 378

768 267

202 391

186 016

Posten övervärde koncernförvärv består huvudsakligen av det
övervärde som uppstod i samband med överlåtelse av kommunens
verksamhetsfastigheter till BFAB 1997-1998. Utöver detta ingår
eliminering av realisationsförluster på 2 235 tkr som uppstått i samband med koncerninterna fastighetsöverlåtelser 2001 och 2006.
12. Maskiner och inventarier
Koncernen
Tusentals kronor

Kommunen

2015

2014

2015

2014

232 394

201 174

193 298

162 260

Omklassificeringar

0

0

0

0

Årets investeringar

12 386

32 864

10 571

31 618

Årets försäljningar

-73

-1 644

-53

-580

244 707

232 394

203 816

-156 929

-144 305

-132 764

Ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående anskaffningsvärde

Summa

Ingående nedskrivningar
Årets försäljningar
Årets avskrivningar
Årets nedskrivningar
Summa
Planenligt restvärde vid årets slut

22
630

0

0

0

0

1 698

652

1 698

652

Totalsumma andra aktier och andelar

3 684

2 638

3 684

2 638

16. Långfristiga fordringar på dotterföretag
Koncernen
Tusentals kronor

Kommunen

2015

2014

2015

2014

Björnekulla Fastighets AB

0

0

209 777

215 117

AB Kvidingebyggen

0

0

128 469

131 459

Björnekulla IT AB

0

0

4 408

4 746

Summa

0

0

342 654

351 322

Samtliga fordringar på dotterföretag enligt ovan är räntebärande.
17. Övriga långfristiga fordringar
Koncernen

Kommunen
2015

2014

193 298

Förlagslån Kommuninvest ekonomisk
förening

2 200

2 200

2 200

2 200

-122 557

Summa

0

-714

0

0

53

750

53

114

-14 627

-12 660

-12 170

-10 321

0

0

0

0

-171 503

-156 929

-144 881

-132 764

73 204

75 465

58 935

60 534

2015

2014

Ingående anskaffningsvärde

53 892

37 336

50 320

26 696

Påbörjade under året

32 314

46 766

22 252

43 194

Avslutade under året

-14 649

-30 210

-11 993

-19 570

0

0

0

0

71 557

53 892

60 579

50 320

0

0

0

2 200

2 200

2 200

18. Bidrag till statlig infrastruktur
Koncernen
Tusentals kronor

2015

Kommunen

2014

2015

2014

17 646

24 500

17 646

24 500

0

-6 854

0

-6 854

Summa
Ackumulerad upplösning

17 646

17 646

17 646

17 646

Ingående ackumulerad upplösning

-2 117

-1 960

-2 117

-1 960

Ackumulerat bidrag till statlig infrastruktur

Bidrag till statlig infrastruktur, Trafikverket korrigering

Kommunen

227
2 427

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

Ingående bidrag till statlig infrastruktur

2014

Summa

22
1 676

2014

2015

Utrangeringar

22
630

Summa

Uppskjuten skattefordran

Koncernen

22
1 676

2015

13. Pågående nyanläggningar
Tusentals kronor

Kvidinge Folkets Hus

Tusentals kronor

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar

Andelar

-706

-157

-706

-157

Summa

Årets upplösning med 1/25

-2 823

-2 117

-2 823

-2 117

Bidrag till statlig infrastruktur

14 823

15 529

14 823

15 529

Räkenskaper

19. Förråd och exploateringsmark
Förråd värderas till anskaffningsvärde utan avdrag för inkurans.
Någon särskild bedömning enligt lägsta värdets princip har ej
gjorts, då värdet är ringa och omsättningshastigheten i kommunens
förråd 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.

23. Eget kapital
Koncernen
Tusentals kronor
Ingående värde
Årets resultat

Koncernen

Kommunen

2015

2014

2015

2014

239 028

281 775

258 718

26 019

25 082

16 764

23 057

0

0

0

0

Justering avrundning
Summa

Kommunen

264 110

Resultatutjämningsreserv

varav pensionsreservering

20. Kortfristiga fordringar på dotterföretag
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0

0

0

0

290 129

264 110

298 539

281 775

42 000

42 000

42 000

42 000

Tusentals kronor

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

övervärde fastighetsförvärv BFAB

-83 920

-85 039

0

0

Björnekulla Fastighets AB

0

0

5 344

5 362

realisationsförlust koncernförvärv

2 235

2 235

0

0

AB Kvidingebyggen

0

0

3 013

3 045

Tusentals kronor

Björnekulla IT AB

0

0

338

338

Summa

0

0

8 695

8 745

Fordringar på dotterbolag består av kortfristig del av utlåning 8 669
tkr samt 26 tkr kundfordringar. Kundfordringarna är icke räntebärande
21. Övriga kortfristiga fordringar
Koncernen
Tusentals kronor
Kundfordringar inklusive
värdereglering

2015

Kommunen

2014

2015

2014

10 423

11 161

10 423

10 808

8 484

6 050

8 285

5 618

13 067

17 917

13 055

17 917

640

359

640

359

Övrigt

2 339

2 760

1 269

2 760

Summa

34 953

38 247

33 672

37 462

Moms
Avräkning skattemyndigheten
Statsbidragsfordringar

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

Tusentals kronor
Anskaffningsvärden obligationsportfölj
Ackumulerad nedskrivning
Återförd nedskrivning
Anskaffningsvärde efter nedskrivning
Medel som ej placerats
Summa

24. Pensioner intjänade före 1998
Koncernen
Tusentals kronor
Ingående avsättning inklusive särskild löneskatt
Förpliktelsen minskad genom
försäkring
Pensionsutbetalningar

2014

2015

2014

131 020

137 187

131 020

137 187

0

0

0

0

-6 349

-6 314

-6 349

-6 314

1 837

1 307

1 837

1 307

0

0

0

0

Kommunen

Ändringar av försäkringstekniska
grunder

0

0

0

0

Bromsen

-1 011

2015

2014

2015

2014

15 136

14 973

15 136

14 973

-21

-64

-21

-64

0

64

0

64

15 115

14 973

15 115

14 973

303

551

303

551

15 418

15 524

15 418

15 524

Ränte- och basbeloppuppräkningar

Kommunen

2015

Sänkning av diskonteringsränta

22. Kortfristiga placeringar
Koncernen

Pensionsreservering åsyftar reservering gjord i tidigare balanskravsutredningar 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 2001 och dels i samband med att
kommunen köpte fastigheter från AB Kvidingebyggen 2006, har
eliminerats bort från den sammanställda redovisningen.

0

-1 011

0

798

1 055

798

1 055

Förändring av löneskatt, 24,26%

-901

-1 204

-901

-1 204

Utgående avsättning inklusive
särskild lönseksatt

126 405

131 020

126 405

131 020

96,0%

95,0%

96,0%

95,0%

Övrigt

Aktualiseringsgrad

Utgående överskottsmedel uppgår per 2015-12-31 till 5,2 Mkr.
Markndadsvärde portfölj exkl
upplupen kupongränta

15 123

16 368

15 123

16 368
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25. Pensioner intjänade fr.o.m. 1998
Koncernen
Tusentals kronor
Ingående avsättning inklusive särskild löneskatt

2015

Kommunen

2014

2015

Marknadsvärden ränteswappar

3 947

4 099

3 947

4 099

0

0

0

0

-143

-142

-143

-142

238

0

238

0

27

21

27

21

Sänkning av diskonteringsräntan

0

0

0

0

Ändringar av försäkringstekniska
grunder

0

0

0

0

345

21

345

21

Förpliktelsen minskad genom
försäkring
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppuppräkningar

Ålderspension
Pension till efterlevande

0

0

0

0

Övrigt

2

-22

2

-22

Förändring av löneskatt, 24,26%

115

-30

115

-30

Utgående avsättning inklusive
särskild lönseksatt

4 531

3 947

4 531

3 947

Aktualiseringsgrad

96,0%

95,0%

96,0%

95,0%

26. Övriga avsättningar
Koncernen
Tusentals kronor
Bidrag till statlig infrastruktur,
Trafikverket
Avsättning deponi Norra Vallgatan
Skatteskuld
Summa

2015

Kommunen

2014

2015

2014

Varav kortfristig del
Delsumma
Långfristig skuld VA-kollektivet
Skuld investeringsbidrag
Förskottsbetalda anslutningsavgifter VA
Summa

2015

Säkrad låneskuld
Marknadsvärde ränteswappar

Kommunen
2014

2015

2014

96 000

96 000

96 000

96 000

-9 946

-12 978

-9 946

-12 978

28. Kortfristiga skulder till dotterföretag
Koncernen
Tusentals kronor
Björnekulla Fastighets AB

Kommunen

2015

2014

2015

2014

0

0

3 881

10 292

AB Kvidingebyggen

0

0

63

391

Björnekulla IT AB

0

0

10

372

Summa

0

0

3 954

11 055

Kortfristiga skulder till dotterföretag består till sin helhet av icke
räntebärande leverantörsskulder.
29. Checkräkningskredit
Koncernen

Kommunen

Tusentals kronor

2015

2014

2015

2014

Ej utnyttjad limit

30 000

30 000

25 000

25 000

Utnyttjad kredit

0

0

0

0

0

0

0

0

30 000

30 000

25 000

25 000

0

0

0

3 208

0

3 208

0

Summa limit

33

6 540

0

0

3 241

6 540

3 208

0

2015

2014

2015

2014

497 606

497 948

260 079

260 079

0

Koncernen
Anläggningslån

Tusentals kronor

Utnyttjade medel inom kommunkoncern

27. Långfristiga skulder
Tusentals kronor

Koncernen

2014

Åstorps kommunkoncern har s.k. koncernkonto, med kommunen
som huvudkontohavare. Totalt har koncernen en beviljad kredit om
30 000 tkr. Av denna kan kommunen utnyttja 25 000 tkr och dotterbolagskoncernen 5 000 tkr. Per 2015-12-31 nyttjade kommunen
ej medel från checkrediten.

Kommunen

30. Övriga kortfristiga skulder

-342

-342

0

0

497 264

497 606

260 079

260 079

Tusentals kronor

2015

2014

2015

2014

14 245

7990

11 269

7990

Anställdas skatter

15 118

9 518

7 585

6 834

6 958

7100

6 958

7100

Skulder till staten

320

23 181

14 588

26 157

14 588

541 648

527 284

304 463

289 757

Koncernen

Kommunen

352

320

352

Moms

4 362

938

1 058

582

Övrigt

992

4 136

214

3 793

20 824

14 912

9 209

11 529

Summa

31. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut
Koncernen
Tusentals kronor

Koncernen
Kommunen

Tusentals kronor

Kommunen

2015

2014

2015

2014

Upplupna löner

28 190

27 595

27 538

27 054

Avgiftsbestämd ålderpension

17 267

16 371

17 267

16 371

2015

2014

2015

2014

1,18%

2,15%

2,32%

3,10%

Upplupna sociala avgifter

31 153

29 277

30 706

29 277

55 342

395 500

55 000

159 079

Förutbetalda intäkter

31 669

16 984

31 669

16 589

2-3 år

180 763

101 000

180 079

101 000

Upplupna kostnader

18 888

6 350

18 888

6 350

3-5 år

261 159

1 106

25 000

0

5 117

Genomsnittlig ränta
Lån som förfaller inom
1 år

Förutbetalda skatteintäkter
Övrigt
Summa

402

5 117

402

1 623

6 816

1 614

1 945

129 192

108 510

128 084

102 703

Räkenskaper

32. Borgens- & övriga ansvarsförbindelser
Koncernen
Tusentals kronor

att per 2015-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 325 620 649 807 kronor och totala tillgångar till 319
573 677 123 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna
uppgick till 589 575 991 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 579 247 827 kronor.

Kommunen

2015

2014

2015

2014

Egna hem
31

49

31

49

Boverket

SBAB

0

0

0

0

AB Balken Finans

0

0

0

0

31

49

31

49

Summa

35. Visstidspension

Övriga förpliktelser
Nordvästra Skånes Renhållning
AB, enligt konsortialavtal

24 269

24 257

24 269

24 257

Nordvästra Skånes Renhållning
AB, varav utnyttjat

8 280

8 280

8 280

8 280

Kvidinge Folkets hus (Swedbank)

115

127

115

127

Åstorps Björnboulare (Swedbank)

507

544

507

544

2 163

2 253

2 163

2 253

Åstorps Ryttarförening (Swedbank)
Fastigo

135

132

0

0

Summa

35 469

35 593

35 334

35 461

Totalt förpliktelser

35 500

35 642

35 365

35 510
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Koncernen

Kommunen

Tusentals kronor

2015

2014

2015

2014

Ingående visstidspension inklusive särskild löneskatt

1 699

2 841

1 699

2 841

265

-919

265

-919

64

-223

64

-223

2 028

1 699

2 028

1 699

Visstidspension
Förändring löneskatt, 24,26%
Utgående visstidspension
inklusive löneskatt

36. Förändring pensionsskuld
Koncernen

Kommunen

2015

2014

2015

2014

584

-152

584

-152

Förändring pensionsskuld före
1998

-4 615

-6 167

-4 615

-6 167

Summa

-4 031

-6 319

-4 031

-6 319

Tusentals kronor
Förändring pensionsskuld
fr.o.m. 1998

Kommunen redovisar Nordvästra Skånes Renhållnings AB:s förpliktelser efter vad som är garanterat enligt konsortialavtal (24 269 tkr) samt
utnyttjad låneskuld vid årsskifte (8 280 tkr).

37. Förändring övriga avsättningar
Koncernen

Kommunen

Tusentals kronor

2015

2014

2015

2014

Se tabellen nederst på sidan.

Ökad avsättning för bidrag till
statlig infrastruktur

3 241

0

3 208

0

34. Kommuninvest i Sverige AB

Minskad avsättning för bidrag
till statlig infrastruktur

0

-6 854

0

-6 854

Under året utbetalt bidrag till
statlig infrastruktur

0

-17 646

0

-17 646

Minskad avsättning för skatter

0

-1 493

0

0

3 241

-25 993

3 208

-24 500

33. Koncerninterna förhållanden

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 280 kommuner som per 2015-12-31 var
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande
borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening

Summa

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

38. Övriga ej likviditetspåverkande poster
Tusentals kronor

Koncernen

Kommunen

2015

2014

2015

2014

0

0

0

0

Omklassificering anläggning till
exploateringsmark
Avrundning

0

0

0

1

Summa

0

0

0

0

33. Koncerninterna förhållanden
Ekonomiska engagemang totalt

Ägarandel

Mkr

Ägartillskott
Givare

Kommunen
Björnekulla Fastighets AB

Mottagare

40,0
100%

5,5

Borgen
Givare

Lån
Mottagare

236,4
40,0

Givare

Mottagare

351,3
236,4

215,1

AB Kvidingebyggen

100%

3,0

131,5

Björnekulla IT AB

100%

2,0

4,7

Björnekulla Utvecklings AB

100%

0,5

Finansiella händelser under år 2015

Ägarandel

Tusentals kronor
Kommunen
Björnekulla Fastighets AB

Försäljning
Intäkt

Räntor och borgensavgifter

Kostnad

2,3

70,2

Intäkt

Kostnad

2,8

100%

67,3

0,4

2,1

AB Kvidingebyggen

100%

2,2

1,9

0,7

Björnekulla IT AB

100%

0,7

Björnekulla Utvecklings AB

100%

Lån
Givare

Mottagare
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Nämnder och styrelser
Driftsredovisning, kommun
Mkr
Kommunfullmäktige

Budget
2015

Utfall
2015

Avvikelse
2015

Avvikelse
2014

Avvikelse
2013

-1,2

-1,2

0

-0,2

-0,2

0

0

0

0

0

Kommunrevision

-0,9

-0,9

0

-0,1

0

Kommunstyrelse

-5,8

-5,8

0

0,5

0

Överförmyndarnämnd

-1,1

-1,5

-0,4

-

-

-54,5

-56,2

-1,7

-4,7

7,5

Räddningsnämnd

-7,8

-7,8

0

0,2

-0,1

Bygg- och miljönämnd

-4,5

-3,9

0,6

-1,8

-1,4

-383,7

-384,0

-0,3

1,5

0,3

-29,3

-29,0

0,3

-

-

Socialnämnd

-240,4

-239,4

1,0

0,2

-4,4

Finansiering

744,4

750,2

5,8

25,8

19,4

-

-3,7

-3,7

-0,5

-0,2

15,2

16,8

1,6

21,4

21,1

Avvikelse
2015

Avvikelse
2014

Avvikelse
2013

Valnämnd

Kommunstyrelseförvaltning

Bildningsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd

Extraordinära poster
TOTALT

Investeringsredovisning, kommun
Mkr
Kommunstyrelse (KS)

Budget
2015

Utfall
2015

-6,1

-1,1

5,0

8,3

28

-63,1

-33,8

29,3

15,6

27,4

Räddningsnämnd (RTJ)

-0,6

-0,6

0

-5,5

0,2

Bygg- och miljönämnd (BMN)

-0,2

-0,3

-0,1

0

0

Bildningsnämnd (BIN)

-8,1

-5,7

2,4

-6,4

-3,8

Kultur- och fritidsnämnd (KFN)

-2,6

-2,0

0,6

-1,6

-1,8

Socialnämnd (SON)

-2,1

-2,1

0

0,7

1,3

0

0

0

0

0

-82,8

-45,6

37,2

11,1

51,3

Kommunstyrelseförvaltning (KSF)*

Finansiering
TOTALT

* Av kommunstyrelseförvaltningens investeringar på 33,8 Mkr består 29,9 Mkr av tekniska kontorets investeringar. Se
specifikation på nästa sida.
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Mkr

Budget
2015

Utfall
2015

Avvikelse

Ackumulerat utfall

Ackumulerad
budget

TEKNISKA KONTORET - ANSLAGSFINANSIERAD
Asfaltering

0,8

0,7

0,1

0,7

0,8

Grönstrukturplan

1,0

1,0

0

1,0

1,0

Komplettering cykelvägar

1,0

0,8

0,2

1,5

2,0

Fordonspark förnyelse

1,2

0,9

0,3

0,9

1,2

0

0,1

-0,1

9,4

6,5

0,3

0,1

0,2

0,5

0,8

Bro Kamelryggen
Lekplatser ombyggnad
Naturlik plantering, gallring

0,1

0

0,1

0

0,2

Asfaltering grusvägar

0,2

0,1

0,1

0,2

0,4

Centrum 2.0

1,0

0,7

0,3

1,0

1,8

Trafiksäkerhetsåtgärder

0,2

0,5

-0,3

0,5

0,5

Östergatan stödmur

0

0

0

0,1

0,2

Perslund upprustning

0

0

0

0

0,1

Ombyggnad gatubelysning

0,5

0,5

0

0,5

0,5

Miljöförbättr. Storg. Kvidinge

1,2

0

1,2

0

1,2

Totalt

7,5

5,4

2,1

Högalid, Maglaby, Mårtenstorp

0,5

0,6

-0,1

0,6

0,5

Bjärshög förtätning

2,5

0

2,5

0

2,5

TEKNISKA KONTORET - AFFÄRSDRIVANDE

Safirvägen

2,0

0

2,0

0

2,0

Vattenserviser

0,2

0,4

-0,2

0,4

0,2

Avloppsserviser

1,2

0

1,2

0

1,2

Reningsverk och pumpstationer

4,5

4,2

0,3

6,2

5,8

0

1,4

-1,4

1,4

3,3

Vattenverk

Reningsverk

2,6

1,6

1,0

2,6

4,6

Sanering av VA-ledningsnät

3,9

4,6

-0,7

8,4

11,0

0

0

0

0

0

0,3

0

0,3

0,1

0,7

VA-ledningsnät Pilgatan
Skyddsområde
Utvidgning Södra Industriområdet
Kärreberga Stugby
Totalt

0

1,0

-1,0

4,3

14,5

6,0

5,8

0,2

34,3

26,5

23,7

19,6

4,1

TEKNISKA KONTORET - EXPLOATERING
Bjärshög

5,0

0,0

5,0

0

5,0

Safirvägen

1,5

0,2

1,3

0,2

1,5

Flintstensvägen

0

0,4

-0,4

2,7

0

Södra Industriområdet

0

1,7

-1,7

4,8

11,9

Tågstopp Kvidinge

0

0,3

-0,3

37,4

27,8

Haganäs nya tomter

0

2,3

-2,3

4,8

5,0

Kvidinge Norr

0

0

0

1,2

0

6,5

4,9

1,6

Totalt

Både ”Reningsverk och pumpstationer” och ”Reningsverk” avser åtgärder på kommunens reningsverk.
År 2016 är dessa projekt sammanslagna till samma projekt.

Nämnder och styrelser

Specificering av Tekniska kontorets investeringar

sid 47
29
39

Särredovisning av VA-verksamheten
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Foto: NSVA

Särredovisning av VA-verksamhet
Redovisning av VA-verksamhet

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) sköter drift och förvaltning av kommunens VA-anläggningar. Ägandet
av anläggningarna ligger dock fortfarande kvar i kommunen.
Till NSVA har under 2015 betalats drygt 17 Mkr avseende direkta och indirekta kostnader inom driftsverksamheten.
Totala investeringar i VA-anläggningar utförda av NSVA under året uppgår till knappt 20 Mkr.
I resultatet ingår ett antal interna poster, det vill säga intäkter och kostnader som uppstått mellan VA-verksamheten
och övriga kommunala förvaltningar. Bolag ingående i kommunkoncernen är dock i detta sammanhang extern motpart.
De interna intäkterna består främst av brukningsavgifter men även av anläggningsavgifter. I år har de sistnämnda ökat
ganska kraftigt då Kärreberga stugby med 140 bostäder anslutits till kommunalt avlopp. Brukningsavgifterna har ökat
under 2015 beroende företrädesvis på ändrad verksamhet hos större brukare. Interna kostnader är avseende 2015, högre
än föregående år med anledning av att kommunens faktiska kostnader för hanteringen av VA-verksamheten omfördelats
till VA-verksamheten. 2014 tog NSVA över fler driftskostnader som således redovisas som externa kostnader.

