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Ordförande berättar
Återigen kan vi summera ett verksamhetsår
och 2014 har varit ett år med många stora och
viktiga händelser. Flera investeringar avslutades
under året och då tänker jag framförallt på stationen i Kvidinge som äntligen blev klar och invigdes
i augusti. Med denna investering kan en långsiktig utveckling av Kvidinge inledas. Dessutom
färdigställdes ytterligare en etapp av ombyggnaden
av Storgatan i Kvidinge och snart kan även denna
stora investering närma sig sitt slut. Andra stora
projekt som färdigställts är centralköket och järnvägsbron ”Kamelryggen”.
Åstorps kommun fortsätter att öka sin befolkning och under hösten passerade vi 15000 invånare. Det är glädjande att vi fortsätter utvecklingen
och ett kvitto på att vi är ett bra boendealternativ
i Nordvästra Skåne. En framtida utmaning är behovet av fler bostäder i kommunen. Glädjande är
ett flertal privata förtätningsprojekt i centrum inte
minst kvarteret Resedan med 32 nya lägenheter
som alla blev uthyrda.
För att göra vår kommun ännu bättre har vi
arbetat med centrumutveckling inom projektet
Centrum 2.0, ett försök att få lite mer liv och
rörelse i centrum. På fritidssidan har det byggts
multiarenor vid flera skolor och vid Bjärshögs
idrottsplats har även en ny konstgräsplan invigts.
Åstorps kommun är en av de 11 kommunerna
i Skåne nordvästsamarbetet där vi tillsammans
försöker hjälpa varandra men även påverka stat
och region till nytta för oss alla. Viktiga samarbetsområden är näringsliv, turism, kollektivtrafik
och infrastruktur.
2014 var ett viktigt demokratiår med dels EUvalet under våren och dels riksdags- region- och
kommunalval under hösten.
Under året togs det fram ett värdegrundsdokument för oss politiker, med ledord hur vi ska
förhålla oss mot varandra och mot anställda. Till
detta har även ett handlingsprogram tagits fram
för hur man praktiskt ska hantera den psykosociala arbetsmiljön för våra tjänstemän.

Efter flera års idogt arbete med den kommunala ekonomin kan vi åter redovisa ett positivt resultat för 2014. Det blev ett resultat på 23 miljoner
kronor vilket är glädjande. Med stora investeringsönskemål framåt behövs dessa resultatnivåer för
en långsiktig stabil kommunal ekonomi.
Som avslutning vill jag rikta några tacksamma
ord till förtroendevalda och anställda i Åstorps
kommun för allt arbete ni gör för att utveckla
Åstorps goda varumärke.

Ronny Sandberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Kommunchefen berättar
År 2014 har varit ett positivt år för Åstorps
kommun. När invånarantalet passerade 15
000 i november var det en magisk gräns som
passerades. Det blir en fortsatt utmaning att möta
en ökad efterfrågan samt att fortsätta att förbättra
servicen.
Under tre sommarmånader invigdes inte
mindre än tre större projekt i kommunen. Det
började med att ett nytt centralkök invigdes i
juni. Det nya köket har blivit ett stort lyft för
personalens arbetsmiljö och den moderna
tekniken ger stora möjligheter att helt fokusera
på matens tillagning och kvalitet. Den 17 augusti
invigdes den nya stationen i Kvidinge. Många
trotsade det osäkra vädret för att högtidligen
kunna se tågen åter stanna i Kvidinge. Dessutom
har hela stationsområdet blivit välorganiserat och
snyggt. Därefter blev det dags för invigning av
den nya konstgräsplanen vid Haganäsområdet.
Den nya planen ger idrottsföreningarna nya
förutsättningar att utveckla sina verksamheter.
Under 2014 färdigställdes också ombyggnaden
av bron över Malmövägen, den så kallade
Kamelryggen. Ombyggnaden av denna bro från
1934 var inte helt okomplicerad och krävde
utökade insatser gällande säkerheten. Arbetet med
att ansluta Kärreberga stugby till kommunens
avloppsnät påbörjades och beräknas kunna
slutföras under 2015.
Arbetet med att introducera konventionen om
barnets rättigheter, i Åstorp benämns denna policy
för Barns Rätt i Åstorp, påbörjades. Kommunen
var dessutom värd för kommunförbundet Skånes
konferens för kommunerna i Skåne.
På personalsidan öppnades i mars det
gemensamma löne- och pensionscentrat i
Helsingborg. Detta drivs av sex kommuner inom
Skåne Nordväst. En gemensam utbildning för
nya chefer i kommunen genomfördes samt två
uppskattade introduktionsdagar för nyanställda.
En särskild utbildning för kommunens chefer
realiserades inom området konflikthantering/svåra
samtal.

Integrationsenheten fick ta emot närmare
140 flyktingar under året. Verksamheten för
ensamkommande barn och ungdomar blev
allt mer ansträngd och behovet av nödvändiga
åtgärder fanns främst inom socialtjänsten.
Beslut togs därför om att flytta verksamheten till
socialnämnden från årsskiftet.
I projektet Centrum 2.0 utarbetades en
handlingsplan, som involverade interna och
externa intressenter. Detta projekt fortsätter under
2015. Företagsaktiviteterna med bl a frukostmöten
var välbesökta. Luncher och studiebesök var också
uppskattade inslag i företagsrelationerna.
Kanslienheten har under året fått administrera
två val, EU-valet och riksdagsvalet.
Ett omfattade arbete med att byta kommunens
växel och telefoni gick över förväntan trots en hel
del svårigheter.
De moln som man trots allt inte kan
bortse ifrån är sjuktalen och en arbetslöshet
som statistiskt sticker ut. Kortsiktiga åtgärder
genomfördes under hösten för att påverka
sjuksituationen på arbetsplatserna och nu väntar
mer långsiktiga åtgärder.
Många medarbetare framför ofta hur bra de
trivs med sitt arbete i kommunen. Många är de
nya medarbetare som har känt sig välkomna
till Åstorp. Det finns generellt en positiv anda i
kommunen och det finns så mycket gott att ta med
sig in i arbetsåret 2015!

Claes Jarlvi
Kommunchef
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Årets händelser - ett urval
Åstorp deltar i trafiksäkerhetsdag
I samarbete med bland annat Klippans kommun deltog Åstorps kommun i trafiksäkerhetsdagen som hölls på Ljungbyhed Park i Klippans
kommun. På plats fick de tusentals besökarna
på ett roligt sätt lära sig mer om trafiksäkerhet.
Allt ifrån att köra undanmanöver med bil till
hur man ska gå över en gata. Det fanns också
möjlighet till medåkning i racingbil, flygplan,
gokart, köra radiostyrd bil, prova på ”voltbil”,
krockstol och mycket mer.

Frivilligcentralen i Åstorp firade 20 år
Centralen arrangerade öppet hus och bjöd
på mat, tårta och underhållning i olika
former. Frivilligcentralen har i uppdrag
att organisera frivilligarbetararna och
utforma uppdrag så att det passar både
arbetaren och den enskilda som är i
behov av någon form av hjälp. Uppdragen
kan vara till exempel besök i hemmet,
regelbundna telefonkontakter, ledsagning
till affär, sällskap på promenader m.m.

Kvidinge familjecentral fyller 10 år
Det var 10 år sedan Kvidinge
familjecentral startade i Åstorps kommun.
Det gör vår familjecentral till en av de
första som startades i Sverige. Den 10 år
gamla verksamheten firade med en fest
som var öppen för alla, föräldrar som
barn. Festen hölls den 15 april.

EU-val
Europaparlamentsvalet 2014, även kallat
för EU-valet, genomfördes den 22–25 maj
i Europeiska unionens medlemsstater.
Det var det åttonde allmänna och direkta
valet till Europaparlamentet med syfte
att välja ledamöter för mandatperioden
2014–2019. Valdeltagandet i Åstorp var
37,28%, ca 4 procentenheter högre än
föregående val.

Åstorps nya centralkök – framtidens kök!
Under sommaren invigdes det nya centralköket
Ripan. I köket tillagas dagligen 3 200 portioner
till barn och unga i kommunens förskolor och
skolor, samt till de äldre som bor på vårdboende
eller har matleveranser hem till sig. Kökets
utformning är väl genomtänkt utifrån matens
resa från råvara till färdiglagad portion. Förutom
nya frys- och kylrum har centralköket även upptiningsrum och rum för dietkök.

Tågstationen i Kvidinge invigd!
Även om solen inte sken på de drygt 500
personer som kommit för att vara med
på stationskalas när Kvidinge station
invigdes, så lyste förväntningarna och
glädjen hos ortens invånare.

INLEDNING

Gamla torg möbleras för aktivteter
Första etappen i förnyelse av Åstorps centrum
inleddes på Gamla torg. Förnyelsen är ett resultat av medborgardialogen i centrumutvecklingsprojektet Centrum 2.0 där många medverkande
har haft önskemål om ett centrum med fler
aktiviteter, mötesplatser och grönska. Förnyelsen
gick under namnet Söderåstorget. Torget möblerades med en lekplats, boulebana, schackspel,
bänkar och planteringar från Söderåsen för att
inspirera till aktivitet och vistelse.
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Val till riksdag, kommun- och
landstingsfullmäktige
Det blev en viss mandatförändring i Åstorps kommunfullmäktige där Moderaterna och Folkpartiet liberalerna minskade
medan Sverigedemokraterna ökade.
Majoriteten efter kommunvalet består av
Socialdemokraterna, Centerpartiet och
Kristdemokraterna. Dessa partier har
tillsammans 17 mandat av 31 möjliga i
Åstorps kommuns kommunfullmäktige.

Rosa villan firade 25 år
En av Åstorps kommuns fyra gruppbostäder för
funktionshindrade firade 25 år under 2014. Det
var Rosa Villan som med sina fem lägenheter
var en av de första gruppbostäderna som
startade i kommunen år 1989. Namnet Rosa
Villan kommer av färgen på huset.

Nyvångs skola är första skolan i Åstorps
kommun som Qualiscertifieras
Nyvångs skola har många starka sidor
enligt Qualis rapport. Tydligast märks
detta bland annat genom att eleverna
uppnår goda skolresultat, att skolan har
en god läromiljö, en tydlig organisation,
en engagerad personalgrupp och
skolledning samt ett gott rykte med varma
rekommendationer från såväl föräldrar,
elever som personal.

Åstorps kommun blir 15000 invånare!
Åstorps kommun har under de senaste
åren ökat med ständigt fler invånare.
Att kommunen nu passerat den magiska
gränsen är glädjande, tillfredställande och
stimulerande.

Barnkonventionen firar 25 år
Kommunen uppmärksammade
barnkonventionen med aktivteter under en
hel vecka, med bland annat föreläsningar
för kommunfullmäktige, workshops
för personalen och lärande aktivetet för
eleverna i skolorna. Avslutningsvis bjöds
det på ljusfest på Gamla torg med över
1100 ljus som var dekorerat av kommunens
skolbarn. Ljuseventet firades samtidigt i
hela Sverige.

Teknikstipendium till Tingdalsskolan
Tingdalsskolan var en av 50 skolor i
Sverige som fick ta emot Teknikföretagens
stipendium på 10 000 kronor.
Pengarna kommer att använda till
teknikundervisningen på mellanstadiet.
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Kommunens samlade verksamhet
Kommunkoncernen

Kommunens förvaltning
Förvaltningsorganisationen leds av
kommunchefen. Den politiska organisationen består av kommunstyrelsen och fyra
nämnder. De fyra nämnderna är bildningsnämnden, bygg- och miljönämnden,
socialnämnden samt gemensam räddningsnämnd med Klippans kommun.
Räddningstjänsten Söderåsen ägs till
40% av Åstorps kommun och 60% Klippans kommun. Åstorps kommun ansvarar
för räddningstjänstens ekonomi och
verksamhet. För ytterligare beskrivning se
räddningsnämndens verksamhetsberättelse
sidan 90.
HR-Servicecenter hanterar Åstorps
kommuns och fem andra kommuners lön
och pensionsfrågor. Detta är ett resultat
av ett samarbete mellan 6 kommuner från
Skåne Nordväst. Centret är placerat i Helsingborg stad och drivs av Helsingborg.

Kommunens koncernföretag
Björnekulla Fastighets AB är moderbolag för koncernföretagen. Bolaget äger, bygger och förvaltar fastigheter med olika slags
lokaler inom Åstorps kommun. Bolaget har
att främja kommunens försörjning med
lokaler för dess verksamheter samt har även
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 också 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 har därvid främst att arbeta med en
uppbyggnad av infrastruktur där så är
lokaliseringsmässigt 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 inkonsoliderats 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 Bjuv, Båstad, Helsingborg,
Landskrona, Svalöv 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.
Aktiekapitalet uppgår till 6.000 kkr.
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. Dessa är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Ängelholm och Åstorp.
Åstorps kommuns ägarandel uppgår till
6,9% av aktiekapitalet.
Kommunalförbundet Medelpunkten.
10 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 uppgick per 2014-12-31 till 46
stycken. Kommunens ägarandel är 1,03%.
Under året har bolaget delat ut 19 kkr till
Åstorps kommun.
AV Media Skåne är ett kommunalförbund med 16 anslutna kommuner.
Förbundet lånar ut AV-läromedel till skolor
och andra utbildningsanordnare.
Till AV-media betalar Åstorps kommun
en årlig avgift, vilken 2014 uppgår till 348
kkr. 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. Under året har
aktieutdelning erhållits totalt 322 kr, vilket
motsvarar 20 kr per aktie.
Kommuninvest ekonomisk förening
vänder sig uteslutande till kommuner och
landsting för utlåning. Per 2014-12-31 var
280 kommuner och landsting medlemmar i
föreningen. Samtliga medlemmar har ingått
en solidarisk borgen såsom för egen skuld
för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga
och nuvarande och framtida förpliktelser.

Kommunala entreprenader
Kyrktuppen är en fristående förskola
som drivs av Björnekulla församling. Totalt
antal barn uppgick per 2014-12-31 till 20
stycken. Skolpeng 2,2 Mkr.
Montessori filosofen driver skola och
förskoleverksamhet för totalt 98 stycken
barn per 2014-12-31. Skolpeng 8,8 Mkr.
PeterSvenskolan är en fristående skola
för årskurserna 4-9. Totalt antal elever
uppgick per 2014-12-31 till 101 stycken.
Skolpeng 8,7 Mkr.
Metria ägs av lantmäteriet och erbjuder
produkter och tjänster inom geografisk IT.
Inom Bygg- och miljönämndens verksamhetsområde bedrivs MBK-verksamhet
(mätning-beräkning-katering) som upphandlat uppdrag av Metria. Under 2014 har
818 kkr erlagts för uppdraget.
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Organisationsöversikt 2014
Kommunfullmäktige
helägda kommunala bolag

överförmyndare

Björnekulla fastighets ab

Revision

AB Kvidingebyggen
valnämnd

Björnekulla IT AB
Björnekulla utvecklings AB

kommunstyrelse
bildningsnämnd
socialnämnd
bygg- och miljönämnd
Räddningsnämnd

Denna organisationsöversikt var gällande endast under
redovisningsåret 2014. För år 2015 var god besök
www.astorp.se/organisation

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
särskild 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
SÖDERÅSBANAN
ÄNGELHOLM

E4

SKÅNEBANAN

ÅSTORP-KATTARPHÖGANÄS JÄRNVÄG

KLIPPAN / HÄSSLEHOLM /
KRISTIANSTAD

KVIDINGE

ÅSTORP

HYLLINGE

SKÅNEBANAN

BJUV / HELSINGB ORG

SÖDERÅSBANAN

MALMÖ / TRELLEBORG

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

92,47 km² (2014-01-01)
278:e största (av 290)

- land

92,22 km²

- vatten

0,25 km²

Folkmängd

15 061 (2014-12-31)
153:e största (av 290)

Befolkningstäthet

163,32 invånare/km²
34:e högsta (av 290)

Kommunkod

1277

Så här långt är det till
Åstorps centrum från de
andra orterna 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

INLEDNING

Samarbetet Skåne Nordväst

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.

Platsvarumärket Familjen Helsingborg är ett resultat av det politiska samarbetet i Skåne Nordväst där man länge sett
behovet av en gemensam varumärkesplattform. I juni 2012 tog styrelsen beslut om namnet Familjen Helsingborg.
Det ska användas vid samarbetet inom turism, näringslivsetablering och inflyttning, så att kommunerna som ingår i
Familjen Helsingborg kan växa och blir starkare. Men det kan också användas av enskilda kommuner i familjen när de
anser att det stärker kommunikationen.
I sin helhet vinner alla på att 11 kommuner visar upp sina bästa sidor under ett gemensamt varumärke. Det ger
mervärde och större möjligheter för besökaren och därmed större möjligheter för kommun, företagare och invånare.
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Åstorps kommun

2014

2013

2012

2011

2010

15.061

14.927

14.806

14.789

14.737

1.159

1.151

1.147

1.180

1.168

201

195

215

217

203

1.750

1.712

1.649

1.663

1.670

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

1.141

1.176

1.220

1.251

1.250

-varav 22-70 år

9.179

9.082

9.044

8.967

8.965

-varav 71+ år

1.631

1.611

1.531

1.511

1.481

134

121

17

52

70

Öppen arbetslöshet 16-64 år

6,0%

5,3%

6,5%

7,1%

Öppen arbetslöshet 18-24 år

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%

15

16

Verksamhetens nettokostnader (kr/invånare)

45.918

43.655

43.106

42.332

40.696

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

96,8%

93,5%

95,8%

98,3%

95,0%

Förändring folkmängd

Antal lediga tomter (kommunen)

Fem år i sammandrag

Resultat

Finansnetto (kr/invånare)
Årets resultat (kr/invånare)
Nämndernas budgetomslutning (kr/invånare)
Nämndernas budgetavvikelse (kr/invånare)

54

-829

364

-339

190

1.531

2.217

1.823

-266

2.156

45.783

44.576

43.751

41.298

40.545

-291

117

-360

-952

-407

19.711

14.305

12.282

11.981

11.429

Balans
Materiella anläggningstillgångar (kr/invånare)
Långfristiga skulder (kr/invånare)

19.270

15.790

34.532

32.790

29.753

Eget kapital (kr/invånare)

18.709

17.332

15.239

13.432

13.746

Soliditet exklusive pensionsskuld före 1998

47,7%

49,4%

35,5%

34,8%

36,3%

Soliditet inklusive pensionsskuld före 1998

32,6%

32,3%

22,3%

20,7%

22,5%

3.054

-18.518

1.587

3.043

338

6.392

3.137

1.271

1.545

1.623

1.022

988

990

989

988

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

47,8

47,2

47,5

47,0

47,0

Sjukfrånvaro i förhållande till tillgänglig
arbetstid

6,41%

5,36%

4,45%

3,98%

3,91%

Lönekostnader för anställda, Mkr

483,9

452,8

439,5

425,7

411,3

Personalkostnader i procent av
verksamhetens nettokostnader

70,0%

69,5%

68,9%

68,0%

68,6%

Foto: Anna Alexander Olsson för Familjen Helsingborg

Åstorps kommun, forts.

2014

2013

2012

2011

2010

Antal användare (unika besökare)

118.075

128.461

Antal besök

241.079

264.954

Antal sidvisningar

675.315

745.975

2014

2013

2012

2011

2010

Finansnetto (kr/invånare)
Årets resultat (kr/invånare)

-707

-1.742

-1.134

-1.823

-900

1.665

3.019

2.312

-159

2.433

Webbstatistik, www.astorp.se

Källa: Google Analytics

Koncern
Resultat

Balans
Materiella anläggningstillgångar (kr/invånare)

59.599

55.045

53.811

52.884

49.131

Långfristiga skulder (kr/invånare)

35.041

31.726

34.653

32.934

29.921
10.999

Eget kapital (kr/invånare)

17.536

15.383

13.100

10.801

Soliditet exklusive pensionsskuld före 1998

36,2%

35,9%

32,6%

31,2%

32,1%

Soliditet inklusive pensionsskuld före 1998

24,2%

22,8%

19,3%

16,9%

18,2%

3.032

-2.703

1.587

3.043

338

7.463

4.214

2.810

5.781

4.166

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

Kommunhuset
Foto: Michael Svensson / Åstorps kommun

förvaltningsberättelse

Källor: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Ekonomirapporten december 2014, SCB

Ekonomi

Trots god tillväxt i bland annat USA och Storbritannien
är tillväxten i Europa svag. Detta påverkar i hög grad
Sverige som är ett litet exportberoende land och där den
största delen av exporten går till övriga länder i Europa.
Tillväxten i Sverige har försämrats sedan förbättringen
som skedde under andra halvåret 2013. Vidare tenderar
arbetslösheten att stanna kvar på en hög nivå. Detta är
delvis en följd av att arbetskraften växer snabbare än vad
sysselsättning och arbetade timmar gör.
Inom kommunsektorn förväntas en svagare utveckling av resultatet under 2014. Detta efter tidigare år med
relativt god tillväxt. Denna förklaras till största delen av
återbetalning av premier från AFA Försäkringar. I takt
med att konjunkturerna successivt förbättras beräknar
SKL att skatteunderlagstillväxten kommer att öka de
närmsta åren.
Kommunernas kostnader för kommande år växer
kontinuerligt. Det gäller inte bara på grund av demografiska förändringar och löneökningar utan också på de
stora investeringar som behövs göras inom exempelvis
skola och äldreomsorg. Detta kommer att ställa krav på
effektiviseringar om man i kommunerna vill undvika
skattehöjningar.

Befolkning

gymnasial 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 2013 är högre
i Åstorp än i Skåne. För kvinnor i Åstorp var ohälsotalet
44 dagar att jämföra med Skåne 34 dagar. Motsvarande
siffror för män var 27 dagar för Åstorp och 23 dagar för
Skåne.

Bostadsbyggande

Enligt uppgifter från SCB 2013 uppgick antalet nybyggda
småhus till cirka 20 stycken. Antal nybyggda lägenheter i
flerfamiljshus uppgick till cirka 5 stycken.
Kommunen hade per årsskiftet 2014-12-31 femton
stycken osålda tomter. Inga tomter har avyttrats under
2014.

Arbetsmarknad

Den öppna arbetslösheten fortsätter att vara hög i såväl
landet som Skåne. Den har emellertid minskat jämfört
med motsvarande tal 2013. Trenden i Åstorp går åt andra
hållet med en ökning i såväl åldersklasser 16-64 år som
för ungdomar 18-24 år. När det gäller gruppen öppet arbetslösa ungdomar ligger Åstorp högst av alla kommuner
i Skåne län. Därefter följer Malmö samt Landskrona med
10,0 % respektive 9,5 % öppet arbetslösa.
Arbetslöshet
Ålder:
År:
Riket

16-64 år

18-24 år

2012

2013

2014

2012

2013

2014

4,6

4,5

4,3

7,4

7,0

6,2

Befolkningen i Åstorp uppgick per 2014-12-31 till 15 061
Skåne
5,5
5,5
5,4
8,2
8,1
7,6
personer. Detta innebär en ökning med 134 personer
Åstorp
6,5
5,3
6,0
11,3
10,3
10,6
jämfört med 2013. Befolkningsökningen består av
Källa: Arbetsförmedlingen
födelseöverskott på 38 och flyttningsnetto på 94 personer.
Flyttningsnettot kan delas upp i nettoinflyttning inom
Ovanstående tabell visar öppet arbetslösa i % av den
länet -101, nettoinflyttning inom landet 26 samt nettoinregisterbaserade arbetskraften. Den senare definieras som
flyttning från utlandet 169 personer.
förvärvsarbetande nattbefolkning ökat med inskrivet
öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd.

Näringsliv och turism

Befolkningstrend. Diagrammet redovisar befolkningen 1994-2014
som en trendlinje.

Av den totala folkmängden 2014 var 21,5 % personer
utrikes födda. Medelåldern i kommunen uppgick till 39,9
år.
Utbildningsnivån är låg i Åstorp. 2013 hade endast 11
% av befolkningen i åldersintervallet 25-64 år en efter-

Den svaga konjunkturen märks också i Åstorp. Under
första halvåret startades 3,5 nya företag per 1 000 invånare
i kommunen. Mätetalet avser antal nyregistrerade företag
från Bolagsverket. Medelvärdet för de drygt 220 kommuner som deltog i kommunens kvalitet i korthet (KKiK)
2014 var 4,9 nya företag.
Under 2014 startades totalt 55 nya företag vilket är en låg
siffra jämfört med tidigare år. Dock utökar Frode Laursen
sitt lager med ytterligare 20 000 m2, vilket föranleder
nyanställningar på 20-25 personer.
Årets företagare, som utses tillsammans med företagarna,
blev Sånna Smide.

Förvaltningsberättelse

Utveckling och
omvärld
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Förvaltningsberättelse

God ekonomisk hushållning
Inledning

Enligt kommunallagen kap 8 § 1 skall kommuner och landsting ska 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 2020 som slutdatum.
Bedömningen av de enskilda målen görs utifrån om en förbättring skett jämfört med 2013.
Om målen följs upp enligt KKiK är rikets siffra medeltal för de kommuner som ingår i KKiK-mätningen.

Antal mätta mål 4.
Antal uppnådda mål 2.
Två av de mätta målen 2014
visar en förbättring medan
två uppvisar en försämring.
Ett stort arbete kommer att
krävas om mätetalen gällande ungdomsarbetslöshet
samt folkhälsa skall kunna
förbättras. Myndighetsutövning och service mot företagen mäts vartannat år.

1

Fler i arbete och fler företag
2012

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

Åstorp

Åstorp

2013

Åstorp

2014

2014

73,1

72,2

72,5

78,5

12,3

13,0

8,9

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

14,5

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

33,0

32,4

33,8

27,3

124

Ingen
uppgift

Under
medelvärdet för
riket

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

Ej mätt
Ingen bedömning
Positiv förändring
Negativ förändring

Turistomsättningen i kommunen ska öka

105

119

200

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

Myndighetsutövning och service mot företagen ska
förbättras

Ej mätt

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

74

Ej mätt

Ingen
uppgift

Över
medelindex i
landet

Förvaltningsberättelse
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Utveckla attraktivt boende
2012

Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun.

2013

2014

Åstorp

Åstorp

Åstorp

14 806

14 927

15061

Arbete
pågår

Arbete
pågår

Arbete
pågår

2014

SKÅNE

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.

81

78

80

86

100

75

78

100

^ 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.

60

77

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

2,03

1,76

Ingen
uppgift

Arbete
pågår

Arbete
pågår

Arbete
pågår

Kommunens invånare ska känna sig trygga i
samhället.

Under
medelvärdet
i Skåne
Nordväst

^ 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 5. Antal uppnådda mål 3.
Ett av fokusområdets delmål visar bättre utfall än tidigare år. Detta avser bemötande gentemot kommunens invånare. Målen som inte uppnås gäller befolkningsökning samt informationen på kommunens hemsida. Processen att få
persontrafik på Söderåsbanan fortgår. Ombyggnadsarbeten på framtida stationer
är påbörjade. Polisens trygghetsmätning genomföres inte för 2014. Arbetet med
”Stenbrottet” pågår i samarbete med Skanska och intressent inom ramen för
BUTAB:s arbete.
BUTAB står för Björnekulla utvecklings AB och
är ett av Åstorps kommuns helägda bolag. Läs
BUTAB:s redovisning på sidan 97.
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Förbättra framtiden för barn,
unga och äldre
2012

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

Åk 3
Åk 6
Åk 9

2013

2014

2014

riket

2020

Åstorp

Åstorp

Åstorp

mål

68
70
90

71
86
86

62
84
87

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.

Ej mätt

65

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

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

85

75

88

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.

88

87

90

100

75

68

100

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

Samtliga elever ska fullfölja
gymnasieutbildningen.

72

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

Service och omsorg av äldre ska vara av hög kvalitet.

Inflytande och delaktighet hemvård (%)

85

85

Inflytande och delaktighet särskilda boenden (%)

76

71

Boendemiljö nöjdhet (%)

86

78

Kontinuitet under en 14-dagarsperiod (antal
personer)

12

10

^ 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 3 och 6 uppnått godkända resultat. Allt färre elever
i gymnasiet fullföljer sin utbildning. Däremot är fler behöriga till gymnasiet. 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 2011. Mätningen inom äldreomsorgen visar försämrade resultat vad gäller inflytande och
delaktighet samt boendenöjdhet.

Förvaltningsberättelse
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Fler väljer kommunen som
arbetsgivare
2012

Ledare i Åstorps kommun ska ha god
ledarkompetens.

2013

2014

Åstorp

Åstorp

Åstorp

Ej mätt

3,9

Ej mätt

2014

riket

2020
mål

5,0

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

Fler ska ges möjlighet till heltid eller önskad
tjänstgöringsgrad.

Ej mätt

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.

Ej mätt

4,2

Ej mätt

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.

Ej mätt

3,3

Ej mätt

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

3,7

Ej mätt

5,0

Ej mätt

4,0

Ej mätt

5,0

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

Antal mätta mål 1. Antal uppnådda mål 1.
Ingen medarbetarenkät gjord under 2014. Arbetet med önskad
sysselsättningsgrad intensifieras under 2015.
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Ekonomi och förhållningssätt
2012

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

2013

2014

2014

skåne

2020

Åstorp

Åstorp

Åstorp

mål

96

94

97

98%

32,3

32,6

Medelvärde
för länet
2020

23,7

-1

0

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

Kommunens soliditet ska öka.

22,3

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

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

1

^ 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 2.
Målen vad gäller kostnadsvolym samt soliditet uppfylls. När det gäller
inventarier har under året ej budgeterade inköp från räddningstjänsten i
Klippan samt fördyring av projekt lett till att målet inte uppfyllts. Investeringar
bör ses över en längre period än ett år. Under mätperioden ovan är målet
uppfyllt.

Sammanfattande bedömning av
måluppfyllelse

Av de mål som mättes under 2014 visar 57 %
ett lika eller förbättrat resultat. För samtliga mål
finns beslutade aktiviteter, som skall leda till bättre
måluppfyllelse. Målarbetet måste ses långsiktigt.
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

Under året beslöt Kommunfullmäktige om en

styrmodell för Åstorps kommun. I denna har
förtroendevalda och tjänstemän en mall för hur
verksamheten planeras, styrs och följs upp. Vidare
tydliggörs rollerna mellan förtroendevalda och
tjänstemän.
En viktig del av styrningen är den interna
kontrollen. Under 2014 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.
Kontroller under 2014 har genomförts utan att
några större brister kan konstaterats. 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 25 Mkr. Av detta resultat avser
4 Mkr helägda bolag och 23 Mkr kommunen och -2 Mkr avser
eliminering av internvist uppkommen i samband med fastighetsöverlåtelser samt elimineringa av erhållen utdelning från dotterbolag.
Bolagens resultat har minskat med 7 Mkr jämfört med 2013. Resultatet har påverkats av övergång till BFNAR 2012:1 (K3). Därvid
har värdet på fastigheterna skrivits ner med 10 Mkr.
Resultaten i bolagskoncernen, efter koncernelimineringar och
bokslutsdispositioner, fördelar sig enligt följande: Kvidingebyggen
3,2 Mkr, BITAB 0,7 Mkr samt BFAB 0,4 Mkr. Trots det förändrade
K3-regelverket, som initialt påverkar bolagens resultat, nås uppställda avkastningskrav från ägaren. Detta då kravet beräknas efter
finansiella poster. Under året har 3 Mkr delats ut från bolagen till
ägaren Åstorps kommun.