Resultaträkning (Mkr)

Brukningsavgifter
Anläggningsavgifter
Periodisering årets anläggningsavgifter
Periodisering tidigare års anläggningsavgifter
Övriga intäkter

Utfall
2014

Utfall
2015

Budget
2015

Budgetavvikelse

25,1

26,6

27,3

-0,7

1,7

11,9

1,9

10,0

-1,3

-11,9

-3,7

-8,2

0,3

0,3

0

0,3

0,1

0,1

0

0,1

25,9

27,0

25,5

1,5

0,9

1,0

0

1,0

VERKSAMHETENS INTÄKTER

26,8

28,0

25,5

2,5

Externa kostnader

-19,3

-18,8

-19,4

0,6

Interna kostnader

-1,2

-1,4

-0,7

-0,7

Summa externa intäkter
Interna intäkter

Avskrivningar
VERKSAMHETENS KOSTNAD
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD
Finansiella intäkter

-3,4

-3,5

-3,1

-0,4

-23,9

-23,7

-23,2

-0,5

2,9

4,3

2,3

2,0

0,2

0,2

0

0,2

Finansiella kostnader

-2,8

-2,1

-2,3

0,2

ÅRETS RESULTAT

0,3

2,4

0,0

2,4

Räkenskaper

Balansräkning (Mkr)

Utfall
2014

sid 49

Utfall
2015

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

90,7

104,6

Maskiner och inventarier

0,3

0,2

Pågående nyanläggningar

38,9

44,5

129,9

149,3

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

0

1,6

Övriga omsättningstillgångar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

26,0

38,0

Summa omsättningstillgångar

26,0

39,6

155,9

188,9

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat resultat

7,6

8,0

Årets resultat

0,4

2,4

Summa eget kapital

8,0

10,4

130,0

149,4

Skulder
Långfristiga skulder
Lån från Åstorps kommun
Investeringsfond
Förskottsbetalda intäkter från anläggningsavgifter
Summa långfristiga skulder

0

0

14,6

23,2

144,6

172,6

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

3,4

5,9

Summa kortfristiga skulder

3,4

5,9

SUMMA SKULDER

148,0

178,5

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

155,9

188,9

Interna poster

Kostnaderna fördelas på följande grunder:
koncessionsavgiften avser ersättning till gatuverksamheten för nyttjande av kommunens mark för
ledningsnät. Andel Geosecma baseras på nyttjande
av moduler. Kravverksamhet, inkasso enligt bedömd
tidsåtgång enligt schablon och porto baseras på andel
utskickade fakturor enligt schablon. Intern administration och övrigt är kostnad för bedömd tidsåtgång.
Verksamhetens fastigheter är försäkrade genom
kommunens försäkring. Kostnaden fördelas enligt
anläggningarnas värde. VA-verksamhetens finansiella
poster består av internränta till kommunen avseende
balanserat resultat (intäkt) och anläggningarnas restvärde (kostnad). Räntesatsen utgörs av ett genomsnitt
på räntekostnaderna för kommunens anläggningslån.
Från och med i år periodiseras 100 % av anläggningsavgifterna över 50 år för att matcha avskrivningar
på ledningsnätet. VA-verksamheten innehar per
2015-12-31 en skuld till VA-kollektivet om 10,4 Mkr.
Dessa medel kommer att behövas till kapitalkostnader
i samband med framtida behov av investeringar i bl.a.
reningsverk.
Interna kostnader (Mkr)

Gemensamma nyckeltal med kommuner
i Nordvästra Skåne

Utfall
2014

Utfall
2015

Drifts- och underhållskostnad för:
produktion av dricksvatten (kr/levererad m3)

2,30

2,24

behandling av avloppsvatten (kr/behandlad m3)

3,25

2,10

distribution av dricksvatten (kr/behandlad m3)

4,41

4,60

distribution av dricksvatten (kr/m vattenledning)

23,40

21,38

avledning av avloppsvatten (kr/m ledning), exkl
dagsvatten

24,83

25,40

avledning av avloppsvatten (kr/m ledning), inkl dagsvatten

12,74

12,58

27,27 %

29,53 %

Svinn

Koncessionsavgift gata

Utfall
2014

Utfall
2015

1 000

1 000

Andel Geosecma

0

40

Andel Metria

0

0

109

109

Porto fakturor

61

61

Avgifter för autogiro

10

10

Kravverksamhet, inkasso

Övrigt

0

34

Intern administration

0

119

1 180

1 373

Summa interna kostnader

sid 50
28

Verksamheter

Kommunfullmäktige
Årets händelser

Kommunfullmäktige är kommunens högsta
politiska organ och har som sådant att besluta i de övergripande frågorna. Dessutom
väcker ledamöterna förslag genom motioner och ställer interpellationer och frågor.
Under 2015 har kommunfullmäktige hållit
totalt 11 sammanträden. Kommunfullmäktiges sammanträden har ägt rum i Kulturhuset Björnen. 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

Årets viktigaste händelser
Kommunfullmäktige har under år 2015 slutbehandlat 6 motioner varav 3 har fått avslag
och 3 ansetts besvarade. Det har lämnats
in 8 och vid årets slut fanns det 11 stycken
obesvarade motioner.
Några av besluten som togs i kommunfullmäktige under året var:
• Ny avfallstaxa för Åstorps kommun
• Ny renhållningsordning med avfallsplan
• Näringslivsprogram för Åstorps kommun
• Handlingsprogram för Räddningstjänsten
Söderåsen 2014-2018
• Mångfaldsplan
• Projektering av Haganässkolan
• Ny arrangemangshall
• Bildande av Naturreservat Prästamarken
• Antagande av detaljplan för kvarteret
Backsippan

Ekonomisk redogörelse med kommentar
Helår förenklad 2015
Resultat (Mkr)

Utfall
2013

Summa intäkter
Summa kostnader
Varav personalkostnader
Summa nettokostnader

Utfall
2014

Årsbudget
2015

Utfall
2015

Avvikelse
2015

0

0

0

0

0

-1

-1

-1,2

-1,2

0

-0,6

-0,6

-0,8

-0,7

-0,1

-1

-1

-1,2

-1,2

0

Årsbudget
2015

Avvikelse
2015

Investeringar
Resultat (Mkr)

Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

Investeringsinkomst

0

0

0

0

0

Investeringsutgift

0

0

0

0

0

Nettoinvestering

0

0

0

0

0

Per-Arne Håkansson (S), ordförande
Eva Sturesson, kommunsekreterare

Verksamheter

Årets händelser

Valnämnden har ett mellanår och har endast haft tre sammanträden. Dessa har varit för att summera
valet 2014, samt arbeta fram ett reglemente för valnämnden.

Ekonomisk redogörelse med kommentar
Helår förenklad 2015
Resultat (Mkr)

Utfall
2013

Utfall
2014

Årsbudget
2015

Utfall
2015

Avvikelse
2015

Summa intäkter

0

0,5

0

0

0

Summa kostnader

0

-0,6

0

0

0

Varav personalkostnader
Summa nettokostnader

0

-0,5

0

0

0

0

-0,1

0

0

0

Valnämnden avviker positivt i förhållande till budget med 11 tkr, vilket
förklaras av lägre kostnader för sammanträdesarvoden samt representation
än vad som budgeterats.

Investeringar
Resultat (Mkr)

Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

Årsbudget
2015

Avvikelse
2015

Investeringsinkomst

0

0

0

0

0

Investeringsutgift

0

0

0

0

0

Nettoinvestering

0

0

0

0

0

Ann Strand Fransson (S), ordförande
Eva Sturesson, kommunsekreterare

Valnämnd

Valnämnd
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Verksamheter

Kommunrevision
Årets händelser

Revisionens sammansättning 2015
Revisionen har under året haft sammansättningen:
•
•
•
•
•

Bengt Sebring, ordförande (M)
Mats Lindskog, 1:e vice ordförande (L)
Bengt Joehns, 2:e vice ordförande (S)
Harri Rosqvist, ledamot (SD)
Kristoffer Glinka, ledamot (S)

Lars Jönsson har varit kontaktperson för
KPMG som är sakkunnigt biträde. Från
2016 blir Ida Brorsson kontaktperson.

Kommunrevision

Verksamhet
Totalt har genomförts elva granskningar
enligt förteckning nedan. Granskningarna
finns att läsa på kommunens webbsida.
Ny mandatperiod innebär delvis nya
ledamöter i revisionen och en överlappning med den tidigare. Utbildning har genomförts i första hand för nya ledamöter.
Två granskningar, -03 och -04, från
föregående år har genomförts som del av
de totalt elva granskningarna.
Representanter för förvaltningar har
besökt revisionen vid dess möten.
Bevakningen av förvaltningar och bolag har fördelats på revisionens ledamöter.
Lekmannarevisorn och ersättare har
deltagit i möte med revisorer från Skåne
Nordvästs kommuner samt kommuners
revisorsrepresentanter och lekmannarevisorer i NSR och NSVA.
Lekmannagranskning har genomförts
av Björnekulla Fastighets AB/AB Kvidingebyggen enligt granskning -07.

Granskningsrapporter
2015-01 Posthantering
2015-02 Arkivhantering
2015-03 Intern kontroll 2014
2015-04 Uppföljning granskningar 2013
2015-05 Projektledning större projekt
2015-06 Användningar kommunala
medel
2015-07 Projektledning större projekt BFAB/KvB
2015-08 Delårsbokslut 2015-07-31
2015-09 Uppföljning granskningar 2014
2015-10 Intern kontroll 2015
2015-11 Årsbokslut 2015

Ekonomisk redogörelse med kommentar
Helår förenklad 2015
Resultat (Mkr)

Utfall
2013

Summa intäkter
Summa kostnader
Varav personalkostnader
Summa nettokostnader

Utfall
2014

Årsbudget
2015

Utfall
2015

Avvikelse
2015

0

0

0

0

0

-0,8

-1,0

-0,9

-0,9

0

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

0

-0,8

-0,9

-0,9

-0,9

0

Budgeten överskrids med 71 tkr beroende på att två granskningar från
2014 genomfördes 2015 och att några granskningar blev dyrare på grund av
svårigheter med att få fram underlag.

Investeringar
Resultat (Mkr)

Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

Årsbudget
2015

Avvikelse
2015

Investeringsinkomst

0

0

0

0

0

Investeringsutgift

0

0

0

0

0

Nettoinvestering

0

0

0

0

0

Framtid

Utöver obligatoriska granskningar av delårsbokslut, uppföljning av 2015 års granskningar, intern kontroll 2016 och årsbokslut 2016 satsar revisionen på ett antal förvaltningsgranskningar. Val av granskningar kommer att avspegla mål, beslut
och riktlinjer som fullmäktige fastställt.

Verksamheter
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Årets händelser

Styrelsen bereder ärenden inför kommunfullmäktiges beslut, samt leder och
samordnar övergripande verksamhet.
Styrelsen har också en uppsiktskyldighet
som utöver den traditionella nämndsoch förvaltningsorganisationen, också
innefattar kommunens hel- och delägda
bolag. Kommunstyrelsens egen förvaltning omfattar central administration,
strategiska funktioner, samhällsbyggnadskontoret, räddningstjänsten,
arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten.
Kommunstyrelsen har under 2015
haft 12 sammanträden. Kommunstyrelsens arbetsutskott har genomfört 21
sammanträden. Till kommunstyrelsen
hör även pensionärsrådet, handikapprådet och folkhälsorådet samt brottförebyggande rådet som under året har ett
antal möten.

Årets viktigaste händelser
Några av de viktigaste besluten som under
året togs i kommunstyrelsen var:
• Köp av Broby 5:25 vid Södra industriområdet
• Beredskapsplan för hantering av kriser/
extraordinära händelser 2015-2018
• Boende för ensamkommande flyktingbarn
• Styrel-prioritering av el vid effektbrist
• Försäljning av Backsippan 9 på Storgatan i Åstorp
• Namnsättning av Smaragdvägen i Hyllinge samt Dalagårdsgatan i Åstorp
• Tillsättning av kommunchef
• Finansiering av Leader, Nordvästra
Skåne med Öresund
• Bevilja planbesked för ny detaljplan för
kvarteren Gladan och Gurkan, Åstorp
• Beslut att deltaga i Öresundssamarbetet
Greater Copenhagen & Skåne Committee

Ekonomisk redogörelse med kommentar
Helår förenklad 2015
Resultat (Mkr)

Utfall
2013

Summa intäkter
Summa kostnader
Varav personalkostnader
Summa nettokostnader

Utfall
2014

Årsbudget
2015

Utfall
2015

Avvikelse
2015

0

0

0

0

0

-3,3

-2,8

-5,8

-5,8

0

-1,6

-1,4

-1,6

-1,8

0,2

-3,3

-2,8

-5,8

-5,8

0

Kommunstyrelsen visar en total budgetavvikelse uppgående till -36 tkr. Såväl positiva som negativa budgetavvikelser förekommer. Positiva budgetavvikelse avser lägre utfall för sammanträdesarvoden och förlorad arbetsförtjänst samt budget för projekt avseende folkhälsorådet som ej genomförts.
Negativa budgetavvikelser avser kostnader för juridisk konsultation.

Investeringar
Resultat (Mkr)

Investeringsinkomst

Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

Årsbudget
2015

Avvikelse
2015

0

0

0

0

0

Investeringsutgift

-9,2

-22,3

-1,1

-6,1

5,0

Nettoinvestering

-9,2

-22,3

-1,1

-6,1

5,0

Investeringsutfallet avviker positivt med 5 Mkr. Avvikelsen avser ej fullt
använda budgetmedel för markförvärv +1,4 Mkr samt +3,6 Mkr som avser
under tidigare år uppkomna fördyrningskostnader för projektet Kamelryggen som finansierats genom minskat investeringsanslag.

Kommunstyrelse

Kommunstyrelse

sid 28
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Verksamheter

Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnd

Årets händelser

Under 2015 var fokus för
verksamheten att hantera och upprätthålla
den lagstadgade delen.
Årsräkningarna kunde påbörjas
med hjälp av att handläggare från
Överförmyndarsamverkan kunde
hyras in. Samtliga årsräkningar och
arvoden blev utbetalda under augusti.
I maj kom handläggare på plats på
100 %. Under augusti blev dock även
denna handläggare sjukskriven på deltid
och återigen togs handläggare från
Överförmyndarsamverkan in för att stärka
upp verksamheten.
Från augusti och framåt har
även antalet ansökningar avseende
ensamkommande barn i behov av god
man ökat kraftigt. Under hösten har
det framkommit ytterligare brister och
sårbarheter i verksamheten.
Under 2016 kommer det att
rekryteras en ny handläggare till tjänsten.
Arbetssituationen är fortfarande mycket
ansträngd och olika sätt att underlätta
för handläggare och minska sårbarheten
utreds.
Då detta är första året med en
överförmyndarnämnd fanns ett stort
behov av utbildning för de tillträdda
ledamöterna. Tre av ledamöterna har
genomgått en utbildning under november
2015 men ytterligare fortbildning bör
genomföras.

Ekonomisk redogörelse med kommentar
Helår förenklad 2015
Resultat (Mkr)

Summa intäkter
Summa kostnader
Varav personalkostnader
Summa nettokostnader

Utfall
2013

Utfall
2014

Årsbudget
2015

Utfall
2015

0,1

0,6

-1,2
-1,1
-1,1

Avvikelse
2015

0,5

0

0,5

-1,8

-2

-1,1

-0,9

-1,7

-1,9

-1

-0,9

-1,2

-1,5

-1,1

-0,4

Avseende det ekonomiska resultatet kan det konstateras att sammantaget
redovisas ett minusresultat om 352 tkr.
Delas resultatet upp så redovisar Överfömyndarnämnden ett plus om 56 tkr
som avser att man budgeterat för en jourberedskap om 50 tkr såsom inom
Socialnämnden. Detta har det dock inte funnits behov av och således är
denna budgetpost orörd.
Avseende verksamheten så redovisar denna ett minus om 408 tkr vilket
beror på den personalsituation som varit och att det krävts att extra resurser
har tagits in.

Investeringar
Resultat (Mkr)

Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

Årsbudget
2015

Avvikelse
2015

Investeringsinkomst

0

0

0

0

0

Investeringsutgift

0

0

0

0

0

Nettoinvestering

0

0

0

0

0

Framtid

Verksamheten skall under 2016 dokumentera och utarbeta
rutiner för att säkerställa arbetet. Det kommer att krävas
förstärkning för att hantera situationen med det ökande antalet
ensamkommande barn som kräver företrädare. Utbildningar
av förvaltare skall genomföras då det från och med 2016 är ett
lagstadgat krav på verksamheten. Förutsättningar för att ingå
i samverkan med andra kommuner bör utredas under året, i
syfte att minska sårbarheten i verksamheten.

Verksamheter
Foto: Michael Svensson / Åstorps kommun
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Verksamheter

Årets händelser
Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltning

Arbetsmarknadsenheten
Verksamhetsbeskrivning
Arbetsmarknadsenheten bedriver
via Activa olika verksamheter
som är inriktade på att erbjuda
arbetsträning och jobbcoachning
för personer som står till arbetsmarknadens förfogande samt för
personer som är i behov av rehabilitering. Utöver detta bedrivs en
arbetsmarknadsinriktad daglig
verksamhet för personer med fysiska-, psykiska- eller intellektuella
funktionsnedsättningar.
Verksamhetsidén är att kompetensutveckla personen genom att
erbjuda en meningsfull sysselsättning och att hjälpa till att slussa
personen vidare till den reguljära
arbetsmarknaden, utbildning eller
utflyttad verksamhet.
Arbetsmarknadsenheten arbetar
på uppdrag av Arbetsförmedlingen, socialförvaltningen, vuxenutbildningen, Försäkringskassan
och Söderåsens Samordningsförbund.
Besvärligt arbetsmarknadsläge
Den öppna arbetslösheten var
under årets sista vecka 506 personer, detta är en ökning med ca
5 % jämfört med första veckan
2015. När det gäller antalet arbetssökande i program med aktivitetsstöd var denna siffra 318 personer
vilket är en minskning med ca 17
% jämfört med början på året.
Åstorps kommun har haft en lite
bättre utveckling av arbetslösheten
(öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd) under 2015 än såväl
region Skåne som Riket. Likväl
har Åstorps kommun en högre
andel arbetslösa (öppet arbetslösa
och arbetssökande i program med
aktivitetsstöd) jämfört med såväl
region Skåne som Riket.

Överenskommelse om samverkan
med Arbetsförmedlingen
Under 2015 har arbetsmarknadsenheten haft tecknade överenskommelser med arbetsförmedlingen om att verkställa:
• Jobbsökaraktiviteter med coachning för ungdomar inom jobbgarantin.
• Arbetsträning inom jobb- och
utvecklingsgarantin.
• Förstärkt arbetsträning inom
jobb- och utvecklingsgarantin.
• Sysselsättning inom jobb- och
utvecklingsgarantin.
Utöver detta har det under senare
delen av 2015 tecknats en lokal
överenskommelse mellan Åstorps
kommun och Arbetsförmedlingen
om samverkan för att minska
ungdomsarbetslösheten. Detta
är en överenskommelse som är
initierad av Delegationen för unga
till arbete.

redskap har upprätthållits genom
TiB (tjänsteman i beredskap) i
samarbete med RCB-TiB Skåne
Nordväst. Viktiga aktörer har
mötts i det lokala krishanteringsrådet inom kommunen samt i
lokalregionala krishanteringsrådet
Skåne Nordväst.

Integrationsenheten
För elever i IM-programmet anordnades under året en studieresa
om förintelsen.
En grupp med seniorer, lärare
och elever har deltagit i projektet
Town Twinning i Polen där man
utbytt information med ungdomar och seniorer.
Enheten har startat projektet
Integration genom förening som
finansieras av Finsam. Projektet
ska underlätta för nyanlända att
komma in i det svenska samhället
samt ge Åstorpsborna möjlighet

Överenskommelse med Försäkringskassan
Under 2015 har arbetsmarknadsenheten arbetat med en överenskommelse för effektutvärdering
av rehabiliteringsinsatser för unga
med aktivitetsersättning.
Samverkan kring arbetsmarknadsfrågor i Skåne Nordväst
Arbetet har fortsatt i nätverket
för arbetsmarknadsfrågor i Skåne
Nv. Samverkan med arbetsförmedlingen, Esf-ansökningar, Dua
överenskommelsen tillsammans
med andra frågor har varit aktuella under året.

Krisberedskap och säkerhet
Inga större olyckor och kriser har
inträffat under året. Utbildningar
och övningar har genomförts för
personal inom krisberedskapsorganisationen. Beredskapsplaner
har varit uppdaterade. Krisbe-

att komma i kontakt med nyanlända. Projektet drivs av ABF i
Åstorp.
Under året har ett flertal fritidsaktiviteter för nyanlända genomförts.
I samarbete med Arbetsförmedlingen har enheten projektanställt
en person under fyra månader
som ska ge nyanlända socialt stöd.
Varje nyanländ som anvisats via
Arbetsförmedlingen har fått stöd,
information och råd under sammanlagt 15 timmar var.
Integrationsenheten har medverkat på nätverksmöten i Skåne
Nordväst samt skrivet en ny lokal
överenskommelse (LÖK).
Tillsammans med Klippan och
Bjuv har man erhållit medel för att
kartlägga bostadssituationen i de
tre kommunerna under 2016. En
utredare har anställts av projektägaren Klippans kommun.
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Fem viktiga händelser 2015
• Implementering av att barnperspektivet skall 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

IT-enhet

Kansli

• Kommunens inköp under 2015 inom IT har ökat med över 700 st
produkter (laptop/pc/chromebook)
• Vi har lämnat Novell nätverk och gått över till Microsoft
• Bytt epostsystem från Groupwise till Outlook även för skolans
användare
• Flertalet verksamheter har blivit uppgraderade till 10 Gbit för att
kunna möta deras behov på internetbelastning.

Med anledning av den förändring som beslutades 2014 för att gälla
2015 av såväl den politiska som förvaltningsorganisationen, har
kansliet haft ett omfattande arbete med revidering och uppdatering
av reglementen och delegationsordningar. Genom den nya politiska
organisationen så har det tillkommit Överförmyndarnämnd, personalutskott samt en demokratiberedning som krävt administration
och beredning från kansliet.

Ekonomienheten

Personal

I syfte att utveckla servicen för kommunens invånare har det under
verksamhetsåret möjliggjorts så att kommunen nu erbjuder e-faktura till privatpersoner vid löpande kundfakturering inom barnomsorg, äldreomsorg, musikskola samt vatten- och avlopp.
I det fortsatta arbetet med att effektivisera ekonomiadministrationen har digitalisering av bokföringsordrar samt internräkningar
genomförts.
Implementering av kommunens nya ledningssystem Stratsys har
fallit väl ut och samtliga användare har fått utbildning och använt
systemet främst vid rapportering i samband med delårsbokslutet
samt årsbokslutet.
Ett omfattande byte av affärsbank har genomförts i början på verksamhetsåret.
Ny fakturerings- och kravpolicy har antagits under år 2015.
En översyn av kommunens inköpsorganisation har genomförts
för att kartlägga nuvarande organisation samt identifiera möjliga
utvecklingsområden för att uppnå en adekvat upphandlings- och
inköpsprocess.

En översyn av kommunens företagshälsovård har genomförts för
att möta organisationens framtida behov av en sådan expert- och
stödresurs.
Projekt Önskad sysselsättningsgrad har fortlöpt enligt tidsplan och
under året har den första fasen med en omfattande utbildningsinsats i bemanningsfrågor genomförts.
Som ett led i att våra medarbetare ska ges bättre möjligheter att vara
och känna sig delaktiga har kommunens chefer utbildats i att leda
med delaktighet, i syfte att ge våra chefer stöd och verktyg för att
kunna öka kommunikationen och skapa en större delaktighet i sina
arbetsgrupper.
Personalklubben har genomfört ett flertal populära arrangemang.

Tekniska kontoret
Enheten har under året arbetat med exploatering av södra industriområdet (Bronsgatans förlängning).
Färdigställande av Dalaområdet med nya villatomter. Kärreberga
stugbys avloppsanslutningar färdigställdes. Ny asfalts och vintervägshållare är upphandlade.
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Mål, kommunstyrelseförvaltningen

1Fler i arbete och fler företag

Kommunstyrelseförvaltningens aktiviteter till fokusområdet

1.1 Delmål:

Så många som möjligt av kommunens vuxna invånare
ska försörja sig genom arbete
Aktivitet

Beskrivning

Kommentar

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.

Under året har 80 personer som anvisats till
arbetsmarknadsenheten med målsättningen
att finna en individuell lösning i form av arbete eller utbildning avslutats och 55 % har
uppnått målet (35 personer till arbete och 9
personer till utbildning)

Utförd

Integrationsenheten

Erbjuda SFI undervisning, samhällsorientering, information om arbetsmarknaden,
coachning vägledning och praktik.

Vi har haft individuella samtal med de
nyanlända och samarbetat med Arbetsförmedlingen och andra myndigheter och
kommuner. Vi har vid behov hjälpt till
med information för vidarestudier för de
nyanlända.

Utförd

Nya verksamhetsområden håller på att iordningställas på södra industriområdet. En ny
detaljplan för verksamheter vann laga kraft
under oktober 2012. Inom denna plan kommer kommunen att kunna sälja fastigheter
som genererar arbetstillfällen.

Förlängning av Bronsgatan är slutförd under
2015. Projektering för dagvattendammen
på Södra Industriområdet är påbörjad och
arbetet med dammen beräknas bli klart
under 2016.

Verksamhetsområden

Status

P

P

ä

påbörjad

1.2 Delmål:

Fler unga i åldern 18-24 år ska beredas sysselsättning och få stöd
i att finna vägar till egen försörjning
Aktivitet

Beskrivning

Olika projekt

Olika projekt ska genomföras för att hjälpa
* Jobbsökaraktiviteter med coachning för
unga människor att hitta sin väg ut i arbetsli- ungdomar i jobbgarantin enligt överensvet eller utbildning.
kommelse med Arbetsförmedlingen. Under
året har 42 ungdomar som anvisats projektet
avslutats och 26 % har uppnått målet med
arbete eller studier efter avslutad insats.
* Projekt Ung Kraft bygger på samverkan
mellan Arbetsförmedlingen och Åstorps
kommun med stöd av de fackliga organisationerna. Under året har 12 ungdomar varit
aktiva i projektet Ung Kraft. 8 ungdomar
har avslutats under året varav 25 % fortsatt
arbeta och 38 % till studier efter avslut i
projektet

Kommentar

Status

P

Utförd
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1.3 Delmål:

Kommuninvånarnas hälsa ska förbättras
Aktivitet

Beskrivning

Kommentar

Arbetsträning

Arbetsmarknadsenheten erbjuder möjlighet
till rehabilitering genom anpassad arbetsträning för att tydliggöra arbetsförmåga och
arbetsutbud samt arbetsträning ingående i
andra program.

Under året har 54 personer genomgått aktiviteten. Under året har även ca 40 personer
deltagit i en arbetsmarknadsinriktad daglig
verksamhet/meningsfull sysselsättning inom
ramen för LSS o SoL.

Folkhälsoarbetet ska präglas av ett systematiskt och verksamhetsövergripande
arbetssätt.

Under våren 2015 togs beslut om folkhälsoplan och fokusområden. Planen är avsedd
att fungera som ett stöd i att integrera
folkhälsoarbetet i de ordinarie kommunala
verksamheterna. Under hösten har folkhälsorådet belyst vikten och ansvaret att planen
verkställs i verksamheterna, förankring i
förvaltningarna pågår. Arbetet inom ramen
för fokusområdena verkställs i arbetsgrupper som styrgruppen, det vill säga folkhälsorådet utser.

Folkhälsoarbetet

Status

P

Utförd

P

Utförd

1.4 Delmål:

Turistomsättningen i kommunen ska öka
Aktivitet

Beskrivning

Kommentar

Utvecklingen av besöksnäringen

Utvecklingen av besöksnäringen sker i
samverkan mellan medborgarkontoret och
kommunens näringslivsutvecklare genom att
information sprids, planering genomförs och
att antalet informationsplatser i kommunen
blir fler.

En informationsplats, InfoPoint, är under
året placerad på Shell/7eleven, där kunderna kan få tillgång till kartor och annan
information. Det är ett samarbete mellan
kommunen och ägaren.
Fortsatt samarbete med Söderåskommunerna; varumärket, hemsida, möte med besöksnäringen, kartor är exempel på arbeten
under året.
Utbildningsinsatser och andra projekt har
skett genom Familjen Helsingborg.

Tillsammans med andra kommunala
verksamheter utveckla Åstorps möjligheter
för ökad besöksnäring. Sker även genom
samarbete lokalt, Söderåskommunerna och
Familjen Helsingborg. Utbudet synliggörs
för besökare, press och andra intressenter.

Destination Söderåsen marknadsförs som
en friluftsdestination. Skåneleden och andra
leder är viktiga inom detta segment. Skåneleden har under året utvecklats tillsammans
med fritid.
Gemensam marknadsföring och arbete
kring destinationen med de andra Söderåskommunerna har under året genomförts.
Arbetet med ett utvecklingsavtal för Tomarps kungsgård har tillsammans med Statens Fastighetsverk påbörjats under hösten
2015. Arbetet ska fortsätta under 2016.

Ökad besöksnäring

Status

P

Utförd

P

Utförd
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1.5 Delmål:

Myndighetsutövning och service mot företagen ska förbättras
Rubrik

Beskrivning

Kommentar

Servicemätning

Genomförande av servicemätning INSIKT
som mäter kommunens myndighetsutövning mot företag i ärenden kring brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och
hälsoskydd samt serveringstillstånd.

Servicemätningen INSIKT som genomfördes under våren visade ett förbättrat resultat
avseende handläggningen av ärenden som
rör serveringstillstånd. Nöjd kund index
(Nki) uppgick 2013 till 56 och 2015 till 74.
Det är dock många faktorer som påverkar
handläggningen, bland annat kontakten och
remissförfarandet till andra myndigheter så
som till exempel polisen. Polisen omorganisation och flytt upplevs ha påverkat denna
dialog.

Status

P

Utförd

2Utveckla attraktivt boende

Kommunstyrelseförvaltningens aktiviteter till fokusområdet

2.1 Delmål:

Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun
Aktivitet

Beskrivning

Tillgänglighet, god service
och hög kvalitet

Verka för att kommunens verksamhet skall
Detta är en ständigt levande fråga på arbetspräglas av tillgänglighet, god service och hög platsträffar, avdelningsmöte och morgonkvalitet.
möte. Såväl anställda som deltagare inom
arbetsmarknadsenheten ska alltid sträva
efter att erbjuda en god service och ett gott
bemötande i sina kontakter med invånarna.
Klagomål ska följas upp och återkopplas till
berörda personer.

Planläggning

Torrhamnsprojekt

Nya VA-abonnenter

Avloppsreningsverk

Hög säkerhet mot skador och
störning

Marknadsföring, service och
information

Kommentar

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

Parken vid järnvägsstationen i Åstorp är
utförd under 2015. Arbetet fortskrider med
Centrum 2.0 med ny lekplats i Perslund
under första halvåret av 2016.

Arbete med torrhamnsprojekt inom samarbetet Familjen Helsingborg.

Arbetet kring Torrhamnen ägs idag av Bjuvs
kommun tillsammans med intressenten för
platsen. Vid eventuell vidare utveckling av
Torrhamn startas samordning upp igen.

Ansluta nya VA-abonnenter på landsbygden
till avloppsnätet.

Kärreberga stugby är i stort sett klart med
alla 140 hushåll. Maglaby och Högalid projekteras och beräknas påbörjas under 2016.

Upprustningen av Nyvångs avloppsreningsverk.

Projekteringen för framtida reningsverk
fortskrider och tillståndsansökan kommer
att lämnas in under 2016 till Länsstyrelsen.

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

Kontinuerliga utbildningar genomförs i
förvaltningarna.

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.

Kansliet har inte genomfört några särskilda
riktade insatser avseende detta. Kansliet har
dock samarbetat med övriga förvaltningar
genom t.ex nämndsekreterarträffar, arbetet
med olika policys och planer.

Status

ä

påbörjad

ä

påbörjad

P

Utförd

ä

påbörjad

ä

påbörjad

ä

påbörjad

ä

påbörjad
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2.2 Delmål:

Invånare ska få ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen och dess personal
Rubrik

Beskrivning

Kommentar

Hög service

Arbetssättet skall präglas av en hög servicenivå gentemot medborgare/kund samt ett
positivt och professionellt bemötande.

Personal på medborgarkontoret har i
samverkan med kommunledningskontoret
varit behjälplig med att ta fram/uppdatera
en checklista inför semester och annan
frånvaro i syfte att säkerställa att beslutad
kommunikationsstrategi efterföljs.

Status

ä

påbörjad

2.3 Delmål:

Informationen och servicen på kommunens hemsida ska
vara väl utvecklad och tillgänglig
Aktivitet

Beskrivning

Kommentar

Kommunens hemsida

Kommunens webbplatser ska kontinuerligt
uppdateras och hållas informativ. Dessutom
ska hemsidan vara anpassad till SKL:s mall
”Information för alla”.

Kommunens webbplatser uppdateras kontinuerligt, i första hand av webbansvarig men
även av förvaltningarnas webbredaktörer.
SKL:s mall ”Information för alla” används
som underlag för att förbättra och utveckla
vår hemsida.

Status

ä

påbörjad

2.4 Delmål:

Kommunens invånare ska känna sig trygga i samhället
Aktivitet

Beskrivning

Kommentar

Fysiska miljön på allmänna
platser

Samhällsbyggnadsenheten arbetar med att
förbättra den fysiska miljön på allmänna
platser. För närvarande pågår ett arbete
med att förbättra belysningen i parker och
bostadsområden. Samhällsbyggnadsenheten
arbetar med olika projekt för att förbättra
trafiksäkerheten.

Kontinuerliga förbättringar har gjorts av
belysningen under 2015, bl.a. ny belysning
på Åstorp Östras gång- och cykelvägar.
Trafiksäkerhetsarbetet fortsätter med att
skylta om och rätt. Asfaltering har skett med
komplettering av gång- och cykelvägar samt
lagningar och komplettering.

Folkhälsoperspektivet ska beaktas vid samhällsplanering.

Folkhälsorådet fungerar som en remissinstans till (fd) samhällsbyggnadsenheten.
Vidare finns nu även barnperspektivet med
som en obligatorisk rubrik i kommunens
mallar för tjänsteskrivelser. Under åtet har
barnperspektivet även beaktats vid t ex planering av lekplats genom medborgardialog.

Folkhälsoperspektiv

Status

ä

påbörjad

P

Utförd

2.5 Delmål:

Ett turistmål ska bli ett av Skånes tio mest besökta
Aktivitet

Beskrivning

Kommentar

Makadammen

Fortsatt utveckling av Makadammen

Leaderprojekt för ansökan är påbörjad för
Makadammen under hösten 2015. Arbetet
kring utvecklingen ägs av BUTAB.

Status

P

Utförd

sid 62

Verksamheter

3Fler väljer kommunen som arbetsgivare
Kommunstyrelseförvaltningens aktiviteter till fokusområde

3.1 Delmål:

Ledare i Åstorps kommun ska ha god ledarkompetens
Aktivitet

Beskrivning

Kommentar

Ledarforum

Kontinuerliga ledarforum ska hållas under
året och nya chefer ska få en bra introduktion.

Kontinuerliga ledarforum har hållits under
året.

Status

P

Utförd

3.2 Delmål:

Fler ska ges möjlighet till heltid eller önskad tjänstgöringsgrad
Aktivitet

Beskrivning

Kommentar

Sysselsättningsgrad

Sträva efter att bereda möjlighet i verksamheten så att alla medarbetares önskemål om
sysselsättningsgrad kan tillgodoses.

Projekt Önskad sysselsättningsgrad fortlöper enligt framtagen projektplan.

Status

ä

påbörjad

3.3 Delmål:

Medarbetarna ska trivas och utvecklas i Åstorps kommun
Aktivitet

Beskrivning

Kommentar

Bra struktur och arbetsrutiner

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

En översyn av kommunens personalpolitiska styrdokument är påbörjad. Syftet är
att skapa en bättre struktur i kommunens
styrdokument som ett stöd för det praktiska
arbetet och att styrdokumenten ska kunna
efterföljas.

Introduktionsdag

Introduktionsdag för alla nyanställda.

En introduktionsdag för alla nyanställda
genomfördes den 8 oktober.

Status

ä

påbörjad

P

Utförd

3.4 Delmål:

Medarbetarnas trivsel ska öka genom ett gott samarbete och god kommunikation
Aktivitet

Beskrivning

Kommentar

IT-samarbete

Utökat IT-samarbete inom 6K (Åstorp, Klip- Arbetet med att kunna höja bandbredden
pan, Perstorp, Örkelljunga, Bjuv, Svalöv)
för Åstorps kommun för internetuppkoppling är färdig med etapp 1. Målsättning
var att kunna höja från dåvarande 70Mb
till 1 000Mb för att kunna bemöta kravet
på internetbelastningen. Upphandlingen
har resulterat i att det är Tele2 som blev
kommunens leverantör. I samband med
uppgraderingen har kommunen minskat
sina internetutgifter.
Samarbetet inom 6K-IT fortsätter där samtliga kommuner ska ha minst 1 000Mb internetlina. Målsättningen att kunna upphandla
10 Gb bara för Åstorp.

Status

P

Utförd
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3.4 Delmål:

Medarbetarnas trivsel ska öka genom ett gott samarbete och god kommunikation (forts.)
Aktivitet

Beskrivning

Kommentar

Intern kommunikation

Den interna kommunikationen ska ha stort
fokus så att medarbetarna känner sig väl
informerade.

Vårt kontinuerliga arbete för att den interna
kommunikationen på arbetsplatsnivå ska
bli bättre fortgår. Vi strävar efter att våra
medarbetare ska ges bättre möjligheter att
känna och vara delaktiga.
Som ett led i detta arbete har vi under
hösten låtit utbilda alla våra chefer i temat
”Leda med delaktighet” i syfte att ge våra
chefer stöd och verktyg för att kunna öka
kommunikationen och skapa en större
delaktighet i sina arbetsgrupper.
Vi har under året även arbetat aktivt för att
utveckla kommunens olika samverkansforum.

Status

ä

påbörjad

3.5 Delmål:

Helhetssynen och samsynen ska utvecklas hos medarbetare och ledare
Aktivitet

Beskrivning

Kommentar

Övergripande information
från ekonomienheten

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

Utbildning och information hålls löpande
för nya arbetsledare. Ekonomihandboken
uppdateras kontinuerligt under året.

Status

ä

påbörjad

4Ekonomi och förhållningssätt

Kommunstyrelseförvaltningens aktiviteter till fokusområde

4.1 Delmål:

Högst 98% av skatter och bidrag ska användas till verksamhetskostnader
Aktivitet

Beskrivning

Kommentar

Uppföljningar

För att uppfylla de ekonomiska målen arbetar kommunen med månadsuppföljningar,
delårs- och årsbokslut.

Uppföljningar förs månadsvis och rapporteras till ekonomienheten för sammanställning.

Bidra till god hushållning med kommunens
resurser genom att följa upp och utvärdera
genomförda upphandlingar.

Under 2015 genomfördes upphandlingar
avseende :
Låsgömmor: Värde 1,7 milj
Livsmedel Värde 100 milj
Gatubelysning Värde 1.8 milj
Konsulter MBK Värde 14 milj
Nätverk och Konsulter Värde 1,8 milj
Sjuksköterskor Värde 1,8 milj
Larm Reception Värde 1,8 milj
Terminalglasögon Värde 1,8 milj
Traktor Värde 1,8 milj
Totalt upphandlingsvärde 2015 = 126,5
miljoner kronor (Hela avtalsperioderna och
max optioner)
Samt ett antal Förnyade konkurrensutsättningar avseende Bilar, Brandbil, och dator.

Verksamheterna ska präglas av god ekonomisk hushållning inom givna ramar.

Kontinuerliga möten med personal som har
budgetansvar inom Kommunstyrelseförvaltningen hålls.

Upphandling

God ekonomisk hushållning

Status

ä

påbörjad

ä

påbörjad

ä

påbörjad
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Ekonomisk redogörelse med kommentar
Helår förenklad 2015
Resultat (Mkr)

Utfall
2013

Summa intäkter
Summa kostnader
Varav personalkostnader
Summa nettokostnader

Utfall
2014

Utfall
2015

Årsbudget
2015

Avvikelse
2015

61,1

53,5

51,0

50,8

0,2

-104,3

-113,3

-107,2

-105,3

-1,9

-42,2

-59,8

-56,2

-42,1

-0,2

-43,2

-59,8

-56,2

-54,5

-1,7

Den negativa avvikelsen beror på lägre intäkter än budgeterat för sålda tomter.

Investeringar 2015
(Mkr)

Utfall
2013

Investeringsinkomst

Utfall
2014

Årsbudget
2015

Utfall
2015

Avvikelse
2015

1,1

3,9

0

0

0

Investeringsutgift

-28,6

-58,5

-33,8

-63,1

29,3

Nettoinvestering

-27,5

-54,6

-33,8

-63,1

29,3

Projekt som har genomförts 2015 är utbyggnad av Södra Industriområdet där Bronsgatan
är lagd. Dalaparken (Haganäs) är slutförd och tomtförsäljningen har startat. VAprojektet att ansluta Kärreberga stugby till kommunalt avlopp har i princip avslutats.
En omdisponering av investeringsmedel inom verksamheten gjordes 2014 för att täcka
överskridande kostnader. Projektering av dagvattendamm på Södra Industriområdet
har utförts under året med planerad byggstart under 2016. Största delen av den positiva
avvikelsen härrör sig till Södra Industriområdet där större delen av de anslagna medlen ej
använts. Detta beror på att en större genomgång av områdesstrukturen kommer att göras
under 2016. Projektet med Södra Industriområdet kommer att pågå under flera år.

Nyckeltal
Verksamhetsmått och nyckeltal (antal)

2015

2014

2013

Utbetalda löner

20253

19519

18565

Leverantörsfakturor

25479

21846

21955

Extern fakturering

36258

35425

34336

Kravärenden

1466

1510

1318

Sjukfrånvaron, %

6,53

6,41

5,36

Verksamheter
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Framtid

Frisk stämning i Kvidinge när
anhöriga
och vänner
möts under
raggarbilsträffen som
arrangeras
av Rönnåsens trygghetsboende. Foto:
Michael
Svensson
/ Åstorps
kommun

Arbetsmarknadsenheten
När det gäller arbetsmarknadsdelen
kommer vår verksamhet att påverkas av det allmänna läget avseende
arbetslösheten i samhället, de resurser som våra uppdragsgivare får sig
tilldelat samt vilken roll kommunen
skall ha i arbetsmarknadspolitiken.
Under 2015 har arbetsmarknadsenheten tecknat överenskommelser
med Arbetsförmedlingen som gäller
för 2016 avseende tre olika insatser
inom jobb- och utvecklingsgarantin
samt två överenskommelser inom
jobbgarantin för ungdomar. Utöver
detta pågår diskussioner med Arbetsförmedlingen kring ytterligare
överenskommelser/insatser för
ungdomar.
Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten och socialförvaltningen i Åstorps kommun har
ställt sig positiva till att delta i ett Esf
projekt för ungdomar (Jobbtorget
2.0) där Helsingborgs kommun är
projektägare.
Enligt regeringens bedömning
i prognosen för svensk ekonomi i
september 2015, befinner sig svensk
ekonomi i en konjunkturåterhämtning vilket förväntas bidra till ökade
investeringar, ökad sysselsättning
och lägre arbetslöshet. Prognosen
är dock osäker och risken för en
svagare utveckling är stor. Eftersom
antalet personer i arbetskraften
växer snabbt har tillväxten i sysselsättningen inte varit tillräckligt hög

för att kunna pressa tillbaka arbetslösheten. Däremot bedöms efterfrågan på arbetskraft öka ytterligare
under 2016. Arbetslösheten för 2015
bedöms i regeringens prognos bli 7,6
% och för 2016 bedöms den till 7,1%
för att därefter fortsätta att sjunka till
6,2 % 2019.
För Åstorps kommun som redan idag har en högre andel öppet
arbetslösa personer och arbetssökande i program med aktivitetsstöd
jämfört med såväl region Skåne
som riket som helhet, är en långsam
återhämtning av arbetsmarknadsläget bekymmersamt. Detta kommer
troligtvis att medverka till att efterfrågan på arbetsmarknadsenhetens
verksamhet kommer att vara fortsatt
hög under de närmaste åren.
När det gäller den arbetsmarknadsinriktade dagliga verksamheten
för personer med funktionsnedsättningar tror vi att vi kommer
verkställa ytterligare något ärende
under 2016 jämfört med 2015. Om
efterfrågan kommer att öka under
2017 är idag svårt att förutse.

Central administration
Inom central administration har
kansliet blivit en ny administrativ
enhet. Förutom tillsättandet av chef
för enheten, har också en ny funktion som kommunjurist inrättats.
Handläggningen av överförmyndarnämndens ärenden har varit
problematisk men under våren 2016

har insatser gjorts som kommer att
leda till stabilitet i verksamheten.
Under 2016 kommer enheten att
fortsätta det påbörjade arbetet med
kommunens styrdokument. Därutöver kommer samtliga nämnders
reglementen att ses över, därtill
delegationsordningar samt skapa
nya dokumenterade rutiner inom de
verksamheter där det saknas. Enheten kommer också att ansvara för att
genomföra utbildningar för berörd
personal inom kommunen avseende
postmottagning, diarieföring och
sekretess. Detta för att skapa helhetstänk och samsyn.

Krisberedskap och säkerhet
Kommunens förmåga att hantera
kriser eller extraordinära händelser
ska fortsätta att vara god. Detta för
att kunna vidta nödvändiga åtgärder
för att säkerställa de verksamheter
som kommunen har bedömt alltid
måste upprätthållas. Men också för
att kunna ge tillräcklig och korrekt
information vid oväntade händelser.
Kommunens övergripande beredskapsplan är uppdaterad liksom
risk- och sårbarhetsanalysen. Personal och förtroendevalda i krisberedskapsorganisationen utbildas och
övas liksom personal i olika förvaltningar och verksamheter.

Integrationsenheten
Integrationsenheten har integrerats
till övriga verksamheter med start
2016.

Fem utmaningar 2016
• Kvalitetssäkra servicen till våra
kommuninvånare
• Förbättra hälsotalen
• Skapa en gemensam bild
av ärendeprocesserna inom
kommunens förvaltningar
• Utveckla arbetet med kommunens
fokusområden
• Implementera medborgardialog
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Verksamheter

Personal
Beslut om hur kommunens företagshälsovård kommer att vara organiserad från och med 2017 kommer
att tas.
En successiv omstrukturering av
kommunens arbete med rehabiliteringsprocessen samt samordning
av kommunens hälsofrämjande och
förebyggande hälso-/friskvårdsarbete kommer att ske.
Ett arbete ska göras för att skapa
en tydlig struktur för det systematiska arbetsmiljöarbetet, där styrdokumenten ska kunna vara ett bättre
stöd för det praktiska arbetsmiljöarbetet.
Grundläggande arbetsmiljöutbildning för nya chefer och skyddsombud/huvudskyddsombud samt
uppföljningsutbildning inom aktuella arbetsmiljöfrågor kommer att
genomföras.
Arbetet med att öka sysselsättningsgraden kommer att fortsätta.
Systemstödet kommer att utvecklas då tre nya system kommer att

Foto: Elisabeth Möllerström / Åstorps kommun

förenkla anmälningar av arbetsskador och tillbud, administration av
anställningsavtal och hantering av
rehabiliteringsärenden.
Ekonomienheten
Arbeta vidare ur ett serviceperspektiv och bland annat möjliggöra så att
kommunen kan erbjuda e-postfakturor till företag.
Arbetet med effektiviseringen av
ekonomiadministrationen kommer
att fortsätta genom att implementera
och möjliggöra så att kommunen
kan ta emot e-fakturor från leverantörer. Digitalisering av hanteringen
av räkningsspecifikationer/fakturaunderlag vid kundfakturering kommer att ske.
För att underlätta för vatten- och
avloppsabonnenter kommer möjlighet ges att rapportera mätarställning
via webben.
Kommunens ledningssystem Stratsys kommer också att vidareutvecklas, bland annat genom att digitalisera och samordna kommunens

arbete avseende intern kontroll samt
resultatuppföljningar.
I syfte att tydliggöra alla steg i inköpsprocessen, från avtal till faktura,
kommer en digitaliserad lösning i
form av en inköpsmodul att implementeras.
Ansvar för ekonomifunktionen avseende räddningstjänsten, kostenheten samt återsökning och hantering
av integrationsmedel har tillkommit.
Tekniska kontoret
Projektering av avlopp i Maglaby/
Högalid pågår och beräknad start
är under året. Upprustning av Perslunds lekplats sker under våren. Ny
traktor till Park/gata är upphandlad.
Konsulttjänst för bedömning och
underhåll av gator/gc ska upphandlas under året. Verkstadens verksamhet kommer att utökas. Naturreservaten Prästamarken/Kalvahagen
kommer att iordningställas. Färdigställandet av villatomter i Hyllinge
(Safirvägen) är planerat.