Resultat i kommunen
För kommunen uppgick resultatet till 23 Mkr. Jämfört med föregående år innebär det en minskning med 10 Mkr. Intäkterna har ökat
med 11 Mkr. Förklaringen till detta är främst att från och med 2014
ersätter Klippans kommun Åstorps kommun för 60% av kostnaderna för gemensam räddningsnämnd. Vidare har fler flyktingar samt
ensamkommande barn tagits emot 2014 jämfört med föregående år.
Bidrag från skolverket samt socialstyrelsen har också ökat, förklarat
av fler projekt.
2013 fick Åstorps kommun återbetalt premier gällande AFAförsäkringar på 11 Mkr. Någon motsvarande återbetalning har inte
skett under 2014.
Skatter och utjämningar har ökat med 17 Mkr.
Kostnaderna har ökat med 38 Mkr. Den allra största delen
förklaras av ökningar av personalkostnaderna. I denna ökning
ligger såväl kostnader för löneökningar som utökade verksamheter.
Ovan har nämnts räddningsnämnd samt utökningar på boende för
ensamkommande barn, Oasen. Under 2014 har också två val genomförts. Ökat 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 ökat. Inom bildningsverksamheten har kostnaderna för
interkommunala ersättningar ökat, vilket bland annat beror på årlig
uppräkning av kostnader.
Avskrivningarna har ökat med 2 Mkr beroende på investeringsnivån.
På grund av lägre räntor har räntenettot förbättrats med 3 Mkr.
2013 belastades resultatet med kostnader för ränteomräkning i
pensionsskuld med 10 Mkr. Någon motsvarande justering har inte
gjorts i pensionsskulden 2014.
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Resultat i nämnder och styrelser

Totalt sett avviker verksamhetsdrivande nämnder och styrelser med
-4 Mkr. Detta motsvarar 0,7 % av verksamheternas nettokostnader. Den största avvikelsen avser exploateringsverksamheten där
industrimark och tomter inte avyttrats i enlighet med budget. Kommunen har i nuläget få tomter samt begränsat med industrimark till
försäljning.
Nedan kommenteras de största avvikelserna i nämnder och
styrelser:
Kommunfullmäktige, kommunstyrelse, revision och valnämnd
+0,3 Mkr. Positiv budgetavvikelse förklaras av positiv budgetavvikelse gällande arvoden.
Kommunstyrelseförvaltningen -5 Mkr. Förutom avvikelse avseende markförsäljning redovisar förvaltningen avvikelser framförallt
gällande personalkostnader. Detta avser såväl personal som slutat
samt ej budgeterade kostnader för personal under året. Arbetsmarknadsenheten visar positiv budgetavvikelse förklarat av främst ökade
intäkter samt kostnadseffektivitet.
Bygg- och miljönämnden -2 Mkr. Avvikelsen, som är stor i
förhållande till nämndens omsättning, beror i huvudsak på poster
av engångskaraktär. Detta gäller personal, nedskrivning av fodran
samt avslut av upphandling gällande verksamhetsprogram. Vidare
har bygglovsintäkterna blivit lägre än vad som budgeterats.
Räddningsnämndens positiva resultat +0,2 Mkr beror framförallt på lägre larmfrekvens.
Socialnämnden visar ett resultat i paritet med budget +0,2 Mkr.
Trots att kostnaden för placering av barn och unga överskrider budget kompenseras detta av positiva avvikelser på andra verksamheter.
Dessa är försörjningsstöd, äldreomsorg samt funktionshindersverksamheten.
Bildningsnämndens budgetavvikelse uppgick till +1 Mkr förklarat av vakanta tjänster samt större intäkter än vad som budgeterats.
Finansförvaltningen uppvisar störst positiv budgetavvikelse 25
Mkr. Denna består av följande poster:
Ej utnyttjad avsättning inom bildningsnämndens verksamhet

10 Mkr

Skatter

5 Mkr

Pensioner

3 Mkr

Ny till- och ombyggnad samt indexering hyror

3 Mkr

Löner, helårseffekt av 2013 samt lönerevision 2014

4 Mkr

Skatteintänkter och generella statsbidrag

Den största inkomstkällan 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 för strukturella kostnadsskillnader mellan kommunerna och som kommunerna inte själv kan
påverka. Dessa kan vara åldersstruktur, etnicitet samt socioekonomiska förhållanden.
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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 96 % av samtliga skatte- och utjämningsbelopp.
Nedan redovisas nettobelopp kr per invånare 2014-12-31.
Ökning i skatter och bidrag mellan åren 2013 och 2014
är 2,4%. Totalt uppgår skatter och utjämning till 714,3
Mkr.
Skatteintäkter

32 269

Inkomsutjämningsbidrag

12 642

Kostnadsutjämningsbidrag

803

Regleringsbidrag

230

Införandebidrag

504

Strukturbidrag

103

Fastighetsavgift

1 731

Utjämningsavgift LSS

-852

SUMMA

47 430

Pensioner

Pensionskostnaden redovisas enligt den så kallade fullfonderingsmodellen. Det innebär att hela pensionsskulden
redovisas i balansräkningen. Löpande kostnader för utbetalda
pensioner som intjänats 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 10,5 %. Därvid
överträffas det av kommunstyrelsen fastställda intervallet för
2015 uppgående till 0,5 - 3,0 %.
Nedan visas aktuell pensionsskuld samt hur mycket som
avsatts respektive återlånats.
Kvarvarande pensionsskuld efter försäkring samt återlånade medel framgår av nedanstående uppställning
Mkr

2012

2013

2014

Avsatt för pensioner inkl löneskatt

136

141

135

Placerade pensionsmedel marknadsvärde

14

15

16

Placerade medel bokfört värde

(14)

(15)

(16)

Återlån

122

126

119

Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter har minskat med 2,7 Mkr då bolagen löste
in en revers som löpte med 5 % fast ränta. Detta har kompenserats av utdelning från bolagen under 2014. Lägre ränta
2014 har också påverkat ränteintäkterna på lån utlämnade av
internbanken.
Finansiella kostnader har minskat med 6,0 Mkr främst
beroende på att det under 2013 amorterades lån motsvarande
272 Mkr. Då ränteläget varit något lägre 2014 har det också
inneburit lägre räntekostnader. Räntekostnaden i pensionberäkningen har också minskat 2014.
Under 2013 förändrades räntan i pensionsberäkningen,
vilket innebar en kostnad på 10 Mkr. Någon motsvarande
kostnad finns inte 2014.
Medelräntan har under året varit 3,10 % en minskning
med 0,16 procentenheter jämfört med 2013.

Investeringar

Totala nettoinvesteringar för kommunen 2014 uppgick till 96
Mkr varav 19 Mkr avsåg exploateringar. Total budget för året
var 117 Mkr.
Under året avslutades projekt ombyggnad av Kamelryggen. Totalt uppgick kostnaden för hela projektet till 9,3
Mkr. Budgetavvikelsen blev -2,8 Mkr. För projekt tågstopp
Kvidinge uppgick total kostnad till 37,1 Mkr med en total
budgetavvikelse på -9,3 mkr. Avvikelsen är hänförlig till den
del som avsåg kommunens investering och inte till medfinansieringen. I samband med bildandet av gemensam räddningsnämnd tillsammans med Klippans kommun inköptes
bilar och inventarier till ett belopp av 6,0 Mkr, vilket inte var
budgeterat. Inventarier till det nya centralköket uppgick till
9,9 Mkr med en budgetavvikelse på -0,2 Mkr.
Positiv budgetavvikelser avser bland annat Södra industriområdet +8,8 Mkr.
För att få jämförbarhet mellan kommunerna kan bruttoinvesteringarna relateras till nettokostnaderna. För en genomsnittlig svensk kommun ligger nyckeltalet under en längre
period, 5-10 år, på 8 %. Det innefattar även fastigheter som i
de flesta kommuner hanteras i förvaltningsform. För Åstorps
kommun 2014 är detta nyckeltal 15 % exklusive investeringar
i fastigheter.
Självfinansieringsgraden är ett mått på hur mycket av årets
bruttoinvesteringar som finansieras av egna medel. En självfinansieringsgrad under 100 % innebär att förutom egna medel
finansieras investeringarna med upplånade medel. Riktvärdet
under en längre tid bör vara 100 %.
Under 2014 var självfinansieringsgraden 39 % i Åstorps
kommun mätt efter bruttoinvesteringar. 2013 var självfinansieringsgraden 102 % och för 2012 uppgick talet till 219 %.
Mätt över perioden 2012 - 2014 ligger självfinansieringsgraden på 77 %. Inga investeringar i fastigheter ingår i redovisad
självfinansiering.
På sidan 45 görs en mera ingående redovisning av större
investeringsprojekt.
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Skulder och säkringsredovisning
Kommunens anläggningslån uppgick till 260 Mkr per 201412-31, en ökning med 46 Mkr. Att låneskulden ökat beror på
att verksamhetsnettot enligt kassaflödesanalysen inte kunnat
finansiera de investeringar som kommunen haft under 2014.
Av de totala anläggningslånen är 36,9 % 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.
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 antagen Finanspolicy. Per 2014-12-31
är kapitalbindningen för kommunens anläggningslån enligt
nedan:
< 1 år

61%

Förfaller 2015

1-2 år

32%

Förfaller 2016/2017

2-3 år

7%

Förfaller 2018/2019

När det gäller ränterisken bör räntebindningstiderna spridas enligt följande:
Löptid

Policy

Aktuell

<1 år

25-60%

63%

1-3 år

15-30%

37%

I takt med att lånen förfaller kommer en successiv anpassning till kapitalbindnings- och räntebindningstider att ske i
enlighet med antagen Finanspolicy.

Borgensåtaganden
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.

Soliditet
Soliditeten mäter hur stor del av kommunens tillgångar som
finansieras av egna medel. Måttet visar kommunens långfristiga handlingsutrymme.
Kommunens soliditet inklusive pensionsåtagande uppgick
per 2014-12-31 till 32,55% en ökning med 0,30 procentenheter.
Att ökningen är så blygsam trots ett gott resultat, beror på stora
investeringar som delvis finansierats med ökad upplåning.

Utvecklingen av kommunens soliditet under de senaste sex åren .

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets
utgång

Under hösten tillsatte regeringen en utredning att se över
lagen om kommunal redovisning. Syftet är att åstadkomma
en ändamålsenlig redovisningslagstiftning för kommuner och
landsting. Ett av områdena som skall utredas är de kommunala
avtalspensionerna och om det finns skäl att ändra nuvarande
redovisning. Uppdraget skall vara redovisat senast 2016-03-30.
Under sitt möte i februari sänkte Riksbanken reporäntan
från 0 % till -0,1 %. Dessutom skall Riksbanken köpa statsobligationer med löptider på mellan ett och fem år för 10 000 Mkr.
Detta beslut är historiskt, och vilka konsekvenser detta får för
kommunen är svårt att överblicka. En trolig följd är att räntan i
pensionsberäkningen, den så kallade RIPS-räntan, med all sannolikhet sänks vilket får effekter i kommunens resultat i form
av en ökad kostnad.
I samband med budgetbeslut om ombyggnad av Haganässkolan avsattes medel för framtida kostnader i form av hyra.
Denna kostnad omfattade inte kostnader för en ny idrottshall.
Då skolan planerar att ta nuvarande lokal i anspråk för annat
ändamål har det framförts att behov finns för att bygga en ny
arrangemangshall.
Det föreligger inga legala eller informella förpliktelser att
åtgärda massorna på Norra Vallgatan.

Framtid

Åstorps kommunkoncern har genomfört stora investeringar
de senaste åren. Blickar man framåt kommer investeringarna
även framöver att bli stora. Skolor behöver moderniseras,
önskan finns om fler idrottshallar med mera. Vidare innebär
den demografiska förändringen att det inom en inte alltför
snar framtid behövs fler platser i särskilt boende. För att klara
av stora investeringar i koncernen kommer det även framöver
att krävas resultat minst i nivå med bokslut 2014. Detta för att
kunna självfinansiera delar av investeringar och därigenom inte
minska konsumtionsutrymmet för kommande generationer.
Genom ett ständigt förbättringsarbete utifrån en hög nivå
står Åstorps kommun väl rustad inför framtida utmaningar.
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Finansiell profil 2011 - 2013
I allmänhet är det dock så att om kommunen får en 4:a
Den finansiella profilen, som visas i form av ett
spindeldiagram, innehåller åtta olika nyckeltal och
en 5:a för ett nyckeltal i den finansiella profilen är styrk
fyra viktiga finansiella perspektiv. De senare redovisas
nyckeltalet oftast mer än tillfredsställande och speglar
i form av kontroll, risk, lång- och kortsiktig kapacitet.
slags god ekonomisk hushållning. Mer
16 information om
De åtta nyckeltalen är: skattesats, soliditet, finansiella
nettotillgångar,
kassalikviditet,
finansiella modellen
och de nyckeltal som den innehåll
Åstorp 2012
Åstorp
2011budgetföljsamhet,
resultat före extraordinära poster genomsnittligt
finns att läsa om i ett separat avsnitt i rapporten.

Finansiell profil för
Åstorps kommun

5
4
3
2
1

resultat 3 år samt skattefinansiering av investeringar.
Diagrammet har skalan 1-5 och är relativ. Poängen
fördelar sig enligt följande: de tre kommuner som har
de starkaste observationerna inom varje nyckeltal får
en femma. De sex efterföljande kommunerna får en
sexa. De femton kommunerna som ligger i mitten får
en trea. Därefter följer sex kommuner som får en tvåa
och de tre kommuner med svagast värde får en etta.

Utvecklingen 2011 - 2013

KFi

Den finansiella profilen visar en positiv utveckling
2011-2013. Värdet för skattesats, budgetföljsamhet
samt kassalikviditet ligger på värden tre medan samtliga andra värden ligger över tre. Profilen indikerar att
”Åstorp har under hela perioden och för varje enskilt
år under perioden haft en resultatnivå som uppfyller
Finansiell
profil
2011–2013
kraven på god
ekonomisk
hushållning.” Detta kommer även att krävas framöver.

Inledningsvis i denna rapport analyseras hur de nyckel
som ingår i den finansiella profilen har utvecklats mell
2011–2013 både för Åstorp och för snittet i länet. Däreft
följer en analys av hur den finansiella profilen har utvec
för Åstorp under samma tidsperiod. Rapporten avsluta
en sammanfattande kommentar om Åstorps finansiell
ställning och utveckling.

Åstorp 2011

KFi

Finansiell profil 2011–2013

Foto: Michael Svensson / Åstorps kommun

Så bra är Åstorp
jämfört med andra kommuner

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

A.

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

Läsanvisning

För att ge en snabb och enkel överblick över hur Åstorp
står sig jämfört andra kommuner har vi delat upp utfallet i tre grupper. Den bästa gruppen innefattar kommuner som placerade sig på plats 1-75, mellersta gruppen
76-151 och sämsta gruppen innefattar de kommuner
som placerade sig på plats 152-227.
Grön = Åstorp tillhör den bästa gruppen
Gul = Åstorp tillhör mellersta gruppen
Röd = Åstorp tillhör den sämsta gruppen
ä

ä

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 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 227 kommuner i
detta jämförelsenätverk.

Pilarna markerar riktningen av Åstorps resultat 2014
jämfört med 2013.

Tillgänglighet
Andel av invånarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar
Andel av invånarna som via telefon får kontakt med en handläggare för att få svar på en enkel fråga

ä

Andel av invånarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till
kommunen

ä

ä

ä

Antal timmar/vecka som huvudbiblioteket och återvinningsstationen i kommunen har öppet utöver tiden
08-17 på vardagar

ä

Andel som erbjuds plats inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum
(Önskat datum kan vara kortare än lagens krav om plats inom fyra månader)

ä

Väntetid för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum

ä

Väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats

ä

Handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd

B.

Trygghet

ä

Antal olika vårdare som besöker en äldre person, med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar

ä

KKiK : Kommunens kvalitet i korthet

Förvaltningsberättelse

ä
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Antal barn per personal i kommunens förskolor

Förvaltningsberättelse

C.

Delaktighet och information

ä

Hur god kommunens webbinformation är till medborgarna

ä

Hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling

ny

Hur många av kommunens röstberättigade röstade i senaste kommunvalet

D.

Effektivitet

ä

Kostnad för ett inskrivet barn i förskolan

ä

Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven

ä

Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven

ä

Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet

ä

Hur effektiv kommunens grundskolor är utifrån kostnad per betygspoäng

ä

Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning

ä

Kostnad i förhållande till andel som ej fullföljer ett gymnasieprogram

ä

Snittkostnad per plats för särskilt boende äldreomsorg

ä

Hur nöjda brukarna är med sitt särskilda boende

ä

Serviceutbud inom hemtjänst finansierat av kommunen

ä

Kostnad för hemtjänst kronor per brukare

ä

Hur nöjda brukarna är med sin hemtjänst

ä

Serviceutbud inom LSS grupp- och serviceboende finansierat av kommunen

ä

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats

E.

samhälssutveckling

ä

Sysselsättningsgrad i kommunen

ä

Andel av befolkningen som får försörjningsstöd

ä

Antal nya företag som startas per 1000 invånare i kommunen
Ohälsotalet hos kommunens invånare

ä

ä

Kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall

ny

Andelen miljöbilar i kommunens organisation

ä

Andel inköpta ekologiska livsmedel
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Personalredovisning

Följande avsnitt syftar till att ge en övergripande bild över
personalstruktur, personalkostnader och arbetsmiljöförhållanden i Åstorps kommun under 2014. För en mer
detaljerad redovisning hänvisas till kommunens personalekonomiska redovisning som varje år sammanställs av
personalenheten.

Personalredovisning

Personalstruktur
Anställningar		
Den 31 december 2014 hade Åstorps kommun totalt
1.430 månadsavlönade personer anställda. (Enligt allmänna bestämmelser) Av dessa var 1.022 tillsvidareanställda och 408 tidsbegränsat anställda.
Omräknat i heltider, årsarbetare, utgör de månadsavlönade (totalt) 1.079 årsarbetare, varav 885 kvinnor och
194 män. Antalet årsarbetare har minskat med 5 årsarbetare sedan 2013 då antalet årsarbetare uppgick till 1.084.
Förutom de ovan redovisade anställda finns det även
tidsbegränsat anställda som är timavlönade, så kal�lade timvikarier. Fördelningen av andelen personer
som är tillsvidareanställda, tidsbegränsat anställda och
timavlönade ser olika ut inom de tre förvaltningarna,
vilket följande diagram visar. Detta beror på att de skilda
verksamheterna har olika sårbarhet vid exempelvis sjukfrånvaro och vissa verksamheter är därför mer beroende
av fler tillfälliga vikarier, som exempelvis äldre- och handikappsomsorg samt barnomsorg.

Av tillsvidareanställningarna 2014-12-31 var 56%
heltids- och 44% deltidsanställningar. Av de tillsvidareanställda kvinnorna arbetade 48% deltid, medan motsvarande siffra för männen var ca 21%.

Åldersstruktur - tillsivdareanställd personal
Medelåldern i organisationen var vid årets slut 47,8 år.
Både männens och kvinnornas medelålder låg också på
47,8 år.
Totalt sett återfanns största andelen anställda i ålderskategorierna 40-49 år och 50-59 år med (30%+27%),
57% av antalet anställda. Därefter återfanns störst andel
personal i åldersgrupperna 30-39 år med 18%. 19% av de
anställda var 60 år eller äldre och 6% var 29 år eller yngre.

Pensionsavgångar
Av de nuvarande tillsvidareanställda uppnår ungefär 3040 personer varje år pensionsålder under de tio närmaste
kommande åren. Pensionsåldern räknas här som 65 år.
Storleksmässigt motsvarar detta att drygt 30 procent av
befintlig personal kommer att uppnå pensionsålder under de tio närmaste åren.

Kvinnor och män

Åstorps kommun har ett antal olika kollektivavtal att ta
hänsyn till i sina verksamheter, exempelvis avtalet för
personliga assistenter (PAN), bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA), avtalet
för deltidsbrandmän (RiB) och Allmänna bestämmelser
(AB). Av de olika kollektivavtalen är AB det vanligaste
avtalet och vid årets slut var 1.022 av de tillsvidareanställda personerna avställda enligt AB. På dessa personer
var 1.025 anställningar fördelade. Antalet anställda personer och antalet anställningar är inte identiska, eftersom
en person kan ha flera anställningar. I redovisningens
följande statistikuppgifter är dessa baserade på tillsvidareanställda respektive tillsvidareanställningar, enligt AB,
om inget annat anges.

Vid årets slut var 16 procent av kommunens personal
män, vilket är 1 procentenheter lägre än vid årets slut
2013.

Personalkostnader
Total personalkostnad		
Den totala personalkostnaden för 2014 uppgick till 483
879 kkr, vilket motsvarade 56 procent av kommunens
bruttokostnader under året. Föregående år, 2013, uppgick
de totala personalkostnaderna till 452 790 kkr.
Bildningsförvaltningen stod, precis som tidigare år
för lite mer än hälften, 53%, av de totala personalkostnaderna och Socialförvaltningen stod för knappt en tredjedel, 31%, av de totala personalkostnaderna. Följande
diagram visar personalkostnadernas andel av de totala
kostnaderna.

15 nyanser av kommunanställda
Bilen är en ihopslagning av 15 olika portträttbilder på Åstorps kommuns anställda och används som
omslagsbild till Åstorps kommuns personalekonomiska redovisningen för året 2014.
Foto och redigering: Michael Svensson / Åstorps kommun
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der för verksamheten i form av exempelvis vikariekostnader,
fyllnads- och övertidskostnader.

Arbetsmiljö
Sjukfrånvaro		
Den totala sjukfrånvaron steg från 5,36 procent till 6,41 procent mellan 2013 och 2014. Begreppet tillgänglig arbetstid
innebär ordinarie arbetstid exklusive obetald frånvaro.

Ålder

I sammanställningen nedan visas personalkostnaderna
i förhållande till de totala kostnaderna under året, uppdelat
per förvaltning (exklusive finansförvaltning; Finansförvaltning består bl a av övergripande kostnader, som t ex
semesterlöneskuld och pensionsskuld). I specificerad personalkostnad för KSF ingår personalkostnader för bygg- och
miljönämnden, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige,
valnämnden och kommunrevisionen. Bildningsnämndens
kostnader ingår under BIN medan socialnämndens kostnader ingår under SOF.
2014-01-01 bildades Räddningstjänsten Söderåsen (RS
och redovisas som en egen nämnd.
Personalkostnad (Mkr)

Andel av totalkostnad

BIN

255

56 %

SOF

157

63 %

KSF

59

45 %

RS

13

60 %

Totalt

484

56 %

Förvaltning

Medellön		
Vid årets slut 2014 uppgick den genomsnittliga lönen till
26.666 kr. Detta är en ökning med 804 kr, 3,1 procent, jämfört med 2013.
Den totala medellönen för kvinnor ökade med 724 kr
från föregående år, motsvarande 2,8 procent.
Motsvarande ökning för männen var 974 kr, det vill säga
3,5 procent. Kvinnornas medellön är 2.730 kr lägre än männens vid årets slut, det vill säga kvinnornas medellön utgjorde 90,6 procent av männens medellön. En sänkning med
0,57 procent jämfört med 2013.
Kostnad för sjuklön		
Kostnaderna för sjuklön under 2014 uppgick till 8.089 kkr,
inklusive arbetsgivaravgifter. Detta motsvarar 0,9 procent av
de totala personalkostnaderna.
Procentuellt hade kostnaderna för sjuklön ökat med tretton procent sedan 2013. Förutom kostnaderna för sjuklön
och arbetsgivaravgifter innebär sjukfrånvaro ökade kostna-

-29
30-49
50 Totalt

Tillgänglig
arbetstid

Tot sjukfrånvaro

>60 sjukdagar

Timmar

Timmar

%

%

238 648

9 839

4,12

1 088

11,06

1 009 945

59 836

5,92

25 615

42,81

939 896

70 655

7,52

34 168

48,36

2 188 489

140 330

6,41

60 871

43,38

Sjukfrånvaron steg med 1,35 procent till 6,94 procent för
kvinnorna och för männen steg sjukfrånvaron med 0,21
procent till 4,14 procent. Kvinnor i åldersgruppen 30-49 som
är sjuka mer än 60 dagar står för 43,17 procent jämfört med
männen i samma åldersgrupp, där sjukfrånvaron ligger på
37,73 procent. I sjukfrånvarostatistiken ingår all personal.

Ålder
-29

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro

>60 sjukdagar

>60 sjukdagar

kvinnor

män

kvinnor

män

4,1

4,2

14,26

0

30-49

6,49

3,39

43,17

37,73

50 -

8,11

4,91

49,33

41,37

Totalt

6,94

4,14

44,48

35,41

Arbetsskador och tillbud		
Åstorps kommun lämnade 58 anmälningar om arbetsskador
till Försäkringskassan under 2014. Det är 24 färre än 2013.
De anmälda arbetsskadorna fördelar sig med 55 procent p
g a fysisk skada eller fysisk överbelastning, (52 procent 2013),
23 procent p g a hot o våld/ kränkningar med även fysisk
skada till följd, (31 procent 2013). 17 procent p g a fallolyckor
(11 procent 2013) och 5 procent p g a färdolycksfall (6 procent 2013).
Under 2014 inkom 73 rapporter om tillbud. Antalet är
23 färre än 2013. Tillbudsrapporteringen är ett viktigt inslag
i det förebyggande arbetet och syftet med rapporteringen är
att förhindra att faktiska olyckor sker.
Ca 70 procent av de rapporterade tillbuden under 2014
handlade om situationer med våld eller hot om våld samt
kränkningar, (76 procent 2013). Detta indikerar att hot och
våld/kränkningar fortfarande är en av de största arbetsmiljöriskerna i Åstorps kommun.

Förvaltningsberättelse
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Summering 2014
Personalenheten
Den medarbetarundersökning som gjordes 2013 visade
på lägre värden när det gäller konflikthantering, kommunikation samt antal medarbetarsamtal. Utbildningar i
konflikthantering har genomförts för samtliga chefer. En
utveckling av en ny kommunikationsstrategi håller på att
arbetas fram. Ett projekt kring en ny mall för medarbetarsamtal pågår.

allmänheten fortsatte även under 2014.

Nio ledarseminarier har genomförts för samtliga chefer
i kommunen. Ämnena har bl.a. varit omvärldsbevakning,
ledarskap, kommunövergripande frågor m.m.

Lönerevisionen kunde genomföras utan större bekymmer trots att det under en tid fanns ett hot om strejk.

Även detta år har kommunen haft sommarjobbande
ungdomar inom vaktmästeri, barnomsorg, vård och gata/
park.
Till detta kommer ”Musik i centrum”, MIC, där sex ungdomar fick arbeta med att skapa musik och uppträda för

Samverkan med de fackliga organisationerna har fortsatt
att utvecklas under året.
Två kommunövergripande introduktionsdagar för
nyanställda medarbetare har genomförts med totalt 85
deltagare.

Förarbetet inför projektet önskad sysselsättningsgrad
påbörjades.
Ca 140 lediga arbeten i kommunen har publicerats på
kommunens rekryteringssida ”Offentliga jobb”.
Av de avslutade rehabiliteringsärendena återgår 74% helt
i ordinarie arbete.

(t.v.) Personalklubben - för medarbetare, av medarbetare
Som anställd i Åstorps kommun har du förmånen att delta i
Personalklubbens olika aktiviteter. Klubben består av 5 anställda
som engagerar sig i att öka trivseln och gemenskapen bland våra
1300 anställda genom att arrangera roliga och nyttiga aktiviteter.
Personalklubben gör att det blir ännu roligare att jobba i Åstorps kommun.
Foto och redigering: Michael Svensson / Åstorps kommun
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Räkenskaper

Resultaträkning
Tusentals kronor

Not

Koncernen
2014

Koncernen
2013

Kommunen
2014

Kommunen
2013

Verksamhetens intäkter

1

175.201

158.697

143.084

132.018

Jämförelsestörande poster

2

-

10.615

-

10.615

Verksamhetens kostnader

3

-803.747

-767.965

-818.423

-779.948

Avskrivningar

4

-49.535

-27.372

-16.232

-14.319

-678.081

-626.025

-691.571

-651.634

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter

5

485.996

471.756

485.996

471.756

Generella statsbidrag och utjämning

6

228.348

225.508

228.348

225.508

714.344

697.264

714.344

697.264

36.263

71.239

22.773

45.630

Skattenetto
RESULTAT EFTER SKATTENETTO
Finansiella intäkter

7

1.595

2.140

10.390

13.057

Finansiella kostnader

8

-12.240

-18.302

-9.570

-15.585

Jämförelsestörande poster

9

Finansnetto
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER
Kostnader bullervallar och deponi
ÅRETS RESULTAT

-

-9.840

-

-9.840

-10.645

-26.002

820

-12.368

25.618

45.237

23.593

33.262

-536

-176

-536

-176

25.082

45.061

23.057

33.086

0

0

Balanskravsresultat
Ingående balanskravsresultat
Årets resultat enligt ovan

23.057

33.086

BALANSKRAVSRESULTAT FÖRE JUSTERING

23.057

33.086

-239

-736

Räkenskaper

Tillägg för realisationsvinster enligt undantag
Tillägg för orealiserade förluster i värdepapper

-

63

536

176

Avsättning åtgärder park Hyllinge

-

-600

Återläggning åtgärder park Hyllinge

-

600

23.354

32.589

0

0

Återläggning extraordinär kostnad

Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Avgår medel till resultatutjämningsreserv
Tillägg medel till resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat
Balanskravsresultat från tidigare år
Summa balanskravsresultat
Balanskravsresultat att reglera
Summa balanskravsresultat

0

0

23.354

32.589

0

0

23.354

32.589

0

0

23.354

32.589

Räkenskaper

Balansräkning
TILLGÅNGAR
Tusentals kronor

Not

Koncernen
2014

Koncernen
2013

Kommunen
2014

Kommunen
2013

495

530

495

530

495

530

495

530

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade kostnader för FoU och
liknande

10

Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska
anläggningar

11

768.267

728.122

186.016

147.134

Maskiner och inventarier

12

75.465

56.155

60.534

39.703

Pågående nyanläggningar

13

53.892

37.336

50.320

26.696

897.624

821.613

296.870

213.533

40.023

40.023

Summa materiella
anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar i dotterföretag

14

0

0

Andra aktier och andelar

15

2.638

3.138

2.638

2.638

Långfristiga fordringar på dotterföretag

16

0

0

351.322

357.491

535

535

535

535

2.200

3.859

2.200

2.200

5.373

7.532

396.718

402.887

903.492

829.675

694.083

616.950

15.529

22.540

15.529

22.540

15.529

22.540

15.529

22.540

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

508

485

82

95

Exploateringsmark

19

29.314

25.939

29.314

25.939

Fordringar på dotterföretag

20

0

0

8.745

13.280

Övriga kortfristiga fordringar

21

38.247

36.994

37.462

32.874

15.068

17.666

36.226

36.064

15.524

14.807

15.524

14.807

73.049

92.662

28.594

39.678

171.710

188.553

155.947

162.737

1.090.731

1.040.768

865.559

802.227

Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

22
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Balansräkning, fortsättning
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Tusentals kronor

Not

Koncernen
2014

Koncernen
2013

Kommunen
2014

Kommunen
2013

Eget kapital
Eget kapital

23

264.110

239.029

281.775

258.718

därav årets resultat

23

25.082

45.062

23.057

33.086

därav resultatutjämningsreserv

23

0

0

0

0

därav övrigt eget kapital

23

239.028

193.967

258.718

225.632

264.110

239.029

281.775

258.718

Summa eget kapital
Avsättningar
Pensioner intjänade före 1998

24

131.020

137.187

131.020

137.187

Pensioner intjänade fr.o.m. 1998

25

3.947

4.099

3.947

4.099

Övriga avsättningar

26

Summa avsättningar

6.540

24.500

0

24.500

141.507

165.786

134.967

165.786

Skulder
Långfristiga skulder
Anläggningslån

27

497.606

451.948

260.079

214.079

Övriga långfristiga skulder

27

30.152

21.620

30.152

21.620

527.758

473.568

290.231

235.699

0

0

11.055

2.500

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till dotterföretag

28

Checkräkningskredit

29

0

0

0

0

Övriga kortfristiga skulder

30

14.912

16.848

11.529

11.284

Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

31

108.510

100.804

102.703

93.725

33.934

44.733

33.299

34.515

Summa kortfristiga skulder

157.356

162.385

158.586

142.024

Summa skulder

685.114

635.953

448.817

377.723

1.090.731

1.040.768

865.559

802.227

Leverantörsskulder

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

3.660

3.660

Inga

Inga

Borgens- och övriga ansvarsförbindelser

32

35.642

35.847

35.510

35.718

Borgen till helägt dotterbolag

33

236.421

236.421

236.421

236.421

Kommuninvest i Sverige AB

34

-

-

-

-

Visstidspension

35

1.699

2.841

1.699

2.841

Soliditet exklusive pensionsskuld före 1998

36,23%

35,87%

47,69%

49,35%

Soliditet inklusive pensionsskuld före 1998

24,21%

22,79%

32,55%

32,25%

Soliditet

Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 33, sid 43.
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Kassaflödesanalys
Koncernen
2014

Koncernen
2013

Kommunen
2014

Kommunen
2013

Årets resultat

25.082

45.061

23.057

33.086

Justering för av- och nedskrivningar

49.535

27.372

16.232

14.319

-274

-736

-239

-736

Tusentals kronor

Not

Den löpande verksamheten

Justering för realisationsresultat
Förändring pensionsskuld

36

-6.319

4.823

-6.319

4.823

Förändring övriga avsättningar

37

-25.993

6.661

-24.500

6.000

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

38

0

21

1

22

Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

42.031

83.202

8.232

57.514

Ökning förråd, lager och exploateringsmark

-3.398

0

-3.362

0

Minskning förråd, lager och exploateringsmark

0

400

0

398

Ökning kortfristiga fordringar

0

0

-932

0

Minskning kortfristiga fordringar

225

8.776

0

8.530

0

29.123

16.562

21.821

Minskning kortfristiga skulder

-5.026

0

0

0

VERKSAMHETSNETTO

33.832

121.501

20.500

88.263

-71

-530

-71

-530

-116.028

-62.384

-99.929

-46.296

7.100

0

7.100

0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

704

1.011

704

1.011

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

0

-500

0

0

Ökning kortfristiga skulder

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar
Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
INVESTERINGSNETTO

500

0

0

0

-107.795

-62.403

-92.196

-45.815

0

0

-2.500

0

Finansieringsverksamheten
Utlåning
Återbetald utlåning
Långfristig upplåning
Återbetald utlåning
Ökning långfristiga fordringar

0

0

8.669

244.965

46.000

236.079

46.000

0

-342

-276.421

0

-276.421

0

-2.262

0

-7.139

Minskning långfristiga fordringar

7.259

0

7.011

0

Ökning långfristiga skulder

1.432

835

1.432

835

Minskning långfristiga skulder

0

0

0

0

54.349

-41.769

60.612

-37.760

-19.614

17.329

-11.084

4.688

Likvida medel vid årets början

92.662

75.333

39.678

34.990

Likvida medel vid årets slut

73.048

92.662

28.594

39.678

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

-494.000

151.955

120.499

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

-453.658

143.286

151.955

FINANSIERINGSNETTO
ÅRETS KASSAFLÖDE

Räntebärande nettotillgång/skuld
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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.
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 intjänats
före år 1998 inte tas upp som skuld eller avsättning. Från
och med 2007 avviker kommunen från detta genom
att redovisa samtliga pensionsförpliktelser som skuld i
balansräkningen. Det övergripande syftet är att ge en mer
rättvisande bild av kommunens ekonomiska ställning, i
enlighet med 2 kap. 3 § årsredovisningslagen.
Enligt RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar 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 2014 års redovisning. De leasingavtal som kommunen
har är samtliga klassificerade som operationella leasing-

avtal. Ett arbete har påbörjats under 2014 i syfte att lokalisera och klassificera kommunens samtliga hyres- och
leasingavtal. Arbetet kommer att fortgå under år 2015.

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen omfattar Åstorps
kommun och de företag/organisationer vilka kommunen
har ett bestämmande inflytande 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 bestämmande 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. Under år 2014
har BUTAB tillkommit och ingår i kommunkoncernens
sammansättning.
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.
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, 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 43.

Förändrade redovisningsprinciper
Från och med år 2014 redovisar kommunen investeringar i IT- och verksamhetssystem som immateriella
anläggningstillgångar. Jämförelsetalen för föregående år
har omräknats enligt den nya principen.
Årsredovisningen för dotterbolagskoncernen har
från och med 2014 upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). Detta innebär en
förändring jämfört med tidigare redovisning av materiella
anläggningstillgångar i dotterbolagskoncernen.

Räkenskaper

Nedskrivningar
Alla anläggningar måste ge en marknadsmässig avkastning
för att det inte ska krävas nedskrivning. En extern värdering
av fastigheterna i BFAB har gjorts under år 2013, vilken tillsammans med intern information varit till grund för gjord
bedömning om nedskrivningsbehov per 2014-12-31. Baserat
på gjord bedömning har en nedskrivning verkställts för tre
fastigheter i BFAB till en total kostnad uppgående kostnad
till 10,6 Mkr.

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. Likaledes har viss til�lämpning 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 berörd tekniska
medarbetare och ekonom. Härifrån indelas om- respektive
nybyggnationen in i de definierade komponenterna.

Underhåll
I samband med införandet av K3 redovisningsregelverket
inbegrips samtliga åtgärder på fastigheter överskridande
ett gränsbelopp om 100 kkr som anläggningstillgångar och
således aktiverbara komponenter som ej direkt belastar
resultatet. Detta medför att underhållskostnaderna minskat
märkbart till fördel för aktiverbara tillgångar.

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. Efter
bokslutets upprättande har SKL publicerat en nyprognos
i februari år 2015 som pekar på ett utfall som avviker från
tidigare prognos med -0,6 Mkr.

Övriga intäkter
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas upp som en
förutbetald intäkt och redovisas bland långsiktiga skulder
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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).

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 (1,5% per år). Bostadsfastigheter skrivs av på 100 år.
För tillgångar med märkbara identifierbara komponenter har komponentavskrivning tillämpats. Ett arbete har
påbörjats under år 2014 i syfte att utforma en vägledning i
hur komponentavskrivning ska tillämpas i kommunen inom
framförallt den tekniska verksamheten. Arbetet kommer att
fortgå under år 2015.

Avskrivningsmetod
Linjär avskrivning tillämpas, dvs. lika stora belopp varje år.
Till grund för avskrivning ligger ursprungligt anskaffningsvärde. Avskrivning påbörjas året efter färdigställande.

Nedskrivning
Tidigare gjorda nedskrivningar i kommunen har prövats
i enlighet med RKR 19. Prövning visar att redovisat värde
överensstämmer med nettoförsäljningsvärdet.
Återvinningsvärden har tagits fram för tre fastigheter i dotterbolagskoncernen.

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

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. 22.200 kr för år 2014 och gäller som gemensam
gräns för materiella- och immateriella tillgångar.
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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
korrigering är gjord av tidigare tillgångsfört medfinansieringsbidrag utifrån 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 områden
där exploatering har påbörjats 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.

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 1.654 kkr exklusive löneskatt.

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

Kommunen

2014

2013

2014

2013

24 899

16 481

24 899

16 481

Övriga bidrag

32 252

29 222

32 252

29 222

Konsumtionsavgifter

23 492

22 158

24 680

23 739
10 063

Barnomsorgsavgifter

10 613

10 063

10 613

Äldreomsorgsavgifter

4 024

4 136

4 024

4 136

Övriga avgifter

4 406

4 854

4 492

4 985

Hyror och arrenden

39 588

42 402

11 273

13 308

Försäljning av verksamhet och
entreprenad

21 855

11 245

21 929

11 367

Realisationsvinster exploatering
Övriga intäkter
Summa

0

10 272

0

10 272

14 072

7 864

8 922

8 445

175 201

158 697

143 084

132 018

2. Jämförelsestörande poster
Koncernen
Tusentals kronor

Kommunen

2014

2013

2014

2013

Återbetalning avtalsförsäkringspremier, år 2005 och 2006

0

10 615

0

10 615

Summa

0

10 615

0

10 615

Under år 2013 erhöll kommunen återbetalning av medel
för åren 2005 och 2006 gällande avtalsgruppsjukförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring uppgående till 10.615
kkr.
3. Verksamhetens kostnader
Koncernen
Tusentals kronor
Personalkostnader

Kommunen

2014

2013

2014

2013

-498 806

-466 589

-488 006

-456 096

Interkommunala ersättningar

-52 215

-52 864

-52 215

-52 864

Köp övrig pedagogisk verksamhet

-45 350

-39 197

-45 350

-39 197

Köp extern vård och omsorg samt
färdtjänst

-24 495

-23 895

-24 495

-23 895

Köp övrig huvudverksamhet

-23 244

-20 834

-23 244

-20 834

Lokalkostnader inklusive
underhåll

-53 471

-51 704

-82 542

-82 387

Bidrag och transfereringar

-26 386

-28 468

-26 386

-28 468

Material och förbrukningsartiklar

-27 436

-36 353

-30 065

-31 533

Konsultkostnader, övriga främmande tjänster

-11 914

-12 748

-12 208

-11 842

Övrigt

-40 430

-35 313

-33 912

-32 832

Summa

-803 747

-767 965

-818 423

-779 948
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4. Avskrivningar

8. Finansiella kostnader
Koncernen

Koncernen

Kommunen

Tusentals kronor

2014

2013

2014

2013

Avskrivningar Åstorps kommun,
immateriella anläggningstillgångar

-106

0

-106

0

Avskrivningar Åstorps kommun,
byggnader/anläggningstillgångar

-5 805

-5 207

-5 805

-5 207

Avskrivningar Åstorps kommun,
maskiner/inventarier

-10 321

-8 728

-10 321

-8 728

Avskrivningar BFAB-koncernen,
byggnader/anläggningstillgångar

-21 525

-11 700

0

0

Avskrivningar BFAB-koncernen,
maskiner/inventarier

-2 339

-2 472

0

0

Nedskrivningar
Återföring övervärde koncernförvärv
Summa

-10 558

-384

0

-384

1 119

1 119

0

0

-49 535

-27 372

-16 232

-14 319

5. Skatteintäkter
Koncernen
Tusentals kronor

Kommunen

2014

2013

2014

2013

Preliminära kommunalskattemedel

487 505

475 009

487 505

475 009

Slutavräkning 2014, prognos

104

0

104

0

Slutavräkning 2013, prognos

0

355

0

355

Slutavräkning 2013, slutlig

-1 613

0

-1 613

0

Slutavräkning 2012, slutlig

0

-3 608

0

-3 608

485 996

471 756

485 996

471 756

Summa

6. Generella statsbidrag och utjämning
Kommunen
2013

2014

2013

Kommunal fastighetsavgift

26 076

25 773

26 076

25 773

Inkomstutjämningsbidrag

190 397

188 059

190 397

188 059

Kostandsutjämningsbidrag

12 097

20 851

12 097

20 851

3 456

6 739

3 456

6 739

0

0

0

0

Strukturbidrag

1 549

0

1 549

0

Införandebidrag

7 598

0

7 598

0

Utjämningsavgift LSS

-12 825

-15 914

-12 825

-15 914

Summa

228 348

225 508

228 348

225 508

Regleringsavgift

7. Finansiella intäkter
Koncernen
Tusentals kronor

Kommunen

2014

2013

2014

2013

0

0

6 047

11 351

Bankräntor

535

858

345

461

Övriga ränteintäkter

139

416

60

379

Ränteintäkter kapitalförvaltning

706

464

706

464

0

0

3 000

0

Ränteintäkter utlämnade lån

Utdelning från dotterbolag
Övriga finansiella intäkter
Summa

215

402

232

402

1 595

2 140

10 390

13 057

Kommunen

2014

2013

2014

2013

Räntekostnader långfristiga
krediter

-7 108

-13 307

-7 438

-10 883

Finansiella kostnader förändring
pensionsskuld

-1 650

-4 473

-1 650

-4 473

Övriga finansiella kostnader

-3 482

-522

-482

-229

-12 240

-18 302

-9 570

-15 585

Summa

9. Jämförelsestörande poster
Koncernen

Kommunen

Tusentals kronor

2014

2013

2014

2013

Realisationsvinst
kapitalförvaltning

0

0

0

0

Sänkning RIPS-ränta i
pensionsskuldberäkning

0

-9 840

0

-9 840

Summa

0

-9 840

0

-9 840

Under år 2013 sänktes diskonteringsräntan (rips-räntan) i pensionsskuldsberäkningen, vilket ökade kommunens pensionsskuld
med 9.840 kkr.
10. Immateriella anläggningstillgångar
Koncernen
Tusentals kronor

2014

Kommunen
2013

2014

2013

530

0

530

0

71

530

71

530

Ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Summa

2014

Regleringsbidrag

Tusentals kronor

Årets försäljningar

Koncernen
Tusentals kronor

sid 39

0

0

0

0

601

530

601

530

0

0

0

0
0

Ackumulerade avskrivningar
enligt plan
Ingående avskrivningar
Årets försäljningar

0

0

0

Årets avskrivningar

-106

0

-106

0

Summa

-106

0

-106

0

495

530

495

530

Planenligt restvärde vid årets slut

sid 40

Räkenskaper

11. Mark, byggnader & tekniska anläggningar
Koncernen
Tusentals kronor

Kommunen

2014

2013

2014

2013

Ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående anskaffningsvärde

943 996

910 545

232 943

206 887

Omklassificeringar

0

0

0

0

Årets investeringar

68 909

33 456

44 687

26 061

Årets försäljningar

-1 440

-5

0

-5

Summa

1 011 465

943 996

277 630

232 943

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
Tusentals kronor

Koncernen

Kommunen

2014

2013

2014

2013

2

2

2

2
345

Aktier
SKL Kommentus AB

Ackumulerade avskrivningar
enligt plan
Ingående avskrivningar

-206 431

Årets försäljningar

-190 631

-85 809

-80 602

0

0

0

0

Årets avskrivningar

-27 328

-26 362

-5 805

-5 207

Årets nedskrivningar

-10 558
1 119

1 119

0

0

-243 198

-215 832

-91 614

-85 809

Eliminering internvinst
Summa
Planenligt restvärde vid årets slut

768 267

728 122

186 016

147 134

Nordvästra Skånes Renhållnings AB

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

22

22

22

22

630

630

630

630

0

500

0

0

652

1 152

652

652

Andelar
Kvidinge Folkets Hus
Kommuninvest
Björnekulla Utvecklings AB
Summa

I samband med försäljning av verksamhetsfastighet till BFAB 19971998 har en intervinst uppkommit vilken elimineras över fastigheternas bedömda nyttjandeperioder. Utöver detta ingår eliminering
av realisationsförluster på 2.235 kkr som uppstått i samband med
koncerninterna fastighetsöverlåtelser 2001 och 2006.
12. Maskiner och inventarier
Koncernen
Tusentals kronor

2014

Kommunen
2013

2014

2013

201 174

188 252

162 260

150 576

Omklassificeringar

0

-530

0

-530

Årets investeringar

32 864

14 555

31 618

13 317

Årets försäljningar

-1 644

-1 103

-580

-1 103

Summa

232 394

201 174

193 298

162 260

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

-144 305

-133 936

-122 557

-113 946

-714
750

-330

0

-330

831

114

831

-12 660

-11 200

-10 321

-8 728

0

-384

0

-384

-156 929

-145 019

-132 764

-122 557

75 465

56 155

60 534

39 703

13. Pågående nyanläggningar
Koncernen
Tusentals kronor

Kommunen

2014

2013

2014

2013

Ingående anskaffningsvärde

37 336

22 830

26 696

19 268

Påbörjade under året

46 766

31 536

43 194

21 744

Avslutade under året

-30 210

-17 030

-19 570

-14 316

Utrangeringar
Summa

Kommunen

2014

2013

2014

2013

Björnekulla Fastighets AB

0

0

215 117

220 457

AB Kvidingebyggen

0

0

131 459

134 450

Björnekulla IT AB

0

0

4 746

2 584

Summa

0

0

351 322

357 491

17. Övriga långfristiga fordringar
Koncernen

0

0

0

0

53 892

37 336

50 320

26 696

Kommunen

Tusentals kronor

2014

2013

2014

2013

Förlagslån Kommuninvest ekonomisk
förening

2 200

2 200

2 200

2 200

0

1 659

0

0

2 200

3 859

2 200

2 200

Uppskjuten skattefordran

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar

Koncernen
Tusentals kronor

Samtliga fordringar på dotterföretag enligt ovan är räntebärande.

Ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående anskaffningsvärde

16. Långfristiga fordringar på dotterföretag

Summa

18. Bidrag till statlig infrastruktur
Koncernen
Tusentals kronor

2014

Kommunen

2013

2014

2013

Ackumulerat bidrag till statlig infrastruktur
Ingående bidrag till statlig infrastruktur

24 500

18 500

24 500

18 500

Bidrag till statlig infrastruktur, Trafikverket korrigering

-6 854

6 000

-6 854

6 000

Summa

17 646

24 500

17 646

24 500

-1 960

-740

-1 960

-740

Ackumulerad upplösning
Ingående ackumulerad upplösning

-157

-1 220

-157

-1 220

Summa

Årets upplösning med 1/25

-2 117

-1 960

-2 117

-1 960

Bidrag till statlig infrastruktur

15 529

22 540

15 529

22 540

Räkenskaper

19. Förråd och exploateringsmark
Förråd är värderad 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

2014

2013

2014

2013

193 967

258 718

225 632

25 082

45 062

23 057

33 086

0

0

0

0

Justering avrundning
Summa

Kommunen

239 028

Resultatutjämningsreserv

varav pensionsreservering

20. Kortfristiga fordringar på dotterföretag
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0

0

0

0

264 110

239 029

281 775

258 718

42 000

42 000

42 000

42 000
2013

Tusentals kronor

2014

2013

2014

2014

2013

2014

2013

övervärde fastighetsförvärv BFAB

-85 039

-86 158

0

0

Björnekulla Fastighets AB

0

0

5 362

8 533

realisationsförlust koncernförvärv

2 235

2 235

0

0

AB Kvidingebyggen

0

0

3 045

4 469

Björnekulla IT AB

0

0

338

278

Summa

0

0

8 745

13 280

Tusentals kronor

Fordringar på dotterbolag består av kortfristig del av utlåning
8.669 kkr samt 76 kkr kundfordringar. Kundfordringarna är icke
räntebärande.
21. Övriga kortfristiga fordringar
Koncernen
Tusentals kronor
Kundfordringar inklusive
värdereglering
Moms

2014

Kommunen

2013

2014

11 161

7 668

2013

10 808

7 134

6 050

13 086

5 618

10 015

17 917

12 876

17 917

12 708

359

312

359

312

Övrigt

2 760

3 052

2 760

2 705

Summa

38 247

36 994

37 462

32 874

Avräkning skattemyndigheten
Statsbidragsfordringar

För kundfordringar görs individuell prövning av utestående fordrans värde. Förlustreservering görs för fordringar som kan befaras
osäkra.
22. Kortfristiga placeringar
Koncernen
Tusentals kronor

För år 2014 föreslås ingen avsättning till resultatutjämningsreserven.
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.

24. Pensioner intjänade före 1998
Koncernen
Tusentals kronor

2013

2014

2013

137 187

133 214

137 187

133 214

0

0

0

0

-6 314

-6 646

-6 314

-6 646

1 307

3 551

1 307

3 551

Sänkning av diskonteringsränta

0

7 803

0

7 803

Ändringar av försäkringstekniska
grunder

0

0

0

0

-1 011

0

-1 011

0

1 055

-1 511

1 055

-1 511

Ingående avsättning inklusive särskild löneskatt
Förpliktelsen minskad genom
försäkring
Pensionsutbetalningar
Ränte- och basbeloppuppräkningar

Kommunen

Kommunen

2014

2014

2013

2014

2013

14 973

14 800

14 973

14 800

-64

-64

-64

-64

64

0

64

0

14 973

14 736

14 973

14 736

Förändring av löneskatt, 24,26%

-1 204

776

-1 204

776

551

71

551

71

Summa

15 524

14 807

15 524

14 807

Utgående avsättning inklusive
särskild lönseksatt

131 020

137 187

131 020

137 187

Markndadsvärde portfölj exkl
upplupen kupongränta

16 368

14 736

16 368

14 736

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

Anskaffningsvärden obligationsportfölj
Ackumulerad nedskrivning
Återförd nedskrivning
Anskaffningsvärde efter nedskrivning
Medel som ännu ej placerats

Bromsen
Övrigt

Aktualiseringsgrad

Utgående överskottsmedel uppgår per 2014-12-31 till 0 kkr.
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25. Pensioner intjänade fr.o.m. 1998
Koncernen
Tusentals kronor
Ingående avsättning inklusive särskild löneskatt

2014

Kommunen

2013

2014

Marknadsvärden ränteswappar

4 099

3 249

4 099

3 249

0

0

0

0

-142

-275

-142

-275

0

50

0

50

21

49

21

49

Sänkning av diskonteringsräntan

0

116

0

116

Ändringar av försäkringstekniska
grunder

0

0

0

0

Förpliktelsen minskad genom
försäkring
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppuppräkningar

Ålderspension

21

827

21

827

0

0

0

0

Övrigt

-22

-82

-22

-82

Förändring av löneskatt, 24,26%

-30

165

-30

165

Utgående avsättning inklusive
särskild lönseksatt

3 947

4 099

3 947

4 099

Aktualiseringsgrad

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

Pension till efterlevande

Koncernen

2013
Tusentals kronor
Säkrad låneskuld
Marknadsvärde ränteswappar

Kommunen

2014

2013

2014

2013

96 000
-12 978

96 000

96 000

96 000

-9 341

-12 978

-9 341

28. Kortfristiga skulder till dotterföretag
Koncernen
Tusentals kronor

2014

Kommunen
2013

2014

2013
2 180

Björnekulla Fastighets AB

0

0

10 292

AB Kvidingebyggen

0

0

391

49

Björnekulla IT AB

0

0

372

271

Summa

0

0

11 055

2 500

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

26. Övriga avsättningar
Koncernen
Tusentals kronor
Bidrag till statlig infrastruktur,
Trafikverket

2014

Kommunen

2013
0

2014

24 500

2013
0

24 500

Skatteskuld

6 540

0

0

0

Summa

6 540

24 500

0

24 500

27. Långfristiga skulder
Koncernen
Tusentals kronor
Anläggningslån
Varav kortfristig del
Delsumma

Kommunen

Tusentals kronor

2014

2013

2014

2013

Ej utnyttjad limit

30 000

30 000

25 000

25 000

Utnyttjad kredit

0

0

0

0

Utnyttjade medel inom kommunkoncern

0

0

0

0

30 000

30 000

25 000

25 000

Summa limit

Åstorps kommunkoncern har s.k. koncernkonto, med kommunen
som huvudkontohavare. Totalt har koncernen en beviljad kredit
med 30.000 kkr. Av denna kan kommunen utnyttja 25.000 kkr och
dotterbolagskoncernen 5.000 kkr. Per 2014-12-31 nyttjade kommunen ej medel från checkkrediten.

Kommunen

30. Övriga kortfristiga skulder

2014

2013

2014

2013

497 948

452 290

260 079

214 079

-342

-342

0

0

Tusentals kronor

2014

2013

2014

2013

497 606

451 948

260 079

214 079

Anställdas skatter

9 518

7 180

6 834

6 521
276

Koncernen

Kommunen

474

447

474

447

Skulder till staten

320

276

320

Långfristig skuld VA-kollektivet

7 990

7545

7 990

7545

Moms

938

5 472

582

911

Skuld investeringsbidrag

7 100

0

7 100

0

Övrigt

4 136

3 920

3 793

3 576

14 588

13 628

14 588

13 628

Summa

14 912

16 848

11 529

11 284

527 758

473 568

290 231

235 699

Donationsfonder

Förskottsbetalda anslutningsavgifter VA
Summa

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

Koncernen
Kommunen

Tusentals kronor

2014

2013

2014

2013

2,15%

3,00%

3,10%

3,26%

1 år

395 500

165 579

159 079

165 579

2-3 år

101 000

284 921

101 000

48 500

3-5 år

1 106

1 448

0

0

Genomsnittlig ränta
Lån som förfaller inom

Kommunen

2014

2013

2014

2013

Upplupna löner

27 595

26 258

27 054

25 730

Avgiftsbestämd ålderpension

16 371

15 323

16 371

15 323

Upplupna sociala avgifter

19 350

18 401

18 955

18 021

5 117

0

5 117

0

Övrigt

40 077

40 822

35 206

34 651

Summa

108 510

100 804

102 703

93 725

Förutbetalda skatteintäkter

Räkenskaper

32. Borgens- & övriga ansvarsförbindelser
Koncernen
Tusentals kronor

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Åstorp kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per
2014-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till
299.065.476.978 kronor och totala tillgångar till 290.729.650.160 kronor.
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 667.248.230 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 648.639. 498 kronor.

Kommunen

2014

2013

2014

2013

Egna hem
SBAB

49

59

49

59

Boverket

0

0

0

0

AB Balken Finans

0

0

0

0

49

59

49

59

Summa

35. Visstidspension

Övriga förpliktelser
Nordvästra Skånes Renhållning
AB, enligt konsortialavtal

24 257

Nordvästra Skånes Renhållning
AB, varav utnyttjat

8 280

8 280

8 280

8 280

Kvidinge Folkets hus (Swedbank)

127

139

127

139

Åstorps Björnboulare (Swedbank)

544

587

544

587

2 253

2 320

2 253

2 320

132

129

0

0

Summa

35 593

35 788

35 461

35 659

Totalt förpliktelser

35 642

35 847

35 510

35 718

Åstorps Ryttarförening (Sparbanken Öresund)
Fastigo

24 333

24 257
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24 333

Koncernen

Kommunen

Tusentals kronor

2014

2013

2014

2013

Ingående visstidspension inklusive särskild löneskatt

2 841

1 850

2 841

1 850

Visstidspension

-919

798

-919

798

Förändring löneskatt, 24,26%

-223

193

-223

193

1 699

2 841

1 699

2 841

Utgående visstidspension
inklusive löneskatt

36. Förändring pensionsskuld

Kommunen redovisar Nordvästra Skånes Renhållnings AB:s förpliktelser efter vad som är garanterat enligt konsortialavtal (24.257 kkr) samt utnyttjad
låneskuld vid årsskifte (8.280 kkr).
En felrättning är gjord avseende kommunens totala borgens- och övriga
ansvarsförbindelser för år 2013. Totalt belopp för kommunen uppgick
per 2013-12-31 till 35.718 kkr, vilket innebär en korrigering med 59 kkr i
minskatt belopp.

Koncernen

Kommunen

Tusentals kronor

2014

2013

2014

2013

Förändring pensionsskuld
fr.o.m. 1998

-152

850

-152

850

Förändring pensionsskuld före
1998

-6 167

3 973

-6 167

3 973

Summa

-6 319

4 823

-6 319

4 823

37. Förändring övriga avsättningar
Koncernen

Kommunen

2014

2013

2014

2013

Ökad avsättning för bidrag till
statlig infrastruktur

0

6 000

0

6 000

Minskad avsättning för bidrag
till statlig infrastruktur

-6 854

0

-6 854

0

Se tabellen nederst på sidan.