Verksamheter
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Årets händelser
Bygg- och miljönämnd
Årets händelser

Bygg- och miljökontorens verksamhet 2015 har framförallt handlat om att prioritera den lagstyrda verksamheten.
Större bygglov som beviljats
•

Nybyggnad av industri- och
lagerbyggnad på 21 000 kvm
på södra industriområdet i
Åstorp, Frode Laursen

•

Bygglov för boende till ensamkommande flyktingbarn

Detaljplaner som vann
laga kraft 2015

Betydande händelser för
miljökontoret

• Områdesbestämmelser för Nyvång

• Framtagande av föreskrifter för
naturreservatet Prästamarken

• Ändring av detaljplan för
Gjestvang 2, Åstorp
• Ändring av detaljplan för Hyllinge
36:3 (Lydinge Golfklubb)

Bygg- och miljönämnd

• Upphävande av tomtindelning på
kvarteret Gladan och Gurkan

Mål

1Fler i arbete och fler företag
Bygg- och miljönämndens aktiviteter till fokusområdet

1.1 Delmål:

Kommuninvånarnas hälsa ska förbättras
Aktivitet

Kommentar

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.

Representation vid folkhälsorådets sammanträden

Samhällsbyggnadsenheten ska vara representerad vid Folkhälsorådets sammanträden. Det har dock varit svårt att genomföra under
hösten.

Status

P

Utförd

ä

påbörjad

1.2 Delmål:

Myndighetsutövning och service mot företagen ska förbättras
Aktivitet

Kommentar

Gemensamma samordningsmöten med miljökontor, byggkontor och räddningstjänst

Dessa samordningsmöten har genomförts under hela 2015, har
fungerat väl och ger ett bra stöd och underlag för arbetet.

Samordnade tillsynsbesök
hos företag

Samarbete mellan Miljökontoret och Räddningstjänsten där respektive tillsynsplan ligger till grund. Det har gjorts gemensamma
tillsyner under 2015 men arbetet kan utvecklas ytterligare och skall
fortgå under 2016.

Utförd

Förbättrad förhandsinformation 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.

Utförd

Utbildningsinsatser

Utbildningsinsatser kring service, bemötande och attityder. Service,
bemötande och attityder ska även vara en återkommande punkt på
arbetsplatsträffar och kontorsmöten. Detta arbete har genomförts
under hela året.

Utförd

Företagsetablering

Status

P

Utförd

P
P
P

Verksamheter
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2Utveckla attraktivt boende

Bygg- och miljönämndens aktiviteter till fokusområdet

2.1 Delmål:

Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun
Aktivitet

Kommentar

Effektiva och aktiva detaljplanprocesser

Aktivt arbete med framtagande av nya detaljplaner i enlighet med Översiktsplan 2012. Förvaltningen har arbetat med att ta fram nya detaljplaner och det är ett arbete som fortsätter
under 2016.

Status

P

Utförd

2.2 Delmål:

Invånare ska få ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen och dess personal
Aktivitet

Kommentar

Utbildningsinsatser

Utbildningsinsatser kring service, bemötande och attityder. Service, bemötande och attityder ska även vara en återkommande punkt på arbetsplatsträffar och kontorsmöten. Dessa
diskussioner har förts på arbetsplatsträffar och kontorsmöten och kommer att fortsätta
under 2016.

Status

P

Utförd

2.3 Delmål:

Informationen och servicen på kommunens hemsida ska vara väl utvecklad och tillgänglig
Aktivitet

Kommentar

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. Kommuninvånarna ska på ett lätt sätt kunna inhämta den information som de behöver. Förvaltningen
behöver utveckla detta arbete i enlighet med nuvande webbstrategi. Denna innehåller
bland annat införandet av e-tjänster som kommer förbättra hemsidans användarvänligthet
mycket.

Status

ä

påbörjad

2.4 Delmål:

Kommunens invånare ska känna sig trygga i samhället
Aktivitet

Kommentar

Gemensamma samordningsmöten miljökontor, byggkontor och räddningstjänst

Dessa samordningsmöten har genomförts under hela 2015 och har fungerat väl och ger ett
bra stöd och underlag för arbetet.

Status

P

Utförd
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Ekonomisk redogörelse med kommentar
Helår förenklad 2015
Resultat (Mkr)

Summa intäkter
Summa kostnader
Varav personalkostnader
Summa nettokostnader

Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

Årsbudget
2015

Avvikelse
2015

4,0

3,1

4,2

4,0

0,2

-9,2

-9,0

-8,1

-8,5

0,5

-6,0

-6,4

-5,0

-6,3

1,3

-5,2

-5,9

-3,9

-4,5

0,6

Bygg- och miljönämndens positiva resultat kan främst förklaras med vakanta tjänster vilket lett till lägre personalkostnader. Under hela året har posten som stadsarkitekt/enhetschef varit vakant. Dessutom har ett par andra olika tjänster
varit vakanta under delar av året men samtliga av dessa är åter tillsatta.
Övriga kostnader har varit högre då tjänsteköp har gjorts av enhetschef och, under en period, av byggnadsinspektör.
Dessutom har kostnaderna för MBK-verksamheten varit högre då fler konsulttimmar köpts i samband med implementeringen av ett nytt kartsystem.

Investeringar 2015
(Mkr)

Investeringsinkomst

Utfall
2013

Utfall
2014

Årsbudget
2015

Utfall
2015

Avvikelse
2015

0

0

0

0

0

Investeringsutgift

-0,3

0

-0,3

-0,2

-0,1

Nettoinvestering

-0,3

0

-0,3

-0,2

-0,1

Årets investeringar avser kostnader för implementering av nytt kartsystem.

Nyckeltal
Verksamhetsmått och nyckeltal

2015

2014

2013

Ärenden i nämnden

108

91

124

Delegationsbeslut

456

66

418

Miljörelaterade klagomålsärenden

69

64

81

Livsmedelskontroller

105

145

92

Hanterade miljöskyddsärenden

230

219

176

*(Bygganmälan)/anmälan 2012-ny PBL
Behandlade bygglov

52

50

53

233

399

178

Framtid
För att kunna vara en attraktiv ”servicemyndighet” som Bygg- och miljönämnden önskar måste
verksamheten hela tiden utvärderas och utvecklas. Det är prioriterat att detta arbete fortsätter under 2016
såsom under 2015 med mottot ”god service och säkerställd handläggning och administration i enlighet
med lagstiftarens intentioner”.

Verksamheter

Sex utmaningar 2016
* Utveckling och modernisering av förvaltningens arkiv
* Planarbetet med kvarteret Gladan och Gurkan
* Påbörja arbete med fördjupad översiktsplan över Björnås
* Påbörja arbetet med naturreservat Björnås
* Fortsatt arbete med Centrum 2.0

Rosenbergs, före detta kommunhus,
numera hotell och restaurang. Foto:
Elisabeth Möllerström / Åstorps kommun
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Årets händelser
Bildningsnämnd

Fem viktiga händelser 2015

Bildningsnämnd

•
•
•
•
•

Volymökning inom förskola och skola
Många skolor och förskolor har blivit Qualiscertifierade med goda resultat.
IKT-satsning - alla elever i åk 7-9 har var sin Chromebook.
Lärplattformen EdWise finns nu i förskolan som en lärplattform
Aretemeriterade lärare i förskola och skola.

Volymökningar
Under 2015 ökade antalet elever markant, framförallt i grundskolan och inom vuxenutbildningen.
Två externa verksamheter inom grundskolan
avslutade sina verksamheter, vilket medförde
att den kommunala grundskolan skapade plats
åt eleverna från Peter Svensskolan och Filosofen. Den främsta orsaken till volymökningen
var dock antalet nyanlända i kommunen. Den
uppkomna situationen under hösten medförde
en utökad satsning på elevhälsa, skapandet av ett
mottagningsteam samt utökade resurser gällande
införandet av förberedelseklasser, modersmålsundervisning, handledning på modersmål, Svenska
som andraspråk. Vuxenutbildningscentrum har
behövt göra justeringar i befintliga lokaler med
anledning av det ökade elevantalet.
Qualiscertifieringar
Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet
genomfördes det 2015 granskningar från Qualis i
förskolan, grundskolan och på vuxenutbildningscentrum. Externa granskare vistas i verksamheten
under två dagar och utför observationer och intervjuer med elever, personal samt vårdnadshavare.
Verksamheterna har innan granskningen skickat
in ett omfattande materiel som består av enkätsvar
och dokumentation. Många av våra verksamheter nådde mycket goda resultat i denna externa
granskning och blev certifierade.
IKT-satsning i verksamheterna
Under verksamhetsåret skedde det en stor satsning på digitala verktyg och det pedagogiska

arbetet med dessa verktyg. Alla elever i årskurs
7-9 har var sin chromebook. I augusti implementerades användandet av GAFE (Google Apps For
Education), en molntjänst för samarbete, kommunikation och filhantering på nätet. Pedagogisk
personal har genomgått kompetensutveckling
i användandet av GAFE. Även elever i de lägre
årskurserna samt inom förskolan har utökad tillgång till digitala verktyg. Pedagogiskt mediacenter
har fått resursförstärkning av 0.4 tjänst i syfte att
administrera och utbilda i GAFE. Förvaltningen
har under 2015 medfinansierat en uppgradering
av nätverken på Björnekullaskolan och Hyllinge
skola.
Lärplattformen edWise infördes i förskolan
Under hösten 2015 infördes edWise även i
förskolan. Detta innebär att vårdnadshavare har
möjlighet att följa sitt barns utveckling i perspektivet 1-16 år. 19 st förskollärare (edWiseadministratörer) utbildades i edWise i syfte att handleda
övrig personal i förskolan.
Aretemeriterade lärare
Under 2015 fick Åstorp sina två första meriterade lärare i förskolan. Förvaltningen har under
2015 varit delaktig i att ta fram ett väl fungerande
koncept för lärare i förskolan samt deltagit i ett
pilotprojekt.

sid 73

Mål, bildningsnämnden

1Fler i arbete och fler företag
Bildningsnämndens aktiviteter till fokusområdet

1.1 Delmål:

Så många som möjligt av kommunens vuxna invånare
ska försörja sig genom arbete
Aktivitet

Kommentar

Föräldrautbildning med workshops

Status

P

Utförd

God kontakt med företagare i
kommunen

P

Utförd

Framsteget

U

utgått

Motivation-SYV, ”omvärldsträning”

Studie- och yrkesvägledaren (SYV) har kontinuerliga motivationssamtal med samtliga elever på högstadiet och på Vuxenutbildningscentrum.
SYV-planen har reviderats under våren 2015 och är implementerad under hösten.
Yrkescaféer ordnas av SYV och näringslivsansvarig i Åstorp för åk 9 HT-15, med
inriktning på kommunen som arbetsplats.
Eleverna besöker gymnasiemässa och gymnasieskolor.
SYV och två lärare deltar i kompetensutveckling skola-arbetsliv. (Skolverket)
Ständigt pågående arbete i klasserna med att motivera eleverna till goda studieresultat. Omvärldsträning genom kontakt med exempelvis idrottsföreningar, kyrkan och
andra verksamheter utanför skolan. Arbete enligt aktuell SYV-plan.
Inom särskolan omvärldstränar eleverna genom att besöka olika samhällsinstutitioner som affär, post och annat i närområdet. Diskussion om yrken, mänskliga
rättigheter och konfliktlösning, normer och regler i vardagen. Samarbete med SYV
vad gäller elevernas framtid, gymnasieval och yrkesval.
Samtliga elever har gjort en individuell studieplan i samverkan med SYV inom den
kommunala vuxenutbildningen
Ett prioriterat mål är att ” ha kontakt med omgivande samhälle”. Gymnasiemässa i
Helsingborg. Föräldramöten inför både prao och gymnasieval.
• besök av yrken i åk. 1 och 2
• kulturgarantin, besök på Malmö opera, Tomarps gård.
I förskolan/skolan diskuteras olika yrken och studiebesök genomförs.
Vårdnadshavare besöker förskolan/skolan och berättar om sina olika yrken.
Olika yrkeskategorier bjuds in till förskola/skola för att berätta om sina yrken.
I ämnet svenska skriver eleverna om sina drömyrken.

ä

påbörjad

Samverkan - uppföljning med de
gymnasieskolor där eleverna går

Utförd

Utbildning som genererar arbete
exempelvis Yrkesvux

Utförd

P
P
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1.2 Delmål:

Fler unga i åldern 18-24 år ska beredas sysselsättning och få stöd
i att finna vägar till egen försörjning
Aktivitet

Kommentar

”Ung kraft” samarbete med
arbetsförmedlingen

Under 2015 arbetade en nätverksgrupp bestående av representanter för förvaltningen, grundskolan åk 7-9, Vuxenutbildningscentrum, Arbetsförmedlingen,
Campus Helsingborg, näringslivsutvecklaren i Åstorp samt chefen för Aktiva i syfte
att främja samarbetet kring våra arbetslösa ungdomar samt att utveckla strategier för
att minska andelen ungdomar som hoppar av gymnasiet.
Operativt samarbete har inletts med Arbetsförmedlingen under våren 2015.
Väl fungerande samarbete med Arbetsförmedlingen när det gälller ”Ung Kraft”.
Cirka 10 ”Ung Kraft” anställda finns/har funnits inom förvaltningen verksamhetsområden. Anställningarna har sedermera, i flera fall genererat arbete eller vidare
studier.

Sommarjobb i kommunen

Totalt har skolans verksamhetsområden haft 12 ungdomar anställda inom kategorin
”sommarjobb”. Central rekrytering.
Sportcamp 2015 hade ytterligare 8 ungdomar anställda under sommaren.

Status

P

Utförd

P

Utförd

1.3 Delmål:

Kommuninvånarnas hälsa ska förbättras
Aktivitet

Kommentar

Följa kommunens livsmedels- och
måltidspolicy

Inom bildningsnämndens verksamhetsområden följer man kommunens livsmedelsoch måltidspolicy, som bygger på de nationella riktlinjerna. De olika skolområdena
har kommit olika långt i arbetet och nått olika resultat men alla områden arbetar
aktivt i enlighet med kommunens policy.
All personal var på en föreläsning i januari 2015 kring innehållet i livsmedels- och
måltidspolicyn.
Ekonomiska faktorer påverkar möjligheterna att i detalj följa måltidspolicyn fullt ut.

Status

ä

påbörjad

Verksamheter

sid 75

2Utveckla attraktivt boende
Bildningsnämndens aktiviteter till fokusområdet

2.1 Delmål:

Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun
Aktivitet

Kommentar

Flexibla öppettider på förskola och
fritidshem.

Verksamheten har flexibla öppettider och brukarnas önskemål uppfylls till stor del.
Morgon och kvällsomsorg erbjuds från klockan 05.30 fram till klockan 22.30. Vid
enstaka tillfällen har det funnits önskemål om nattomsorg.
Upplevelsen i verksamheten är att brukarna är nöjda med verksamhetens öppettider
och dess flexibilitet.

Samarbete skola/föreningsliv

Inom bildningsnämndens verksamhetsområden finns det många kontaktytor med
föreningar, samfund etc.
Vuxenutbildningscentrum samarbetar med föreningar som på ett naturligt sätt sammansmälter med våra styrdokument, exempelvis kvinnojouren, ABF och Åstorps
teaterförening.
Bowling som elevens val på Björnekullaskolan.
Eleverna inom särskolan får prova på olika föreningsaktiviteter som ridning, bowling, simning m m som elevens val.
I område väst har under läsåret olika aktiviteter genomförts såsom föreningsdag. En
förening har elevens val i området.
Vid temadagar har olika föreningar deltagit på skolorna.
Besök hos olika religiösa samfund.
Politisk debatt inför valet.
På Tingdal/Björnås har skolan samarbete med schackklubben.
Fritids i Kvidinge har samarbete med dansföreningen Blåa skor och Kvidinge skytteförening.
I Kvidinge finns en samverkansgrupp tillsammans med olika tjänstemän och föreningar i byn.
Björnås förskola samverkar med Friluftsfrämjandet.
Scouterna inbjuder varje hösttermin till en ”Kanindag” då åk 2 på Tingdal deltar.
I Kvidinge finns det ett nära samarbete med kyrkans olika barnverksamheter.

Fritidsgårdar som är öppna varje
kväll

Det sker en samordning mellan fritidsgårdarna för att nå målet att det ska finnas en
öppen gård varje kväll (måndag till fredag). Fritidsgårdarna för dialog med varandra
för att sprida öppenhållandet. Inga fritidsgårdar har i dagsläget öppet på lördagar
och söndagar.
Flera lägeraktiviteter har genomförts, då även helger har använts.
Under våren 2015 har en tvärsektoriell grupp tittat på möjligheterna att etablera
verksamhet på Kulturhuset Björnen i större omfattning än i dagsläget och hur ett
utökat samarbete med Björnekullaskolan och Haganässkolans fritidsgårdar skulle
kunna se ut.
Under sommarhalvåret samverkar alla kommunens fritidsgårdar med eget program,
då tex. fritidsgården i Kvidinge flyttar sin verksamhet till friluftsbadet under en
period under sommaren 2015.

Utveckla ”spontanverksamhet”
på befintliga multiarenor och
idrottplatser.

Under 2015 har det satsats på att etablera s.k multiarenor på kommunens skolgårdar
eller i direkt anslutning till skolorna i kommunen.
Skolornas multiarenor och nya rekreationsområden används flitigt dagar och kvällar.
Spontanidrotten har utvecklats och besöksfrekvensen på arenorna har varit hög både
under skoltid och utanför skoltid.

Status

P

Utförd

ä

påbörjad

P

Utförd

ä

påbörjad

sid 76

Verksamheter

2.2 Delmål:

Invånare ska få ett gott bemötande i sina kontakter med
kommunen och dess personal
Aktivitet

Kommentar

Frågan om bemötande och service
skall alltid finnas med och hållas
aktuell genom enhetens AP-träffar

Frågan om bemötande tas regelbundet upp i alla verksamheter på APT-träffar, på
medarbetarsamtal, lönesamtal och vid särskilda tillfällen, då det finns särskilda skäl
till att belysa och diskutera detta. Frågan diskuteras även med elever och vårdnadshavare vid olika tillfällen.
Arbete i skolområdenas ledningsgrupper angående kultur/image. Det är även en
aspekt som finns med i kvalitetsarbetet. (Qualisverktyget).

Status

P

Utförd

2.3 Delmål:

Kommunens invånare ska känna sig trygga i samhället
Aktivitet

Kommentar

Samverkan, förebyggande arbete,
tidiga insatser och uppföljningar
över verksamhets- och
förvaltningsgränserna (Soc/Bin/
Polis)

Ett samverkansavtal mellan skola och socialtjänst finns, vilket bl a innebär att elevhälsans (inkl fält- och ungdomssekreterare) och Ifos personal träffas löpande för att
utveckla samverkan. Under 2015 har tre träffar hållits. Vid dessa träffar har bl a en
ny blankett avseende anmälan enligt socialtjänstlagen 14 kap. 1§ arbetats fram. Träffarna är mycket uppskattade av såväl elevhälsa som socialtjänst.
Samverkansträffar på chefsnivå - under året fyra möten.
Utökad samverkan kring ensamkommande barn under hösten 2015 mellan Bin
och Soc. Det finns önskemål om ytterligare fördjupad samverkan mellan skola och
socialtjänst.
På familjecentralerna finns samverkan mellan öppna förskolan, socialtjänsten och
barnhälsovården.
Ungdoms- och fältsekreterare har en nära samverkan med polisen. Under våren
2015 har de träffat polisen en gång i veckan.
Elevhälsa/BUP/Soc har ett samverkansavtal. Detta innebär bl a att man har två-tre
samverkansmöten på såväl handläggar- som chefsnivå per termin för att utvecklaoch förbättra samverkan kring våra gemensamma barn och ungdomar.
De olika skolområdena har samverkan på enhetsnivå med socialtjänsten och polisen.
Samverkan mellan skola, fritidsgårdar, fältsekreterare och fältassistent.
Vuxenutbildningscentrum samverkar med polis, arbetsförmedling och socialförvaltning.

Status

ä

påbörjad

Verksamheter

sid 77

3Förbättra framtiden för barn, unga och äldre
Bildningsnämndens aktiviteter till fokusområde

3.1 Delmål:

Eleverna skall uppnå en högre resultat och måluppfyllelse på nationella prov
Aktivitet

Kommentar

Skolan skall arbeta på vetenskaplig
grund

I IFOUS projektet kring inkluderande lärmiljöer kopplas utvecklingsarbetet naturligt till forskning. Litteratur har lästs gemensamt och individuellt. Även processledare och förstelärare har använt forskning och litteratur i sina arbeten för att utveckla
skolan och lärandet.
Forskare från Malmö högskola är knutna till projektet.
Deltagande i nationellt program kring ”Undervisning i förskolan” med uppstart sen
höst 2015. Malmö högskola står för den vetenskapliga grunden och forskningsinsatsen.
Projekt med forskare från Campus i Helsingborg, där matematikbetyg analyseras
och jämförs med betyg i övriga ämnen.
Kontakter/utbildningar med olika högskolor i Sverige bla gällande bedömning.
Mattelärarna i kommunen deltar i statens utbildningsinsats ”mattelyftet”.
Läsprojekt som är inspirerat av aktuell forskning.
Förstelärarna avsätter en del av sin tid till att följa nya forskningsrön och sedan
sprida dessa.
Aretemeritering av lärare.
Utbildning för lärare i genrepedagogik
Fortbildning och bevakning av forskning genom Skolporten.
På alla nivåer råder ett analytiskt, prövande och kritiskt förhållningssätt och insatser
och åtgärder beslutas och genomförs utifrån kunskap om vad som är framgångsrikt.
Erfarenheter dokumenteras, prövas och delas med fler i ett kollegialt sammanhang.
Skolledningen bevakar aktuell forskning och delger pedagoger detta.
Samarbete med andra skolor och kommuner gällande forskning och beprövad
erfarenhet.
Deltar i kommunala och statliga satsningar, som utgår från vetenskaplig grund.
Deltagande i Specialpedagogiska skolmyndighetens utbildningsinsatser.

Tydliga uppföljningar och analyser

Uppföljningar och analyser sker kontinuerligt och i enlighet med bildningsförvaltningens kvalitetsplan. Utvecklingsinsatser i analysarbete med elevernas kunskapsresultat under hösten 2015.
Uppföljning av kunskapsresultaten sker fyra gånger per år (pluppschema) Uppföljningen sker på individnivå, gruppnivå, skolnivå. Resultaten redovisas för nämnden
enligt plan i okt/nov.
Elevernas arbete bedöms utifrån ett formativt perspektiv kontinuerligt. Eleverna
arbetar med kamrat- och självbedömning, vilket medför att eleven får en tydlig bild
av sina egna personliga mål och vad eleven behöver utveckla.
Förstelärarna arbetar med området bedömning och uppföljning av kunskapsresultaten.

Status

P

Utförd

P

Utförd

sid 78

Verksamheter

3.1 Delmål:

Eleverna skall uppnå en högre resultat och måluppfyllelse på nationella prov (forts.)
Aktivitet

Kommentar

Tidiga insatser och inkluderande
arbetssätt

All skolverksamhet i Åstorps kommun ska präglas av ett inkluderande förhållningssätt och personalen ska arbeta för att skapa inkluderande lärmiljöer för alla barn och
elever.
Exempel på insatser är:
Nationellt projekt; ”Inkluderande lärmiljöer” där tre skolor i Åstorp deltar. Dessa
är Tingdal/Björnås, Björnekullaskolan samt Rågenskolan. Programmet avslutades
hösten 2015.
Skoldatateket/PMC stöttar elever med exempelvis läs- och skrivsvårigheter och alla
elever har tillgång till Inläsningstjänst (verktyg för uppläsning av böcker).
Active parenting erbjuds till föräldrar.
Implementering av SPSM-s verktyg för ”Tillgänglig utbildning” i alla skolor och
förskolor.
Mycket samarbete inom särskolan, en del med grundskolan. En del elever integreras
i vissa ämnen i grundskolan. Deltar i grundskolans temaarbeten.
På förskolenivå görs de första insatserna kring barnets utveckling. Satsningar med
att skriva sig till läsning redan från förskoleåren.
Samarbete med bibliotek med lässtunder, boklån etc.
Använder speciallärare och annan resurspersonal utifrån vad elevhälsoarbetet
synliggör.
Anpassningar för elever görs av pedagoger och arbetslag för att möta alla elevers
behov.
Elevhälsoteamet (EHT) arbetar både i förskolan och skolan.

Värdegrundarbete i skolan.
Arbete med etik och moral.
Likabehandlingsplan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling/likabehandlingsplan utvärderas
och revideras varje år i samverkan med eleverna. Elevhälsan deltar i arbetet med att
revidera skolornas planer.
Skolorna genomför olika insatser varje år, när det gäller arbetet med diskriminering
och kränkande behandling till exempel gemensam temadag under våren för att öka
samverkan och förståelse mellan våra utbildningar, elevråd och Friends samarbetar
och försöker tillsammans att hitta nya mål i likabehandlingsplanen. Klassråd och
elevråd är delaktiga i arbetet. Skolorna arbetar med kill- och tjejgrupper samt fadderverksamhet på skolorna.
Arbete med fadderverkssamhet och organiserade rastaktiviteter.
I särskolan arbetar grupper med allas lika värde och etik och moral. Man följer
också likabehandlingsplanen på respektive skola.
Utvärdering sker genom tex. trivselenkäter och Qualisenkäter

Fysisk aktivitet skall dagligen
erbjudas och genomföras för alla
elever och därigenom främja
betydelsen av ”rörelse”

En satsning på spontan rörelse har skett under 2014 och 2015, då skolorna har fått
s.k multiarenor. Målet är att alla skolor ska ha tillgång till en s.k multiarena i syfte att
öka elevernas spontana, fysiska aktivitet. Det finns även fotbollsplaner, en skateboardramp samt andra lekredskap för eleverna att använda, í syfte att stimulera till
rörelse. Skolgårdarna ska utmana till lek och rörelse och utformningen av skolgårdarna utvecklas kontinuerligt.
Skolorna erbjuder i olika omfattning dagliga aktiviteter som främjar elevernas hälsa
både i organiserad och i mindre organiserad form. Även under lektionstid skall
uteverksamheten utvecklas. Särskolan erbjuder sina elever fysisk aktivitet varje dag
inom schemat. Vissa delar av elevens val är kopplade till fysiska aktiviteter.

Status

P

Utförd

P

Utförd

ä

påbörjad

Verksamheter

sid 79

3.1 Delmål:

Eleverna skall uppnå en högre resultat och måluppfyllelse på nationella prov (forts.)
Aktivitet

Kommentar

Pedagogiskt mediacentrum

Pedagogiskt mediacentrum är en resurs med syfte att stödja elever i behov av särskilt
stöd mot att nå kunskapskraven. PMC:s personal har löpande kontakt med skolorna
och ger dem såväl riktat som generellt stöd utifrån IKT-perpektivet. Kontinuerligt
samarbete med alla skolenheter. PMC erbjuder kompetensutveckling till pedagoger i
verksamheten, pedagogiskt stöd i det dagliga arbetet samt omvärldsbevakning inom
IKT-området.
För att möta elever i behov av särskilt stöd mot att nå kunskapskraven har 33 elever
fått olika former av underlättande verktyg från pedagogiskt media center under 2015
och elev och personal har fått genomgång av verktyget. Även de allra flesta vårdnadshavare har fått genomgång i samband med att eleven fått sitt verktyg. Genomsnittlig tid från det att ansökan inkommit till dess att verktyget administrerats har
varit c:a 2 månader. Detta är alltför lång tid men kan förklaras bl a med att det varit
svårt att få ihop mötestider med pedagoger och vårdnadshavare samt att det vid ett
flertal tillfällen varit långa leveranstider för verktygen.
PMC:s personal har löpande kontakt med skolorna och ger dem såväl riktat som
generellt stöd utifrån IKT-perpektivet. PMC har fortbildning kring Ipads, Chromebooks och talsyntes.
Under hösten har personalstyrkan förstärkts med en person som framförallt har
fokus på implementeringen av GAFE i kommunen.
Implementering av edWise i förskolan har påbörjats under 2015 vilket kommer att
fortsätta under våren 2016.
PMC har varit delaktiga i såväl genomförandet av en IKT-plan som i implementeringen av GAFE och ”en till en”-lösningen med Chromebooks för åk 7-9.
Omvärldsbevakning och spetskompetens är viktiga delar i PMC:s verksamhet.
Personalen har under året bl a varit på SETT-mässan i Stockholm och Malmö,
administratörsutbildning i edWise, Framtidens lärande i Stockholm, Google event i
Göteborg och Helsingborg, Skoldatatekskonferens i Helsingborg, Inläsningstjänst i
Malmö, olika distanskurser genom SPSM, Ipadkurs.

Status

P

Utförd

3.2 Delmål:

Elever i årskurs 9 ska vara behöriga till nationella gymnasieprogram
Aktivitet

Kommentar

Motivation/studievägledning-SYV

Implementering och genomförande av reviderad handlingsplan för studie- och
yrkesvägledning. SYV har motivationssamtal med samtliga elever vid upprättandet
av individuella studieplaner.
På högstadiet har SYV motiverande samtal vid behov och inför gymnasievalet men
även i klass förs vägledande samtal och i ämnena visas filmer för att motivera yrkesval och utbildningar. Enskilda samtal med SYV genomförs.
Arbetet börjar redan i förskolan med att motivera barnen till att tro på sig själv och
att de kan nå sina drömmar. Samtal om yrken och hur det är att arbeta inom dessa.

Status

P

Utförd

sid 80

Verksamheter

3.2 Delmål:

Elever i årskurs 9 ska vara behöriga till nationella gymnasieprogram (forts.)
Aktivitet

Kommentar

Ge eleverna förebilder och
framtidstro

Kontinuerligt arbete med förhållningssätt, att möta alla elever med respekt och ha
högt ställda och positiva förväntningar på eleverna. Viktigt att eleverna tror på sin
egen förmåga och har en god självkänsla. Elevhälsan, familjecentralerna, fält- och
ungdomsverksamhet och PMC arbetar aktivt mot att understödja en så optimal
utveckling som möjligt hos våra barn och unga; antingen direkt gentemot barnet/
den unga, genom att stärka föräldrarna i sin roll, via gruppverksamheter eller digitalt
stöd för inlärning. Detta bidrar till en ökad tro på de egna förmågorna och sannolikt
även en tro på framtiden.
Olika aktiviteter genomförs på de olika skolenheterna t.ex:
Planering att ha elever från gymnasiet eller Campus i Helsingborg som berättar om
sin skola och sitt program.
Elever som gått på skolan eller andra positiva unga förebilder som är vikarier och/
eller arbetat som assistenter.
Personalen visar eleverna deras framsteg och styrkor genom olika elevarbeten, dokument och formativ bedömning. Man försöker stärka deras tilltro till sin egen förmåga genom att visa, uppmuntra och stimulera dem till framåt-tänk och framgång.
Vuxenutbildningscentrum bjuder in representanter från exempelvis Arbetsförmedlingen för att ge eleverna förebilder och framtidstro. Under våren planeras en
temadag som ska genomföras i oktober månad. Här ska representanter från företag,
arbetsförmedling, utbildningsamordnare samt personalrekryterare delta.
Entreprenörscafé där eleverna möter unga företagare.
Bjuder in externa föreläsare i olika sammanhang t.ex. polis, engelsktalare, företrädare för olika organisationer.
Genom att pedagogerna tar tillvara på barnens/elevernas nyfikenhet och lust att lära
är de goda förebilder och stärker barnens/elevernas självkänsla.

Höga förväntningar på alla barn/
elever. Skapa studiemotivation.

Alla skolområdena arbetar med att ha höga och positiva förväntningar på eleverna
och att tydliggöra dessa för elever och vårdnadshavare.
För att skapa motivation bland eleverna användes bl.a. tydliga mål och förväntningar inom varje arbetsområde, motivationssamtal, reflekterande samtal, kamratbedömning, formativ bedömning, arbete med elevens individuella utvecklingsplan
(IUP) studiebesök i närsamhället samt samverkan med hemmet.

Fysisk aktivitet skall dagligen
erbjudas och genomföras för alla
elever och därigenom främja
betydelsen av ”rörelse”

En satsning på spontan rörelse har skett under 2014 och 2015, då skolorna har fått
s.k multiarenor. Målet är att alla skolor ska ha tillgång till en s.k multiarena i syfte att
öka elevernas spontana, fysiska aktivitet. Det finns även fotbollsplaner, en skateboardramp samt andra lekredskap för eleverna att använda, i syfte att stimulera till
rörelse. Skolgårdarna ska utmana till lek och rörelse och utformningen av skolgårdarna utvecklas kontinuerligt.
Skolorna erbjuder i olika omfattning dagliga aktiviteter som främjar elevernas hälsa
både i organiserad och i mindre organiserad form. Även under lektionstid skall
uteverksamheten utvecklas. Särskolan erbjuder sina elever fysisk aktivitet varje dag
inom schemat. Vissa delar av elevens val är kopplade till fysiska aktiviteter.

Tydliga uppföljningar och analyser

Uppföljningar och analyser sker kontinuerligt och i enlighet med bildningsförvaltningens kvalitetsplan. Utvecklingsinsatser i analysarbete med elevernas kunskapsresultat under hösten 2015.
Uppföljning av kunskapsresultaten sker fyra gånger per år (pluppschema) Uppföljningen sker på individnivå, gruppnivå, skolnivå. Resultaten redovisas för nämnden
enligt plan i okt/nov.
Elevernas arbete bedöms utifrån ett formativt perspektiv kontinuerligt. Eleverna
arbetar med kamrat- och självbedömning, vilket medför att eleven får en tydlig bild
av sina egna personliga mål och vad eleven behöver utveckla.
Förstelärarna arbetar med området bedömning och uppföljning av kunskapsresultaten.

Status

P

Utförd

P

Utförd

ä

påbörjad

P

Utförd

Verksamheter
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3.2 Delmål:

Elever i årskurs 9 ska vara behöriga till nationella gymnasieprogram (forts.)
Aktivitet

Kommentar

Tidiga insatser och inkluderande
arbetssätt

All skolverksamhet i Åstorps kommun ska präglas av ett inkluderande förhållningssätt och personalen ska arbeta för att skapa inkluderande lärmiljöer för alla barn och
elever.
Exempel på insatser är:
Nationellt projekt; ”Inkluderande lärmiljöer” där tre skolor i Åstorp deltar. Dessa
är Tingdal/Björnås, Björnekullaskolan samt Rågenskolan. Programmet avslutades
hösten 2015.
Skoldatateket/PMC stöttar elever med exempelvis läs- och skrivsvårigheter och alla
elever har tillgång till Inläsningstjänst (verktyg för uppläsning av böcker).
Active parenting erbjuds till föräldrar.
Implementering av SPSM-s verktyg för ”Tillgänglig utbildning” i alla skolor och
förskolor.
Mycket samarbete inom särskolan, en del med grundskolan. En del elever integreras
i vissa ämnen i grundskolan. Deltar i grundskolans temaarbeten.
På förskolenivå görs de första insatserna kring barnets utveckling. Satsningar med
att skiva sig till läsning redan från förskoleåren.
Samarbete med bibliotek med lässtunder, boklån etc.
Använder speciallärare och annan resurspersonal utifrån vad elevhälsoarbetet
synliggör.
Anpassningar för elever görs av pedagoger och arbetslag för att möta alla elevers
behov.
Elevhälsoteamet (EHT) arbetar både i förskolan och skolan.

Status

P

Utförd

3.3 Delmål:

Samtliga elever ska fullfölja gymnasieutbildningen
Aktivitet

Kommentar

Samverkan/uppföljning med
gymnasieskolor, där eleverna går.

Studie- och yrkesvägledarna följer upp de elver som har särskilda behov och de som
ska gå IM.
Vuxenutbildningscentrum följer upp de elever på gymnasieskolan i grannkommunerna som har studieproblem och som riskerar att avbryta sin utbildning. Eleven
kallas till ett utredande samtal och åtgärder planeras utifrån elevens situation.
Plan utarbetas för att, på ett bättre sätt kunna följa upp gymnasieelevernas studieresultat. Ansökan om FINSAM-projekt i samverkan med Bjuvs kommun, i syfte att
aktivt arbeta för minskade avhopp och studieförseningar i gymnasieskolan.

Status

P

Utförd

4Fler väljer kommunen som arbetsgivare
Kommunstyrelseförvaltningens aktiviteter till fokusområde

4.1 Delmål:

Ledare i Åstorps kommun ska ha god ledarkompetens
Aktivitet

Kommentar

Tydliga uppdragsbeskrivningar

Det finns tydliga uppdragsbeskrivningar för de flesta personalkategorier inom Bildningsförvaltningen. Dessa revideras vid behov. Uppdragsbeskrivningar inom den
centrala resursenheten är framtagna under 2015.
Uppdragsbeskrivningarna följs kontinuerligt upp vid medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och lönesamtal.

Status

P

Utförd
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4.1 Delmål:

Ledare i Åstorps kommun ska ha god ledarkompetens (forts.)
Aktivitet

Kommentar

Ledarutvecklingsprogram skall
genomföras kontinuerligt. Känslan
av delaktighet och tillhörighet är av
stor vikt.

Skolledarna deltar i olika utbildningsinsatser såsom rektorslyftet samt centralt för
BIN planerade utbildninginsatser.
Alla skolledare ska genomgå det statliga rektorsprogrammet samt deltagande i
utbildningar anordnade av Skolverket, Kommunförbundet, SPSM mm.
Deltagande för alla ledare i förvaltningen gällande ”Leda med delaktighet”.
Rekryteringsutbildning för blivande skolledare i samarbete med Skåne nordväst.
Deltagande i kommunens ledarforum.
Deltagande i övergripande arbetsmiljöutbildning, som kommunen erbjuder.
Utbildning under hösten 2015 gällande analysarbete gällande elevernas kunskapsresultat.
Deltagande i föreläsningar; Skolan i Canada - framgångsfaktorer, Lärares arbetstidsavtal, Önskad sysselsättningsgrad - Bemanna rätt

Konkurrenskraftiga villkor

Konkurrenskraftiga löner, möjlighet till löpande kompetensutveckling, utvecklingsinsatser, kompetenshöjande lästid, möjlighet att påverka sitt uppdrag.
Önskad sysselsättningsgrad och semesterväxling.
Lönerna har varit föremål för översyn och korrigering.
Ledarutveckling. Översyn av ledares arbetsbelastning.
Förbättra arbetsmiljön - personalfrämjande insatser
Systematiskt kvalitetsarbete - Qualis med granskning och certifiering.
Erbjudande om Arete meriteringsprogram
Deltagande i nationella utvecklingsprogram, vilka bygger på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet
Kunna erbjuda arbete i ett nybyggt kök, Centralköket Ripan, med tekniskt avancerad utrustning och - många möjligheter ökar chansen att hitta erfarna kockar med
utbildning.

Status

P

Utförd

P

Utförd

4.2 Delmål:

Fler ska ges möjlighet till heltid eller önskad tjänstgöringsgrad
Aktivitet

Kommentar

Översyn/justeringar årligen av
tjänstgöringsgrad skall alltid
genomföras i samband med
rekryteringar och ev omorganisation

Projekt ”Bemanna rätt”/Önskad sysselsättningsgrad påbörjat juni 2015 inom Centrum. Fortgår under hela läsåret 2015/2016. Samtliga vakanta tjänster diskuteras
innan tillsättning.
Tjänstgöringsgrad ses regelmässigt över i samband med nyanställningar. I dagsläget
har nästan samtlig personal önskad tjänstgöringsgrad.
Samtlig personal ges möjlighet via medarbetarsamtal och andra arbetsplatsmöten
möjlighet att framföra önskemål om ändrad tjänstgöringsgrad. Inför hösten har
ledningen sett över både förskole- och skolpersonalens tjänstgöringsgrader och
anpassat i största möjliga mån.
Utbildning för alla chefer gällande ”Bemanna rätt/önskad sysselsättningsgrad”

Status

ä

påbörjad

Verksamheter
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4.3 Delmål:

Medarbetarna ska trivas och utvecklas i Åstorps kommun
Aktivitet

Kommentar

Utveckla metoder för att alla
skall känna sig ”myndiga” i sitt
yrkesutövande samt att ansvar och
befogenheter är tydliga. Tillåtet att
göra fel göra om och göra rätt.

Status

P

Utförd

Delaktighet skall vara naturligt
inslag i vardagen

Utförd

Uppföljning av individuella
utvecklingsplaner

Utförd

P
P

Ta upp ämnet arbetsmiljö (trivas
och utvecklas) på arbetsplatsträffar
och medarbetarsamtal

P

Utförd

4.4 Delmål:

Medarbetarnas trivsel ska öka genom ett gott samarbete och god kommunikation
Aktivitet

Kommentar

Rutiner för god kommunikation
åt båda håll. AP-träffar, mail.
Diskussion på arbetsplatsen om vad
som saknas/bör förbättras.

Åstorps kommuns kommunikationsstrategi följs. All kommunikation genomsyras
av en respektfull ton och högt i taket. AP-träffar och medarbetarsamtal är viktiga forum för diskussioner kring förbättrings- och utvecklingsområden på såväl individ-,
grupp- som organisationsnivå avseende kommunikation/information.
Kommunicerade rutiner för möten och samverkan.
Kommunicerade kalendarium
Veckobrev med information.
Barnråd i förskolan
Systematiskt arbete inom Qualis gällande kommunikation, information etc.

Skapa mötesplatser och aktiviteter
som ökar stolthet och trivsel. Ex.
afterwork, motionslopp på både
central-och områdesnivå

Status

P

Utförd

P

Utförd
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På förskolan Trollskogen
leker de med maten!
Får man leka med maten?
Ja, enligt Sapere-metoden.
Sapere betyder ”att smaka, att
kunna”. Syftet är att genom
olika övningar lära sig att
lyssna på sina sinnen, våga
uttrycka sin åsikt, prova nya
råvaror och öka variationen,
förstå måltidens betydelse för
vår kultur, natur, miljö och
hälsa.
Både pedagoger och
servicepersonal jobbar
tillsammans med metoden
och det gynnar verkligen
verksamheten!
Foto: Förskolan Trollskogen

Ekonomisk redogörelse med kommentar
Helår förenklad 2015
Resultat (Mkr)

Summa intäkter
Summa kostnader
Varav personalkostnader
Summa nettokostnader

Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

Årsbudget
2015

Avvikelse
2015

47,6

54,8

52,5

45,6

6,9

-410,7

-424,7

-436,5

-429,4

-7,1

-230,6

-241,7

-252,5

-254,9

2,4

-363,1

-370

-384

-383,7

-0,3

Prognosen för 2015 var en budget i balans (0 kr). Resultatet 2015 slutade med ett underskott som motsvarar 0,078 procent (-272tkr) av Bildningsnämndens totala ram.
Tack vare en stor kostnadsmedvetenhet och en lojalitet att ha en budget i balans har ett
balanserade skett mellan olika verksamhetsområden, där grundskolan går med stort underskott tillsammans med lokal administration men som balanseras upp av förskola och
inskriven fritidsverksamhet.

Specifikation helår 2015
Resultat (Mkr)

Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

Årsbudget
2015

Avvikelse
2015

Nämnd/central och lokal adm övr
verksam

-29,9

-32,5

-37,4

-35,1

-2,3

Förskola/fritids

-88,5

-88,9

-90,7

-95,4

4,7

-142,8

-143,3

-154

-151,3

-2,7

Grundskola inkl fsk klass
Komvux/introduktionsprogram

-12,4

-11,5

-12,3

-12,6

0,3

Interkommunala/bidrag

-89,6

-93,9

-89,7

-89,3

-0,4

Summa nettokostnader

-363,1

-370

-384

-383,7

-0,3

Verksamheter

Inledning

Det är rektors ansvar och rättighet att fördela ut sin budgetram enligt de behov verksamheterna har. Detta kan påverka
resultaten mellan verksamheterna, då utfallet hamnar högre
eller lägre än lagd budget.

Kommentar verksamheterna

På grund av de utmaningar som verksamheten har ställts
inför i form av ökat elevantal under hösten 2015 har personalförstärkning behövt göras inom alla yrkeskategorier inom
grundskolan, inklusive ledningsresursen.
De övriga kostnaderna i form av material, läromedel har
behövt stärkas upp i samma omfattning som elevantalet
ökat.
Behovet har även ökat att sätta in resurser till barn, med
behov av särskilt stöd. Detta är inte finansierat fullt ut.

Fler barn och fler volymtimmar på förskola och fritidshem har genererat ett överskott. Ett nära samarbete sker
mellan verksamheterna fritidshem och grundskola, där det
sker ett effektivt resursnyttjande, detta även för att i så stor
omfattning som möjligt kunna ge 100 % sysselsättningsgrad
till fritidshemspersonalen.
Skolskjutsar har under 2015 genererat ett underskott på
-0,23 Mkr. Detta beror på att ett nytt avtal, gällande särskilda
busstransporter har trätt i kraft, där priset var högre.
Kostenheten och musikskolan har en budget i balans. Fritidsgårdarna visar ett underskott, vilket beror på en obalans
mellan verksamheten fritidsgård och öppen fritidsklubb på
konterat utfall och lagd budget.
De interkommunala ersättningarna gör ett underskott
på -0,40 Mkr. Detta avser Komvux verksamheter, där köp av
utbildningsplatser har varit en större kostnad än budgeterat.
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Kommentar resultat
Förfogandebudget

Förfogandebudgeten avseende volymförändringar i följande
verksamheter; förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasium, interkommunalersättning och SFI genererade en nettokostnad motsvarande 0,37 Mkr.
Förfogandebudget
Verksamhet

Utfall

Förskola

-0,9

Fritidshem

-1,0

F-klass

0,3

Grundskola

-3,3

Gymnasium

2,4

Interkommunal ersättning och bidrag till
fristående

2,9

SFI
Resultat 2015

0
0,4

ningen beror på nedläggning av den externa grundskolan
Peter Sven, där elever då valde att gå i de kommunala
skolorna. Ökningen beror dock till störst delen på andel
nyanlända till kommunen. Detta medför ett underskott
på grundskolan med -3,34 Mkr.

Gymnasiet

Har i snitt ett lägre antal elever än budgeterat vilket medför ett överskott på 2,37 Mkr.
Interkommunal ersättning och bidrag till fristående
verksamheter; i verksamheterna förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och särskola, var det budgeterade
antalet i snitt 239 elever, utfallet blev 209 elever som går i
andra skolor än våra egna, detta medför en lägre kostnad
än budgeterat. Intäkterna för de elever som går i Åstorps
skolor från andra kommuner, var högre än budgeterat
med 27 elever. Därav överskottet på 2,99 Mkr.

SFI

Utfallet landade ut precis enligt budgeterat antal elever
(140 stycken i snitt 2015).

Fritidshem
Resultat (Mkr)

Investeringsinkomst

Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

Årsbudget
2015

Avvikelse
2015

0

0

0

0

0

Investeringsutgift

-3,8

-6,4

-5,7

-8,1

2,4

Nettoinvestering

-3,8

-6,4

-5,7

-8,1

2,4

Investeringar

Antalet barn är 7 stycken fler än det budgeterade. Likt
förskolan är trenden desamma, att snittvistelsetiden ökar
varje år. Snittet 2015 landar på 14,8 timmar varje vecka
vilket kan jämföras med den budgeterade snittiden på
14,1 timmer per vecka. Även här baseras resursfördelningssystemet på barntimmar och slår även här negativt
mot kostnaden, därav gör fritidshem ett underskott på
-1,04 Mkr.