Under året utbetalt bidrag till
statlig infrastruktur

-17 646

0

-17 646

0

34. Kommuninvest i Sverige AB

Minskad avsättning för skatter

-1 493

661

0

0

-25 993

6 661

-24 500

6 000

Tusentals kronor

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 2014-12-31 var
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande
borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har
ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande
till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Summa

38. Övriga ej likviditetspåverkande poster
Tusentals kronor

Koncernen

Kommunen

2014

2013

2014

2013

0

21

0

22

Omklassificering anläggning till
exploateringsmark
Avrundning

0

0

1

0

Summa

0

21

1

22

33. Koncerninterna förhållanden
Sammanställning av ekonomiska engagemang totalt på
balansdagen

Ägarandel

Tusentals kronor

Givare

Utdelning

Mottagare

Givare

100%

5.470

Borgen

Mottagare

40.023

Kommunen
Björnekulla Fastighets AB

Ägartillskott

3.000
40.023

Givare

Lån
Mottagare

236.421

3.000

Givare

Mottagare

359.991
236.421

220.457

AB Kvidingebyggen

100%

2.970

134.450

Björnekulla IT AB

100%

2.000

5.084

Björnekulla Utvecklings AB

100%

500

Finansiella händelser under år 2014

Ägarandel

Tusentals kronor

Utdelning
Givare

Kommunen
Björnekulla Fastighets AB

Räntor och borgensavgifter

Mottagare
3.000

100%

3.000

Intäkt

Kostnad

Lån
Givare

6.047

Mottagare

2.500
4.208

AB Kvidingebyggen

100%

1.805

Björnekulla IT AB

100%

34

Björnekulla Utvecklings AB

100%

2.500

sid 44

Räkenskaper

Nämnder och styrelser
Driftsredovisning, kommun
Tusentals kronor

Budget
2014

Utfall
2014

Avvikelse
2014

Avvikelse
2013

Avvikelse
2012

Kommunfullmäktige

-836

-1 017

-181

-201

-135

Valnämnd

-185

-130

55

13

14

Kommunrevision

-819

-935

-116

0

0

Kommunstyrelse

-3 206

-2 670

536

60

117

-56 319

-61 012

-4 693

7 502

-3 191

Räddningsnämnd

-7 478

-7 297

181

-127

-138

Bygg- och miljönämnd

-4 073

-5 858

-1 785

-1 425

-327

Bildningsnämnd

-399 474

-398 027

1 447

348

998

Socialnämnd

-217 147

-216 973

174

-4 421

-2 667

Finansiering

691 689

717 512

25 823

19 498

29 620

0

-536

-536

-176

-6 422

2 152

23 057

20 905

21 071

17 869

Avvikelse
2014

Avvikelse
2013

Avvikelse
2012

Kommunstyrelseförvaltning

Extraordinära poster
TOTALT

Investeringsredovisning, kommun
Tusentals kronor

Budget
2014

Utfall
2014

Kommunstyrelse (KS)

-30 585

-22 292

8 293

28 085

10 100

Kommunstyrelseförvaltning (KSF)

-70 166

-54 579

15 587

27 399

33 555

-4 463

-9 993

-5 530

176

1

-40

-34

6

-3

0

Bildningsnämnd (BIN)

-9 511

-7 976

1 535

534

240

Socialnämnd (SON)

-2 066

-1 401

665

1 266

130

0

0

0

0

0

-116 831

-96 275

20 556

57 457

44 026

Räddningsnämnd (RTJ)
Bygg- och miljönämnd (BMN)

Finansiering
TOTALT

Räkenskaper

Nedan listas större investeringsobjekt under året.
Med detta förstås enskilda objekt där utfall och/
eller budget överskridit 1.000 kkr.
Tusentals kronor
Markförvärv (KS)

Budget
2014

Utfall
2014

Avvikelse
2014

-5 500

-3 000

2 500

0

-2 344

-2 344

Utbyggnad södra industriområdet (KSF)

-10 525

-1 753

8 772

Tågstopp Kvidinge (KS)

-17 985

-9 392

8 593

Haganäs nya tomter (KSF)

-4 884

-2 319

2 565

Exploatering Kvidinge norr

1 225

0

-1 225

-7 100

-9 900

-2 800

4 410

-2 336

-6 746

Sanering av avloppsnätet (KSF)

-9 674

-3 882

5 792

Reningsverk och pumpstationer (KSF)

-4 295

-2 061

2 234

Reningsverk (KSF)

-3 300

0

3 300

Vattenverk (KSF)

-2 050

-1 070

980

Skalskydd VA-verk Åstorp (KSF)

-1 100

-395

705

-14 500

-3 329

11 171

-1 600

-1 600

0

-10 707

-24 209

-13 502

Miljöförbättring Storgatan Kvidinge (KSF)

-3 953

-3 460

493

IT-investeringar (KSF)

-2 184

-1 639

545

Digitala verktyg (BIN)

-2 113

-1 700

413

Tankbil Klippan (RTJ)

-3 837

-3 305

531

0

-6 062

-6 062

Flintstensvägen (KSF)

Inventarier centralköket (KS)
Bro kamelryggen (KSF)

Utvidgning södra industriområdet (KSF)
Omledning dagvattenledning södra industriområdet (KSF)
Kärreberga stugby avlopp (KSF)

Övertagande anläggningar från Klippan (RTJ)

Nämnder och styrelser

Viktigare investeringsobjekt, kommun

sid 45
29
39

Särredovisning av VA-verksamheten

sid 46
28

Räkenskaper

Foto: NSVA

Särredovisning av VA-verksamhet
Redovisning av VA-verksamhet

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) sköter driften och förvaltning av kommunens VA-anläggningar. Ägandet av anläggningarna ligger dock fortfarande kvar i kommunen.
Till NSVA har under tiden 2014-01-01--2014-12-31 betalats 17 Mkr avseende direkta och indirekta kostnader inom driftsverksamheten. Totala investeringar i VA-anläggningar utförda av NSVA uppgår till 34 Mkr.

Resultaträkning (kkr)

Brukningsavgifter
Amnläggningsavgifter

Utfall
2013
24 021

Utfall
2014

Budget
2014

25 125

Budgetavvikelse

25 120

-5

713

1 692

2 300

608

-535

-1 269

-1 725

-456

Periodisering tidigare års anläggningsavgifter

299

309

212

-97

Övriga intäkter

310

84

0

-84

24 808

25 941

25 907

-34

845

887

0

886

VERKSAMHETENS INTÄKTER

25 653

26 828

25 907

-921

Periodisering årets anläggningsavgifter

Summa externa intäkter
Interna intäkter

Externa kostnader

-17 967

-19 255

-19 161

94

Interna kostnader

-2 296

-1 180

-1 220

-40

Avskrivningar

-2 753

-3 366

-3 426

-60

-23 016

-23 801

-23 807

-6

2 637

3 027

2 100

-927

233

237

0

-237

-2 288

-2 819

-2 100

719

582

445

0

-445

VERKSAMHETENS KOSTNAD
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
ÅRETS RESULTAT

Räkenskaper

Balansräkning (kkr)

Utfall
2013

Interna poster

Utfall
2014

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

90 826

90 742

Maskiner och inventarier

401

314

Pågående nyanläggningar

5 037

38 894

96 264

129 950

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

0

0

Övriga omsättningstillgångar

24 719

25 966

Summa omsättningstillgångar

24 719

25 966

120 983

155 916

SUMMA TILLGÅNGAR

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 till sin helhet av brukningsavgifter. Intäkterna har ökat under 2014 beroende företrädesvis
på ändrad verksamhet hos större brukare. Interna kostnader
är avseende 2014, lägre än föregående år med anledning av att
NSVA övertagit än fler driftskostnader som således redovisas
som externa kostnader. Kvarstående interna kostnader framgår av nedanstående tabell:

Koncessionsavgift gata

Eget kapital

Andel Geosecma

Årets resultat
Summa eget kapital

6 963

7 545

582

445

7 545

7 990

Skulder
129 950

0

0

13 628

14 587

109 892

144 537

Investeringsfond
Förskottsbetalda intäkter från anläggningsavgifter
Summa långfristiga skulder

1 000

40

0

Andel Metria

431

0

Kravverksamhet, inkasso

109

109

Porto fakturor

61

61

Avgifter för autogiro

10

10

645

0

Summa interna kostnader
96 264

Utfall
2014

1 000

Underhållsarbete

Långfristiga skulder
Lån från Åstorps kommun

Utfall
2013

Interna kostnader (kkr)

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Balanserat resultat

sid 47

2 296

1 180

Larm och bevakning

0

0

Städning

0

0

1 651

1 651

Summa interna kostnader

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

3 546

3 389

Summa kortfristiga skulder

3 546

3 389

SUMMA SKULDER

113 438

147 926

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

120 983

155 916

Gemensamma nyckeltal med kommuner
i Nordvästra Skåne (kkr)
Drifts- och underhållskostnad för:

Utfall
2013

Utfall
2014

2,80

2,30

produktion av dricksvatten (kr/levererad m3)

2,83

3,25

behandling av avloppsvatten (kr/behandlad m3)

5,51

4,41

distrubition av dricksvatten (kr/behandlad m3)

32,30

23,40

distrubition av dricksvatten (kr/m vattenledning)

2,00

2,29

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

23,11

24,83

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

12,10

12,74

24,29 %

27,27 %

21,53%

21,50%

Svinn
Svinn

Siffrorna till nyckeltalen är framtagna ur nytt system och nyckeltalen

från 2013 har räknats om efter nya uppgifter från det nya systemet.

Kostnaderna fördelas på följande grunder:
Kravverksamhet,
inkasso:

Bedömd tidsåtgång enligt schablon

Porto:

Andel av utskickade fakturor enligt
schablon.

Andel Geosecma baseras på nyttjande av moduler och Metria
på uppskattat nyttjande baserat på timtal. Underhållsarbete
avser köp av tjänster som är utförda av en annan verksamhet inom kommunen. Koncessionsavgiften avser ersättning
till gatuverksamheten för nyttjande av kommunens mark för
ledningsnät. 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. 75% av anläggningsavgifterna periodiseras
över 50 år för att matcha avskrivningar på ledningsnätet.
VA-verksamheten innehar per 2014-12-31 en skuld till VAkollektivet om 8 Mkr. Dessa medel kommer att behövas till
kapitalkostnader i samband med framtida behov av investeringar i bl.a. reningsverk.
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Verksamheter

Kommunfullmäktige
Årets händelser

Kommunfullmäktige

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 det gångna året
har kommunfullmäktige hållit totalt 13 sammanträden. Kommunfullmäktiges sammanträden har ägt
rum i Kulturhuset Björnen. Kommunfullmäktiges
presidium bestod av Per-Arne Håkansson (S) som
ordförande, Anders Wilhelmsson (S) som 1:e vice
ordförande samt Nils-Göran Nilsson som 2:e vice
ordförande fram till och med den 20 oktober 2014.
Då valdes ett nytt presidium bestående av Per-Arne
Håkansson (S) som ordförande, Anders Larsson (S)
som vice ordförande samt Henrik Fridlund (SD)
som 2:e vice ordförande.

Årets viktigaste händelser
Kommunfullmäktige har under 2014 slutbehandlat
10 motioner, varav 1 ansetts besvarade och 6 fått
bifall samt 3 avslagits Det har lämnats in 7 nya motioner och vid årets slut fanns 7 stycken obesvarade
motioner. Några av besluten som togs i fullmäktige
under året var:
• Förslag till värdegrundsdokument för förtroendevalda
• Övergripande IT-policy för Åstorps kommun
• Antagande av detaljplan för Safirvägen del av Hyllinge 3:68 i Hyllinge Åstorps kommun
• Årsredovisning 2013
• Personalekonomisk redovisning
• Förändring av VA-taxa
• Ägardirektiv för Björnekulla Fastighets AB
• Omsorgsplan 2014-2020
• Införande av önskad sysselsättningsgrad
• Prissättning av kommunala tomter Haganäsgatan,
del av Åstorp 112:36
• Politisk organisation inför ny mandatperiod
• Bildandet av ett nytt samordningsförbund genom
sammanslagning av Bjuvs och Åstorps samordningsförbund
• Dessutom har det förrättats val till samtliga nämnder och styrelser för mandatperioden 2014-2018.

Ekonomisk redogörelse med kommentar
Alla belopp i kkr
Resultat
Utfall 2014

Utfall 2013

0

0

0

-1 017

-1 024

-947

-615

-574

-656

-1 017

-1 024

-947

Budget

-836

-823

-812

Budgetavvikelse

-181

-201

-135

Intäkter
Kostnader
varav personal
Nettokostnad

Utfall 2012

Kommentar resultat
Resultatet för Kommunfullmäktige avviker med 181
kkr. I huvudsak avser denna avvikelse ej täckta kostnader i ram 2014.

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

Verksamheter

Årets händelser

Under 2014 har det genomförts två val. I maj genomfördes val till Europaparlamentet och i september genomfördes val till riksdag, kommun och
landsting. Båda valen genomfördes utan anmärkningar från Valmyndigheten. Valnämnden har genomfört 5 sammanträden under 2014.
Valnämnden genomförde två utbildningar för röstmottagare, en inför
varje val. Kommunens förtidsröstning skedde på biblioteken i Nyvång,
Kvidinge, Hyllinge, Åstorp samt Medborgarkontoret.
Röstlokaler på respektive valdag var Hyllinge skola, Nyvångs skola, Kvidinge folkets hus, Tingdalsskolan, Björnekulla församlingshem, Rågenskolan och Haganässkolan samt Medborgarkontoret som hade öppet valdagen
som förtidsröstningslokal.

Ekonomisk redogörelse med kommentar
Kommentar resultat

Valnämnden avviker positivt i förhållande till budget med 55 kkr. Detta förklaras av att valrörelsen,både när det gäller EU-val såväl som riksdags-, landstingsoch kommunalval, genomförts kostnadseffektivt.
Alla belopp i kkr
Resultat
Intäkter
Kostnader
varav personal

Utfall 2014

Utfall 2013

497

0

Utfall 2012
0

-627

-4

-3

-531

-4

-3

Nettokostnad

-130

-4

-3

Budget

-185

-17

-17

55

13

14

Budgetavvikelse

Ulf Cronbring (S), ordförande
Eva Sturesson, kommunsekreterare

Valnämnd

Valnämnd

sid 49
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Verksamheter

Kommunrevision
Årets händelser
Revisionens sammansättning 2014
Revisionen har under året haft följande sammansättning:
•
•
•
•
•

Ordförande Sven Ekelund (M)
1:e vice ordförande Tord Sturesson (M)
2:e vice ordförande Bengt Joehns (S)
Ledamot Nils Persson (KD)
Ledamot Kristoffer Glinka (S)

Kommunrevision

Verksamhet

Verksamheten 2014 har bestått av granskningar av
delårsbokslut och helårsbokslut samt sex förvaltningsgranskningar.
Sakkunnigt biträde har varit KPMG med Lars
Jönsson som kontaktperson.
Ett flertal studiebesök eller träffar har gjorts
under året i samband med revisionens sammanträden, där representanter bjudits in från nämnder och
förvaltningar.
Förvaltningsgranskningarna har följts upp med
genomgångar tillsammans med berörda förvaltningsars arbetsutskott.
Verksamheten i bolagen har granskats genom
lekmannarevision.
Granskning av Finsams verksamhet har genomförts.
Lekmannarevisor och ersättare har deltagit i
möten med övriga ägares lekmannarevisorer för
NSR och NSVA.
Granskningsrapporter
Följande granskningar har genomförts under året:
•
•
•
•
•
•
•
•

Försörjningsstöd
Detaljplan- och bygglovsprocesser
Delårsrapport 2014-07-31
Registerkontroll, belastningsregister
Intern kontroll
Uppsikt över kommunens bolag
Överförmyndarverksamheten
Bokslutsgranskning 2014-12-31

Ekonomisk redogörelse med kommentar
Kommentar resultat
Alla belopp i kkr
Resultat
Utfall
2014
Intäkter
Kostnader
varav personal

28

Utfall
2013
28

Utfall
2012
28

-963

-841

-838

-207

-194

-172

Nettokostnad

-935

-813

-810

Budget

-819

-813

-810

Budgetavvikelse

-116

0

0

Revisionens resultat överskrider budgeten för 2014 med
116 kkr. Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader avseende granskningar. Revisionens verksamhet för
2014 avslutas med revision av årsbokslutet 2014.

Framtid

Målsättningen är att genomföra granskningar av
nämnderna och bolagen 2015 utöver bokslutsgranskningarna.

Sven Ekelund (M), ordförande

Verksamheter

Årets händelser

Styrelsen bereder ärenden inför kommunfullmäktiges
beslut samt leder och samordnar övergripande verksamhet. Styrelsen har också en uppsiktskyldighet som utöver
den traditionella nämnds- och förvaltningsorganisationen,
också innefattar kommunens hel- och delägda bolag.
Kommunstyrelsens egen förvaltning omfattar central
administration, strategiska funktioner, samhällsbyggnadskontoret, räddningstjänsten, arbetsmarknadsenheten,
vuxenutbildningen och integrationsenheten.
Kommunstyrelsen har under 2014 haft 12 sammanträden. Kommunstyrelsens arbetsutskott har genomfört 20
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:
• Beslut om att deltaga som avtalskommun i Kompetenscentrum mot våld i nära relationer
• Ansökan om planbesked för ny detaljplan för fastigheten Kvidinge 200:18 Torggatan 8-14, Kvidinge
• Förlängning av avtal samt uppföljning av samtjänst
mellan Åstorps kommun och Polismyndigheten i
Skåne, polisområde nordvästra Skåne
• Svar på betänkandet SOU (2013:55) Statens kulturfastigheter – urval och förvaltning för framtiden.
• Försäljning av industrimark, Åstorp Södra
• Planbesked för ändring av detaljplan för Hyllinge 36:3
m.fl ” Lydinge golfbana”, Hyllinge
• Planbesked för ändring av detaljplan för Gjestvangsområdet, Åstorp
• Val av borgerliga vigselförrättare
• Planbesked för ny detaljplan för del av Kvidinge 199:13,
Kvidinge
• Gemensam IT-driftsorganisation inom 6K

Ekonomisk redogörelse med kommentar
Kommentar resultat

Kommunstyrelsen visar en total budgetavvikelse på +536
kkr. Till största delen (+358 kkr) förklaras beloppet av att
oppositionsrådsposten varit vakant under större delen av
året. Vidare har utfallet gällande förlorad arbetsförtjänst
samt sammanträdesarvoden blivit lägre än budgeterat.
Övriga större avvikelser är:
• Budget för projekt avseende Folkhälsorådet som ej
genomförts under året +57 kkr

Alla belopp i kkr
Resultat
Utfall
2014
Intäkter
Kostnader
varav personal

Utfall
2013

Utfall
2012

0

0

0

-2 670

-3 143

-3 081

-1 381

-1 602

-1 724

Nettokostnad

-2 670

-3 143

-3 081

Budget

-3 206

-3 203

-3 198

536

60

117

Budgetavvikelse

• Kopieringskostnader +24 kkr
• Kostnader för konsulttjänster +40 kkr
• Kostnader för kurser och konferenser +28 kkr
Alla belopp i kkr
investeringar
Utfall
2014
Intäkter
Kostnader

Utfall
2013

Utfall
2012

50

0

0

-22 342

-9 216

0

Nettokostnad

-22 292

-9 216

0

Budget

-30 585

-37 301

-10 100

8 293

28 085

10 100

Budgetavvikelse

Kommentar investeringsredovisning
Investeringarna avviker positivt med 8 293 kkr. Avvikelsen
avser följande:
Ej använda medel avseende markförvärv +2 500 kkr,
inventarier centralkök -2 800 kkr samt tågstation Kvidinge
+8 593 kkr. Det senare beloppet avser såväl medfinansiering som egen investering. Budgeten omfattar båda
posterna men utfallet avser endast egna investeringar då
medfinansiering redovisas som en balanspost.
Kvidinge tågstation var totalt budgeterad till 27 800 kkr,
varav 9 300 kkr avsåg egna investeringar och 18 500 kkr
avsåg medfinansiering. Utfall blev totalt 37 082 kkr med en
budgetavvikelse på -9 282 kkr, varav egna investeringar -8
346 och medfinansiering +800 kkr.
Inventarier centralkök uppgick totalt till 9 900 kkr. I
fullmäktige har tagits beslut om budget och finansiering
upp till 9 700 kkr.

Ronny Sandberg (S), ordförande
Eva Sturesson, kommunsekreterare
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Kommunstyrelseförvaltning
Årets händelser
Två val har hållits under 2014. Den
25 maj hölls EU-val och den 14
september hölls RKL-val. Med anledning av ny politisk organisation i
kommunen 2015 har nya reglementen utarbetats hösten 2014.

genomförts trots alla svårigheter som
uppstod genom att sex kommuner
var inblandade och de problem som
fanns med olika driftsmiljöer.
Under året har en arbetsgrupp
bildats, där representanter från
samtliga förvaltningar finns representerade.

Ekonomi

Medborgarkontor

Kommunstyrelseförvaltning

Kansli

Införande av elektronisk fakturahantering har utförts.
Ny bankupphandling av ekonomitjänster har genomförts.
Fortsatt arbete med att aktualisera
och komplettera ekonomihandboken
har pågått under året.

Personal
I mars 2014 öppnades det gemensamma löne- och pensionscentrat
som drivs och utvecklas av sex
kommuner inom Skåne Nordväst.
Centrat hanterar cirka 21 000 löner/
månad.
En utbildning har genomförts för
nya chefer i kommunen.
Lönekartläggning har genomförts
under året.
Två introduktionsdagar för nyanställda har genomförts.
Ung Kraft Åstorp har fortskridit
och ägandeskapet sorterar numera
under Arbetsmarknadsenheten.
Skolungdomar har under sommarlovet erbjudits jobb som bl.a.
vaktmästare, parkarbetare och musiker.
Personalklubben har genomfört
ett flertal populära och välbesökta
arrangemang.

IT
Majoriteten av kommunens administrativa datorer har bytts ut eller fått
uppgraderat operativsystem.
En satsning på infrastrukturen
har gjorts under året. It-enheten
planerar att genomföra en migrering
från Novell till Microsoft.
Brandväggar har byts ut under
året. Byte av telefonväxelsystem har

Såväl verksamheten på medborgarkontoret som i växeln har sedan
besparingarna 2009 och 2010 varit
hårt belastade. Detta har inneburit
att verksamheterna i första hand
arbetar med att upprätthålla befintlig
verksamhet och då främst prioriterat
de lagstadgade uppdragen. Medborgarkontoret har även haft hög personalomsättning.
Vidare har medborgarkontorets
personal utsatts för hot. Det förebyggande arbetet i form av samverkan
med övriga verksamheter i kommunen har därför skärpts under 2014.

Växel
Bytet av växelfunktionen har inneburit stor belastning för personalen
och extra bemanning har varit nödvändig.

Kris och säkerhet
Inga större olyckor och kriser har
inträffat under året. Utbildningar
och övningar har genomförts för
personal inom krisberedskapsorganisationen. Beredskapsplaner har
varit uppdaterade. Krisberedskap har
upprätthållits genom TiB (tjänsteman i beredskap) i samarbete med
RCB-TiB Skåne Nordväst. I det lokala krishanteringsrådet har viktiga
aktörer inom kommunen mötts.

Näringsliv och turism
I projektet Centrum 2.0 har en handlingsplan arbetats fram tillsammans
med interna och externa intressenter. De medel som har anslagits har
resulterat i nya skyltar, lekplats, julbelysning med mera där avdelningen

näringsliv har ägnat mycket tid.
Företagsaktiviteter såsom luncher,
frukostar, företagsbesök, studiebesök
och utbildning inom Kulturella Kreativa Näringar har pågått.
Näringslivsprogram för Åstorps
kommun har tagits fram.
Turismutveckling lokalt inom
Söderåsenkommunerna har skett
och Familjen Helsingborg. Inom
Söderåsensamarbetet har träff för
besöksnäringen skett, ny karta/broschyr är under arbete.
I Familjen Helsingborg har det
arbetats med Turism- och näringslivsutveckling.

Överförmyndare
Ärendemängden är fortsatt hög.
Länsstyrelsen har genomfört tillsynsbesök utan anmärkningar under året.
Under 2013 startade även Åstorp upp
sitt boende för ensamkommande
barn vilket medförde särskilda utbildningsinsatser för gode män.
Avseende budget- och skuld är
en vikarie tillsatt på tjänsten. Ärendemängden har varit fortsatt hög,
då antalet skuldsatta fortsätter öka i
kommunen. Under 2015 är ett mål
att förbättra samarbetet med socialförvaltningen.

Företagshälsovården
Företagshälsovårdens koordinator är
sammanhållande i rehabiliteringsutredningar. Företagshälsovårdsläkaren
har genomfört lagstadgade undersökningar som i kommunen gäller
Räddningstjänsten och nattarbetande personal.
Ergonomen har gjort ett flertal
arbetsplatsgenomgångar och även
haft utbildningar inom det ergonomiska området.
Inom folkhälsoområdet har bland
annat folkhälsoprofilen uppdaterats
och ligger till grund för beslut om
framtida fokusområde för det fortsatta folkhälsoarbetet. Vidare har
projektmedel från Region Skåne
beviljats till fortsatt samverkansarbete i 6 K.

Verksamheter
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Tågstationen i Åstorp

är ombyggd till kontorslokaler och huserar idag delar av kommunstyrelseförvaltningen.
Foto: Michael Svensson / Åstorps kommun

Integrationsenheten
Integrationsenheten har tagit emot 139 nya flyktingar under 2014
(uppgift per 150116), varav fyra är kvotflytingar.
Tillsammans med personalchefen, näringslivsutvecklaren och
kommunens kommunikatör har ett vänortsbesök i polska Walcz
gjorts. Där har man bl a diskuterat ett konkret samarbete i EUprojekt.
Integrationsenheten har aktivt arbetat med hemmet Oasen för
ensamkommande barn och ungdomar. Fyra ensamkommande
barn har tillkommit under 2014.
Under året har samverkan skett med flera kommuner i Skåne
Nordväst om etablering, samhällsorientering och ensamkommande barn. Kontinuerlig dialog sker med Migrationsverket angående
asylsökande i kommunen.

Arbetsmarknadsenheten
Arbetsmarknadsenheten omfattar arbetsmarknadsåtgärder inom
kommunen samt en arbetsmarknadsinriktad daglig verksamhet
för personer med en fysisk-, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning.
Den öppna arbetslösheten var under årets sista vecka 463 personer. Detta är en ökning med ca 14 % jämfört med första veckan
2014. När det gäller antalet arbetssökande i program med aktivitetsstöd var denna siffra 388 personer vilket är en ökning med ca
1 % jämfört med början på året.
Åstorps kommun har en högre andel arbetslösa (öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd) jämfört
med såväl region Skåne som Riket.

Åstorps kommun har också haft en sämre utveckling av arbetslösheten under 2014 än såväl region Skåne som Riket.
Under 2014 har Arbetsmarknadsenheten tecknat 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.
Under hösten 2014 tecknades en överenskommelse med Försäkringskassan för effektutvärdering av rehabiliteringsinsatser för
unga med aktivitetsersättning. Åstorp är en av ca 20 kommuner i
riket som är med i denna pilotstudie.
Projekt Kedjan avlutades under 2014 och arbetsmetoden kommer nu att implementeras i verksamheter.

Tekniska kontoret
Under 2014 har tekniska kontoret färdigställt ombyggnaden av
bron över järnvägen på Malmövägen, den sk Kamelryggen. I augusti invigdes pågatågstationen i Kvidinge.
Etapp tre av gc-väg längs Storgatan i Kvidinge har slutförts.
En ny VA-taxa fastställdes under året och debiteras från och
med 2015-01-01.
NSVA har fått Åstorp- och Bjuv-kommunernas uppdrag att
utreda ett nytt gemensamt reningsverk.
Arbetet med anslutning av Kärreberga stugby till kommunens
avloppsnät har påbörjats och beräknas vara klart 2015.
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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
Status
Rubrik

Deltagare som anvisats till arbetsmarknadsenheten

Beskrivning

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

Kommentar

Under året har 104 personer avslutats med denna inriktning. 56 personer (54 %) har
gått till arbete och 8 personer (8 %) till utbildning. Totalt 62 % har nått målet.

Rubrik

Detaljplan

Beskrivning

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. För att
ytterligare kunna vidga området pågår förhandlingar om nedmontering av en större
kraftledning inom området. Detta för att ytterligare större arealer kan planeras för
verksamheter.

Kommentar

Förhandlingar pågår fortfarande om nedmontering av kraftledning. Verkställighet av
nedmontering förväntas ske 2015.

Rubrik

Integrationsenheten

Beskrivning

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

Kommentar

Samtliga nyanlända erbjuds SFI-undervisning, samhällsorientering, information
om arbetsmarknaden, coaching, vägledning och praktik samt kontakt med olika
myndigheter.

P

Avslutad

ä

påbörjad

P

Avslutad

1.2 Delmål:

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

Ungdomsprojekt

Beskrivning

I ungdomsprojektet tillsammans med Arbetsförmedlingen skall minst 40 % ha uppnått målet med arbete eller studier efter avslutad insats.

Kommentar

Under året har 45 % av personer som avslutats i ungdomsprojektet uppnått målet.

P

Avslutad
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1.3 Delmål:

Kommuninvånarnas hälsa ska förbättras
Status
Rubrik

Arbetsträning

Beskrivning

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

Kommentar

Under året har 64 personer avslutats enligt ovanstående delmål.

Rubrik

Ohälsotalet

Beskrivning

Arbetet med att identifiera bakgrunden till ohälsotalet har inletts. Bland annat har
en folkhälsoprofil för Åstorps kommun upprättats inom ramen för en verk-samhetsförlagd utbildning 25 mars – 31 maj 2013, Kristianstad högskola. Vidare analys av
profilen planeras.

Kommentar

P

Avslutad

P

Avslutad

Ett förslag till folkhälsoplan har arbetats fram under året med hjälp av en uppdaterad
folkhälsprofil.

1.4 Delmål:

Turistomsättningen i kommunen ska öka
Status
Rubrik

Synliggöra utbudet inom turistnäring

Beskrivning

Tillsammans med medarbetare, näringslivet och andra kommunala verksamheter
utveckla Åstorps möjligheter för ökad turistnäring. Sker även genom samarbete
lokalt, inom Söderåskommunerna och Familjen Helsingborg. Utbudet synliggörs i
kommunen för besökare, press och andra intressenter.

Kommentar

Omsättningen 2013 var 123,5 miljoner En ökning med 3,8 % från 2012 (119 miljoner).

Rubrik

Utvecklingen av turismnäringen

Beskrivning

Utvecklingen av turismnäringen sker i samverkan mellan medborgakontoret och
kommunens näringslivsutvecklare genom att information sprids, planering genomförs. Antalet besökande turister skall mätas under juli - augusti via enkätundersökning.

Kommentar

Arbetar vidare tillsammans med de övriga Söderåskommunerna för att få en fortsatt
positiv utveckling av besöksnäringen inom kommunen. Gemensam hemsida för
Söderåsen samt ny karta är under uppdatering för att besökarna skall kunna finna
sin väg hos oss. Mätning av antal besökande turister har inte gjorts under 2014.