F-Klass
Har ett snitt över året med 6 elever färre än budgeterat,
därav överskottet på 0,25 Mkr.
Grundskolan
Har i snitt 2015 ökat med 69 elever mot lagd budget. Ök-

Överskottet som finns på investeringarna avser inventarier
till ombyggnaden av Haganässkolan. Dessa kommer ansökas att föras över till budgetår 2016.
Den totala budgetramen har används till följande:
Digitala hjälpmedel: 2,2 Mkr
Inventarier/maskiner: 3,5 Mkr

Nyckeltal

Verksamhetsmått och nyckeltal

2015

2014

2013

Resultat nationella prov åk 3, svenska, andel som klarat kravnivånpå alla delprov (%)

80,9

71,1

58,4

Resultat nationella prov åk 3, matematik, andel som klarat
kravnivånpå alla delprov (%)

77,1

50,0

48,1

Resultat nationella prov åk 6, engelska, andel som klarat
kravnivån A-E (%)

94,3

95,0

91,9

Resultat nationella prov åk 6, matematik, andel som klarat
kravnivån A-E (%)

89,8

76,0

88,4

Resultat nationella prov åk 6, svenska, andel som klarat
kravnivån A-E (%)

91,1

92,5

92,5

Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i
åk 6 (%)

77,2

71,6

75,3

Resultat nationella prov åk 9, engelska, andel som klarat
kravnivån A-E (%)

96,0

97,2

90,3

Resultat nationella prov åk 9, matematik, andel som klarat
kravnivån A-E (%)

75,7

78,9

73,1

Resultat nationella prov åk 9, svenska, andel som klarat
kravnivån A-E (%)

96,2

95,2

88,8

75

74

72

Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i
åk 9 (%)
Andel behöriga till ett yrkesprogram (%)

80,7

84,8

86,2

Meritvärde,16 ämnen

205,1

203

190

Meritväde, 17 ämnen

212,2

-

-

Verksamheter
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Åstorp firar
Förskolans dag.
Foto: Michael
Svensson /
Åstorps kommun

Kommentar till årets kunskapsresultat
Resultaten på de nationella proven i årskurs 3 har förbättrats
under de senaste tre åren. Årets resultat är det bästa sedan
de nationella proven infördes år 2009. Speciellt i ämnet
matematik har resultatet förbättrats från en nivå på runt 50
% till årets resultat på 77 %.
I årskurs 6 har resultaten på de nationella proven under
de senaste tre åren legat relativt stilla med undantag av
matematik som efter en minskning år 2014 återhämtat sig
till en nivå på runt 90 %. Årets elever i årskurs 6 är de första
som går kvar på samma skola under hela mellanstadiet.
Andelen elever som klarat kunskapskraven i alla ämnen i
årskurs 6 har ökat sedan förra året.
Resultaten på de nationella proven i årskurs 9 i svenska
och engelska ligger stabilt över 90 % och trenden är svagt
ökande de senaste tre åren. I matematik är resultaten lägre
och ligger betydligt lägre än i engelska och svenska. Andelen
elever som klarat kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9
ökar svagt till årets resultat på 75 %. I riket är resultaten i
matematik för läsåret 14/15 81,2 %.
Trenden för behörigheter till gymnasiestudier uppvisar
en svagt sjunkande trend de tre senaste åren.
Årets meritvärde på 205,1 visar på liten ökning. Från och
med läsåret 14/15 beräknas meritvärdet på 17 ämnen och
då blir resultatet 212 poäng. Årets meritmedelvärde för alla
elever i Sverige i årskurs 9 är 225 poäng för 17 ämnen och
217 poäng för 16 ämnen.

Framtid

Bildningsnämndens mål gäller mellan 2016 - 2018. Arbetet
inom förvaltningen fortlöper utifrån dessa mål under
aktuell period. Det krävs långsiktiga mål och en långsiktig

planering för att kunna nå goda resultat inom aktuellt verksamhetsområde. Det krävs också en organisation som kan
möta de statliga direktiv och uppdrag som åläggs förskola
och skola.
Arbetet inom bildningsnämnden utgår från visionen ”Vi
öppnar dörrar för framtiden” genom att bildningsnämnden
2018;
• har skolor och förskolor med hög kvalitet, där barn och
elever är delaktiga i sitt lärande och når goda kunskapsresultat
• ser olikheter som en tillgång och ger alla barn, elever
och medarbetare möjligheter att utvecklas utifrån sin
optimala förmåga
• erbjuder en trygg och stimulerande arbetsmiljö för barn,
elever och medarbetare
• arbetar i inkluderande lärmiljöer med alla barn och elever
• använder moderna arbetsformer och arbetar med modern teknik för att möte samhällets behov av kompetenta
medborgare

Fem utmaningar 2016
•
•
•
•
•

Elevernas kunskapsresultat
Framgångsrik inkludering av nyanlända
Personalrekrytering/personalförsörjning
Fortsatt IKT-utveckling
Lokalutveckling - behov av investeringar
för att utveckla de pedagogiska
lärrummen till funktionella lokaler
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Årets händelser
Kultur- och fritidsnämnden
Fem viktiga händelser 2015

Kultur- och fritidsnämnd

•
•
•
•

Politiskt beslut om en ny arrangemangshall/idrottshall i kommunen
Process kring en ny organisation gällande kultur/fritidsenheten
Musik i centrum; ungdomar som sommarjobbar med musik i kommunen
Framgångsrika integrationsinsatser inom fritidssektorn, gällande ensamkommande
barn
• Meröppet på Kvidinge bibliotek

Fritidsenheten har under året
genomgått förändringar på personalsidan då all kanslipersonal gått i
pension. Rekrytering av ny personal
innebar att överlappningen inte blev
så lång och ibland ingen alls. Under
hösten saknades en person i organisationen vilket fick till följd att en del
övergripande arbete inte utfördes,
till detta kan nämnas Hälsans stig,
utegym och utveckling av Söderåsen
som strövområde.
Vädret med återkommande stormar har ställt till det på kommunens
motionsspår med nedrivna elledningar och nedfallna träd som följd.
Kvidinge friluftsbads alla tre
bassängerna genomgick en större
ommålning. Sommarsimskolan var
välbesökt och 130 barn var anmälda
till den. Det dåliga vädret under sommaren innebar att antalet besökare
på badet minskade jämfört med föregående år. Campingen fick ett stort
tillskott i kassan då Infranord hyrde
platser i samband med ombyggnaden
av Åstorps stationsområde.
Motionsslingan i Prästamarken
fick ny armatur vilken innebär lägre
energikostnader. Arbetet kommer
förhoppningsvis att fortsätta på kommunens andra två motionsslingor.
Arbetet med Hälsans stig har
påbörjats och där samarbetar
enheten med den lokala Hjärtlung-

föreningen.
Efterfrågan på tider i kommunens
idrottsanläggningar är fortsatt hög
och det är positivt att arbete med att
projektera för en ny idrottshall har
påbörjats. I detta arbete är föreningslivet en viktig kugge och samtal har
börjat föras med berörda föreningar.
Åstorp/Kvidinge innebandysällskap kvalade upp till allsvenskan
med gott resultat både på herr- och
damsidan.
Badhushallen råkade ut för en
brand i början av sommaren som
hade till följd att hela anläggningen
fick stängas. De föreningar som bedriver sommarträning i lokalerna var
i behov av andra lokaler. Gymnastikföreningen hyrde in sig i Klippan
medan problemet blev större för
Brottningsklubben och jujitsuklubben. Fartighetsägaren Laramo ställde
upp med en lokal i gamla Folkets Hus
där föreningarna tränar. Lokalen var
inte optimal men det gick att bedriva
viss träningsverksamhet där. Tyvärr
förlorade föreningarna en del medlemmar som vi hoppas hittar tillbaka
till dem under 2016.
Kulturhusets publika verksamhet har varit omfattande och bred.
Exempel på aktiviteter är filmdagar,
vintage- och flärdmässa, symfonisk
musik, opera, storband, litteratursammankomster, konstutställningar

och teater. För barnen har återkommande arrangerats ”Lördagsmys”.
Genom Skapande skola- verksamhet
har samarbetet mellan kulturhus och
grundskola fördjupats. Biblioteken
har haft en omfattande programverksamhet. För att nämna några
händelser utöver biblioteksverksamhet så har det varit möjligt att besöka
familjedagar med teman, författarkvällar, språkcaféer, föreläsningar och
filmvisningar för stora och små. En
unik uppstart i form av Meröppet vid
Kvidinge bibliotek har inneburit en
ökad service till medborgarna som
när som helst mellan 06.00-21.00,
på eget initiativ, kan använda hela
biblioteket. Ungdomar har engagerats i en serie träffar under rubriken
”Bok och film”. Konsthallen har haft
återkommande utställningar med
hög konstnärlig kvalité. Flera projekt
som drivits av biblioteket under året
har rönt framgång och uppmärksamhet. Projekt ”Läskondis” innebar att
Ryttarföreningen vann ett pris på
10 000 kr och projekt ”Ämnespåsar” medverkade till att ge föräldrar
möjlighet att låna böcker på Familjecentralerna. Biblioteken gjorde en
marknadsföringsinsats i samband
med McDonalds bokveckor.

Verksamheter

siD89

Mål, kultur- och fritidsnämnden

1Fler i arbete och fler företag

Kultur- och fritidsnämndens aktiviteter till fokusområdet

1.1 Delmål:

Så många som möjligt av kommunens vuxna invånare
ska försörja sig genom arbete
Aktivitet

Kommentar

Biblioteket startar
nybörjarutbildning dator/Internet

Biblioteket har ständigt erbjudande om en timmes gratis, grundläggande utbildning
i datoranvändande.

Status

P

Utförd

1.2 Delmål:

Fler unga i åldern 18-24 år ska beredas sysselsättning och få stöd
i att finna vägar till egen försörjning
Aktivitet

Kommentar

”Ung kraft” samarbete med
arbetsförmedlingen
Sommarjobb i kommunen

Status

P

Utförd

Under sommaren arbetar ungdomar på Kvidinge friluftsbad både som badpersonal,
kioskbiträden och simlärare.
MIC - musik i centrum. Ungdomar arbetar med ett musikprojekt och har uppträden
i juli för kommuninvånarna.

P

Utförd

1.3 Delmål:

Kommuninvånarnas hälsa ska förbättras
Aktivitet

Kommentar

Främja hälsofrämjande aktiviteter
(friskvård, bad, motionsspår, leder
etc)

Aktiviteter har erbjudits kommuninnevånarna genom annonser i dagspressen, kommunens hemsida och informationsbroschyr

Status

P

Utförd
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1.4 Delmål:

Turistomsättningen i kommunen ska öka
Aktivitet

Kommentar

Ett aktivt kulturhus. Marknadsföra
händelser genom programblad, affischering, tidningar och web

Kulturhusets aktiviteter marknadsförs på ovanstående sätt ofta även i lokalradion.

Aktiv marknadsföring av kommunens skiftande lokaler och miljöer
för fritidsverksamhet och olika
arrangemang

Information om kommunens lokaler och miljöer erbjuds invånarna genom en
broschyr vid namn fritidsguiden,kommunens hemsida samt den bästa informationskällan, medborgarna

Stödja föreningar som önskar söka
arrangemang

Kommunens föreningar erhåller både indirekta och direkta bidrag vid arrangemang
av olika slag. Det indirekta bidraget består av aktiv hjälp vid arrangemang såsom
Sydsvenska mästerskapet i bordtennis, inomhusfotbollsturneringar och Björntrampen. Direkta bidrag i form av ekonomiskt stöd har givits till bl.a. SM cykel, Skanneloppet.

Status

P

Utförd

P

Utförd

P

Utförd

2Utveckla attraktivt boende

Kultur- och fritidsnämndens aktiviteter till fokusområdet

2.1 Delmål:

Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun
Aktivitet

Kommentar

Förbättra informationen om våra
friluftsområden om fritidsmiljöer
så att fler inspireras till aktiviteter i
naturen.

Under året har inga ytterligare steg tagits för att förbättra informationen förutom
den som redan finns. Idag informeras via hemsidan, broschyren Fritidsguiden och
muntliga kontakter.

Förutsättningar och allsidigt utbud
för föreningslivet. Föreningslivet är
en viktigt samarbetspartner.

Föreningslivet är en förutsättning för folkhälsan i kommunen. Genom föreningsträffar med både representanter för alla föreningar och representanter för olika aktiviteter försöker enheten bredda utbudet för medborgarna. Kontakt sker också via mail
och telefon. Besök sker även vid enskilda föreningars styrelsemöten

Utveckla samverkan mellan olika
kulturaktörer

Kultur och bibliotek har utökat samarbetet med studieförbund, för att möjliggöra ett
allsidigt och kvalitetssäkrat utbud.
Engagemang av lokala artister i arrangemang under året.

Status

P

Utförd

P

Utförd

P

Utförd

2.2 Delmål:

Invånare ska få ett gott bemötande i sina kontakter med
kommunen och dess personal
Aktivitet

Kommentar

Frågan om bemötande och service
skall alltid finnas med och hållas
aktuell genom enhetens AP-träffar

Bemötande och service diskuteras ständigt på AP-träffar och i andra forum och är
ett krav som ställs på all personal i verksamheten.

Status

P

Utförd

2.3 Delmål:

Informationen och servicen på kommunens hemsida ska vara väl utvecklad och tillgänglig
Aktivitet

Kommentar

Kulturverksamheterna ska prioritera Kultur har under året prioriterat detta arbete men det finns fortfarande förbättringskontinuerlig uppdatering på
områden.
hemsidorna

Status

P

Utförd

Verksamheter
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2.4 Delmål:

Kommunens invånare ska känna sig trygga i samhället
Aktivitet

Kommentar

Trygga och säkra anläggningar,
lokaler och miljöer skall erbjudas,
samt att alla fritidslokaler är väl
upplysta utvändigt under den mörka
årstiden.

Daglig kontroll av enhetens anläggningar genomförs och ev. brister åtgärdas omgående. Städning av våra lokaler utförs av utbildad personal med bred kompetens.
Skyddsronder samt brandskyddskontroller utförs varje år för att ytterligare säkra
anläggningarna

Status

P

Utförd

3Fler väljer kommunen som arbetsgivare
Kultur- och fritidsnämndens aktiviteter till fokusområde

3.1 Delmål:

Ledare i Åstorps kommun ska ha god ledarkompetens
Aktivitet

Kommentar

Tydliga uppdragsbeskrivningar

Uppdragsbeskrivningar på i stort sett alla tjänster finns. Under hösten har ett arbete
med uppdragsbeskrivning för städpersonal arbetats fram.

Ledarutvecklingsprogram skall
genomföras kontinuerligt. Känslan
av delaktighet och tillhörighet är av
stor vikt.

Delaktighet är ett ledord i verksamheten. All personal skall aktivt deltaga i de utbildningar och informationsmöten som erbjuds. Fritidsenhetens arbetsledare deltar i
kommunens ledarutvecklings program

Status

P

Utförd

P

Utförd

3.2 Delmål:

Fler ska ges möjlighet till heltid eller önskad tjänstgöringsgrad
Aktivitet

Kommentar

Översyn/justeringar årligen av
Vid medarbetarsamtal inventeras medarbetarnas önskemål gällande tjänstgöringstjänstgöringsgrad skall alltid
grad. Vid nyanställningar ses befintlig organisation över i syfta att vid önskemål
genomföras i samband med
kunna öka tjänstgöringsgraden.
rekryteringar och ev omorganisation

Status

P

Utförd

3.3 Delmål:

Medarbetarna ska trivas och utvecklas i Åstorps kommun
Aktivitet

Kommentar

Utveckla metoder för att alla
skall känna sig ”myndiga” i sitt
yrkesutövande samt att ansvar och
befogenheter är tydliga. Tillåtet att
göra fel göra om och göra rätt.

Vid medarbetarsamtal inventeras medarbetarnas önskemål gällande tjänstgöringsgrad. Vid nyanställningar ses befintlig organisation över i syfta att vid önskemål
kunna öka tjänstgöringsgraden.

Delaktighet skall vara naturligt
inslag i vardagen

Hög delaktighet för medarbetarna då personalen på AP-träffar och i andra forum
diskuterar aktuella frågor

Uppföljning av individuella
utvecklingsplaner

Under utvecklingssamtalen utvärderas den individuella utvecklingsplanen och de
överenskommelser som är gjorda. All personal har erbjudits kompetensutvecklingsinsatser under året.

Ta upp ämnet arbetsmiljö (trivas
och utvecklas) på arbetsplatsträffar
och medarbetarsamtal

Arbetsmiljön diskuteras på arbetsplatsträffar, på LOSAM, samt på FÖSAM. Fokus
på miljö och hållbar utveckling.

Status

P

Utförd

P

Utförd

P

Utförd

P

Utförd

LOSAM:
Lokal
samverksamhsgrupp
FÖSAM:
Förvaltningssamverkan
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3.4 Delmål:

Medarbetarnas trivsel ska öka genom ett gott samarbete och god kommunikation
Aktivitet

Kommentar

Status

Rutiner för god kommunikation
åt båda håll. AP-träffar, mail.
Diskussion på arbetsplatsen om vad
som saknas/bör förbättras.

God kommunikation uppåt och neråt i organisationen säkerställs genom kontinuerliga möten såsom AP-träffar, LOSAM, FÖSAM samt under övriga möten och genom
skriftlig kommunikation.

Skapa mötesplatser och aktiviteter
som ökar stolthet och trivsel. Ex.
afterwork, motionslopp på både
central-och områdesnivå

Personalfrämjande insatser genomförs kontinuerligt såsom After Work, gemensamma fikastunder, gemensamma utbildningsinsatser, personalaktiviteter mm.

Ekonomisk redogörelse med kommentar
Helår förenklad 2015
Utfall
2013

Resultat (Mkr)

Summa intäkter
Summa kostnader
Varav personalkostnader
Summa nettokostnader

Utfall
2014

Årsbudget
2015

Utfall
2015

Avvikelse
2015

6,0

6,1

5,9

5,0

0,9

-32,5

-34,1

-34,9

-34,3

-0,6

-12,5

-13,7

-14,2

-14,2

0

-26,5

-28,1

-29

-29,3

0,3

Prognosen för 2015 var en budget i balans (0 kr). Resultatet 2015 slutade med ett överskott som motsvarar 1 procent (+0,31 Mkr) av Kultur- och fritidsnämndens totala ram.

Investeringar
Resultat (Mkr)

Investeringsinkomst

Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

Årsbudget
2015

Avvikelse
2015

0

0

0

0

0

Investeringsutgift

-1,8

-1,6

-2,0

-2,6

0,6

Nettoinvestering

-1,8

-1,6

-2,0

-2,6

0,6

Fritidsenheten har under året genomfört reinvestering av utrustning och inventarier inom enhetens verksamhetsområden. Som exempel kan nämnas: traktor samt liten gräsklippare till Bjärshögs
IP, ny utrymningsväg i bowlinghallen (myndighetskrav), utbyte av städmaskiner, granulatrensare till
konstgräsplanen, kantfräs till ishallen samt ny armatur på motionsslingan i Prästamarken.
Överskottet på investeringsbudgeten avser ”utveckling av Söderåsens friluftsområde”, ett projekt
som inte påbörjats under 2015. Överskottet kommer ansökas om att föras över till budgetår 2016.
Investeringar är gjorda i den fysiska miljön på kulturhus och bibliotek samt i form av Meröppet,
en nystartad verksamhet på Kvidinge bibliotek.

Framtid

Kultur och fritidsverksamheten tillhör från och med den 1 januari 2016 samma organisation. Verksamhetens anställda kommer att arbeta för att kommuninvånare, föreningsliv och organisationer ska
uppleva att utbud och tillgänglighet motsvarar och överstiger de förväntningar som finns. Verksamhetens utbud kommer att vara riktat till olika målgrupper med avsikten att vara inspirerande och lärorikt. Samverkan med andra aktörer ska fördjupas och målsättningen är att nå goda synergieffekter.

P

Utförd

P

Utförd

Verksamheter

Kul på kulturhuset!
Kulturhuset Björnen huserade under 2015 ett 30-tal
arrangemang med många olika inriktningar och arrangörer.
Trettondagskonserten med Tonicaorkestern och Vintage- och
flärdmässan var två av de mest lyckade arrangemangen under
året.
Även Lördagsmyset har dragit många besökare under året som
gått. Efter önskemål från föräldrar så kommer målgruppen att
vidgas från 3-6 år till familjeföreställningar.
Foto: Chantal Kronberg Pusnik / Åstorps kommun

Fyra utmaningar 2016
•
•
•
•

Ungdomars minskande intresse för organiserad fritidsverksamhet
Framgångsrik inkludering av nyanlända
Den digitala klyftan
Effektivt lokalnyttjande

sid93
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Årets händelser
Socialnämnd
Fem viktiga händelser 2015
•
•
•
•
•

Inflödet av ensamkommande barn
Volymökning inom barn- och ungdomsvården
Projekt önskad sysselsättningsgrad
Ökad bemanning inom äldreomsorgen
Nyckelfritt system i ordinärt boende

Socialnämnd

Välfärdsteknologi

En upphandling har genomförts gällande nyckelfritt system för boende i
ordinärt boende med trygghetslarm
med undantag trygghetsboenden.
Uppsättning av enheterna har
påbörjats och kommer under början
av nästa år att sättas i drift.
En anpassning med att ersätta analoga trygghetslarm till digitala har
påbörjats under året vilket medför
en säkerhet gällande teknik för
våra medborgare som har beviljats
trygghetslarm.
Fortsatt implementering och
utveckling av appar inom funktionshinderverksamheten.

Önskad
sysselsättningsgrad

Ett kommunövergripande arbete i
projektform har pågått under hela
året med målet att införa önskad
sysselsättning. Omfattande utbildningsinsats 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 medarbetare och på
så sätt höja sysselsättningsgraden.

Utbildningen har medfört en ökad
flexibilitet hos medarbetarna.

Utökat chefsstöd

Ny områdeschef har anställts inom
äldreomsorgens verksamhetsområde. Detta medförde att områdescheferna fick ett minskat antal
medarbetare och då möjliggjort ett
mer nära ledarskap.

Satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen

Regeringsbeslut har gett äldreomsorgens verksamheter tilldelning av stimulansmedel mellan juli
- december, vilket har möjliggjort
en ökad bemanning på särskilda
boende samt inom hemsjukvården.
Denna satsning har ökat kvalitén
för de äldre samt arbetsmiljön för
medarbetarna.

Mottagandet av ensamkommande barn

Socialnämnden övertog ansvaret för
ensamkommande barn fr o m 201501-01. Hos såväl förvaltning som
medarbetare inom enheten fanns en
positiv förväntan på den organisatoriska förändringen och den
har också fallit väl ut. Enheten har
under året varit hårt belastad och
arbetat med stor situationsanpass-

ning för att ge bästa möjliga boende
och start för en växande grupp barn.
Förvaltningen har under hösten
planerat för fortsatt ökning av boendeplatser och övriga insatser för att
klara att möta dessa barns behov av
integrering i samhället.

Volymökning inom barnoch ungdomsvården

Arbetsbelastningen inom barn- och
ungdomsvården har varit fortsatt
hög under hela året. Därtill har
en stor personalomsättning skett.
Under hösten har ny områdeschef
anställts, medarbetare rekryterats
och introducerats och en stabilitet
i medarbetargruppen är på väg att
skapas. Arbete pågår löpande med
att säkra att insatser ges på rätt nivå
och till så stor del som möjligt i det
egna hemmet. Antalet placeringar
har trots detta ökat under året likaså
kostnaderna för desamma. Situationen är hårt belastad även nationellt
och har varit föremål för belysning
av olika parter såsom Socialstyrelsen, SKL (Sveriges kommuner och
landsting) och fackliga företrädare.
Ett nationellt arbete föreligger
tillsammans med det lokala för att
stärka stödet och vården av utsatta
barn och unga samt deras familjer.

Verksamheter
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Mål, socialnämnden

1Fler i arbete och fler företag
Socialnämndens aktiviteter till fokusområdet

1.1 Delmål:

Så många som möjligt av kommunens vuxna invånare
ska försörja sig genom arbete
Nämndsmål

Aktivitet

Kommentar

3.1.1.1 Fortsatt arbete med genomförandeplaner för försörjningsstödstagare i samarbete med arbetsförmedlingen och försäkringskassan
med målet minskade kostnader för
försörjningsstöd.