P

Avslutad

ä

påbörjad
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1.5 Delmål:

Myndighetsutövning och service mot företagen ska förbättras
Status
Rubrik

Företagsetablering

Beskrivning

För att underlätta för företag att etablera sig i kommunen pågår arbetet med att
förbättra bemötandet gentemot de företag som vill etablera sig.

Kommentar

Detta har genomförts genom nyanställning av nyinrättad tjänst, exploateringsingenjör.

Rubrik

Handlägga ärenden enligt alkohollagen

Beskrivning

Medborgarkontoret handlägger ärenden enligt alkohollagen.
Följande punkter ses över:
- Förtydligande av begäran av handlingar
- Tillgänglighet hos handläggare
- Dialog- och utbildningsträffar

Kommentar

P

Avslutad

P

Avslutad

Under våren har riktlinjer för serveringstillstånd och folkölsförsäljning i Åstorp
arbetats fram och beslutats av nämnd. Beslut om reviderade avgifter har antagits.

2Utveckla attraktivt boende

Kommunstyrelseförvaltningens aktiviteter till fokusområdet

2.1 Delmål:

Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun
Status
Rubrik

Integrationsenhetens verksamhet

Beskrivning

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

Kommentar

Integrationsenheten har en kontinuerlig dialog med privata och kommunala bolag i
kommunen för att ordna bostäder. Då många själv ordnar egen bostad hjälper integrationsenheten dessa att etablera sig i kommunen.

Rubrik

Hög säkerhet mot skador och störning

Beskrivning

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.

Kommentar

Utifrån kommunens säkerhetspolicy upprätthålls säkerheten mot skador och störningar. I förvaltningarna har säkerhetsutbildningar och konsultation hållits. Årets
valrörelse och val gick lugnt tillväga.

Rubrik

Marknadsföring, service och information

Beskrivning

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.

Kommentar

Rutiner har framarbetats under året för att samtliga politiska protokoll ska finnas
tillgängligt på kommunens hemsida.

P

Avslutad

P

Avslutad

P

Avslutad

Kommunstyrelseförvaltning 2014

Verksamheter

2.1 Delmål:

Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun (fortsättning)
Status
Rubrik

Iordningsställa byggbar mark

Beskrivning

Samhällsbyggnadsenheten arbetar med att iordningsställa byggbar mark enligt beslut
i översiktsplanen. Arbete / projekt pågår med att etablera 50 st nya rad-hus i centrala
Åstorp. Planavdelningen är förstärkt och arbetet med att exploatera flera områden
för bostäder kommer att påbörjas under året. Intresse har visats för att i år börja
bebygga tomter vid Glasblåsaregatan i Hyllinge.

Kommentar

Byggnationen av radhus i centrala Åstorp är färdigställd.

Rubrik

Planläggning

Beskrivning

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

Kommentar

Projekt Centrum 2.0 pågår.

Rubrik

Torrhamnsprojekt

Beskrivning

Arbete med torrhamnsprojekt inom samarbetet Skåne Nordväst.

Kommentar

Utredning pågår.

Rubrik

Nya VA-abonnenter

Beskrivning

Ansluta nya VA-abonnenter på landsbygden till avloppsnätet.

Kommentar

Projekt pågår.

Rubrik

Avloppsreningsverk

Beskrivning

Upprustningen av Nyvångs avloppsreningsverk.

Kommentar

Förarbete och utredning pågår.

P

Avslutad

ä

påbörjad

ä

påbörjad

ä

påbörjad

ä

påbörjad

2.2 Delmål:

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

Medborgarkontorets arbetssätt

Beskrivning

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

Kommentar

Under våren har en tvådagars utbildning i samverkan med socialförvaltningen genomförts i syfte att stärka personalen i att bemöta besökare där risk för hot och våld
föreligger, t ex personer med missbruksproblematik och psykiska störningar.

Rubrik

Gott bemötande i Activas verksamhet

Beskrivning

Anställda och deltagare i Activas verksamhet skall hela tiden sträva efter ett gott
bemötande i sina kontakter med invånarna i kommunen. Klagomål skall alltid följas
upp och återkopplas till berörd person.

Kommentar

Detta är en ständigt levande fråga på arbetsplatsträffar och avdelningsmöte. Såväl
anställda som deltagare inom Arbetsmarknadsenheten ska alltid sträva efter ett gott
bemötande i sina kontakter med kommunens invånare. Klagomål följs upp och
återkopplas till berörda personer.

P

Avslutad

P

Avslutad
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2.2 Delmål:

Invånare ska få ett gott bemötande i sina kontakter med
kommunen och dess personal (fortsättning)
Status
Rubrik

Utlämning av handlingar på medborgarkontoret

Beskrivning

Rutiner utarbetas för utlämnande av handlingar från diarium och arkiv. Tydliga
beskrivningar om rutiner och tider skall läggas ut på hemsidan och skall finnas på
Medborgarkontoret.

Kommentar

Beskrivningar om rutiner och tider finns publicerat på kommunens hemsida och på
Medbogarkontoret.

Rubrik

Introduktionsdag

Beskrivning

Introduktionsdag för alla nyanställda.

Kommentar

Två introduktionsdagar för nyanställda hölls under året. En introduktion för kommunens sommarjobbare har genomförts centralt.

Rubrik

Informationspaket till nyinflyttade

Beskrivning

Kommuninvånare som vänder sig till medborgarkontor och växel ska få ett gott
bemötande bl.a. genom diverse informationspaket till nyinflyttade och förtydligande
av kommunens telefonpolicy.

Kommentar

Informationspaket till nyinflyttade skickas ut via externt företag. Förtydligande av
kommunens telefonpolicy finns tillgängligt på kommunens intranät.

Rubrik

Kvalitetssäkringssystem

Beskrivning

Samhällsbyggnadsenheten kommer att utveckla ett kvalitetssäkringssystem för hur
kontakterna upplevs i sin kontakt med kommuninvånare och andra intressenter.

Kommentar

Målet har ej uppnåtts företrädesvis beroende på vakant tjänst.

Rubrik

Överförmyndare

Beskrivning

Överförmyndare skall enligt Föräldrabalken finnas utsedd i kommunen och vara
tillgänglig för allmänheten.

Kommentar

Överförmyndare finns och är tillgänglig för allmänheten.

Rubrik

Information om överförmyndarverksamheten

Beskrivning

Information om överförmyndarverksamheten skall finnas på kommunens hemsida.

Kommentar

Information om överförmyndarverksamheten finns på kommunens hemsida.

Rubrik

Utbildning för gode män/förvaltare

Beskrivning

Genomföra informationsmöten och utbildningar för blivande gode män/förvaltare.

Kommentar

Utbildningar för godemän utförs kontinuerligt.

P

Avslutad

P

Avslutad

P

Avslutad

O

ej påbörjad

P

Avslutad

P

Avslutad

P

Avslutad
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2.3 Delmål:

Informationen och servicen på kommunens hemsida ska
vara väl utvecklad och tillgänglig
Status
Rubrik

Kommunens hemsida

Beskrivning

Kommunens hemsida skall utveckla utifrån SKL:s mall ”Information för alla” och
arbete med ett förtydligande av rollerna för webbadministratörerna ute i förvaltningarna skall genomföras.

Kommentar

Utveckling av hemsidan sker löpande med SKL:s riktlinjer som stöd, där kommunikationsfunktionen leder och stöttar upp arbetet för verksamheterna.

Rubrik

Arbetsmarknadsenhetens hemsida

Beskrivning

Arbetsmarknadsenhetens hemsida skall uppdateras kontinuerligt.

Kommentar

En person har det som sitt bevakningsområde och ser till att arbetsmarknadsenhetens hemsida ständigt uppdateras.

ä

påbörjad

P

Avslutad

3.4 Delmål:

Kommunens invånare ska känna sig trygga i samhället
Status
Rubrik

Samtjänst med polismyndigheten

Beskrivning

Genom samtjänst med polismyndigheten arbetar medborgarkontoret för att tydliggöra informations- och kontaktkanaler.

Kommentar

Fortlöpande arbete.

Rubrik

Folkhälsoperspektivet

Beskrivning

Folkhälsoperspektivet ska beaktas vid samhällsplanering.

Kommentar

Detta görs via remissförfrågan från Samhällsbyggnadsenheten till Folkhälsorådet.

Rubrik

Fysiska miljön på allmänna platser

Beskrivning

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.

Kommentar

P

Avslutad

P

Avslutad

ä

påbörjad

Processen pågår bland annat genom dedikerade projekt, Centrum 2.0 där specifika
medel till aktivitet tilldelats.

2.5 Delmål:

Ett turistmål ska bli ett av Skånes tio mest besökta
Status
Rubrik

Makadammprojektet

Beskrivning

Fortsatt utveckling av Makadammprojektet som startades 2013.

Kommentar

Arbetet med Makadammen pågår.

ä

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

3.1 Delmål:

Service och omsorg av äldre ska vara av hög kvalitet
Status
Rubrik

Handläggningstider

Beskrivning

Mätning av handläggningstider vid hantering av bidrag för bostadsanpassning.

Kommentar

Mätningen är ej gjord.

U

utgått

4Fler väljer kommunen som arbetsgivare
Kommunstyrelseförvaltningens aktiviteter till fokusområde

4.1 Delmål:

Ledare i Åstorps kommun ska ha god ledarkompetens
Status
Rubrik

Ledarforum

Beskrivning

Kontinuerliga ledarforum ska hållas under året.

Kommentar

Kontinuerliga ledarforum har hållits under året.

Rubrik

Introduktionsdag

Beskrivning

Arbetet med nya FAS 05-avtalet skall fortsätta och en kommunövergripande modell
för avslutningssamtal skall utvecklas.

Kommentar

Arbetet med nya FAS 05-avtalet pågår.

Rubrik

Ledarprogram

Beskrivning

Inom ramen för samarbetet inom Skåne nordväst skall ett ledarprogram utformas.

Kommentar

Ledarprogram inom Skåne nordväst är utformat och genomförs.

Rubrik

Rutiner och processer

Beskrivning

Rutiner för uppföljning av arbetsmiljöarbetet ska utarbetas, rekryteringsprocessen
ska stärkas och utvecklas genom förbättrade kravprofiler, intervjuteknik, referenstagning och utbildning.

Kommentar

P

Avslutad

ä

påbörjad

P

Avslutad

P

Avslutad

Arbetsmiljöarbetet utförs enligt kommunens riktlinjer. Inom programmet Ny chef
Åstorp, handlar ett av momenten om rekrytering.

4.2 Delmål:

Ledare i Åstorps kommun ska ha god ledarkompetens
Status
Rubrik

Sysselsättningsgrad

Beskrivning

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

Kommentar

En förvaltningsövergripande arbetsgrupp är tillsatt och har påbörjat arbetet.

ä

påbörjad

Kommunstyrelseförvaltning 2014

Verksamheter

4.3 Delmål:

Medarbetarna ska trivas och utvecklas i Åstorps kommun
Status
Rubrik

Lönestruktur

Beskrivning

En bra och tydlig lönestruktur som är konkurrenskraftig skall utformas och som
bygger på omvärldsbevakning och analyser.

Kommentar

Lönekartläggning är gjord.

Rubrik

Personalhandboken

Beskrivning

Personalhandboken som finns på intranätet skall utvecklas och moderniseras och
personalrelaterade frågor ska finnas tillgängliga på kommunens hemsidan.

Kommentar

Arbetet med att utveckla personalhandboken har påbörjats.

Rubrik

Löneavdelningen

Beskrivning

Löneavdelningen skall utvecklas genom en organisationsförändring för att minska
sårbarheten och öka servicen.

Kommentar

Ett gemensamt löne- och pensionscenter är bildat inom Skåne Nordväst och startade
sin verksamhet i mars 2014. Samtliga av kommunens lönekonsulter arbetar numera i
det gemensamma lönecentret.

Rubrik

Tobaksfri arbetsmiljö

Beskrivning

Policyn om tobaksfri arbetsmiljö ska följas upp.

Kommentar

Policyn om tobaksfri arbetsmiljö har följts upp, med bl.a. information på ledarforum.

Rubrik

Personalhandboken

Beskrivning

Personalhandboken som finns på intranätet skall utvecklas och moderniseras och
personalrelaterade frågor ska finnas tillgängliga på kommunens hemsidan.

Kommentar

Arbetet med att utveckla personalhandboken har påbörjats.

Rubrik

Friskvårdsenheten och företagshälsovården

Beskrivning

Samarbetet med friskvårdsenheten och företagshälsovård skall utvecklas.

Kommentar

Utveckling av samarbetet med friskvårdsenheten och företagshälsovården pågår.

Rubrik

Policys

Beskrivning

Översyn av samtliga policys inom personalenheten skall göras och leda till att en
medar-betarpolicy arbetas fram.

Kommentar

Ett dokument om medarbetarskap har utarbetats.

Rubrik

Ohälsotalet

Beskrivning

Ohälsotalet för anställda i Åstorps kommun ska bli lägre.

Kommentar

En arbetsgrupp är tillsatt och som arbetat fram konkreta åtgärder för att minska
sjuktalen.

Rubrik

Anställda

Beskrivning

Anställda i Åstorps kommun ska må bra.

Kommentar

Under hösten har utbildning i konflikthantering hållits. Personalklubbens aktiviteter
har varit välbesökta och uppskattade.

P

Avslutad

ä

påbörjad

P

Avslutad

P

Avslutad

ä

påbörjad

P

Avslutad

P

Avslutad

ä

påbörjad

P

Avslutad
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Gamla torg
Foto: Michael Svensson / Åstorps kommun

4.4 Delmål:

Medarbetarnas trivsel ska öka genom ett gott samarbete och god kommunikation
Status
Rubrik

Personalen på medborgarkontoret

Beskrivning

Personalen på medborgarkontoret har bland annat utifrån Åstorps kommuns nya
vision och målområden formulerat och lyft fram och förtydligat relaterade mål inom
verksamheterna. Utöver enhetschefens ansvar har även samtliga medarbetare ett
uppdrag att ansvara för kommunikationen med aktuell verksamhet inom tilldelat
ansvarsområde.

Kommentar

Förtydligat relaterade mål finns inom verksamheten och följs upp via kommunens
medarbetarenkät.

Rubrik

IT-verksamheten

Beskrivning

Upprätta och utveckla en övergripande it-strategi, driftsäkra servermiljön, se över
infrastruktur och an-svarsfördelning samt öka och bevaka säkerheten.

Kommentar

Plan för it-säkerhet och it-policy finns antaget. Servermiljön är driftsäkrad. Infrasturkturen utvecklas kontinuerligt. Fortsatt arbete pågår med ansvarsfördelning
mellan förvaltningarna.

P

Avslutad

P

Avslutad

4.5 Delmål:

Helhetssynen och samsynen ska utvecklas hos medarbetare och ledare
Status
Rubrik

Introduktion av nyanställda

Beskrivning

Rutiner för introduktion av nyanställda skall förbättras. Aktiviteter skall genomföras
i syfte att öka koncern- och vi-känslan.

Kommentar

Kommunen har ett välfungerande koncept för introduktionsdagarna för nyanställda.

Rubrik

Nya arbetsledare

Beskrivning

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

Kommentar

Nya arbetsledare får övergripande information från ekonomienheten. Ekonomihandboken uppdateras kontinuerligt.

P

Avslutad

P

Avslutad
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5Ekonomi och förhållningssätt

Kommunstyrelseförvaltningens aktiviteter till fokusområde

5.1 Delmål:

Högst 98% av skatter och bidrag ska användas till verksamhetskostnader
Status
Rubrik

Uppföljningar

Beskrivning

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

Kommentar

Uppföljningar görs månadsvis och rapporteras ekonomienheten för sammanställning.

Rubrik

Upphandlingar

Beskrivning

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

Kommentar

Följande upphandlingar är gjorda: revisionstjänster, mötesförtäring, utbildning inom
lager och terminal, larm och larmmottagning, meritering av lärare, konsulter tele,
konsulter IT, ledningssystem, brandsläckare samt låssystem för hemtjänst.
Förutom hela upphandlingar har även förnyade konkurrensutsättningar skett på:
Banktjänster, undersköterskor, bilar, lastbil, brandbil, gräsklippare och datorer.
Skapandet av upphandlingar är ett grundkrav för att dessa skall kunna följas upp och
utvärderas.

Rubrik

God ekonomisk hushållning		

Beskrivning

Verksamheterna ska präglas av god ekonomisk hushållning inom givna ramar.

Kommentar

Kontinuerliga möten med personal som har budgetansvar inom kommunstyrelseförvaltningen hålls.

P

Avslutad

P

Avslutad

P

Avslutad

Ekonomisk redogörelse med kommentar
Resultat (kkr)

Intäkter
Kostnader
varav personal

Utfall
2014

Utfall
2013

Utfall
2012

53 901

61 300

52 718

-114 913

-105 593

-105 659

-49 467

-43 971

-40 115

Nettokostnad

-61 012

-44 293

-52 941

Budget

-56 319

-51 795

-49 750

-4 693

7 502

-3 191

Budgetavvikelse

Kommentar resultat

Central administration -1.467kkr
Det negativa utfallet beror bl.a. på
kostnader som har varit svåra att
påverka. Det gäller kommunövergripande IT-licenserna som fortfarande
ligger på – 300 kkr och kostnaderna
för vänthallen på Stationen -110 kkr.
Semesterskuld och viss lön som har
uppstått vid pensionsavgångarna
under våren ger dessutom – 350 kkr.

Överförmyndarverksamheten
visar en negativ avvikelse om – 260
kkr. Detta beror främst på ökade
personalkostnader då ärendemängden varit hög under 2014.
Övriga kostnader avser informatörstjänsten, som skapades genom
arbetsmarknadsåtgärder, men där
det inte fanns full täckning under
2014. Den negativa avvikelsen uppgår till – 280 kkr.
Kansliet har temporärt förstärkts
med en administrativ funktion med
anledning av EU-val och riksdagsval
2014 genom arbetsmarknadsåtgärder – 167kkr.
Arbetsmarknadsenheten +1.010 kkr
Arbetsmarknadsenheten visar på ett
positivt resultat med 1.010 kkr.

Intäkterna har ökat med ca 1.322
kkr jämfört med budgeten. Anledningen till att intäkterna har ökat är
såväl att antal deltagare från Arbetsförmedlingen ökat som att intäkterna från arbetsmarknadsenhetens
försäljning av varor och tjänster har
ökat. Samtidigt har kostnaderna
inte ökat i samma omfattning som
intäkterna under verksamhetsåret
och tillsammans innebär detta att
arbetsmarknadsenheten redovisar
ett positivt resultat.
Tekniska kontoret -4.236 kkr
Tekniska kontorets negativa avvikelse mot helårsbudget är i merpart
(-4.013 kkr) relaterad till exploateringsverksamheten då kommunen
under året ej genomfört
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försäljningar av tomtmark. Intäkterna har
således enbart innefattat tidigare ingångna
arrendeavtal.
Anslagsverksamhetens resultat per
2014-12-31 visar en negativ avvikelse
om -223 kkr. Detta har sin förklaring i
lägre intäkter i form av ersättningar och
vidarefaktureringar avseende gata- och
parkverksamheten samt lägre bidrag gällande arbetsmarkansanställningar. Även
kostnadsutfallet har varit lägre än lagd
budget men har ej kunnat bidraga i helhet
till ett neutralt resultat.
VA-verksamhet visar ett nollresultat.
Ökade kapitalkostnader, företrädesvis
räntekostnader som har sin förklaring i
investeringar gjorda hösten 2013 täcks av
minskade omkostnader hos NSVA.

Kommentar
investeringsredovisning
Investeringar (kkr)

Utfall
2014

Intäkter

Utfall
2013
0

Utfall
2012
0

0

Kostnader

-54 579

-27 462

-13 671

Nettokostnad

-54 579

-27 462

-13 671

Budget

-70 166

-54 861

-47 226

15 587

27 399

33 555

Budgetavvikelse

Tekniska kontoret
Stora projekt har genomförts under verksamhetsåret 2014. Ombyggnaden av Kamelryggen som påbörjades 2012 har orsakat en fördyrning på grund av omfattande
förstärkningsarbeten av bl.a. brofästet.
Totalbudget för projektet uppgick till 6,5
Mkr och totalkostnaden för kommunen
blev 9,3 Mkr. Detta innebär en negativ
budgetavvikelse om 2,8 Mkr.
Projektet VA-arbeten Kärreberga
stugby pågår och har medfört ökade kostnader. En översyn om omdisponering av
investeringsmedel inom verksamheten
gjordes under året och är beslutad för att
täcka överskridande kostnader. Projektet
kommer att pågå även under 2015.

Nyckeltal
Verksamhetsmått och nyckeltal

2014

2013

Utbetalda löner

19519

18565

Leverantörsfakturor

21846

21955

Extern fakturering

35425

34336

Kravärenden

1510

1318

Sjukfrånvaron, %

6,41

5,36

2014 Kommunstyrelseförvaltning

Framtiden
Kansli

Medborgarkontor och växel

Under 2014 beslutades om en ny politisk
organisation. Det betyder att för kansliets
del har det tillkommit ett personalutskott,
en överförmyndarnämnd och en demokratiberedning som skall administreras. Under
2015 får rutiner för dessa utarbetas och
en inventering av vilka resurser som kan
komma att behöva får utredas. Vidare måste
en kartläggning ske avseende att få en bättre
fungerande arkivhållning och förbereda för
ett framtida e-arkiv.

Under 2015 kommer främst den fysiska
arbetsmiljön på medborgarkontoret att
prioriteras med anledning av de tillbud som
verksamheten utsatts för. Det förebyggande
arbetet i form av samverkan med övriga
verksamheter i kommunen har intensifierats
under 2014 men det finns ett stort behov
av att det arbetet underhålls och utvecklas
vidare. Tidigare mätningar som genomförts
avseende medborgarkontorets kontaktflöde
kommer under 2015 att följas upp och analyseras. Det finns även behov av att följa upp
bytet av växel- och telefonisystemet.

Ekonomi

Krisberedskap och säkerhet

Fortsatt effektivisering av ekonomiadministrationen kommer att ske i form av
digitalisering av bokföringsordrar och internräkningar.
För att underlätta för vatten- och avloppsabbonenter skall möjlighet ges att rapportera mätarställning via webben.

Personal

Arbetsmiljöutbildning kommer under våren
genomföras för nya chefer och skyddsombud.
Riktade insatser ska göras för att öka
frisknärvaron på kommuns arbetsplatser.
Beslut om hur Företagshälsovården ska
vara organiserad på lång sikt bör tas utifrån
behov och ekonomi.
Arbetet med att öka sysselsättningsgraden ska fortsätta.
Introduktionsutbildning ska genomföras
för nyanställda.
Ledarforum kommer kontinuerligt
genomföras under året.

IT

Slutarbetet med att konvertera från kommunens nätverkssystem Novell till Microsoft
genomförs under första kvartalet 2015.
Groupwise e-postsystem kommer
att ersättas med Outlook.
2012
En modell där del av IT-enhe18516
tens tjänster ska finansieras enligt
20877
en volym-baserad modell kom35402
mer att införas under 2015. Detta
1455
för att it-enheten ska kunna be4,45
möta den ständigt ökade tillväxten inom it-relaterade produkter.

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. Personal i krisberedskapsorganisationen utbildas och övas
liksom personal i olika verksamheter.
Arbetet färdigställs med nytt handlingsprogram för förebyggande arbete, räddningstjänst och beredskap enligt lagarna
om skydd mot olyckor och extraordinära
händelser. Risk- och sårberhetsanalysen
är uppdaterad. Nytt lednings- och beslutssystem har under året installerats på kommunens räddnings- och krisledningsplats.
Arbetet pågår med att utveckla kommunernas nuvarande nödvattenplaner.

Näringsliv och turism

Fortsatt arbete med Centrum 2.0 är av stor
vikt, att engagera andra aktörer för arbete
kring detta är ett av uppdragen.
Inom Familjen Helsingborg sker samarbete
kring turism med bland annat utökat samarbete med Visit Sweden, näringslivsdagar
på tre orter, torrhamnsprojektet, marknadsföring med mera.
Gemensamma företagsaktiviteter planeras
för ett ökat samarbete med andra kommuner. De lokala aktiviteterna för Åstorp kommer att genomföras.
Samarbeten med bland andra Företagarna,
Familjen Helsingborg, internt med kollegor
inom kommunen och kollegor i regionen är
fortsatt viktiga att vidareutveckla.
Under 2015 kommer SKLs underökning
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INSIKT att genomföras för 2014 års myndighetsutövning.

Överförmyndare

Från och med 2015 kommer en överförmyndarnämnd att
finnas i kommunen. Vid Länsstyrelsens besök i december
2014 blev det tydligt att antalet ärende har ökat markant under 2014. Det kan också påpekas att avseende ensamkommande flyktingbarn måste det alltid finnas en beredskap
då det är mycket korta handläggningstider i dessa ärenden.
Detta ställer krav på att handläggaren är aktiv i att rekrytera
och utbilda gode män och förvaltare. Även den nytillträdda
Överförmyndarnämnden kräver en omfattande utbildning
under 2015 för att fullgöra sitt uppdrag på bästa sätt.
Avseende Budget- och skuld måste arbetet med att nå ut
till fler berörda intensifieras. Åstorps kommun ligger fortfarande högt hos Kronofogden avseende antalet unga med
skulder. Detta måste Åstorps kommun arbeta med och för
att kunna nå ett resultat måste samarbetet med socialtjänstens försörjningsstödsenhet förbättras och intensifieras.

Företagshälsovården

Företagshälsovårdens koordinator arbetar fortsatt med
rehabiliteringsutredningar samt lagstadgade läkarundersökningar för Räddningstjänst och nattarbetande personal.
Arbetet med det förebyggande hälsoarbetet är prioriterat.
Dessutom ska en plan tas fram för den framtida företagshälsovården.
Arbetet med att upprätta en folkhälsoplan har inletts och
förslag förväntas vara klart för beslut i början av 2015.

Integrationsenheten

De senaste två åren har antalet asylsökande ökat i Sverige,
många får uppehållstillstånd och detta medför att trycket på
integrationsenheten i Åstorp har ökat.
Kommunen har ett avtal för att ta emot 40 flyktingar
per år. Verksamheten är beroende av vad som händer i
omvärlden. Verksamheten är också beroende av de lagar
och bestämmelser Riksdagen tar angående flyktingar och
de riktlinjer Migrationsverket och Länsstyrelsen har. Enligt
prognos från Migrationsverket kommer antalet flyktingar
till Sverige öka även 2015. Kommunen har många ensamma
flyktingar och med stor sannolikhet kommer deras familjer
att komma till Sverige 2015.

Arbetsmarknadsenheten

När det gäller arbetsmarknadsdelen kommer verksamheten
att styras av arbetslöshetssituationen, de resurser som våra
uppdragsgivare får sig tilldelat samt vilken roll kommunen
skall ha i arbetsmarknadspolitiken.
Under 2014 har Arbetsmarknadsenheten tecknat överenskommelser med Arbetsförmedlingen som gäller för
2015 avseende tre olika insatser inom jobb- och utvecklingsgarantin samt en överenskommelse inom jobbgarantin
för ungdomar.
Enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

och prognosen (okt 2014) kommer såväl den inhemska
efterfrågan, exporten och investeringarna att öka igen
under 2015 och bidra till att tillväxttakten för BNP tilltar.
Ökningen av sysselsättningen blir inte tillräckligt stark för
att arbetslösheten skall minska påtagligt. Arbetslösheten
bedöms dock sjunka till 7,3 procent under 2015 och enligt
prognosen kommer arbetslösheten att fortsätta minska till
6,1 procent 2018.
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 arbetsmarknadsenheten att det kommer att verkställas
ytterligare något ärende i slutet på 2015 än i början på året.
Detta innebär att antalet platser inom den arbetsmarknadsinriktade dagliga verksamheten troligtvis kommer att vara
fullt utnyttjade under slutet på 2015. Om efterfrågan ytterligare kommer att öka under 2016 och 2017 är idag svårt
att förutsäga.

Tekniska kontoret

Tekniska kontoret fortsätter med förbättringar av gatubelysningsnätet.
Under 2015 kommer planering av etapp fyra och fem av
gc-väg längs Storgatan i Kvidinge att färdigställas.
De naturlika planteringarna kräver gallringar ytterligare
ett antal år.
Under våren 2015 kommer det att färdigställas nya villatomter för försäljning inom Haganäsområdet samt Safirvägen i Hyllinge.
Inköp av fastigheter inom Södra industriområdet fortsätter.
Arbete med sanering av avloppsnätet fortgår även under
2015.
Skyddsområden för dricksvatten i Kvidinge och Åstorp
är under översyn. En framtida vattenförsörjningsplan kommer att presenteras våren 2015.
Reningsverket i Nyvång behöver uppgraderas. Målsättning att Nyvångsverket skall byggas ut för 30 000 personer i
Åstorp och Bjuvs kommuner. Tillståndsärenden hos Länsstyrelsen arbetas fram under 2015 och färdigt förslag förväntas presenteras för beslut i Åstorp och Bjuv under senare
delen av 2015.
Planering för VA- och avloppsanslutning av fastigheter
på landsbygden.

Ronny Sandberg (S), ordförande
Claes Jarlvi, kommunchef
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Bygg- och
miljönämnd
Årets händelser
Bygg- och miljökontorens verksamhet 2014 har framförallt handlat om att prioritera den lagstyrda verksamheten.

Bygg- och miljönämnd

Större bygglov som beviljats:
• Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad på 18
000 kvm på södra industriområdet i Åstorp, Frode
Laursen Helsingborg AB.
• Bygglov för industri- och lagerbyggnad i Hyllinge,
Rubinpool HB.
• Förhandsbesked västhus i Kvidinge, Egnahems
handelsträdgård.

2014 Bygg- och Miljönämnd

Detaljplaner (Dp) som vann laga kraft 2014:
• 2014-01-20 Dp för del av Skogslund, Åstorp
• 12014-07-04 Dp för Safirvägen, Hyllinge
• 2014-12-12 Dp ändring för Hyllinge 36:329 m.fl.
• Områdesbestämmelser för delar av Nyvång antogs
under året men är överklagade.
Stora händelser för miljökontoret:
• Fortsatt arbete gentemot Naturvårdsverket med att
finna åtgärdslösning kring saltupplaget på Åstorp
113:154.
• Upplag av jordmassor på fastigheten Åstorp 113:10.
• Kemikalieutsläpp av koppar från verksamhet till
dagvattenledning på Södra industriområdet, Åstorp.