Utvärdera tillfällig resursförstärkning
om 1.0 tjänst som utredningsassistent
och förändrat arbetssätt med avlastning
av administration har resulterat i utökad
klienttid

Utvärdering gjord, positiva effekter på
klienttid konstaterad, liksom minskad
bidragstid och kostnader för försörjningsstöd.

Status

ä

påbörjad

2Utveckla attraktivt boende
Socialnämndens aktiviteter till fokusområdet

2.1 Delmål:

Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun
Nämndsmål

Aktivitet

Kommentar

Översyn av regler för
föreningsbidrag med inriktning mot
uppsökande verksamhet för olika
målgrupper.

Göra översyn av nuvarande regler
för föreningsbidrag. Inriktningen
ska vara uppsökande verksamhet för
olika målgrupper med beaktande
av möjligheten att skapa sociala
investeringsfonder.

Förvaltningen följer pågående översyn
av reglementet för föreningsbidrag som
påbörjats inom bildningsförvaltningen.

Status

ä

påbörjad

2.2 Delmål:

Kommunens invånare ska känna sig trygga i samhället
Nämndsmål

Aktivitet

Kommentar

Fortsatt bevakning av området
boende för kommunens äldre
invånare - trygghetsboenden

Delta i planeringen inför byggandet av
nytt trygghetsboende.

Bevaka planprocessen. Följa med i kraven för innehåll i trygghetsboende.

Delta i det kommunövergripande arbetet Förvaltningen deltar i det pågående
att ta fram en bostads-försörjningsplan.
arbetet med att ta fram en bostadsförsörjningsplan för kommunen.
Fortsatt utveckling av samverkan med
fastighetsägare i syfte att förebygga
avhysning och möjliggöra målsättningen
att nå eget kontrakt för den enskilde.

Strukturerad samverkan, genomgång av
kontrakt för övertag för den enskilde.
Samla fastighetsägare för nytt försök
kring gemensamt avtal. Vräkningsförebyggande arbete specificeras till innehåll.

Status

ä

påbörjad

ä

påbörjad

P

Utförd
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3Förbättra framtiden för barn, unga och äldre
Socialnämndens aktiviteter till fokusområde

3.1 Delmål:

Så många som möjligt av kommunens vuxna invånare ska försörja sig genom arbete
Nämndsmål

Aktivitet

Kommentar

Ökad måluppfyllelse beträffande
genomförandeplaner och
dokumentation i alla verksamheter

Strukturerad uppföljning och
handlingsplaner med aktiviteter för
att nå måluppfyllelse på enheter som
behöver särskilda insatser.

Arbetet fortsätter.

Hemmaplanslösningar tillämpas i
största möjliga utsträckning.

Tidiga insatser inom öppenvård
ska möjliggöras inom samtliga
verksamheter för alla målgrupper inom
socialförvaltningen.

Fortsätta implementera synsättet familjeperspektiv och använda i utvecklingsarbetet.

Rekrytera ytterligare familjehem för
att undvika dyra placeringar genom
köp från externa vårdgivare

Påbörjat samarbete inom Skåne NV för
att arbeta fram gemensamma satsningar
t ex rekryteringskampanjer, utbildningar
och handledning/nätverksträffar, samt
gemensam ersättningsnivå, finns som
prioriterat område på verksamhetsplan
2015 för socialchefer.

Arbetet har vilat men återupptagits p g a
stor personalrörlighet.

Utarbeta plan för Individ- och
familjeomsorgens verksamheter

Plan finns utarbetad för politisk
beslutsprocess.

Nu pågår arbete utifrån planen.

Status

ä

påbörjad

ä

påbörjad

ä

påbörjad

P

Utförd

3.2 Delmål:

Efter avslutade utredningar och insatser enligt socialtjänstlagen ska ungdomars livssituation förbättras
Nämndsmål

Aktivitet

Kommentar

Fortsatt systematiskt arbete
med olika standardiserade
kvalitetsinstrument
Hemmaplanslösningar tillämpas i
största möjliga utsträckning.
Rekrytera ytterligare familjehem för
att undvika dyra placeringar genom
köp från externa vårdgivare
Utarbeta plan för Individ- och
familjeomsorgens verksamheter

Genom teamutveckling med Senior
Alert och BPSD , samt Palliativ register,
hitta arbetssätt som förbättrar kvaliteten
i vården och för den enskilde brukaren.

Göra analyser och tydliggöra målen
utifrån Handlingsplan ledningskraft.

Utförd

Prov av NVP (nationell vårdplan i
palliativ vård) för implementering i
verksamheten.

Arbeta efter utvecklingsarbetet som
genomförts med hjälp av prov av NVP.

Utförd

Utbilda och implementera Freda,
strukturerat riskbedömningsinstrument
gällande våld i nära relationer.

Kontinuerligt utbilda och implementera,
samt använda.

Utförd

Utveckla användandet av ASI (Addiction Bättre att använda uppföljningssamtalet.
Förbättra användning av statistiken.
Severity Index ), intervjumodell och
även använda uppföljningsintervju, samt
statistik gällande missbruk.
Pröva standardiserad bedömningsmetod
FIA (förutsättningar inför arbete)
för ställningstagande om fortsatt
användning.

Fortsätt användning av FIA.

Integrera nya delar av BBIC t ex På
väg, planering inför vuxenliv efter
heldygnsvård, samt användande av
statistik för uppföljningar.

Väntar på att de nya delarna ska bli klara
för implementering.

Status

P
P
P
P

Utförd

ä

påbörjad

O

ej påbörjad

Verksamheter
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Nämndsmål

Aktivitet

Kommentar

Fortsatt systematiskt arbete
med olika standardiserade
kvalitetsinstrument
Hemmaplanslösningar tillämpas i
största möjliga utsträckning.
Rekrytera ytterligare familjehem för
att undvika dyra placeringar genom
köp från externa vårdgivare
Utarbeta plan för Individ- och
familjeomsorgens verksamheter

Utveckla Kälvestensmodellen eller
motsvarande utredningsmodeller för
familjehem, genom samverkan med
närliggande kommuner.

Fortsätt med utredningsmodeller och
utbilda fler medarbetare.

Status

Utreda möjligheten och kostnaderna
att införa ÄBIC (Äldres Behov I
Centrum), utredningsstruktur för
biståndshandläggning.

Ej genomfört ännu.

Fortsätta utreda möjligheterna och
kostnaderna för att använda IPS
(Individual Placement and Support ) i
funktionshinderverksamheten för mer
individuellt anpassad sysselsättning.

Följer kommunens sysselsättningsenhets
arbete med detta.

Utförd

Arbeta för att möjliggöra användandet
av befintlig kompetens av CANskattning (Camberwell Assessment of
Need), bedömning av förmåga inom
socialpsykiatri.

Arbetet med dokumentation och genomförandeplaner har varit prioriterat.

ej påbörjad

P

Utförd

O

ej påbörjad

P
O

3.3 Delmål:

Service och omsorg av äldre ska vara av hög kvalitet
Nämndsmål

Aktivitet

Fokus på måltiderna som
höjdpunkter i vardagen. Utredning
av organisation och kostnader för
pedagogiska måltider. Fortsatt
utveckling av matråd.

Utredning av organisation och kostnader Utredning pågår.
för pedagogiska måltider.

Kommentar

Brukarråd/matråd påverkar den fortsatta Infört valmöjlighet och fortsätter inföutformningen av måltiderna.
randet under hösten.

Ökad måluppfyllelse beträffande
genomförandeplaner och
dokumentation i alla verksamheter

Strukturerad uppföljning och
handlingsplaner med aktiviteter för
att nå måluppfyllelse på enheter som
behöver särskilda insatser.

Arbetet fortsätter. Handlingsplaner
har gjorts avseende identifierade
utvecklingsområden och områden som
bedömts som en riskfaktor.

Hemmaplanslösningar tillämpas i
största möjliga utsträckning

Tidiga insatser inom öppenvård
ska möjliggöras inom samtliga
verksamheter för alla målgrupper inom
socialförvaltningen.

Möjlighet till hög omvårdssnivå och
rehabilitering i ordinärt boende.

Fortsatt samarbete med Region
Arbeta fram en överenskommelse med
Skåne, Försäkringskassan och
samverkande parter enligt Nationella
riktlinjer för missbruksvården.
arbetsförmedlingen till stöd för
personer med missbruksproblematik

Lokal överenskommelse håller på att tas
fram i enlighet med regional överenskommelse.

Motverka oönskad ensamhet och
Utreda former och kostnader för
isolering genom frivilligverksamhet frivilligverksamhet och träffpunkter i
och träffpunkter i alla kommundelar hela kommunen.

Börja med att utreda behovet i medborgardialog.

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.

Inventering och prova möjliga appar
som ger stöd kommunikation, tidsplanering och trygghet till vuxna personer
med funktionsnedsättning.

Utreda möjligheterna till utökade
kulturella inslag i verksamheterna
med stöd av extern finansiering

Ansökan om projektmedel med Kultur i
vården hos Region Skåne för att bredda
och berika det kulturella utbudet.

Ansökt och genomfört med hjälp av
beviljade medel.

Utreda möjligheterna till extern finansiering
till kulturella inslag inom samtliga verksamhetsdelar inom socialförvaltningen.

Undersökt möjligheterna och erhållit
medel för äldreomsorgen.

Ytterligare implementera Fri idrott inom
Individ- och familjeomsorgen, riktade mot
barn och ungdomar som ges möjlighet till
kostnadsfritt deltagande i idrottsföreningar.

Ett antal föreningar är anslutna, kan tillvaratas bättre, information har spridits.

Status

O

ej påbörjad

P

Utförd

O

ej påbörjad

ä

påbörjad

ä

påbörjad

ä

påbörjad

ä

påbörjad

P

Utförd

ä

påbörjad

P

Utförd
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3.3 Delmål:

Service och omsorg av äldre ska vara av hög kvalitet (forts.)
Nämndsmål

Aktivitet

Kommentar

Fortsatt arbete med stöd till och
uppskattning för anhörigas insatser
- fortsatt utveckling av dialog och
delaktighet

Fortsatt arbete enligt handlingsplan
gällande utveckling av anhörigstödet.

Uppföljning av breddad satsning, ej hög
efterfrågan. Arbete med att implementera nya dokumentationsriktlinjer som
utvecklar delaktigheten. Förstärkt möjligheterna till avlösning.

Följa utvecklingen beträffande
möjligheter till utveckling av
hemvården genom e-tjänster

Fortsätta arbetet enligt handlingsplan
gällande utveckling av eHälsa.

Successivt införa digitala larm och nyckelfri hantering i ordinärt boende.
Införa en säker dokumentation samt
åtkomst till vårt nuvarande dokumentationssystem samt lämplig utrustning för
detta.
Undersöka möjlighet att implementera
olika lösningar i den enskildes hem som
ett komplement till ordinarie hemvårdsverksamhet som t ex nattkamera.

Undersöka möjligheter och
kostnader (eHälsa), samt risk- och
konsekvensbeskriva alternativen.

Omvärldsbevakning pågår.

Undersöka behovet och vad som
efterfrågas för att ge ökad trygghet.

Insatsen finns och beviljas, växelvårdsplatser används.

Ge anhörigvårdare ökad trygghet
genom avlösning i akuta situationer

ä

påbörjad

ä

påbörjad

ä

påbörjad

Utökad användning av fokusgrupper Använda fokusgrupper inom fler
som en metod att förbättra
verksamhetsgrenar och för fler
kvaliteten i verksamheterna
målgrupper som komplement till övriga
brukarundersökningar.

Genomföra fokusgrupper med fördjupad
frågeställning inom äldreomsorgen, samt
även inom myndighetsdelen.

Öka kvalitén på ute-, inne- och måltidsmiljöer på särskilda boenden

Utbildningssatsning på näringslära och
måltidshygien.

Undersöka vad utökad kvalité på ute-,
inne- och måltidsmiljöer på särskilda
boenden innebär för den enskilde.

Status

ä

påbörjad

ä

påbörjad

ä

påbörjad

Verksamheter
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4Fler väljer kommunen som arbetsgivare
Socialnämndens aktiviteter till fokusområde

4.1 Delmål:

Fler ska ges möjlighet till heltid eller önskad tjänstgöringsgrad
Nämndsmål

Aktivitet

Kommentar

Status

Högsta prioritet på projekt med
målsättningen att uppnå önskad
sysselsättningsgrad för våra
anställda

Fortsatt arbete inom befintlig budgetram
för att öka sysselsättningsgraden
vid personalförändringar och ökade
volymer.

Arbetsprocessen fortlöper enligt projektplan.

påbörjad

Deltagande i arbetsgrupp för att i
projektform hitta möjliga vägar att pröva
önskad sysselsättningsgrad.

Arbetsprocessen fortlöper enligt projektplan.

Utförd

ä

P

4.2 Delmål:

Medarbetarnas trivsel ska öka genom ett gott samarbete och god kommunikation
Nämndsmål

Aktivitet

Kommentar

Utarbeta jämförelsetal med
målsättningen att göra äldrevårdens
organisation flexibel i förhållande
till förändringar i volym och
vårdtyngd

Undersöka förutsättningar för införande
av vårdtyngdsmätning utifrån aktuella
brukare och beslutade insatser, samt att
utifrån detta bemanna verksamheten.

Har börjat titta på olika alternativ.

Utökad användning av fokusgrupper Använda fokusgrupp för medarbetare för Ej slutförd.
som en metod att förbättra
att undersöka vilka faktorer som starkast
kvaliteten i verksamheterna
påverkar en positiv arbetsmiljö.

Status

P

Utförd

ä

påbörjad
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Dans på
trygghetsboendet
Vidåsens
årliga trädgårdsfest.
Foto: Linda
Haddemo
/ Åstorps
kommun

Ekonomisk redogörelse med kommentar
Helår förenklad 2015
Resultat (Mkr)

Summa intäkter
Summa kostnader
Varav personalkostnader
Summa nettokostnader

Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

Årsbudget
2015

Avvikelse
2015

33,4

32,7

52,9

35,4

17,5

-245,7

-249,7

-292,3

-275,7

-16,6

-150,9

-157,1

-174,2

-174,7

0,5

-212,3

-217

-239,4

-240,4

1,0

Det ekonomiska resultatet för år 2015 , innan korrigering ur förfoganderam för volymjusteringar, visar ett totalt underskott om -11,2 Mkr. Av detta härrör ett netto om -13,8 Mkr till externa insatser och försörjningsstöd. Statsbidrag från
Socialstyrelsen har omsatt verksamhet motsvarade 3,0 Mkr. Mottagna och uppbokade bidrag för ersättningar från Migrationsverket uppgår till 20,3 Mkr. Nettokostnadsutvecklingen mellan 2014 och 2015 är +10,3 % och härrör sig främst
till ökade externa insatser.
Efter justering för volymer visar nämndens totala verksamhet ett överskott om 1,0 Mkr.

Verksamheter

Specifikation helår 2015
Resultat (tkr)

Nämnd, ledning och administration
Myndighetsenhet
varav försörjningsstöd
Äldreomsorg, hälso- och sjukvård
varav externa placeringskostnader
Funktionshinderverksamhet
varav externa placeringskostnader
Individ- och familjeomsorg
varav externa placeringskostnader, barn och unga
varav externa placeringskostnader, vuxna
Nettoresultat

Utfall 2013

Utfall 2014

Utfall 2015

Årsbudget
2015

Avvikelse
2015

-8 795

-8 836

-9 794

-11 899

2 105

-23 138

-22 644

-20 101

-21 183

1 082

-17 099

-14 639

-14 287

-14 897

610

-107 537

-110 024

-116 028

-118 433

2 405

-154

0

-42

0

-42

-43 101

-40 013

-47 210

-47 611

401

-10 497

-8 372

-8 706

-8 670

-36

-29 745

-35 456

-46 220

-41 239

-4 981

-16 069

-20 857

-27 180

-24 508

-2 672

-2 698

-2 918

-3 482

-3 098

-384

-216 973 -239 353

-240 365

1 012

-212 316

varav försörjningsstöd (förfogandebudget)

-17 099

-14 639

-14 287

-14 897

610

varav placeringskostnader (förfogandebudget)

-30 287

-32 147

-39 410

-36 276

-3 134

-

-

0

0

0

varav timmar i hemvården (förfogandebudget)
varav digitalisering trygghetslarm (förfogandebudget)
varav övrig verksamhet (grundbudget)

Inledning

I enlighet med vidtagna åtgärder, erhållna statsbidrag
och avrop från förfogandebudget lämnar förvaltningen
ett helårsresultat om +1,01 Mkr för verksamhetsår 2015.
Inkluderat i detta resultat är justeringar för volymförändringar ur kommunstyrelsens förfogandebudget som totalt
motsvarar 17,32 Mkr för 2015.
Sammanfattning verksamheter i egen regi
• Utfallet i uppföljningen är periodiserat med hänsyn
för intäkter från Migrationsverket samt kommande
fakturor för placeringar.
• Under förvaltningsledning och administration ligger en
budgetreserv som ej är helt fördelad, men denna reserv
täcker underskott ute i verksamheterna.
• Myndighetsenheten håller sin budgetram.
• Äldreomsorgen klarar sin budgetram och genererar
ett överskott till följd av bland annat sen tillsättning
av ny områdeschef inom hemtjänsten. Under äldreomsorgen har erhållits statsbidrag för personalförstärkning (erhållit i september). Detta gäller retroaktivt på
kostnader från och med 1/7 och påverkar årsresultatet
positivt.
• Funktionshinderverksamheten i egen regi ökar pga.
ökade kostnader för beviljad assistansservice dock
anses kostnaderna för egen verksamhet ligga inom
budgetram för året.
• Individ och familjeomsorg vuxna utredning och myndighetsutövning håller sin ram.
• Individ och familjeomsorg barn och unga ligger med
ett underskott till följd av stora volymer i ärendehanteringen som bidragit till stödköp av handläggartjänster
för att klara verksamheten, ökade kostnader för egna
arvoderade familjehem, samt vid personalomsättning
innestående semester som betalats ut.

-

-

-448

-448

0

-164 930

-170 187

-185 208

-188 744

3 536

Efter genomgång med alla verksamhetsansvariga förmedlas löpande vikten av återhållsamhet och koordinering av
inköp samt vikarietillsättning.
Kostnaderna fördelas enligt nedan mellan kostnadsslag
och verksamhetsområden:
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Fördelning av nettokostnad och budgetavvikelse enligt
nedan:

Utbetalningar av försörjningsstödet har varierat under
året men totalt sett minskat med 0,6 Mkr. Vi ser att samarbete med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
ger resultat.
Placeringskostnaderna blev -14,4 Mkr högre än budget,
framför allt beroende på stort behov av externa insatser
för barn och unga. Resultat i egna verksamheter är positivt, + 2,7 Mkr och försörjningsstödet minskade och visar
ett positivt resultat om +0,6 Mkr.

Nämnd, ledning och administration

Nettoresultat +2,10 Mkr.
Ett positivt resultat för nämnd (+0,05 Mkr.) Föreningsbidrag som ej fördelats (+0,10 Mkr), Bostadsanpassning
(-0,19 Mkr), Anhörigstöd (-0,06 Mkr), ej fullt utnyttjande
av budgeterade inventarie- och reparationskostnader
(+0,3 Mkr) . Vidare ligger en förvaltningsreserv med
ofördelade kostnader, som täcker kostnader ute i verksamheten, med (+1,9 Mkr).

Myndighetsenheten vuxna

Nettoresultat +1,08 Mkr, varav försörjningsstöd + 0,61 Mkr.
Den svenska konjunkturen har förbättrat situationen för
arbetssökande i landet och försörjningsstödet har i slutet
av året löpande minskat. Situationen tros fortsätta svagt i
början av 2016, under förutsättning att arbetslösheten kan
ligga kvar på samma nivå. Förutom minskade kostnader
för försörjningsstöd beror överskottet på vakanser gällande tillsättande av tjänster vid personalomsättning.

Nästan hälften av alla vuxna i Åstorps kommun som fick
ekonomiskt bistånd fick det på grund av arbetslöshet och
är personer som står till arbetsmarknadens förfogande.
Den näst vanligaste orsaken var arbetshinder på grund av
sociala skäl följt av sjukskrivning.

Äldreomsorg (ÄO) och Hälso- och sjukvård (HSL)

Nettoresultat ÄO +2,14 Mkr, HSL +0,26 Mkr.
Överskottet för HSL beror bland annat på en vakanstid
vid tillsättandet av ny MAS samt lägre kostnader för
leasingbilar (0,26 Mkr).
Äldreomsorgen enligt ovanstående sammanfattning
gör överskott pga statsbidrag för personalförstärkning,
vakanstider vid tjänstetillsättning och allmän återhållsamhet gällande vikarietillsättning och inköp.
För särskilt boende innebär detta ett överskott om +0,63
Mkr.
Trots ökat antal timmar inom hemtjänsten bidrar man
med ett totalt överskott (0,86 Mkr) som bland annat beror
på sen tillsättning av ny områdeschef och att intäkterna
ligger högre än beräknat, vilket beror på fler brukare och
att fler av dessa når upp till maxtaxans tak.
Den centrala administrationen inom ÄO visar också
ett överskott (0,65 Mkr) som beror på vakanstider vid
tjänstetillsättning för biståndshandläggare och en central
reserv som ej blivit utnyttjad.

MAS
står för
Medicinskt
ansvarig
sjuksköterska

Verksamheter

Antalet delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser fortsätter att öka inom hemvården. Ökningen mellan 2014 och
2015 blev +8,7 %. En förklaring är att de äldre bor kvar
hemma längre med fler insatser vid behov. Många äldre
har även högre vårdtyngd som kräver dubbelbemanning
i allt högre grad. Ökningen av timmar spås fortsätta öka i
samma takt.

Funktionshinderverksamheten (FHV)

Nettoresultat +0,40 Mkr.
FHV utöver externa köp av verksamhet visar ett överskott. Externa boendeplaceringar och köpt daglig
verksamhet har ökat under året. Fler ärenden har blivit
verkställda, jämfört med föregående år.

Individ- och familjeomsorg (IFO)

Nettoresultat -4,98 Mkr.
Vuxna: Resultatet påverkas av att fler ärenden gällande
missbruk och hot och våld i nära relation leder till direkta
insatser. Omställningsarbetet fortsätter inom vuxna missbruk med tidiga insatser i öppen vård. Bostöd bedrivs där
det är möjligt.
Unga: Inom barn och familj fortsätter arbetet med
öppna insatser där möjlighet finns inom ramen för placeringskostnader, dock har antalet ärenden ökat vilket är en
omfattande rikstäckande trend. Vidare har förstärkning
med en socialsekreterare på grund av hög arbetsbelastning tillsatts för att proaktivt förebygga placeringar. Pga.
sjukdom och ett kraftigt ökat behov av insatser bland
unga, har arbetsbelastningen blivit högre än normalt.
Beslutade insatser med heldygnsplacering, till skydd för
barn och unga, har ökat under året och bidrar till det
kraftiga underskottet. Förstärkta familjehem visar -3,9
Mkr, institutionsplaceringar -2,8 Mkr och externa öppenvårdsinsatser -5,1 Mkr.

Placeringskostnader äldreomsorg, FHV
och IFO

Nettokostnad 39,41 Mkr.
Placeringskostnader inom verksamheterna har haft svårigheter att hållas inom budget och ökat med 22,6 %.

Äldreomsorgen, stödköp under december månad gällande korttidsplatser.
FHV, fler ärenden och verkställda beslut där vi ej själva
har kapacitet att tillhandahålla boende inom LSS (Lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade), vilket
innebär ökade kostnader.
IFO, överskridande av budget utifrån beslutade insatser. Fortsatt behov vård för placerade barn och unga på
institution och kvalificerade familjehem samt ökat antal
insatser i öppen vård familjebehandling samt kontaktpersoner.