Mål

2Utveckla attraktivt boende

Bygg- och miljönämndens aktiviteter till fokusområdet

2.1 Delmål:

Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun
Status
Rubrik

Effektiva och aktiva detaljplanprocesser

Kommentar

Långsiktig aktivitet tänkt att fortlöpa. Pågående detaljplanprocesser följs upp
kontinuerligt i en planstatusrapport varje månad för att säkerställa effektivitet och
aktivitet.

ä

påbörjad

2.2 Delmål:

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

Utbildningsinsatser

Kommentar

Långsiktig aktivitet tänkt att fortlöpa. All personal har under året varit på en extern
utbildning kring bemötande. Service, bemötande och attityder är en återkommande
punkt på verksamhetens kontorsmöten.

ä

påbörjad

2.3 Delmål:

Informationen och servicen på kommunens hemsida ska
vara väl utvecklad och tillgänglig
Status
Rubrik

Förbättra Bygga, Bo och Miljö

Kommentar

Långsiktig aktivitet. Informationen på kommunens hemsida rörande verksamheten
har under året till viss del bearbetats avseende innehåll. Kontinuerlig översyn och
uppdatering vid behov fortsätter.

ä

påbörjad
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2.4 Delmål:

Kommunens invånare ska känna sig trygga i samhället
Status
Rubrik

Gemensamma samordningsmöten Miljökontor, Byggkontor och
Räddningstjänst

Kommentar

Långsiktig aktivitet tänkt att fortlöpa. Gemensamma möten med Miljökontoret,
Byggkontoret och Räddningstjänsten har startats upp och genomförs var 14:e dag. På
dessa möten tas gemensamma ärenden upp, diskuteras och samordnas.

Ekonomisk redogörelse med kommentar
Resultat (kkr)

Intäkter

Utfall
2014

Utfall
2013

Utfall
2012

ä

påbörjad

Nyckeltal
Verksamhetsmått och nyckeltal

2014

2013

2012

Ärenden i nämnden

91

124

90

Delegationsbeslut

66

418

755

64

81

79

3 146

3 984

4 727

-9 004

-9 215

-8 178

Miljörelaterade klagomålsärenden

-6 356

-6 048

-5 125

Livsmedelskontroller

145

92

123

Nettokostnad

-5 858

-5 231

-3 451

Hanterade miljöskyddsärenden

219

176

209

Budget

-4 073

-3 806

-3 124

50

53

68 (262)

Budgetavvikelse

-1 785

-1 425

-327

*(Bygganmälan) / anmälan
2012-ny PBL

399

178

266

Kostnader
varav personal

* Ny PBL, ändrat begrepp, bygganmälan utgår ersätts av anmälan som hanteras i
betydligt ringare omfattning

Kommentar resultat
Som sammanfattning är större delen av avvikelserna sådana
som inte varit påverkansbara av Bygg- och miljönämnden
eller verksamheten.
• Bygg- och planverksamhetens inflöde och omfång beror
av konjunktur och övrig samhällsutveckling.
• Avslut av stadsarkitekt/enhetschefstjänst belastar personalkostnaderna avseende Plan- och byggkontoret.
• Avvikelsen rörande MBK-verksamheten kan förklaras
med införandet av Topocad, ett nytt kartdatabassystem.
Eftersom verksamheten inte har någon egen kompetens
som kan ansvara för sådan implementering har timmar
köpts in från den konsult som ansvarar för MBK-verksamheten. Implementeringen av systemet har avbrutits i
ett gemensamt beslut av 6K-kommunerna. Istället kommer ett annat system att implementeras under 2015.
Investeringar (kkr)

Intäkter

Utfall
2014

Utfall
2013
0

0

Utfall
2012
0

Kostnader

-34

-253

0

Nettokostnad

-34

-253

0

Budget

-40

-250

0

6

-3

0

Budgetavvikelse

Behandlade bygglov

Kommentar investeringsredovisning
Årets investeringar avser införandet av Topocad (se ovan).

Framtid

För att kunna vara en attraktiv ”servicemyndighet” såsom
Bygg- och miljönämnden önskar måste verksamheten hela
tiden utvärderas och utvecklas. Det är prioriterat att detta
arbete fortsätter under 2015 såsom under 2014 under mottot
”god service och säkerställd handläggning och administration i enlighet med lagstiftarens intentioner”.

Sven Berlin (S),
ordförande

Linda Svederberg,
tf chef samhällsbyggnadsenheten
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Bildningsnämnd

Bildningsnämnd

Årets händelser

Det totala antalet barn och elever var 4333
inom verksamheterna; förskola, förskoleklass,
grundskola, fritidshem och gymnasium. Av dessa
gick ca 420 st barn och elever inkl. gymnasieelever
i andra kommuner (10 procent) samt 495 st barn
och elever inkl. gymnasieelever i externa verksamheter (11 procent).
Bildningsnämndens (BIN) ansvarsområde avser
förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem,
särskola, gymnasieutbildning/introduktionsprogram
och kommunal vuxenutbildning. Övriga verksamheter inom nämnden är kultur/bibliotek, öppen
fritidsverksamhet, öppen förskola, barn- och ungdomshälsa, fritidsenhet, musikskola och kostenhet.
Verksamheten är decentraliserad och bedrivs inom
femton olika enheter. Förvaltningskontoret ansvarar
för ledning och samordning av verksamheterna.
I december 2014 hade bildningsförvaltningen
582 tillsvidare anställda. Av dessa var 82,6 procent
kvinnor och 66,8 procent hade heltidstjänster. Sysselsättningsgraden var i medeltal 89,7 procent; där
kvinnor stod för 89,3 procent och männen för 91,4
procent.
Under 2014 genomfördes en organisationsförändring inom utbildningsverksamheten. Sju
rektorsområden i grundskolan blev fyra rektorsområden. Särskolan och modersmålsverksamheten
fick en egen rektor. Ledningsstrukturen ändrades
och varje rektorsområde har en ledningsgrupp med
ledare inom förskola och grundskola, som leder och
fördelar arbetet inom rektorsområdet. Skolledarna
har specifikt fokus på att leda den pedagogiska
personalen och dess arbete.
All personal, som arbetar med elevvård och
personal med kommunövergripande funktioner gällande barn och unga, samlades i en central resursenhet med en gemensam verksamhetschef.
Meritering och karriärtjänster
Under året fortsatte bildningsförvaltningen med att
tillsätta förstelärare. I slutet av 2014 hade Åstorp 17
st förstelärare. För att kunna ansöka om en förstelärartjänst ska läraren ha genomgått ett sex månaders långt meriteringsprogram (Aretemeritering).
Genomgången meriteringen är ett bevis för särskild
yrkesskicklighet. Meriteringsprocessen är förankrad utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och
är ett sätt att kvalitetssäkra och objektivt handha
tillsättningen av förstelärartjänster. Åstorps förstelärare arbetar övergripande i hela kommunen med

uppdraget att förändra och utveckla det pedagogiska
arbetet, i syfte att öka elevernas kunskapsresultat.
Forskningsanknytning
Två förskolor i Åstorp deltog i ett forskningsprojekt
gällande naturvetenskap kopplat till undervisning
i förskolan, i samarbete med övriga kommuner i
Skåne Nordväst samt Kristianstad högskola.
Tre grundskolor deltar i ett forskningsprojekt
tillsammans med elva andra kommuner i Sverige.
Projektet ”Inkluderande lärmiljöer” behandlar olika
aspekter på hur alla elever ska erbjudas lärmiljöer
som upplevs som inkluderande, lärande och framåtsyftande. Projektet samordnas av IFOUS (Innovation, Forskning och Utveckling i Skolan). Projektet
kommer att avslutas i september 2015.
Under 2014 genomförde och avslutade Halmstad
högskola en undersökning om hur gymnasieelever,
boende i Åstorp ser på sin framtid. Genom intervjuer och enkäter fick eleverna tala om hur de såg på
bl.a. framtida utbildningsmöjligheter, erfarenheter
av genomförd utbildning framtida boende etc. Undersökningen kommer att användas som underlag
för det fortsatta arbetet inom Bildningsförvaltningen
gällande utveckling av utbildningsverksamheten
inom kommunen. Undersökningen har även ett
större och mer övergripande värde för kommunen,
då samhällsutvecklingsfrågor i olika perspektiv
aktualiseras.
Kompetensutveckling/handledning
I augusti 2014 genomfördes en stor satsning på
kompetensutveckling för all pedagogisk personal.
Under två dagar genomfördes seminarier, föreläsningar, workshops mm. Både inlånade föreläsare
och vår egen personal stod för de kompetenshöjande
insatserna.
Kommunen deltar i Skolverkets satsning på
naturvetenskap och teknik. Två naturvetenskap- och
teknikutvecklare (NT-utvecklare) inom förskolan
utbildas under en treårsperiod i Skolverkets regi.
De ska arbeta lokalt för att utveckla lärandet kring
naturvetenskap och teknik. Under 2014 tillkom
fem grundskollärare som också deltar i Skolverkets
satsning på naturvetenskap och teknik. Dessa lärare
kommer precis som förskollärarna att handleda sina
kolleger i utvecklingsarbetet. Alla sju NT-utvecklarna ingår i ett kommunövergripande nätverk. Flera
av grundskolorna deltar i ”Matematiklyftet”, en av
regeringen stor satsning, som syftar till att höja kompetensen hos lärare som undervisar i matematik.
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Under 2014 har alla skolledare
genomgått en utbildning gällande
teamutveckling och effektiva team.
Alla förstelärare genomgår en
processledarutbildning som varar
även under vårterminen 2015.
Förvaltningen har också genomfört
arbetslagsutveckling för arbetslag i
den pedagogiska verksamheten.
Pedagoger från alla skolor har
genomgått en utbildning i genrepedagogik.
Pedagogiskt mediacentrum
(PMC) med tillhörande Skoldatatek fortsätter sitt arbete. Syftet med
Skoldatateket är att erbjuda elever
med funktionshinder digitala
verktyg och handledning, som
möjliggör en likvärdig utbildning
Skoldatateket/PMC handleder och
genomför också utbildningar för
personal, gällande IKT (Information, kommunikation och teknik).
Under året fortsatte arbetet med
digital utveckling inom skolan och
förskolan och en uppdatering och
inköp av digitala verktyg; datorer,
lärplattor, smartboards etc. har
skett. Satsningar har också skett för
att förbättra den digitala infrastrukturen.
Kostenheten och fritidsenheten
genomförde tillsammans ett seminarium för övrig personal. Fokus
på seminariet var hur ett positivt
förhållningssätt skapar stora möjligheter att utveckla sig själv, både
professionellt och privat.
Kvalitet och certifiering
Fram till och med 2017 kommer
samtliga förskole- och skolenheter
granskas av Qualis kvalitetssäkringssystem. Först ut var Nyvångs
skola och skolan uppvisade en bra
verksamhet, fick ett framgångsrikt
resultat och blev Qualiscertifierade.
Även Björnekullaskolan granskades under 2014 och förväntas bli
Qualiscertifierade. Av kommunens
förskolor granskades Nyvångs

förskola i slutet av året och även
förskolan i Nyvång nådde goda
resultat och blev certifierad.
Det systematiska miljöarbetet
fortsatte och bl.a. fick alla förskolor
i Tingdal/Björnåsområdet ”Grön
Flagg” (miljöcertifiering).
Idrott och hälsa
I syfte att främja rörelse och spontanidrott för våra unga satsades det
ytterligare resurser för att bygga
ut antalet multiarenor för spontan
idrott på skolgårdarna. Både
Björnekullaskolan och Tingdal/
Björnåsskolan har sina arenor på
plats. Det är även planerat en arena
på Kvidinge skola.
Under våren 2014 invigdes en
konstgräsplan på Bjärshögs idrottsplats. Bjärshögs idrottsplats fick
också en multiarena på plats.
I september genomfördes en
heldagaktivitet på Kulturhuset
Björnen i samarbete mellan Kultur,
Fritid och föreningslivet i Åstorps
kommun. Syftet var att presentera
olika fritidsaktiviteter och inspirera
våra barn och unga till en positiv
och kreativ fritid.
Centralkök
Det nya centralköket stod färdigt
i juni och togs i bruk under sommaren. Det var formell invigning
under hösten 2014. I och med detta
fick personalen i kommunens centralkök en stor förbättring av sin
arbetsmiljö. Kostenheten har haft
några cateringuppdrag. Bl.a. producerade kökets personal färdiga
matlådor med efterrätt och dryck
till funktionärer som arbetade med
höstens val.
Det systematiska arbetet under
2014, med att minska andelen
matsvinnet i kommunen, har varit
framgångsrikt.
Kultur/Bibliotek
En omfattande ommöblering har

skett på huvudbiblioteket i Åstorp.
Syftet var att underlätta för låntagarna att hitta vad de söker samt
att lyfta fram media som riktas
till verksamhetens prioriterade
målgrupper.
Satsningen på film inom kulturoch bibliotek fortsatte. Med projektmedel från Kultur Skåne och
Svenska Filminstitutet har konceptet kring Bok-Film utvecklats.
Det är ett samarbete mellan SFI,
Komvux och biblioteket och målet
har varit en ökad språkförståelse.
Det genomfördes också träffar mellan elever i åk 6-9 och barn- och
ungdomsbibliotekarier, där man
gemensamt läste och diskuterade
litteratur utifrån ett innehålls- och
förståelseperspektiv och därefter
tittade på filmen, vilken baserades
på aktuell bok.
Utökning av kommunala
sommarjobb för ungdomar med
möjlighet att arbeta som musiker.
Konserterna lockade 600 besökare
under sommaren 2014.
Arrangemanget ”Familjelördag”
fortsatte under 2014 med många
nöjda barnfamiljer.
Inom Skåne Nordvästs biblioteksverksamhet har en modell
för inköp av mångspråkslitteratur
tagits fram.
Bibliotek Skåne NordVäst har
gemensamt anställt en strategisk
utvecklare på 50 procent.
Centrala resursenheten
I organisationsförändringen den
1 juli 2014 skapades den centrala
resursenheten. Detta innebar att
psykologer, kuratorer, skolsköterskor, ungdomssekreterare, fältsekreterare, pedagogiskt mediacentrum och familjecentraler samlades
i en gemensam verksamhet; den
centrala resursenheten. Enheten
har en ansvarig verksamhetschef
och en medicinskt ansvarig skolsköterska.
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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
Status
Rubrik

Föräldrautbildning med workshops

Kommentar

Varje termin inom förskolan och grundskolan.

Rubrik

God kontakt med företagare i kommunen

Kommentar

Nätverk i kommunen mellan KomVux och företagare.

Rubrik

Tät kontakt med elever

Kommentar

Tät kontakt med elever och vårdnadshavare.

Rubrik

Framsteget

Kommentar

Ett Finsamprojket, som avslutades 2014. Av deltagarna har 75 procent nått målet att
få arbete, praktik eller komma in på utbildning.

Rubrik

Motivation-SYV, ”omvärldsträning”

Kommentar

Har pågått under 2014.

Rubrik

Biblioteket startar nybörjarutbildning dator/Internet

Kommentar

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

Rubrik

Samverkan - uppföljning med de gymnasieskolor där eleverna går

Kommentar

Samverkan och uppföljning med gymnasieskolorna i grannkommunerna pågår i
syfte att förebygga studieavbrott.

Rubrik

Utbildning som genererar arbete exempelvis Yrkesvux

Kommentar

Vuxenutbildningscentrum har under 2014 utbildat 64 personer inom området lageroch terminalarbete.

P

Avslutad

P

Avslutad

P

Avslutad

P

Avslutad

P

Avslutad

P

Avslutad

P

Avslutad

P

Avslutad

1.2 Delmål:

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

”Ung kraft” samarbete med arbetsförmedlingen

Kommentar

Samarbetsprojekt med arbetsförmedlingen, där verksamheterna inom BIN har haft
unga personer anställda hos sig under året.

P

Avslutad
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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 (fortsättning)
Status
Rubrik

Sommarjobb i kommunen

Kommentar

Verksamheterna inom BIN anställer ungdomar under sommaren i sommarjobb.
Drygt 25 ungdomar har arbetat inom BIN under sommaren 2014. Verksamheten
utökades ytterligare jämfört med föregående år då unga deltog i projektet MIC (Musik i centrum) som sommarjobbsaktivitet.

P

Avslutad

1.3 Delmål:

Kommuninvånarnas hälsa ska förbättras
Status
Rubrik

Följa kommunens livsmedels- och måltidspolicy

Kommentar

Kostenheten planerar måltider enligt nationella riktlinjer och i enlighet med lokal
livsmedels- och måltidspolicy. Enheten följer kontinuerligt upp verksamhetens
arbete och erbjuder kompetenshöjande insatser i livsmedelshygien och specialkoster.

Rubrik

ANT, fältverksamhet, fritidsgård och familjecentral

Kommentar

Väl utvecklad fritidsgårdsverksamhet som arbetar förebyggande och med fokus på
folkhälsa. Undervisning i ANT i många ämnen och arbetsområden. Fältverksamhet
bedrivs över hela kommunen i BIN-s regi. Tre familjecentraler i Åstorps kommun
som arbetar förebyggande i samarbete med socialtjänst och region.

Rubrik

Systematiskt arbete med stöd till det lokala arbetslivet

Kommentar

Fritidsenheten arbetar utifrån fritidsplanens fem fokusområden i syfte att främja
kommuninvånarnas hälsa.Bildningsnämnden har ett nära samarbete med det lokala
föreningslivet och ger bidrag till en rad olika föreningar och studieförbund i enlighet
med fastställda normer. Dialog gällande abonnemangstider sker kontinuerligt.
Gemensam föreningsdag i september i samarbete mellan BIN och föreningslivet.

Rubrik

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

Kommentar

Olika aktiviteter för barn, unga samt personal är genomförda inom skolverksamheten, t.ex idrottsdagar, temadagar mm.
Skolor med hälsoprofil
Löpande insatser inom den centrala resursenheten.
Fokus på Fritidsplanen med syftet att arbeta hälsofrämjande.
Anläggningar, lokaler och miljöer står till kommuninvånarnas förfogande genom
hög subventioneringsgrad.
Fritidsgårdarna arbete i en drogfri miljö med ett rikt varierat utbud av aktiviteter.
Inom fritidsenheten finns ett stort antal anläggningar som nyttjas flitigt av både allmänhet, föreningar och skolor. I syfte att synliggöra vilka möjligheter som finns har
det under 2013 distribuerats ut en Kultur & fritidsguide till alla hushåll.
Skolorna arbetar aktivt med bl.a. hälsoprofiler, temadagar, bra aktiviteter på fritidsgårdarna, ”Grön Flagg certifiering”. Personalaktiviteter genomförs i syfte att främja
fysisk och psykosocial hälsa.

Rubrik

Digital skärm där alla aktörer kan annonsera

Kommentar

I fönstret på biblioteket samt inne i miljön finns det för året nyuppsatta digitala skärmar som förmedlar kulturaktiviteter till kommunens invånare.
På Hyllinge skola och på Björnekullaskolan finns det digitala skärmar där föreningar
m.fl kan få ut information.

ä

påbörjad

P

Avslutad

P

Avslutad

P

Avslutad

P

Avslutad
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1.4 Delmål:

Turistomsättningen i kommunen ska öka
Status
Rubrik

Ett aktivt kulturhus

Beskrivning

Marknadsföra händelser genom programblad, affischering, tidningar och web

Kommentar

Kulturhusets aktiviteter marknadsförs på ovanstående sätt , ofta även i lokalradion.

Rubrik

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

Kommentar

Det informeras via hemsida, appar, mail och affischering och särskilda hushållsutskick om de olika aktiviteter som genomförs.

Rubrik

Samarbete skola/föreningsliv

Kommentar

Samarbete med kommunens föreningar och skolan gällande t.ex. lokaler och genomförd hälsovecka.

Rubrik

Stödja föreningar som önskar söka arrangemang

Kommentar

Arrangemangsstöd kan sökas på fritidsenheten.

P

Avslutad

P

Avslutad

P

Avslutad

P

Avslutad

2Utveckla attraktivt boende
Bildningsnämndens aktiviteter till fokusområdet

2.1 Delmål:

Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun
Status
Rubrik

Flexibla öppettider

P

Avslutad

Rubrik

Profilskolor. Bra skolor i alla kommundelar

Kommentar

Förskola och grundskola deltar i forskningsbaserade projekt. Det finns förskola med
uteprofil och förskola som arbetar Reggio Emilia inspirerat. Uppbyggnad av ”multiarenor” för främjandet av spontanidrott på kommunens skolgårdar. Grundsärskola
erbjuds från förskoleklass till årskurs 10.

Rubrik

Fritidsgårdar som är öppna varje kväll

Kommentar

Någon av kommunens fem fritidsgårdar är öppen varje kväll utom lördagar och
söndagar.

Rubrik

Levande centrum

Kommentar

Förvaltningen har deltagit i arbetet med centrum 2.0. Förskolan dag i maj som genomförs årligen med parad genom centrum. Firandet av Barnkonventionen - 25 år (i
BINs regi). Kultur och bibliotek har i samarbete med Centrum 2.0 bokat in kulturaktiviteter för särskilda tillfällen.

ä

påbörjad

ä

påbörjad

P

Avslutad

bildningsnämnd 2014

Verksamheter

2.1 Delmål:

Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun (fortsättning)
Status
Rubrik

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

Kommentar

Det informeras via hemsida, appar, mail och affischering och särskilda hushållsutskick om de olika aktiviteter som genomförs. På Hyllinge skola och på Björnekullaskolan finns det digitala skärmar där föreningar m.fl kan få ut information.

Rubrik

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

Kommentar

Fritidsenheten arbetar utifrån fritidsplanens fem fokusområden i syfte att främja
kommuninvånarnas hälsa. BIN har ett nära samarbete med det lokala föreningslivet och ger bidrag till en rad olika föreningar och studieförbund i enlighet med
fastställda regler.
Samarbete med kommunens föreningar och skolan gällande t.ex. lokaler och genomförd hälsovecka.
Gemensam föreningsdag, vilken genomfördes i samarbete mellan Bin och föreningslivet i september.

Rubrik

Utveckla ”spontanverksamhet” som ej kräver medlemskap

Kommentar

Utbyggnad av spontananläggningar på kommunens skolgårdar. Utveckling kring
aktiviteter tillsammans med fritidsgårdarnas personal och fritidshemmen.

Rubrik

Utveckla samverkan mellan olika kulturaktörer

Kommentar

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

Rubrik

Servera näringsriktiga måltider

Kommentar

Goda och näringsrika måltider serveras i förskolor och skolor med hög andel ekologiska och närproducerade livsmedel.

Rubrik

Alternativ maträtt serveras i skolan

Kommentar

Alternativ maträtt serveras i skolan.

Rubrik

Skolornas restauranger är inbjudande och lunchen är schemalagd

Kommentar

Eleverna äter vid samma tid varje dag enligt schema för skolrestaurangen. Pedagoger
och andra vuxna deltar i måltiderna tillsammans med barn och elever. Trevlig och
lugn miljö erbjuds i skolrestaurangerna och i förskolan

Rubrik

Eleverna äter vid samma tid varje dag i en lugn miljö tillsammans
med vuxna

Kommentar

Eleverna äter vid samma tid varje dag enligt schema för skolrestaurangen. Pedagoger
och andra vuxna deltar i måltiderna tillsammans med barn och elever. Trevlig och
lugn miljö erbjuds i skolrestaurangerna och i förskolan.

Rubrik

Skolcafeteriorna erbjuder ett bra sortiment

Kommentar

Skolcafeterierna serverar eleverna ett bra sortiment av livsmedel och frukt.

ä

påbörjad

P

Avslutad

P

Avslutad

P

Avslutad

ä

påbörjad

ä

påbörjad

P

Avslutad

P

Avslutad

P

Avslutad

sid 73

sid 74

Verksamheter

2014 Bildningsnämnd

2.1 Delmål:

Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun (fortsättning)
Status
Rubrik

Pedagogiskt mediacentrum

Kommentar

Pedagogiskt mediacentrum med tillhörande skoldatatek invigdes 2013.
Elever med särskilda behov har fått kvalificerad hjälp när det gäller alternativa
verktyg.
Pedagogisk personal får stöd, support från pedagogiskt mediacentrum.
Utbildning för pedagoger.

Rubrik

Utveckla hemsidan

Kommentar

En översyn av arbetet med hemsidan pågår.

P

Avslutad

ä

påbörjad

2.2 Delmål:

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

Flexibilitet att se brukarnas behov

Kommentar

Det Qualisarbete (kvalitetsarbete) som bedrivs i skola och förskola säkerställer brukarnas synpunkter kring verksamheterna kvalitet.
Vissa verksamheter har appar eller andra digitala forum, där brukarna kan förmedla
synpunkter.
Biblioteket och i samarbete med bibliotek Skåne Nord Väst (SNV) under året
genomfört brukarundersökningar som visar på god service och ett stort mått av
kundnöjdhet.
Föräldraråd i skolan och förskolans verksamheter

Rubrik

Arbete med vikten av ”ambassadörskapet” och att vara en bra ”lots”

Kommentar

Frågan om bemötande och service ska alltid finnas med och hållas aktuell genom
enhetens arbetsplatsträffar. Enheterna går igenom ett utarbetat program med nyanställd personal. Viktigt att synliggöra och premiera goda exempel. Utvärdering med
fokus på brukarna; t.ex. Qualis i skola, förskola och på fritidsgårdar

Rubrik

Enheterna går igenom ett utarbetat program med nyanställd personal

Kommentar

Introduktionsprogram finns för nyanställda.

Rubrik

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

Kommentar

Frågor kring bemötande och service diskuteras regelbundet på AP-träffar och i
LOSAM. Inom kvalitetsarbetet (Qualis) är bemötande och service egna mål som
regelbundet utvärderas.

P

Avslutad

P

Avslutad

P

Avslutad

P

Avslutad

2.3 Delmål:

Informationen och servicen på kommunens hemsida ska
vara väl utvecklad och tillgänglig
Status
Rubrik

Utbilda ansvariga för hemsidorna

Kommentar

Det finns ansvarig personal för hemsidan på respektive enhet.
Enheterna har utbildat ansvarig personal för respektive hemsida.
För biblioteken inom Skåne nordväst finns det en webbutvecklare som fortlöpande
arbetar med att utveckla den gemensamma hemsidan. Servicen kommer att utökas.

P

Avslutad

bildningsnämnd 2014

Verksamheter

sid 75

2.3 Delmål:

Informationen och servicen på kommunens hemsida ska
vara väl utvecklad och tillgänglig (fortsättning)
Status
Rubrik

Vara lyhörd för vad medborgarna tycker om hemsidan. Identifiera
oss med mottagarna

Kommentar

Arbete pågår med hemsidorna.

Rubrik

Kulturverksamheterna ska prioritera kontinuerlig uppdatering på
hemsidorna

Kommentar

Kultur har under året prioriterat detta arbete men det finns fortfarande förbättringsområden.

Rubrik

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

Kommentar

Kontinuerligt arbete på skolorna kring ovan nämnda områden.
Arbetande likabehandlingsgrupper inom skolområdena.
Trivselenkäter årligen till barn och elever i syfte att identifiera ev. problem- och
utvecklingsområden
Årlig revidering av likabehandlingsplanerna inom respektive skolområde.

Rubrik

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

Kommentar

Samverkansplan med SoF reviderad under 2014.
Träffar mellan polis och rektorer.
Brottsförebyggande rådet (BRÅ)-samarbete, lokala kontakter med socialtjänsten vid
behov. Kompetensutveckling för personal.

Rubrik

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

Kommentar

Under året har det genomförts satsningar med tex. förstärkt belysning. Anläggningarna upplevs som trygga och säkra. Anläggningarna säkerhetsbesiktigas kontinuerligt. Nolltolerans råder avseende klotter.

Rubrik

Alltid anmäla brott

Kommentar

Verksamheterna anmäler alltid brott tex, klotter, skadegörelse.

ä

påbörjad

P

Avslutad

P

Avslutad

P

Avslutad

P

Avslutad

P

Avslutad

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
Status
Rubrik

Skolan skall arbeta på vetenskaplig grund

Kommentar

Skolans pedagoger har deltagit i matematiklyftet. Förstelärare på alla skolor som genomgått Aretes meriteringsprogram. Meriteringsprogrammet bygger på vetenskaplig
grund och bidrar till ökat fokus på forskning och beprövad erfarenhet.
Utbildning i genrepedagogik. Deltagande i förskola och skola i nationella projekt
med koppling till forskning och högskola/universitet. Arbete med inkluderande
lärmiljöer för alla elever.

ä

påbörjad

sid 76

Verksamheter

2014 Bildningsnämnd

3.1 Delmål:

Eleverna skall uppnå en högre resultat och måluppfyllelse på nationella prov (forts)
Status
Rubrik

Tydliga uppföljningar och analyser

Kommentar

Kunskapsuppföljning av elevernas kunskapsresultat fyra gånger/år i samtliga ämnen.
Resultat av analysen ligger till grund för resursfördelning och undervisningens
planering och upplägg. Skolledningen har regelbundna i förväg planerade möten och
uppföljningar med specialpedagog och elevhälsa, där eleverna individuella behov
diskuteras och analyseras. Uppföljning av elevernas kunskapsresultat sker 4 ggr/
år. Analys, reflektion och åtgärder gällande elevernas kunskapsresultat redovisas
till bildningsförvaltningen 2 ggr/år. Arbete som bygger på forskning och beprövad
erfarenhet, utifrån styrande dokument samt egen behovsinventering. Systematiskt
kvalitetsarbete (Qualis)i enlighet med årsklockan. Kontinuerliga möten på skolorna
tillsammans med Centrala resursenhetens personal för att identifiera särskilda behov
och där insatser diskuteras och beslutas.

Rubrik

Tidiga insatser och inkluderande arbetssätt

Kommentar

Genom regelbundet arbete i elevhälsoteamen upptäcks elever med särskilda behov
i ett tidigt skede. Fokus på den enskilde elevens behov. Inskrivning och inskolning i
särskolan sker kontinuerligt. Arbete med att skapa inkluderande lärmiljöer för alla
elever. Deltagande i ett nationellt forskningsprojekt kring Inkluderande lärmiljöer.
PMC kopplas in i ett tidigt skede, för att hitta alternativa verktyg för de elever som är
i behov av särskilt stöd.

Rubrik

Behörig och engagerad personal

Kommentar

Alla verksamheter har en hög andel behörig pedagogisk personal.
Kontinuerligt fokus på personalen engagemang genom Qualisarbetet.

Rubrik

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

Kommentar

Anskaffande av ”multiarenor till skolornas skolgårdar, i syfte att främja fysisk
aktivitet. Skolorna anordnar dagligen organiserade fysiska aktiviteter inomhus och
utomhus. Fritidshemsverksamheten prioriterar lek och rörelse.

P

Avslutad

P

Avslutad

P

Avslutad

ä

påbörjad

3.2 Delmål:

Elever i årskurs 9 ska vara behöriga till nationella gymnasieprogram
Status
Rubrik

Ge eleverna förebilder och framtidstro

Kommentar

Studie- och yrkesvägledarna på Vuxenutbildningscentrum arbetar med motiverande
samtal som en del av studievägledningen. De diskuterar målbilder och vad som krävs
för att nå målet.
Aktiviteter som framtidståg, speeddating, studiebesök, gymnasieinformation och
arbetsmarknadsinformation.

Rubrik

Höga förväntningar på alla barn/elever. Skapa studiemotivation.

Kommentar

Pedagoger som arbetar med höga och tydliga förväntningar på alla barn och elever.
Studie- och yrkesvägledarna på Vuxenutbildningscentrum arbetar med motiverande
samtal som en del av studievägledningen. De diskuterar målbilder och vad som krävs
för att nå målet.

Rubrik

Behörig och engagerad personal

Kommentar

Alla verksamheter har en hög andel behörig pedagogisk personal.
Kontinuerligt fokus på personalen engagemang genom Qualisarbetet.

P

Avslutad

P

Avslutad

P

Avslutad

bildningsnämnd 2014

Verksamheter

3.2 Delmål:

Elever i årskurs 9 ska vara behöriga till nationella gymnasieprogram
Status
Rubrik

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

Kommentar

Anskaffande av ”multiarenor till skolornas skolgårdar, i syfte att främja fysisk
aktivitet. Skolorna anordnar dagligen organiserade fysiska aktiviteter inomhus och
utomhus. Fritidshemsverksamheten prioriterar lek och rörelse.

Rubrik

Höga förväntningar på alla barn/elever. Skapa studiemotivation.

Kommentar

Pedagoger som arbetar med höga och tydliga förväntningar på alla barn och elever.
Studie- och yrkesvägledarna på Vuxenutbildningscentrum arbetar med motiverande
samtal som en del av studievägledningen. De diskuterar målbilder och vad som krävs
för att nå målet.

Rubrik

Behörig och engagerad personal

Kommentar

Alla verksamheter har en hög andel behörig pedagogisk personal.
Kontinuerligt fokus på personalen engagemang genom Qualisarbetet.

Rubrik

Tydliga uppföljningar och analyser

Kommentar

Kunskapsuppföljning av elevernas kunskapsresultat fyra gånger/år i samtliga ämnen.
Resultat av analysen ligger till grund för resursfördelning och undervisningens
planering och upplägg. Skolledningen har regelbundna i förväg planerade möten och
uppföljningar med specialpedagog och elevhälsa, där eleverna individuella behov
diskuteras och analyseras.
Uppföljning av elevernas kunskapsresultat sker 4 ggr/år. Analys, reflektion och
åtgärder gällande elevernas kunskapsresultat redovisas till bildningsförvaltningen 2
ggr/år.
Arbete som bygger på forskning och beprövad erfarenhet, utifrån styrande dokument samt egen behovsinventering.
Systematiskt kvalitetsarbete (Qualis)i enlighet med årsklockan.
Kontinuerliga möten på skolorna tillsammans med Centrala resursenhetens personal
för att identifiera särskilda behov och där insatser diskuteras och beslutas.

Rubrik

Tidiga insatser och inkluderande arbetssätt

Kommentar

Genom regelbundet arbete i elevhälsoteamen upptäcks elever med särskilda behov i
ett tidigt skede. Fokus på den enskilde elevens behov.
Inskrivning och inskolning i särskolan sker kontinuerligt.
Arbete med att skapa inkluderande lärmiljöer för alla elever.
Deltagande i ett nationellt forskningsprojekt kring Inkluderande lärmiljöer.
PMC kopplas in i ett tidigt skede, för att hitta alternativa verktyg för de elever som är
i behov av särskilt stöd.

P

Avslutad

P

Avslutad

ä

påbörjad

P

Avslutad

P

Avslutad

3.3 Delmål:

Samtliga elever ska fullfölja gymnasieutbildningen
Status
Rubrik

Motivation/studievägledning-SYV

Kommentar

Ökat fokus på studie- och yrkesvägledning i enlighet med plan för studie- och yrkesvägledning. Samverkan/uppföljning med gymnasieskolor där eleverna går.
Forskningsprojekt med Halmstad högskola, som resulterade i en rapport, där elever
på gymnasieskolorna har svarat på enkäter och blivit intervjuade och delger sin syn
på bl. a utbildning. Ha höga förväntningar på alla barn/elever och skapa studiemotivation. Ge eleverna förebilder och framtidstro genom kontinuerligt arbete mellan
elever och vuxna i verksamheten. Skapa motivation hos eleverna genom samarbete
med Campus Helsingborg och Arbetsförmedlingen i Åstorp.

P

Avslutad

sid 77

sid 78

Verksamheter

2014 Bildningsnämnd

3.3 Delmål:

Samtliga elever ska fullfölja gymnasieutbildningen (fortsättning)
Status
Rubrik

Knyta omvärlden till skolan, använda vår näringslivsutvecklare

Kommentar

Studie- och yrkesvägledarna på Vuxenutbildningscentrum arbetar med motiverande
samtal som en del av studievägledningen. De diskuterar målbilder och vad som krävs
för att nå målet.
Aktiviteter som framtidståg, speeddating, studiebesök, gymnasieinformation och
arbetsmarknadsinformation.

Rubrik

Höga förväntningar på alla barn/elever. Skapa studiemotivation.

Kommentar

Diskussion med näringslivsutvecklaren i Åstorp för framtida aktiviteter gällande
kontakter med näringslivet i Åstorp. Kontakt med Campus Helsingborg för framtida
samarbete. Systematiskt samarbete med Arbetsförmedlingen under kommande år.

Rubrik

Närma sig yrkeslivet ”speed dating” med info om utbildning koppling
till yrke/företag.

Kommentar

Systematiskt samarbete med Arbetsförmedlingen under kommande år. Arbete med
informationsinsatser till personal och träffar med elever i de högre årskurserna.

Rubrik

Samverkan/uppföljning med gymnasieskolor, där eleverna går.

Kommentar

Analysera forskningsrapporten från Halmstad högskola och använda resultatet som
grund för uppföljning med gymnasieskolorna.

Rubrik

Höga förväntningar på alla barn/elever. Skapa studiemotivation.

Kommentar

Pedagoger som arbetar med höga och tydliga förväntningar på alla barn och elever.
Studie- och yrkesvägledarna på Vuxenutbildningscentrum arbetar med motiverande
samtal som en del av studievägledningen. De diskuterar målbilder och vad som krävs
för att nå målet.

Rubrik

Ge eleverna förebilder och framtidstro

Kommentar

Studie- och yrkesvägledarna på Vuxenutbildningscentrum arbetar med motiverande
samtal som en del av studievägledningen. De diskuterar målbilder och vad som krävs
för att nå målet.
Aktiviteter som framtidståg, speeddating, studiebesök, gymnasieinformationen och
arbetsmarknadsinformation.

P

Avslutad

ä

påbörjad

ä

påbörjad

ä

påbörjad

P

Avslutad

P

Avslutad

4Fler väljer kommunen som arbetsgivare
Kommunstyrelseförvaltningens aktiviteter till fokusområde

4.1 Delmål:

Ledare i Åstorps kommun ska ha god ledarkompetens
Status
Rubrik

Introduktionsprogram för ledare skall genomföras vid nyanställning. Möjlighet att gå parallellt med förra ledaren

Kommentar

Ny personal deltar i kommunens introduktionsdag.
Alla ledare genomgår ett introduktionsprogram.
Intern rekryteringsutbildning av blivande skolledare i Skåne Nordväst.
Internutbildning i BIN gällande teamutveckling och ledarskap.
Tydliga uppdragsbeskrivningar.
Kontinuerliga träffa med alla chefer i kommunen – Ledarforum.

ä

påbörjad

bildningsnämnd 2014

Verksamheter

4.1 Delmål:

Ledare i Åstorps kommun ska ha god ledarkompetens (fortsättning)
Status
Rubrik

Tydliga uppdragsbeskrivningar

Kommentar

Uppdragsbeskrivningar finns i stort sett för alla funktioner inom Bin.

Rubrik

Ledarutvecklingsprogram skall genomföras kontinuerligt. Känslan
av delaktighet och tillhörighet är av stor vikt. Återskapa den positiva ”vi-känsla” som ”utkik” gav

Kommentar

Ledarutvecklingsprogram genomförs kontinuerligt inom Bin internt. Externa kurser
och konferenser. Kontinuerligt Ledarforum för kommunens chefer. Utbildning i
konflikthantering under 2014 för alla chefer.

Rubrik

Konkurrenskraftiga villkor

Kommentar

Ny organisation inom utbildningsdelen i syfte att främja den goda arbetsmiljön och
ledarskapets villkor. Utvecklingsfokus i verksamheten. Satsning på skolledarlönerna.

P

Avslutad

P

Avslutad

P

Avslutad

4.2 Delmål:

Fler ska ges möjlighet till heltid eller önskad tjänstgöringsgrad
Status
Rubrik

Verksamhetens behov måste styra. Se lösningar i verksamheterna
och i samarbete med andra verksamheter

Kommentar

Diskussion med medarbetarna vid medarbetarsamtalet om önskad tjänstgöringsgrad.

Rubrik

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

Kommentar

Vid läsårsplaneringen genomförs det årligen en översyn av personalens tjänstgöringsgrad. Önskad tjänstgöringsgrad tillgodoses i den mån det går.

P

Avslutad

P

Avslutad

4.3 Delmål:

Medarbetarna ska trivas och utvecklas i Åstorps kommun
Status
Rubrik

Utveckla metoder för att alla skall känna sig ”myndiga” i sitt yrkesutövande samt attansvar och befogenheter är tydliga

Kommentar

På arbetsplatsträffar och i medarbetarsamtal lyfts dessa frågor kontinuerligt upp.
Medarbetarna har tydliga uppdragsbeskrivningar.
Tydliga rutiner och tydligt kalendarium.

Rubrik

Delaktighet skall vara naturligt inslag i vardagen

Kommentar

Informationsbrev till personalen varje vecka.
Tydligt kalendarium.
Lokal samverkansgrupp varje månad.
Kontinuerliga arbetsplatsträffar.
Obligatoriska medarbetarsamtal.

Rubrik

Uppföljning av individuella utvecklingsplaner

Kommentar

Uppföljning av individuella överenskommelser sker i medarbetarsamtalet och vid
lönesamtalet.

P

Avslutad

P

Avslutad

P

Avslutad
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Foto: Linda Haddemo, Åstorps kommun

4.3 Delmål:

Medarbetarna ska trivas och utvecklas i Åstorps kommun (fortsättning)
Status
Rubrik

Ta upp ämnet på arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal

Kommentar

Uppföljning sker vid medarbetarsamtalet.

P

Avslutad

4.3 Delmål:

Medarbetarnas trivsel ska öka genom ett gott samarbete och god kommunikation
Status
Rubrik

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- göra rätt.

Kommentar

Medarbetarna har uppdragsbeskrivningar. Utvecklingsgrupper ute i verksamheterna.
Uppföljning i personalenkät och i Qualis. Diskussion på arbetsplatsen om vad som
saknas och vad som bör förbättras. Detta sker kontinuerligt på interna konferenser,
arbetslagsmöten, arbetsplatsträffar och samverkansmöten. After work, motionslopp
och olika typer av samkväm genomförs på både central- och områdesnivå.

Rubrik

Tillgängliga ledare

Kommentar

Ny organisation som möjliggör ökad tillgänglighet för ledarna i skolan. Ledarna
finns alltid tillgängliga på telefon eller mail.

Rubrik

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

Kommentar

Träffar med personal varje vecka. Kontinuerliga arbetsplatsträffar. LOSAM-träffar
varje månad. FÖSAM-träffar. Informationsbrev till personalen varje vecka.

Rubrik

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

Kommentar

Många olika mötesplatser för att skapa gemenskap och trivsel; After Work, motionslopp, gemensamma utflykter, ”Företagsrock”, gemensamma personalsammankomster, gemensam uppstart för all personal i Bin varje år i augusti mm.

P

Avslutad

ä

påbörjad

P

Avslutad

P

Avslutad
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Ekonomisk redogörelse med kommentar
Resultat (kkr)

sid 81

Nyckeltal

50 430

-458 857

-443 274

-432 467

-255 364

-243 075

-238 875

Nettokostnad

-398 027

-389 657

-382 037

Budget

-399 474

-390 005

-383 035

1 447

348

998

Verksamhetsmått och nyckeltal

2012

Utfall 2012

53 617

2013

Utfall 2013

60 830

2014

Utfall 2014

Förskola
Nettokostnad/bokad timme, kr

64,3

61,8

60,7

Dagbarnvårdare
Nettokostnad/bokad timme, kr

39,0

40,9

39,4

Skolbarnomsorg
Nettokostnad/bokad timme, kr

28,3

26,7

24,8

Förskoleklass
Nettokostnad per elev, kkr

37,2

37,2

36,4

Grundskola (exkl särskola)
Nettokostnad per elev, kkr

92,8

92,1

89

Gymnasium (exkl särskola och IV)
Nettokostnad per elev, kkr

105,7

105,5

103

förskoleklass och grundskola genererade en nettokostnad motsva-

Gymnasium särskola
Nettokostnad per elev, kkr

344,5

326,6

353,8

rande 1949 kkr utöver ramen 2014.

Nettokostnad per invånare, kkr

26,4

26,1

25,7

Intäkter
Kostnader
varav personal

Budgetavvikelse

Kommentar resultat
Volymökningen under 2014 i verksamheterna förskola, fritidshem,

Prognosen för 2014 var satt med en budget i balans (0 kr). Re-

2014

2013

2012

Resultat Nationella prov åk 3, svenska o matematik

65%

71%

80%

Lägsta godtagbara kunskapsresultat i alla ämnen, åk 3

76%

77%

70%

Resultat Nationella prov åk 6, svenska, matematik o engelska

84%

87%

81%

Lägsta godtagbara kunskapsresultat i alla ämnen, åk 6

80%

76%

61%

Resultat Nationella prov åk 9, svenska, matematik o engelska

87%

86%

86%

Andel elever med fullständiga betyg åk 9

85%

75%

76%

Andel behöriga till gymnasiet

88%

87%

88%

av 7 tjänster som var avsatt att användas till barn/elever med

Antal besökare familjecentralerna

862

858

787

särskilda behov (icke pedagogisk verksamhet) har inte tilldelats

Antal grupper föräldrautbildning

7

7

9

sultatet 2014 slutade med ett överskott som motsvarar 0,36 procent
(1447kkr) av Bildningsnämndens totala ram. Överskottet kan
förklaras med att intäkterna har varit högre än förväntat såsom
statliga ersättningar, ersättningar från SPSM (specialpedagogiska
skolmyndigheten), migrationsverket samt arbetsmarkandsverket.
Det har även förekommit vakanser på enstaka tjänster under
året som har eller ska tillsättas under våren 2015. Cirka 1,5 tjänst

verksamheterna. Detta med anledning av den bedömning, som är
hårt reglerad av skollagen, vilken görs av den centrala elevhälsan.
Ansökningar om så kallat tilläggsbelopp skickas in av såväl de
kommunalt bedrivna skolorna som fristående. Den nya skolorganisationen som trädde i kraft per 1 juli 2014 har gjort att driftbudgeten har hanterats med en viss försiktighet vilket innebär att
en del av det uppkomna överskottet kan härledas hit. I övrigt har
personalen i bildningsförvaltningen en hög kostnadsmedvetenhet
som underlättar arbetet med att få en budget i balans.

Kompletterande text:
Det genomsnittliga resultatet på nationella prov i årskurs 3, våren
2013, var mycket lågt, 71 procent. 2014 års resultat är sämre.
På samtliga skolområden, i årskurs 3 är nationella provet i matematik det som drar ner årets dåliga resultat. Trots insatser av
speciallärare, specialpedagoger, individuella lösningar, tekniska
hjälpmedel, smågruppsundervisning, tester och olika metoder blir
resultaten sämre. Pedagogerna måste analysera de insatser som
görs, sortera bort de metoder som inte är fruktsamma och prova
nya lösningar.

Investeringar (kkr)

Utfall 2014

Utfall 2013

Utfall 2012

0

0

0

Kostnader

-7 976

-5 569

-4 220

Nettokostnad

-7 976

-5 569

-4 220

Budget

-9 511

-6 103

-4 460

1 535

534

240

Intäkter

Budgetavvikelse

Resultatet av nationellt prov i svenska i årskurs 3 ligger betydligt högre. Även där måste analysen visa på vilka metoder som
utvecklar elevernas resultat.
Det genomsnittliga resultatet på nationella prov i årskurs 6, var
87 procent våren 2013. Även denna årskurs visar ett sämre resultat
våren 2014.
De nationella proven i årskurs 6 visar på väldigt olika resultat
på de båda skolorna. På Hyllinge skola är det svenskan som drar

Kommentar investeringsredovisning
Överskottet på investeringsbudgeten avser projekt som skjutits
fram till nästa år. Bildningsnämnden kommer ansöka om att föra
över överskottet till 2015 års budget. De förbrukade investeringspengarna har använts till: IT-satsningar inom grundskola, förskola

ned resultatet och på Björnekullaskolan är det matematiken.
Engelskan ligger högre på båda områdena. Trots pedagogernas
vilja att hålla en hög nivå på undervisningen, öka elevernas ansvarstagande, genomföra tydliga genomgångar av kunskapsmålen
och ha täta kontakter med vårdnadshavare försämras resultaten.
Pedagogerna måste analysera alla de åtgärder och metoder som

och fritidshem både till barn/elever och pedagoger. Möbler, belys-

används i undervisningen för att sortera bort de insatser som inte

ning biblioteket, konsthall biblioteket, teknikbord kulturhuset,

ger goda resultat och förbättra de undervisningsmetoder som är

städmaskiner, gräsklippare, mm.

framgångsrika.
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På nationella prov i årskurs 9 våren 2014, är det i genomsnitt 87
procent av eleverna som hade lägsta godtagbara kunskapsresultat och på nästan samma nivå har det legat de senaste fyra åren.
Det nationella provet i matematik var det som visade sämst
resultat på båda skolområdena i årskurs 9. Nationella prov i
svenska och engelska är betydligt bättre. Trots det extra stöd och
tid som ges till eleverna är resultaten inte tillfredställande.
Andelen elever i årskurs 9 med fullständiga betyg vårterminen 2014 har ökat med tio procentenheter från 75 procent till 85
procent, vilket är mycket positivt.
Vårt betygssystem innehåller sex steg, A-F. De fem stegen
A-E betecknar godkända resultat och F betecknar icke godkänt
resultat. Vilket betyg en elev kommer att få beror på hur väl
eleven har nått upp till målen. Det finns mål uppsatta för det
högsta (A), mellersta (C) och lägsta (E) betygssteget. De satta
målen för dessa betygssteg är exakt lika för alla elever i Sverige.
Om eleven har mycket hög frånvaro och inte har deltagit
i någon prövning kanske inte läraren kan ge eleven ett betyg.
Då kan läraren dela ut ett streck. Det betyder att du varken är
godkänd eller icke godkänd.
Andelen elever som är behöriga till gymnasiet har ökat med
en procentenhet mellan vårterminen 2013 och vårterminen
2014. Insatser görs i form av sommarlovsskola för att ytterligare
några elever ska få godkända betyg och därmed vara behöriga
för gymnasiet.
Gymnasieskolan har genomgått stora förändringar och behörighetskraven har skärpts. Tidigare räckte det att ha godkänt
i tre ämnen, matematik, engelska och svenska eller svenska som
andraspråk, för att komma in på alla nationella program. I den
nya gymnasieskolan behövs godkända betyg i fler ämnen. För
yrkesprogram behövs godkänt i ytterligare fem ämnen och för
högskoleförberedande program behövs godkänt i ytterligare nio
ämnen. De nio ämnena skiljer sig åt mellan de olika högskoleförberedande programmen.
Varje enhet måste, på systemnivå, analysera, reflektera och
sätta in vederbörliga insatser för att nå bättre kunskapsresultat.
Uppföljning görs fyra gånger per år på samtliga skolenheter och
analys av resultaten sker två gånger per år.

Framtiden

För perioden 2015 – 2020 har bildningsförvaltningen årligen
15-20 personer, som fyller 65 år.

Personalförsörjning
Av bildningsförvaltningens nuvarande personalstyrka är
åldersgruppen 60-65 år, 17 procent, åldersgruppen 50-60 år är
27 procent och åldersgruppen 40-50 år är 31 procent. I förskolan
är åldergruppen 50-65 år 42 procent och inom grundskolan 44
procent.
För att vara en attraktiv arbetsgivare med behörig och kompetent personal kommer det i fortsättningen att krävas en extra
satsning när det gäller rekrytering av pedagogisk personal och
skolledare. Det kommer att bli svårare att rekrytera behöriga pedagoger till våra verksamheter, då tillströmning av studenter till
våra lärarhögskolor inte är tillräckligt stor, för att täcka framtida
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behov. Det kommer även att vara svårt att rekrytera skolledare i
framtiden. Bra arbetsmiljö, en funktionell organisation, rätt lön
och en aktiv personalpolitik kommer att vara viktiga faktorer för
att skapa en framgångsrik rekrytering av kompetent personal
i framtiden. Då konkurrensen mellan kommunerna hårdnar,
när det gäller möjligheten att anställa kompetenta och behöriga
pedagoger, behövs det en extra satsning på pedagogernas löner
och arbetsvillkor framgent.

Långsiktighet i utvecklingsarbetet
Målet för förskolans och skolans verksamhet är att utveckla det
pedagogiska arbetet och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse
och kunskapsresultat.
Barn och unga ska känna sig trygga, kunna arbeta med
arbetsro och känna stor trivsel i BINs verksamheter.
Insatser:
• Arbete med att säkerställa likvärdigheten – varje skola skall
lyckas.
• Skapa inkluderande lärmiljöer för alla elever.
• Anknytning till forskning och beprövad erfarenhet.
• Uppföljning och analys av elevernas kunskapsresultat.
• Tydligt systematiskt kvalitetsarbete.
• Fokus på pedagogiskt ledarskap.
• Strategisk och medveten resursplanering/tilldelning.
• Satsning på lärarnas kompetens t.ex. matematiklyftet.
• Digital utveckling.
• Meritering av särskilt yrkesskickliga lärare.
• Förstelärare.
• Utökat fokus på nyanlända barn och deras inkludering. Utveckling av introduktionsinsatser och översyn kring framtida
resursbehov i skola och elevhälsa.
• Säkerställa personalförsörjningen utifrån ett helhetsperspektiv.
Det är också av största vikt att ytterligare följa upp gymnasieelevernas resultat och deras syn på sin utbildning och framtid.
Denna process kommer att fortsätta och bygga på den forskningsrapport som BIN tog fram i samverkan med Halmstad
Högskola.

Den digitala satsningen inom Bin
Svensk och internationell forskning visar på att en digitaliserad
skola medför stora pedagogiska vinster för eleverna. Det är
härvidlag av störst vikt att elever i Åstorps kommun får ta del av
denna digitala utveckling för att inte komma på efterkälken, vad
det gäller framtida utbildningsmöjligheter och möjligheten till
egen försörjning i vuxenlivet.
Vi har stort behov av att utveckla infrastrukturen inom
IT samtidigt som vi skapar möjligheter för barn och unga att
få ta del av arbetet med digitala verktyg. Detta innebär stora
ekonomiska satsningar i framtiden på olika digitala verktyg bl.a.
datorer, lärplattor, Active/Smart boards etc. Utöver detta finns
det ett behov av att säkerställa och öka personalens kompetens.
Pedagogiskt Media Centrum är en fortsatt viktig verksamhet i
det kompetenshöjande arbetet.

bildningsnämnd 2014
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Lokalutvecklingsbehov
Den kommunala vuxenutbildningen har ett behov av att förläggas i de centrala delarna av Åstorp, för att kunna öka den
fysiska tillgängligheten, förbättrade kommunikationer och knyta de studerande i Åstorp till Åstorps vuxenutbildning.
Detta torde också få positiv inverkan på utvecklingen av centrum i Åstorp. Ett stort tillskott av vuxna torde skapa
möjlighet för nyetableringar i de centrala delarna av Åstorp.
Bildningsförvaltningens lokalbestånd behöver inventeras och en långsiktig plan för ombyggnad och renovering
behöver arbetas fram, gällande alla lokaler i förvaltningen.
Arbetet med att miljöcertifiera skolor och förskolor fortsätter. Målet är att alla verksamheter ska ha ”Grön Flagg”
2015.
Fritid och kultur
Arbete med att utveckla verksamheten i enlighet med lokala och regionala styrdokument fortsätter.
Arbetet med att utveckla innehållet och utökade öppettider i Kulturhuset Björnen kommer att fortsätta. Under
hösten 2014 initierades ett utredningsarbete kring ett kulturhus med ett utökat uppdrag. Även arbetet med att utveckla
musikskolan till en Kulturskola fortsätter. Det tvärsektoriella samarbetet mellan de olika verksamhetsdelarna är i
utveckling
Verka för att det i Åstorp byggs en idrottsanläggning.
Delta i ett tidigt skede i samhällsplaneringen med kunskap om hur kommunen kan utöka och tillgodose
medborgarnas behov av motion, rörelse och skapa kreativa mötesplatser.
Kulturverksamheten anpassas kontinuerligt efter samtidens förutsättningar. Det gäller bl. a det rumsliga och det
kompetensmässiga med inriktning på god service och bildning genom kulturella och litterära upplevelser.
Kvidinge bibliotek kommer att ha ”meröppet” med uppstart våren 2015.
Kostenheten
Under våren kommer en alternativ maträtt att erbjudas till matgäster i restaurangen i trygghetsboendena och till
personer som får matlåda levererad till bostaden. Även alternativ maträtt kommer att erbjudas till kommunens särskilda
boenden inom äldreomsorgen. Antalet leveransställen av mat kommer att öka. Verksamheter inom socialförvaltningen
har anmält intresse att kunna beställa varma luncher med transport några dagar i veckan.

Reino Persson (S), ordförande
Annika Hoppe, förvaltningschef

Foto: Anna Alexander Olsson
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Socialnämnd

Årets händelser

Hemtagningsteamet blev permanent verksamhet efter knappt ett
års projekttid. Syftet med hemtagningsteamet är att möta behov av
insatser inom vård och omsorg med
ett rehabiliterande synsätt i känd
närmiljö. Satsningen ger möjlighet
till kostnadseffektiv hjälp genom
teamarbete, rehabilitering och utökad omsorg inledningsvis.
Digitalt nyckelsystem har införts
på prov i ca 50 hushåll i hemvårdens verksamhet. Utvärdering av
nyckelsystemet visade att det ger
en ökad service för brukarna och
en förenklad nyckel administration
för verksamheten. Pilotprojektet
resulterar i en upphandling för att
genomföra digitalt nyckelsystem i
hela kommunen.
Del av hemvården har fått
möjligheten att provköra två elbilar
under en tremånadersperiod.
Utvärderingen visade på positivt
resultat; personalen är mycket nöjda
med de miljövänliga bilarna, inget
utsläpp, inget oljud och behagliga att
köra. Elbilarna har vid användning
erhållit uppmärksamhet från kommuninvånare.
Funktionshinderverksamheten
har fått en träningslägenhet att
användas för att bedöma rätt insats
och som träning för eventuellt byte
av boendeinsats.
Inom socialpsykiatrin har ett
projekt pågått med syfte att stärka
meningsfull sysselsättning och social samvaro. Projektet har utmynnat i
strukturförändring inom Fabriksgatans verksamhet och arbetet med att
ge möjlighet till adekvat sysselsättning för gruppen fortsätter.

Kvalitetsberättelse

Arbetet med att brukare på särskilda
boende ska ha individuella biståndsbeslut har påbörjats.
Utvecklingsarbete utifrån kvalitetsregister har fortsatt genom att
skapa rutiner som ger en tydlighet
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på hur varje kvalitetssystem på ett
enkelt sätt implementeras i det dagliga arbetet och tydliggöra arbetssätt
för teamarbete inom verksamheten.
Regelbundna teamträffar med
fokus på förbättringsarbete för brukare med hjälp av kvalitetsregister
Senior Alert, BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) och Palliativ registret. Teamet
består av undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast
och områdeschef.
Under året har ett utvecklingsarbete för vård i livets slutskede
genomförts genom att förvaltningen
provat Nationell Vårdplan för palliativ vård (NVP). Utbildningar har
genomförts och en särskild arbetsgrupp har samordnat arbetet.
Arbetet har medfört ökad reflektion och samtal om vård i livets slut
i personalgrupperna.
Förbättring av dokumentation
inom Socialtjänstlagen och Hälsooch sjukvårdslagen har utförts
under året. Superanvändarna får ett
tydligt uppdrag på vad som förväntas av dem. Utbildning av medarbetarna sker efter behov av superanvändarna. Regelbundna kontroller
utförs av superanvändarna för att få
en kontroll på hur dokumentationen
utförs och vilka förbättringsområden som behöver tydliggöras.

Mål
1. Fler i arbete och fler
företag

Målet är delvis uppfyllt.
Försörjningsstödskostnaderna har
minskat under 2014. Bidragande
orsaker till det kan vara en ökad
tydlighet i handläggningen i och
med användande av riktlinjer, men
också på det utökade samarbetet
med Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan. En minskad
arbetslöshet kan också vara en
bidragande orsak.
Projekt Kedjan och Mötesplatsen
som finansierades av samordningsförbundet Finsam avslutades under
2014, för att övergå och bli en permanent del av öppenvården. Som en

del av projektet finns en mötesplats
där personer med missbruksproblematik kan träffas under olika aktiviteter och tider för att få gemenskap
och tillhörighet. Ett av grundmålen
är att ha en arbetsmodell, för att
stödja personer från missbruksproblematik till självförsörjning.
Kommunfullmäktiges mål:
Så många som möjligt av kommunens vuxna invånare ska försörja
sig genom arbete
Nämndsmål:
Fortsätta utveckla individuella
handlingsplaner som en följd av
projektet ”Sysselsättningsalternativ för försörjningsstödstagare”
Målet är delvis uppfyllt.
Handlingsplanerna har arbetats om
till en enklare och mer lättarbetad
variant. Dessa har också kopplats till
verksamhetssystemet.
Arbetet kommer att fortsätta för
att utveckla handlingsplanerna i
försörjningsstödsenheten.
Verksamheten har fler kontinuerliga möten med Arbetsförmedling och Försäkringskassa, samt
trepartssamtal används i större
utsträckning. Alla klienter har en
handlingsplan.