Ensamkommande flyktingbarn

Verksamheten togs över från integrationsenheten den
1/1 2015. Till följd av flyktingsituationen i omvärlden har
verksamheten vuxet kraftigt under året. Egna och temporära HVB-boenden härbärgerade ca 40 barn vid årets slut.
Därtill kommer barn och ungdomar i familjehem och köp
av externa platser med 46 st.
Verksamheten finansieras med bidrag från Migrationsverket. Återsökningarna har lång eftersläpning.
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Fem utmaningar 2016
•
•
•
•
•

Investeringar

IFO HVB ensamkommande
(tkr)

Utfall 2015

Statsbidrag

Årsbudget
2015

9 974

7 170

322

0

Summa intäkter

10 296

7 170

Personalkostnader

-7 308

-5 181

Lokalkostnader

Övriga externa intäkter

-1 892

-825

Övriga interna kostnader

-8

-40

Övriga externa kostnader

-1 088

-1 211

0

0

-10 296

-7 257

0

-87

Finansiella kostnader
Summa kostnader
Summa nettokostnader

IFO BoU ensamkommande
- Externa insatser
(tkr)

Statsbidrag
Övriga externa intäkter
Summa intäkter
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader
Summa nettokostnader
Summa intäkter, total
Summa kostnader, total
Summa nettokostnader, total

Inflödet av ensamkommande barn
Volymökningar inom barn- och ungdomsvården
Personalförsörjningen inom socialtjänsten
Utveckling av välfärdsteknologin
Boendebehov för socialtjänstens målgrupper

Utfall 2015

9 643
441
10 084
-811
-9 273
-10 084
0
20 381
-20 381
0

Resultat (Mkr)

Utfall
2013

Investeringsinkomst

Utfall
2014

Utfall
2015

Årsbudget
2015

Avvikelse
2015

0

0

0

0

0

Investeringsutgift

-1

-1,4

-2,1

-2,1

0

Nettoinvestering

-1

-1,4

-2,1

-2,1

0

Investeringsanslaget har använts fullt ut under året med
ett litet överdrag om 0,01 Mkr.

Resultat (tkr)

Stratsys

Utfall
2015

Årsbudget
2015

Avvikelse
2015

95

0

-95

Investering grund

797

832

35

Investering IT-kostnader/utveckling

568

600

32

Trygghetslarm Ordinärt boende

177

150

-27

Verksamhetssystem Hemvården

121

183

62

320

300

-20

2 078

2 065

-13

Nyckelsystem Hemvården
Summa investeringar

Verksamheter

Verksamhetsmått och
nyckeltal

2015

2014

2013

Prestation - Kvalitet
Myndighetsenheten
Antal inledda utredningar
LSS

120

78

116

1 060

830

844

Barn/unga, exkl Lagen om unga lagöverträdare (LUL)

335

283

186

Vuxna

95

138

97

Antal hushåll med försörjningsstöd

360

386

431

Antal bostadsanpassningsärenden

61

57

56

Äldreomsorg
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Framtid

Utbyggnad av insatser för ensamkommande
flyktingbarn

Under 2016 kommer arbetet med att starta nya boenden för
ensamkommande barn att intensifieras och två nya boenden
öppnas under våren. Ett av dem med inriktning stödboende
för ökad självständighet och anpassning till vuxenlivet. Därtill
kommer en komplettering av nuvarande Oasen med ytterligare
en enhet att göras. I arbetet kommer omvärldsanalys samt
ständig uppdatering av behov samt anpassning till förändrade
krav för boende att vara styrande.

Ökade volymer inom barn- och ungdomsvården
Äldreomsorg
Antal vårdtagare särskilt boende

89

85

86

Antal korttidsplatser/växelvård

6

7

6

392

397

381

Antal boende (barn)

1

1

1
34

Antal personer med insatser i ordinärt boende Socialtjänstlagen (SoL)/Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), korttid ingår

LSS, Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade
Antal boende (vuxna)

38

33

Antal brukare personlig assistans

2

2

3

Antal brukare med ledsagarservice

13

12

19

Antal brukare korttidstillsyn

5

4

5

Antal brukare korttidsvistelse

5

7

16

Antal brukare daglig verksamhet

45

45

48

Antal brukare avlösarservice

4

3

5

Antal brukare kontaktperson

25

24

36

Antal brukare personlig assistans, enligt LASS

20

19

19

IFO, Individ- och familjeomsorg
Barn/unga
Antal vårddyg på institution/förstärkt familjehem
Antal familjehemsplaceringar per 31 dec
Antal dygn övriga insatser

4 217

3 274

46

36

1 974
25

2 548

1 489

1 688

Ensamkommande, per 31/12
Antal egen verksamhet

40

-

-

Antal köpt verksamhet, HVB

3

-

-

Antal i familjehem, arvoderat

14

-

-

Antal i konsulentköpt familjehem

29

-

-

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.

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 arbetsplatser på de två vilande
vårdavdelningar ska ersättas med andra kontorslokaler.

Verksamhetsutveckling genom digital teknik

Möta framtidens behov med ny teknologi inom våra verksamheter till exempel mobilitet gällande dokumentation i verksamhetssystemet för hemsjukvårdens medarbetare, nattkamera
som komplement till fysiska besök inom både ordinärt och
särskilt boende.

Boende och insatser inom funktionshinderverksamheten

Vuxna
Antal vårddygn på institution/familjehem

Arbetet inom barn- och ungdomsvården kommer att 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 kommer att pågå under året för att utveckla och styra den
samlade öppenvården att bäst möta de behov som framkommit
under utredning och behov av insatser. Fokus i förhållande
till medarbetare kommer att vara att skapa en bra arbetsmiljö,
rimlig arbetsbelastning och rekrytera, samt behålla socionomer.

810

974

498

Antal familjehemsplaceringar per 31 dec

203

0

0

Antal vårddygn extern psykiatri

371

365

365

Försörjningsstöd (tkr)

-14 287

-14 639

-17 099

Bostadsanpassningsbidrag (tkr)

-738

-516

-499

Genomsnittlig vårddygnskostnad för barn/unga

4 165

5 006

4 443

Genomsnittlig vårddygnskostnad för vuxna

2 516

1 834

2 416

Genomsnittlig vårddygnskostnad extern psykiatri

1 766

949

939

Fortsatt utvecklingsarbete efter genomförd kartläggning av
behov av boendeinsatser inom funktionshinderverksamheten.
Behovet av en individuellt anpassad daglig verksamhet och
meningsfull sysselsättning kommer att följas på individnivå.

Personalförsörjningen

Ekonomi

Utmaning att attrahera tillräckligt många medarbetare till våra
verksamheter när antalet äldre ökar. Därför viktigt att medarbetarna känner trivsel och därmed kan vara goda ambassadörer för sin verksamhet.
Önskad sysselsättningsgrad ska verkställas och detta är en
åtgärd som bör göra Åstorp till en attraktiv arbetsgivare.
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Verksamheter

Fem viktiga händelser 2015
• FIP Första Insats Person är uppstartad och införd på Klippans brandstation.
FIP innebär att befälet för styrkan kör i ett eget utryckningsfordon till
olycksplats för att vara snabbare på plats och kunna bryta olycksförloppet
samt kunna ge styrkan snabbare uppgifter om vad som behövs göras på
olycksplatsen.
• Räddningstjänsten Söderåsen har under året varit med och bemannat tjänsten
RCB/TIB Räddningschef i beredskap/Tjänstman i beredskap för alla våra 10
kommuner i Skåne nordväst.
• Räddningstjänsten har under det senaste året anställt 4 st kvinnliga brandmän
fördelat på våra 3 brandstationer.
• Våra insatsledare har fått rollen som operativ stabsresurs i Skåne och
Skåne nordväst vilket inneburit ett flertal övningar i samband med
Hallandsåstunnelns öppnade.
• Flyktingströmmen till Sverige har gett oss en hel del merjobb i samband med
uppstart av olika boenden i våra kommuner.

Räddningsnämnd

Räddningsnämnd

Årets händelser

Räddningstjänsten Söderåsen har nu gjort sitt andra
år som en verksamhet under Åstorps kommun med
gemensam räddningsnämnd mellan Åstorp och
Klippan.
Ser man till årets larmstatistik har det varit 735
utryckningar, vilket är en uppåtgående trend sen
2014 i Klippan och Åstorps kommuner. Totalt har
det varit ca 100 fler registrerade larm än 2014 men
inga större kostnadsdrivande utryckningar. Under
sommaren var det ett par villabränder men annars
har det inte varit några större bränder och olyckor
inom kommunerna. Det som ökat i antal utryckningar är trafikolyckor och falska automatiska
brandlarm. Händelser som varit av större dignitet
har skett utanför Åstorps och Klippans kommun,
bla har styrkorna hjälpt till på några industribränder i Helsingborg och Höganäs. Under dessa
bränder har i stort sett alla räddningstjänster inom
Skåne nordväst varit involverade.
Den operativa verksamheten har under året
lagt mycket fokus på övning för deltidspersonalen.
Under vår och höst genomfördes övningstillfällen
på Helsingborgs övningsområde både dagtid och
kvällstid med all deltidspersonal. För övriga övningar har det funnits ett grundschema som arbetsgrupperna själv fått hantera, vilket skapat ett flexiblare
övningsschema för deltidspersonalen. Under året
som gått har FIP, Första Insats Person startats upp
på station Klippan. FIP startades upp 2013 på
Ljungbyheds station och är ett koncept som bygger

på att styrkeledaren kör ett eget fordon direkt till
olycksplats. FIP innebär att den som behöver hjälp,
får detta snabbare och olycksförloppet kan brytas i
ett tidigare skede. I utvärderingarna av FIP ser man
många positiva effekter, bla tidigare släckning av
brand, tydligare och snabbare helhetsbild av olyckan
samt snabbare och bättre ordergivning till räddningspersonalen.
Då det ställs högre krav på arbetsmiljön och
hanteringen av arbetskläder och skyddsutrustning
så har den tekniska avdelningen under året planerat
för omstrukturering i våra fastigheter för hanteringen av skyddsutrustning och andningsskydd. I
framtiden så ska all rökkontaminerad utrustning
föras direkt utifrån in i tvättutrymme för omgående
tvätt, detta projekt fortgår under 2016.
Den förebyggande verksamheten har under året
samlokaliserat arkivet från båda kommunerna för
bättre struktur. I övrigt har den beslutade tillsynsplanen följts med tillsyner enligt LSO, Lagen om
skydd mot olyckor och LBE, Lagen om brandfarliga
och explosiva varor samt samtillsyner med andra
förvaltningar och Polis. Den pågående flyktingsituationen som under hösten eskalerade har genererat
mycket extrajobb för den förebyggande enheten
med tanke på alla boenden som startats eller är på
väg att startas upp inom kommunerna. Under året
har det utbildats 1683 personer i brandskyddskunskap. I HLR har det utbildats 173 personer, 72 personer i Heta arbete och det har varit ca 550 personer
på studiebesök. Styrkorna har också deltagit i flera
olika evenemang inom kommunerna under det
gångna året.

Verksamheter
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1Fler i arbete och fler företag
Räddningsnämndens aktiviteter till fokusområdet

1.1 Delmål:

Så många som möjligt av kommunens vuxna invånare
ska försörja sig genom arbete
Aktivitet

Kommentar

Myndighetsutövning skall följa
planerad tillsynsplan enligt LSO och
LBE.

Tillsynsplanen har genomförts enligt plan och följts upp i verksamhetsstödet Daedalos. Ett 70 tal tillsyner är genomförda mot (LSO) Lagen om skydd mot olyckor
och (LBE) Lagen om brand och explosiv vara samt ett antal samtillsyner med Polis
och annan kommunförvaltning. Totalt har vi hanterat ca 575 st ärenden gällande
bygg/planärende, teknisk rådgivning, tillståndsärenden mfl.

Bygglovsärende skall följas upp
och regelbundna möten skall hållas
tillsammans med Bmn.

Avstämningsmöte har skett regelbundet och vid behov i samråd med övriga förvaltningar.

Status

P

Utförd

P

Utförd

2Utveckla attraktivt boende
Bildningsnämndens aktiviteter till fokusområdet

2.1 Delmål:

Invånare ska få ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen och dess personal
Aktivitet

Kommentar

Arbetssättet skall präglas av en hög
servicenivå gentemot medborgare/
kund samt ett positivt och
professionellt bemötande. Planering
och tillgänglighet skall alltid vara
avstämd i gemensam planering.

Planering och uppföljning genomförs gemensamt mellan enheterna varje vecka och
i samband med APT och planeringsmöten varje månad. Ärendena hanteras och följs
upp i verksamhetsstödet i Daedalos. Förbättringarna av verksamhetsstödet fortlöper
kontinuerligt genom upparbetning av färdiga mallar och kontrollfunktioner.

Status

P

Utförd

2.2 Delmål:

Informationen och servicen på kommunens hemsida ska vara väl utvecklad och tillgänglig
Aktivitet

Kommentar

Räddningstjänstens sidor på
hemsidan skall ses över 2 gånger
årligen plus att de kampanjer som
genomförs enligt planering skall
publiceras på hemsidan.

Räddningstjänstens hemsidor och ansökningsblanketter under Åstorp kommuns
hemsida är uppdaterade och genomgångna.

Status

P

Utförd
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2.3 Delmål:

Kommunens invånare ska känna sig trygga i samhället
Aktivitet

Kommentar

90 % av kommunens invånare skall
nås av livräddande styrka inom 20
minuter

Målet med att nå 90% av kommuninvånarna med livräddande styrka inom 20 min
är uppnått. Vid 66% av utryckningarna har styrkan varit på plats inom 10 min, vid
96% inom 20 min och vid 4% av larmen har det tagit mer än 20 min innan styrkan
har varit på plats. Vad det gäller de 4% som tagit mer än 20 min, så har de flesta varit
larm av ej akut karaktär, några larm har haft fel positionering från SOS alarm vilket
inneburit längre framkörningstid.

Status

Räddningstjänsten skall följa
planerad tillsynsplan enligt LSO och
LBE.

Tillsynsplanen har följts och vi har både gjort vanliga tillsyner enligt LSO Lagen om
skydd mot olyckor och LBE Lagen om brandfarliga och explosiva varor som samtillsyner med SOC, Polis och Miljö och Hälsa under både dagtid och kvällstid.

P

Utförd

P

Utförd

4Fler väljer kommunen som arbetsgivare
Kommunstyrelseförvaltningens aktiviteter till fokusområde

4.1 Delmål:

Ledare i Åstorps kommun ska ha god ledarkompetens
Aktivitet

Kommentar

Status

Alla ledare i operativ tjänst skall ha
Alla räddningsledare i ordinarie operativ tjänst har i dag räddningsledare A utbildminst räddningsledare A utbildning. ning eller högre. Tre st är nyutbildade under hösten 2015. Under hösten har vi
rekryterat ett antal reservstyrkeledare ur den egna personalen. Reservstyrkeledarna
kommer de närmsta åren bli utbildade i räddningsledning A för att öka redundansen av utbildade befälsresurser.

Ekonomisk redogörelse med kommentar
Helår förenklad 2015
Resultat (Mkr)

Summa intäkter
Summa kostnader
Varav personalkostnader
Summa nettokostnader

Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

Årsbudget
2015

Avvikelse
2015

2,3

14

21,8

21

0,8

-9,3

-21,2

-21,8

-21

-0,8

-6,3

-12,9

-14,4

-13,8

-0,6

-7

-7,1

0

0

0

Det ekonomiska utfallet 2015 är i stort sett i balans. De avvikelser som uppkommit i form av högre kostnader har uppvägts av högre intäkter.

P

Utförd
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Investeringar
Resultat (Mkr)

Investeringsinkomst

Utfall
2013

Utfall
2014

Årsbudget
2015

Utfall
2015

Avvikelse
2015

0

0

0

0

0

Investeringsutgift

-3,3

-10

-0,6

-0,6

0

Nettoinvestering

-3,3

-10

-0,6

-0,6

0

Fem utmaningar 2016

Under 2015 har investeringarna bestått av ny skyddsutrustning i form
av skyddshjälmar till station Åstorp för 0,08 Mkr och överförda medel
från 2014 på 0,54 Mkr för färdigställande av tankbil som levererades vid
årsskiftet 2014/2015, på station Klippan. Investeringarna ligger inom ram för
budgeterade investeringsmedel.

Nyckeltal

Verksamhetsmått och nyckeltal

2015

2014

2013

Brand i byggnad

60

51

-

Brand ej i byggnad

40

46

-

Automatlarm ej brand

151

131

-

Sjukvårdslarm, IVPA

85

67

-

143

119

-

Trafikolycka
Utsläpp farligt ämne

7

13

-

Övriga larm

80

79

-

Inbrottslarm

169

122

-

Totalt antal larm

735

628

-

60

62

-

varav insats i annan kommun

• Rekrytera deltidspersonal till
utryckningsstyrkorna.
• Fortsatt arbete med att
organisera den gemensamma
räddningstjänsten för Åstorp
och Klippan.
• Fortsatt implementering av FIP,
Första Insats person på våra
styrkor.
• Dynamisk resurshantering
(DRH). DRH, moderniserar
utalarmeringen med ny
teknik och ett nytt arbetssätt
för att säkerställa att de
optimala och snabbast möjliga
räddningsresurserna larmas.
• Fortsatt process med att
kvalitetssäkra den operativa
personalens förmåga i
samarbete med övriga
räddningstjänster i Skåne
Nord Väst, utifrån de ökande
arbetsmiljökrav som ställs.

Framtid
I framtiden ligger det en stor utmaning i planeringen
för hur man ska kvalitetssäkra utryckningsstyrkorna och
hur man ska klara av att rekrytera deltidspersonal (brandmän och befäl). Fler och fler jobbar utanför kommunerna
och det är svårt att rekrytera deltidspersonal som både bor
och jobbar inom kommunerna med rätt anspänningstider.
Fortsatt fokus finns också på den fortsatta gemensamma planering i samverkan med övriga Skåne Nordväst
räddningstjänster. Här fortsätter jobbet i arbetsgrupperna,
operativ samverkan, ledning, förebyggande och utredning.
I dessa arbetsgrupper jobbar man vidare med arbetsbeskrivningar och riktlinjer, hur man ska bedriva ett enhetligt
förebyggande arbete utifrån de nationella kraven om att
vårt samhälle ska vara tryggt och säkert att leva och bo i.
Arbetsgrupperna jobbar också med att stärka och kvalitetssäkra regionens operativa organisation och så att denna
leds på ett säkert och tydligt sätt, allt för att utnyttja de
gemensamma resurserna och skapa bästa möjliga förutsätt-

ningar i vår region. En utmaning som också ligger framför
oss är hur man ska jobba med larm och ledning samt hur
man ska organisera det rent ledningsmässigt för att utnyttja
resurserna på bästa sätt med godtagbar kvalitet. Ett projekt
som man kommer att jobba med under 2016 är Dynamisk
resurshantering (DRH). DRH innebär att SOS-operatör
kan larma den räddningsresurs som snabbast kan vara på
plats eller larma en specifik kompetens till en händelse. Ett
annat projekt som löpt under 2015 och som fortsätter under 2016 är ”Projektet delområde ledning Skåne”, projeketet
har som uppgift att utreda möjligheterna till en gemensam
regional struktur, med en beslutsfattare gällande normativa
och strategiska beslut och en gemensam ledningsstruktur
vid stora händelser i Skåne.
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Björnekulla Fastighets AB
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Kommunala bolag

Foto: Michael Svensson / Åstorps kommun

Björnekulla Fastighets AB
Uppdrag

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja kommunens försörjning med lokaler.
Björnekulla Fastighets AB ägs till 100% av Åstorps kommun.

Årets händelser

Bolaget har genom vidtagna åtgärder på energisidan möjliggjort en återbetalning till
Åstorps kommun om 2 Mkr gällande energikostnader.

Ekonomisk redogörelse
BFAB (Mkr)
Omsättning

2015

2014

2013

74,2

74,0

6,8

3,2

9,2

8,1 %

11,2 %

10,8 %

Nettoinvestering

4,9

14,7

16,7

Anställda

11

12

12

Resultat efter finansiella poster
Soliditet

Framtiden

70,7

Fortsatt arbete kring lokaleffektiviseringar genom att nyttjandegraden för samtliga
fastighetskategorier inom fastighetsbeståndet skall öka.
Bolaget skall fortsatt verka för att få elförbrukningen i lokaler som uthyrs av bolaget att
minska då tidigare mål om minskning med 10 procent senast 2020 i relation till 2009 års
förbrukning och motsvarande lokalyta redan införlivats.
Arbetet med att ersätta fossila bränslen med förnyelsebara energikällor fortlöper.
Fortsatt arbete kring ekonomisk hushållning för att bibehålla upparbetad rörelsemarginal.

Kommunala bolag

AB Kvidingebyggen
Uppdrag

Att äga, förvalta och tillskapa bostäder/lägenheter som upplåts som hyres- eller bostadsrätt.
Att vara ägarens påverkare på hyresmarknaden samt genom expansion verka för
kommunens tillväxt. Att agera med socialt ansvar så att den ekonomiska aspekten för
samtliga hyresgäster och kommuninvånare beaktas i bolagets uthyrningsprinciper.

Årets händelser

AB Kvidingebyggen har under året arbetat förebyggande för att minimera uppkomst av
oförutsedda underhållskostnader.
Energieffektiviseringar fortgår löpande.

Ekonomisk redogörelse
KvB (Mkr)
Omsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet
Nettoinvestering
Anställda

Framtiden

2015

2014

31,1

2013

30,3

29,8

1,9

1,6

4,4

25,1 %

24,5 %

23,1 %

12,0

1,3

0

5

5

5

Fortsatt arbete kring ekonomisk hushållning för att tillgodose ägardirektiv om 7% i
avkastningskrav.

AB Kvidingebyggen

Foto: AB Kvidingebyggen
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Kommunala bolag

Foto: Björnekulla IT AB

Björnekulla IT AB

Björnekulla IT AB

Uppdrag

Bolaget skall vara det lokala alternativet där den privata marknaden inte fungerar samt
verka för ortssammanbindande nät, företrädesvis för kommunens verksamhet. Möjliggöra
utbyggnad av fiber eller andra nät till kommunens industriområden.

Årets händelser

Samförläggning och anslutningsinvesteringar fortgår.

Ekonomisk redogörelse
BITAB (Mkr)
Omsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet
Nettoinvestering
Anställda

2015

2014

1,3

2013

1,4

1,1

0,3

0,5

0,2

21 %

24 %

31 %

0,8

0,7

0,4

0

0

0

Resultat om 0,26 Mkr före avsättningar och skatter vilket ligger väl i paritet med uppsatta
förväntningar.

Framtiden

Där så erfordras och är tekniskt möjligt kommer BITAB att bygga nät för tillhandahållande
av bredbandsuppkoppling till kommunens industriområden och andra redan befintliga nät
inom kommunen.

Kommunala bolag

Björnekulla Utvecklings AB
Uppdrag

Utvecklingsbolagets ändamål skall vara att erbjuda tillträde till nätverk och öppna nya affärsmöjligheter för
privata intressenter för att utveckla nya projekt inom Åstorps kommun.

Årets händelser

Arbetet med utveckling av f.d. makadamområdet har påbörjats.

Ekonomisk redogörelse
BUTAB (Mkr)
Omsättning
Resultat efter finansiella poster

2015

2014
0

2013
0

-

0

0

-

99 %

100 %

-

Nettoinvestering

0

0

-

Anställda

0

0

-

Soliditet

Aktiekapitalet uppgår till 0,5 Mkr.

Framtiden

Initialt verksamhetsmål för bolaget är att medverka till att skapa förutsättningar för entreprenörer och
finansiärer att etablera verksamhet som gynnar kommuninvånarna och kommunens utveckling i f.d.
Makadamområdet, Stenbrottet.

Björnekulla Utvecklings AB

Foto: Michael Svensson / Åstorps kommun
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Foto: Michael Svensson / Åstorps kommun
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(Mkr)

Ack investering
t.o.m. 2015-12-31

Planerad investering

Projektets status

Kvarteret Gurkan

4,5

15,0

Pågående

Björnekullaskolan anl.

1,3

1,3

Avslutat

Investeringar dotterbolagskoncernen

Viktigare investeringsobjekt

Revisionsberättelse
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