2. Utveckla attraktivt
boende

Kommunfullmäktiges mål:
Kommunens invånare ska känna
sig trygga i samhället
Nämndsmål:
Utreda möjligheten att tillskapa
fler lägenheter i trygghetsboende
samt träffpunkter och frivilligverksamheter i samtliga kommundelar.
Målet är delvis uppfyllt.
Beskrivning av behovet av särskilda
boenden och trygghetsboenden
den närmaste 5-årsperioden är
beskriven för kommunledning och
kommunens fastighetsföretag. Det
finns en planering för att tillskapa
fler trygghetsboenden.

Verksamheter
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3. Förbättra framtiden för barn, unga
och äldre

Målet är delvis uppfyllt.
Utvärdering inom Barn och familj av barns upplevelse
av delaktighet har gjorts i form av intervjuer. Materialet sammanställt och ligger till grund för fortsatt
arbete.
Stort fokus inom funktionshinderverksamheten
har under året lagts på implementeringen av att arbeta
med tydliggörande kommunikation utifrån Teachmodellen för att all personal ska arbeta med ett pedagogiskt förhållningssätt för att stödja den enskildes
förmåga och utveckling.

timanställda anlitas, vilket påverkar personalkontinuiteten positivt.
Värdegrundsledare och värdegrundsombud arbetar
med etik och bemötande frågor i det dagliga arbetet.
Samtal och genomgång vid arbetsplatsträffar och kring
synpunktshantering gällande bemötandefrågor.
Möjlighet till utevistelse finns genom att vistas i
trädgård, på uteplatser och balkonger. Satsning på att
öka trivseln på uteplatserna med hjälp av blommor
och möbler har skett under året.
Brukare på särskilda boenden erbjuds egentid.
Vårdtyngden i förhållande till bemanning påverkar
möjligheterna att utföra egentiden.

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

Kontinuerliga läkemedelsgenomgångar genomförs.

Nämndsmål:
Åtgärder enligt beslutad omsorgsplan
Målet är helt uppfyllt.
Användande av träningslägenheten för att ge den
enskilde möjlighet att bo självständigt med stöd av
personal för att pröva och kunna göra en bedömning
av vilken typ av boende som passar den enskilde bäst.
Funktionshinderverksamheten har anställt en
arbetsterapeut med särskild kunskap om kognitiva
hjälpmedel. Syftet med att anställa en arbetsterapeut
är att främja självständighet och individuell utveckling
hos brukarna.

Målet är delvis uppfyllt.

Nämndsmål:
Utarbeta plan för individ-och familjeomsorgens
verksamheter.
Målet är helt uppfyllt.
En arbetsgrupp har tagit fram en plan för Individ- och
familjeomsorgen som nu är föremål för den politiska
beslutsprocessen.

Nämndsmål:
Utveckla nya former för dialog och delaktighet med
anhöriga inom förvaltningens verksamheter
Kontaktmannen till brukaren skapar dialog med
anhörig efter brukarens önskemål. Verksamheterna
bjuder in till olika typer av dialogträffar för att möta
anhörigas behov.
Nämndsmål:
Utreda möjlighet till ett mer flexibelt anhörigstöd
som inkluderar nya stödformer och mer omfattande
stödinsatser.
Målet är helt uppfyllt.
Anhörigkonsulenten har besökt alla verksamheters
arbetsplatsträffar på temat Anhörigperspektivet. En
Anhörigmässa genomfördes under hösten med fokus
på anhörigas behov av insatser och stöd, samt deras
vikt och värde i vården. Ett lyckat arrangemang som
resulterat i ökade anhörigkontakter.
En breddning och utökning av stödinsatser för anhöriga har påbörjats under året med hjälp av nätverk-

Kommunfullmäktiges mål:
Service och omsorg av äldre ska vara av hög kvalitet

tyget Gapet och med erbjudande av hälsofrämjande

Nämndsmål:
Arbetet med värdighetsgarantier fortsätter

Nämndsmål:

Arbetet är inriktat på:
• ökad personalkontinuitet inom hemvården
• bemötandefrågor med målsättningen att mätetalet
enligt Äldreguiden ska öka med 10 enheter
• möjlighet till utevistelse varje vecka
• egentid för brukare inom särskilda boenden
• kontinuerliga läkemedelsgenomgångar
Målet är delvis uppfyllt.
Ordinarie personal ersätter i huvudsak varandra och få

stöd.

Utreda hur den förebyggande, uppsökande verksamheten bland äldre kan utvecklas.
Målet är delvis uppfyllt.
Hemtagningsteamet har fått i uppdrag att arbeta för
att hjälpa den enskilde, gärna i dialog med anhöriga,
knyta varaktiga kontakter med t ex Frivilligcentralens
verksamheter för att minska ensamheten och isolering
under vårdtiden. I de fall som behov har funnits att
bryta social isolering har frågan lyfts och åtgärder vidtagits genom etablerad kontakt och t ex ledsagning.
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Nämndsmål:
Utveckla det sociala innehållet i måltidssituationen.
Fokus på matglädje och näringsrik kost och de boendes delaktighet i matråd. Utveckla det sociala innehållet i måltidssituationen. Översyn av möjlighet och kostnader med att
införa pedagogiska måltider inom äldreomsorg och omsorg.

Nämndsmål:
Kompetensutvecklingsplan, kortsiktigt och långsiktigt, för
all personal inom nämndens verksamhetsområden.
Målet är helt uppfyllt.
Förvaltningen har en övergripande kompetensutvecklingsplan, liksom respektive verksamhetsområde.

Målet är delvis uppfyllt.
Synpunkter samlas in med hjälp av brukarundersökning
och enkät från kostorganisationen, samt genom samtal vid
måltiderna.
Kostombudsträffar hålls regelbundet för att få mera
kunskaper och på så sätt utveckla matglädje, delaktighet
och sociala innehållet i vardagen. Kunskapen förmedlas
till övriga medarbetare.

Ekonomisk redogörelse med kommentar

Nämndsmål:
Frivilligverksamheten utvecklas med fokus på att motverka ensamhet och isolering.
Målet är delvis uppfyllt.
Hemtagningsteamet har fått i uppdrag att arbeta för att
hjälpa den enskilde, gärna i dialog med anhöriga, knyta
varaktiga kontakter med t ex Frivilligcentralens verksamheter för att minska ensamheten och isolering under
vårdtiden. I de fall som behov har funnits att bryta social
isolering har frågan lyfts och åtgärder vidtagits genom
etablerad kontakt och t ex ledsagning.

Resultat (kkr)
Intäkter
Kostnader
varav personal

Utfall 2014

Utfall 2013

32 698

33 598

36 697

-249 671

-245 913

-239 215

-157 106

-151 057

-146 421

Nettokostnad

-216 973

-212 315

-202 518

Budget

-217 147

-207 894

-199 851

174

-4 421

-2 667

Budgetavvikelse

Kommentar resultat
Det ekonomiska resultatet för år 2014 visar ett litet överskott om +173 kkr. Statsbidrag från Socialstyrelsen har
omsatt verksamhet motsvarade 1,3 miljoner kr. Nettokostnadsutvecklingen mellan 2013 och 2014 är +2,2 % och
fördelas enligt nedan mellan kostnadsslag och verksamhetsområden:
Fördelning
bruttokostnader 2014

4. Fler väljer kommunen som arbetsgivare
Kommunfullmäktiges mål:
Fler ska ges möjlighet till heltid eller önskad tjänstgöringsgrad
Nämndsmål:
Högsta prioritet på konceptet Flexibilitet i arbetssätt
med verksamheten i fokus med målsättningen att erbjuda önskad sysselsättningsgrad till våra anställda. Två
enheter inom äldreomsorgen prioriteras och konceptet
ska inkludera stort ekonomiskt ansvar och inflytande
för berörd personal.
Målet är delvis uppfyllt.
Flexibilitet i arbetssätt med verksamheten i fokus har beaktats genom att vid behov erbjuda deltidsanställda högre
sysselsättnings grad vid vakanser och andra personalförändringar. Samtliga deltidsanställda har möjlighet att
arbeta utöver sin ordinarie arbetstid genom att registrera
sig som tillgängliga i personalplaneringssystemet. Vid
frånvaro har deltidsanställd personal i möjligaste mån
ersatt frånvaron inom enheten samt på annan enhet.
Kommunfullmäktiges mål:
Medarbetarna ska trivas och utvecklas i Åstorps kommun

Utfall 2012

Fördelning nettokostnader
per verksamhetsområde 2014

Fördelning av nettokostnad och
budgetavvikelse enligt nedan (kkr)

socialnämnd 2014

Utbetalningar av försörjningsstödet har varierat kraftigt
under året med totalt sett minskat med 1,6 miljoner kr. Trots
att arbetslösheten minskar långsammare än landet i övrigt
ser vi att samarbete med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ger resultat.
Placeringskostnaderna blev 4,0 miljoner kronor högre än
budget, men kostnader inom funktionshinderverksamheten
håller nere kostsamma externa kostnader på institution.
Resultat i egna verksamheter är positivt, + 2,6 miljoner kronor och försörjningsstödet minskade och visar ett positivt
resultat om +1,6 miljoner kr.
Nämnd, ledning och administration
Nettoresultat +986 kkr.
Ett positivt resultat för nämnd (+172 kkr.) samt kostnader
för anhörigstöd (+ 60 kkr.). Vidare ligger en förvaltningsreserv för oförutsett kvar (+754 kkr.).
Myndighetsenheten vuxna
Nettoresultat +1 732 kkr.
Varav försörjningsstöd + 1 590 kkr.
Den svenska konjunkturen har förbättrat situationen för
arbetssökande i landet och försörjningsstödet har i slutet av
året löpande minskat. Situationen tros vara konstant inför
2015, vilket betyder att arbetslösheten kan ligga kvar på
samma nivå. Förutom minskade kostnader för försörjningsstöd beror överskottet på minskade kostnader för bostadsanpassning och lägre interna köp från arbetsmarknadsenheten.
Kostnad försörjningsstöd 2010-2014 (kkr)

2014 bröts trenden för ökat försörjningsstöd. Kostnaden
uppgick till 14,6 miljoner kronor, en minskning med 14,4%
jämfört med föregående år. Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat, från 431 till 386.
Nästan hälften av alla vuxna i Åstorps kommun som fick
ekonomiskt bistånd det på grund av arbetslöshet, 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 +1 265 kkr., HSL +235 kkr.
Avvikelsen beror främst på det fulla ansvaret av trygghetsboendena togs över av BFAB fr.o.m. 1/7, vilket gav en minsk-

Verksamheter

ning av nettokostnaderna om +1,0 miljoner kr.
Vidare visar de totala personalkostnaderna inom ÄO
ett överskott om + 1,3 miljoner kr. Detta beror främst på en
ofördelad budgetreserv för timmar inom boende och hemvård på verksamhetsområdet. Boendena håller sina ramar
med ett litet överskott om +500 kkr.
Det som avviker mest är den höga belastningen inom
hemvården som tar hand om sjukare äldre med bland annat
fler delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser som följd och
därmed ökad bemanning. Uteblivna momsintäkter för ordinära lägenheter motsvarande närmare miljon kronor.
Antal beviljade timmar i hemvården
2010-2014, fom 2013 inkl HSL

Antalet delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser ökar inom
hemvården. Ökningen mellan 2013 och 2014 blev +21,6%.
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. Underskottet
för hemvården hamnar på -1,4 miljoner kr. Andra kostnader
som även ökat är måltidskostnaderna efter att det nya centralköket tagits i drift, samt kostnaden för trygghetslarmen
felbudgeterats.
Avvikelsen inom HSL beror främst på ej budgeterade
intäkter motsvarade + 250 kkr.
Funktionshinderverksamheten (FHV)
Nettoresultat +3 771 kkr.
Varav placeringskostnader +2 658 kkr.
FHV visar ett överskott. Externa boendeplaceringar har
övergått i till andra insatser eller inneburit hemflytt av brukare. Färre utnyttjade timmar inom extern korttidsvistelse
minskade kostnader för kontaktpersoner och personlig
assistans (här ingår även en reserv för nya brukare om 600
kkr.) inom FHV. Egna gruppboende har arbetat med bemanning vilket inneburit lägre kostnader för personal samt
övriga verksamhetskostnader.
Individ- och familjeomsorg (IFO)
Nettoresultat -7 818 kkr.
Varav placeringskostnader vuxna +27 kkr.
Varav placeringskostnader unga -6 693 kkr.
Vuxna: Resultatet förklaras till största delen av externa
kostnader för placeringar minskade under hösten och tidiga
insatser i öppen vård har möjliggjort att kostsamma placeringar hållits tillbaka. Omställningsarbetet fortsätter inom
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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 samt förstärkning med en socialsekreterare på grund av
hög arbetsbelastning, dock har sjukdom och ett kraftigt ökat
behov av insatser bland unga, påverkat att arbetsbelastningen
blivit högre än normalt. Beslutade insatser med heldygnsplacering ökat under året och bidrar till det kraftiga underskottet.
Förstärkta familjehem visar -2,4 miljoner kr, institutionsplaceringar -2,0 miljoner kr och externa öppenvårdsinsatser -2,2
miljoner kr.

2014 socialnämnd

Investeringar (kkr)
Intäkter

Utfall 2014

Utfall 2013

Utfall 2012

0

0

0

Kostnader

-1 401

-1 014

-576

Nettokostnad

-1 401

-1 014

-576

Budget

-2 066

-2 280

-706

665

1 266

130

Budgetavvikelse

Kommentar investeringsredovisning

Placeringskostnader äldreomsorg, FHV och IFO
Nettokostnad 32 147 kkr.
Nettoresultat -4 008 kkr.
Placeringskostnader inom verksamheterna har haft svårigheter
att hållas inom budget men tack vare lägre kostnader inom
FHV har kostnadsutvecklingen totalt endast ökat med 6,1 %.
Placeringar nettokostnader, ÄO, FHV, IFO

Placeringar nettokostnader per verksamhetsområde

Investeringsanslaget har inte använts fullt ut under året.
Ordinarie investeringsbudget (ej specialdestinerade medel)
var 901 kkr. och utnyttjat blev 1 140 kkr., resultat -239 kkr.
Överdraget beror på investering i verksamhetssystemet
Stratsys som fick tas ur egen ram samt andel av införande av
Mex-telefoni.
De anslag som inte använts är specialdestinerade till
äldreomsorgen och kommer att föras över till 2015.
Det som återstår av anslaget till det nya LSS gruppboendet planeras till installation av brandlarm 2015. Verksamhetssystem i hemvården pågår och nyckelsystem i hemvården har inletts med en testperiod medan trygghetslarm är
under upphandling och trygghetslarm inom ordinärt boende. Samtliga dessa projekt fortsätter eller påbörjas kommande år varför ansökan om att överföra medel ska göras.
Investeringar över åren (kkr)

Äldreomsorgen, från och med april 2013 finns inga externa
placeringar.
FHV, visar lägre kostnader än budget. Hemflytt brukare i
externt boende samt beslut som övergått till insats i familjehem LSS vilket innebär minskade kostnader. Kostnader över
budget för korttidsvistelse som hittills inte kunnat verkställas i
egen regi.
IFO, överskridande av budget utifrån beslutade insatser.
Fortsatt behov vård för placerade barn och unga institution
och kvalificerade familjehem samt ökat antal insatser i öppen
vård familjebehandling. Kostnaden för kontaktpersoner ligger
något lägre än budget.
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Nyckeltal
Verksamhetsmått och
nyckeltal

Framtiden

2014

2013

2012

Prestation - Kvalitet
Myndighetsenheten
Antal inledda utredningar
LSS

78

116

123

Äldreomsorg

830

844

821

trädare (LUL)

Barn/unga, exkl Lagen om unga lagöver-

283

186

184

Vuxna

138

97

71

Antal hushåll med försörjningsstöd

386

431

464

Antal bostadsanpassningsärenden

57

56

49

Antal vårdtagare särskilt boende

85

86

98

Antal korttidsplatser/växelvård

7

6

16

397

381

393

Äldreomsorg

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 (barn)

1

1

0

Antal boende (vuxna)

33

34

31

Antal brukare personlig assistans

21

22

21

Antal brukare med ledsagarservice

12

19

12

Antal brukare korttidstillsyn

4

5

5

Antal brukare korttidsvistelse

7

16

17

Antal brukare daglig verksamhet

45

48

48

Antal brukare avlösarservice

3

5

5

Antal brukare kontaktperson

24

36

39

3 274

1 974

1 336

36

25

31

1 489

1 688

226

974

498

1 322

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

0

0

0

365

365

365

Ekonomi
Försörjningsstöd (kkr)

-14 639

-17 099

-16 734

Bostadsanpassningsbidrag (kkr)

-516

-499

-645

Genomsnittlig vårddygnskostnad för
barn/unga

5 006

4 443

4 157

Genomsnittlig vårddygnskostnad för
vuxna

1 834

2 416

1 450

949

939

939

Genomsnittlig vårddygnskostnad extern
psykiatri

Fortsatt arbete med att främja högre sysselsättningsgrad
genom en kommunövergripande arbetsgrupp och en intern
projektledare på halvtid för att driva arbetet framåt under
det kommande året.
Samverkan med närliggande kommuner behöver
utvecklas vidare. Nätverket för socialchefer i Skåne nordväst
har gemensamt tagit fram en Verksamhetsplan för 2015
som innehåller Familjehemsrekrytering, Familjerätt,
Personligt ombud, Kvalitets- och kompetensutveckling, samt
Omvärldsbevakning och trendspaning.
Socialstyrelsens Bemanningsföreskrifter enligt SOSFS
2012:12 innebär att Socialnämnden ska säkerställa att
ett särskilt boende där en person med demenssjukdom
bor är bemannat dygnet runt så att personal snabbt kan
uppmärksamma om en person med demenssjukdom är
i behov av hjälp och utan dröjsmål kan ge honom eller
henne sådant stöd och sådan hjälp som är till skydd för liv,
personlig säkerhet och hälsa.
Föreskrifterna har varit föremål för diskussion och
ifrågasättande och oklarhet finns kring införandet.
Inom socialnämndens verksamhet handlar det om att
säkerställa vården på särskilda boenden som blir tyngre och
mer vårdkrävande. Vi behöver vårdtyngdsmätning för att
fastställa personalresurser utifrån vårdtyngd och individuella
behov.
Det finns behov av tekniska hjälpmedel för att möta
den demografiska utvecklingen i syfte att effektivisera
och underlätta äldreomsorgen. Det handlar om dels om
hjälpmedel för att utföra enklare insatser som övervakning
inom vården och dels om teknik för att underlätta t ex
dokumentationen för personalen på plats.
Vi behöver också arbeta för en bättre tillgänglighet via
hemsida och underlätta samverkan, samt främja delaktighet
för den enskilde genom tillgänglighet till dokumentation.
En utökning med en ny chefstjänst för hemvården
möjliggör att antalet medarbetare minskar per chef och
därmed ökad tillgänglighet till sin närmaste chef för
medarbetare.
En upphandling av nytt larmsystem har genomförts
och innebär även extern larmmottagning. Förvaltningens
larmpatrull kommer att integreras i hemvården som i
fortsättningen kommer att vara mottagare och utföra
insatser utifrån renodlade larm.
Oasen, hem för vård eller boende (HVB-hem) för
ensamkommande flyktingbarn, ingår fr.o.m. 2015 i
socialnämndens verksamhet. Förberedelsearbetet inför
övertagande har pågått under hösten för att på bästa sätt
kunna införlivas i förvaltningen och nu planera för det
fortsatta utvecklingsarbetet för denna verksamhet.

Anders Wilhelmsson (S), ordförande
Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef
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Räddningsnämnd

Räddningsnämnd

Årets händelser

Räddningstjänsten Söderåsen har nu gjort sitt första
gemensamma år som en verksamhet under Åstorps
kommun och med gemensam räddningsnämnd
mellan Åstorp och Klippan.
Under året har det jobbats med den nya organisationen för att denna ska sätta sig och viss
samlokalisering till Åstorp har genomförts för att
få en mer enhetlig och sammanhållen organisation.
Det har också tagits fram ett nytt handlingsprogram
som omfattar båda kommunerna och som ska upp
till kommunfullmäktige för beslut i början på 2015.
Årets larmstatistik har annars varit betydligt
lugnare än 2013 och totalt i Klippan och Åstorps
kommun har det varit ca 177 färre registrerade larm
och inga större kostnadsdrivande utryckningar. I
april skedde det en större kontorsbrand i Åstorp,
men i övrigt har kommunerna varit förskonade
från större bränder och olyckor. I höst förberedde
sig räddningstjänsten på höststormar, men den
enda stormen som det var varning för var stormen
Alexander i december, som tur var blev den inte
så farlig och kommunerna behövde inte starta upp
den högre beredskap som var förberedd, bakre stab
i Helsingborg startade dock upp men kunde ganska
snabbt återgå till normal beredskap. Händelser som
varit av större dignitet har skett utanför Åstorps
och Klippans kommun. I mars deltog styrkorna i
en större brand i hyreshus i Helsingborg och i april
deltog styrkorna också i en större brand i ett pelletslager i Landskrona, samtidigt som det pågick en
större brand i Helsingborg i ett lager. Under dessa
bränder var i stort sett alla Skåne NV räddningstjänster involverade. Den största branden i Sverige i
år, var den stora skogsbranden i Sala under augusti
månad. Här deltog räddningstjänsten Söderåsen
med personal tillsammans med övriga Skåne NV
räddningstjänster under några veckor och bytte här
växelvis personal med räddningstjänsten i södra
och östra Skåne.
Den operativa verksamheten har under året
jobbat mycket med att försöka hitta formerna för
vilka förmågor personalen ska ha i framtiden för
styrkorna på stationerna. Detta har medfört att
mycket jobb är lagt på 2015 års övningsupplägg
för deltidpersonalen, där styrkeledarna kommer
få ett större ansvar och förhoppningsvis flexiblare
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övningsschema. Klippan har i höst genomfört
utbildning och tagit körkort för motorsåg som
blir obligatoriskt from den 1/1 2015. Under våren
implementerades ett nytt begrepp inom Åstorps och
Klippans kommun, FIP Första Insats Person. Denna
nya tjänst är placerad i Ljungbyheds styrka som en
inledning och har hitintills fungerat mycket bra.
Tanken med denna tjänst är att komma tidigare på
plats och bryta olycksförloppet för den drabbade.
På sikt ska denna tjänst också implementeras på
styrkorna i Åstorp och Klippan.
Under 2014 har det upphandlats ett nytt
tankfordon. Detta fordon är av typ samma modell
som upphandlades under 2013. Tanken med dessa
tankbilar är att de även ska kunna fungera som
förstafordon d.v.s. släck/räddningsenhet, ifall första
bilen skulle vara på service eller upptagen på övning
eller liknande. Fordonet, som levererades precis
innan julhelgen, är försett med vattentank och ett
släcksystem för skumläggning. Det finns också
modern mobil klipputrustning för trafikolyckor.
Det har också upphandlats nytt andningsskydd för
rökdykning och ny testutrustning för denna.
Den förebyggande verksamheten har under året
tillsatt en ny områdesansvarig och rekryterat en ny
brandingenjör. Förebyggande enheten har under
året jobbat med samarbetsrutinerna tillsammans
med samhällsbyggnadsenheterna i båda kommunerna för att få en smidig och bra arbetsstruktur på
remisser och samverkan. Även rutinerna gällande
tillsynsverksamheten har setts över för att skapa en
bättre uppföljning. Under året är det utbildat 1193
personer inom skola och kommun gällande brandskydd. I HLR är det utbildat 145 personer, 139 personer i Heta arbete och det har varit ca 600 personer
på studiebesök. Styrkorna har också deltagit i flera
olika evenemang inom kommunerna under året.
Några tråkiga händelser har också inträffat
under året. Vid två tillfälle drabbades stationerna
av inbrott och stöld av dyrbar klipputrustning som
användes vid trafikolyckor. Liknande stölder har
drabbat ett flertal räddningstjänster i Sverige vilket
har skapat mycket merarbete för att förhindra att
liknade händelser inträffar i framtiden. Under
hösten har skalskyddet setts över på kommunernas
tre stationer och det är nu installerat nya inpassagesystem, inbrottslarm och brandlarm, rutinerna gällande säkerheten i lokalerna är också genomgångna
och uppdaterade.

Räddningsnämnden 2014

Verksamheter

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
Status
Rubrik

Myndighetsutövning skall följa planerad tillsynsplan
enligt LSO och LBE.

Kommentar

Tillsynsplanen har genomförts enligt plan och följts upp i verksamhetsstödet. Ett
100-tal tillsyner är genomförda.

Rubrik

Bygglovsärende bör effektiviseras med bättre rutiner tillsammans
med Bmn.

Kommentar

Rutinerna med samhällsbyggnadsenheterna i båda kommunerna är genomarbetade
och återkommande, avstämningsmöte sker varje vecka eller efter behov.

P

Avslutad

P

Avslutad

2Utveckla attraktivt boende
Bildningsnämndens aktiviteter till fokusområdet

2.1 Delmål:

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

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.

Kommentar

Gemensamma planeringsdagar är genomförda där arbetssätt och rutiner varit uppe
för dialog och förbättring. Planering och uppföljning har varit upp varje månad i
samband med APT och verksamhetsstödet är uppdaterat för att på sikt underlätta
hanteringen av ärende. Förbättringarna av verksamhetsstödet fortlöper kontinuerligt
genom upparbetning av färdiga mallar och kontrollfunktioner.

P

Avslutad

2.2 Delmål:

Informationen och servicen på kommunens hemsida ska vara väl utvecklad och tillgänglig
Status
Rubrik

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

Kommentar

Räddningstjänstens sidor är genomgångna och upplysningskampanjer är publicerad
enligt plan. Räddningstjänstens sidor är dock inte uppdaterade i den omfattning som
var planerad. Jobbet med uppdatering och framtagning av nya blanketter pågår och
skall slutföras under 2015.

ä

påbörjad
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2.3 Delmål:

Kommunens invånare ska känna sig trygga i samhället
Status
Rubrik

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

Kommentar

På den operativa sidan är målet med att nå 90% av kommuninvånarna med livräddande styrka inom 20 min uppnått. Vid 56% av utryckningarna har styrkan varit på
plats inom 10 min, vid 95% inom 20 min. och vid 5% av larmen har det tagit mer
än 20 min innan styrkan har varit på plats. Vad det gäller de 5% som tagit mer än 20
min, så hade SOS alarm lång larmbehandlingstid vid 11 tillfälle (sjukvårdslarm), vid
2 tillfälle fick utryckningsstyrkan felaktig adress, vid 7 tillfälle var larmen av ej akut
karaktär och vid 2 tillfälle blev det dubbellarm vilket resulterade i att annan station
fick rycka ut.

Rubrik

Räddningstjänsten skall följa planerad tillsynsplan enligt LSO och LBE.

Kommentar

Tillsynsplanen har genomförts enligt plan och följts upp i verksamhetsstödet.

P

Avslutad

P

Avslutad

4Fler väljer kommunen som arbetsgivare
Kommunstyrelseförvaltningens aktiviteter till fokusområde

4.1 Delmål:

Ledare i Åstorps kommun ska ha god ledarkompetens
Status
Rubrik

Alla ledare i operativ tjänst skall ha minst räddningsledare
A-utbildning.

Kommentar

I Åstorp finns det en vakans på styrkeledare och rekrytering pågår, övriga ledare i
ordinarie operativ tjänst har i dag räddningsledare A utbildning eller högre.

Ekonomisk redogörelse med kommentar
Resultat (kkr)

Utfall 2014

Utfall 2013

Utfall 2012

14 026

2 298

1 744

-21 323

-9 448

-9 056

Intäkter
Kostnader
varav personal

P

Avslutad

beredskapslönen för den inrangerade deltidspersonalen
från Klippans kommun i januari månad. När man tittar
på intäkterna så har granskningsavgifter och larmavgifter
genererat högre intäkter än beräknat.
Vad det gäller övriga kostnader så har dessa varit

-12 853

-6 265

-6 328

Nettokostnad

-7 297

-7 150

-7 312

större än budgeterat. Avvikelsen består till största del

Budget

-7 478

-7 023

-7 174

181

-127

-138

av kostnader för nyinstallationer av larm och skalskydd

Budgetavvikelse

Kommentar resultat
Räddningsnämndens resultat slutade på 453 kkr sammanräknat budget i Åstorp och intäkterna från Klippan.
Efter utjämning av det positiva resultatet mellan kommunerna hamnar resultatet på 181 kkr för Åstorps del.
Det positiva resultatet grundar sig till största del på en
avvikelse gällande personalkostnader och större inkomster än beräknat. Anledningarna till avvikelsen på personalkostnader beror på att larmfrekvensen varit lägre än
2013 och endast ett fåtal större kostnadsdrivande larm
har inträffat. Det fanns också en viss överlappning på

efter inbrott i Åstorp och Klippans brandstationer, samt
arbetsmiljöåtgärder. Försäkringar har till största del täckt
upp för den stulna materielen vid inbrotten. Vi har också
haft några större oförutsedda reparationer på brandfordonen.
Investeringar (kkr)

Utfall 2014

Utfall 2013

Utfall 2012

Intäkter
Kostnader

-9 993

-3 311

-349

Nettokostnad

-9 993

-3 311

-349

Budget

-4 463

-3 487

-350

Budgetavvikelse

-5 530

176

1

Verksamheter

Räddningsnämnden 2014

Kommentar investeringsredovisning
Årets investeringar bestod av ett nytt brandfordon och
andningsskydd. Brandfordonet levererades 2014-12-18
och kommer färdigställas under första kvartalet 2015 för
att tagas i drift. Färdigställandet av brandfordonet beräknas hålla sig inom lagd budget. Komplettering av nytt
andningsskydd är upphandlat och färdigställt. Brandfordon som investerades 2013 och fick ett överfört anslag
på 176 kkr från 2013 har färdigställts under 2014 och är
i drift. Avvikelsen som beräknas till -5 530 kkr, har uppkommit genom övertagande av fordon och materiel från
Klippan enligt avtalet mellan kommunerna och beslut i
KF 2013-08-26 § 94.
Verksamhetsmått och nyckeltal

2014

2013

Brand i byggnad

52

56

Brand ej i byggnad

47

82

Automatlarm ej brand

132

136

Sjukvårdslarm, IVPA, hjälp till amb

67

111

Trafikolyckor

120

143

Utsläpp farligt ämne

13

9

Övriga larm

84

123

Inbrottslarm

124

156

Antal utryckningar

639

816

62

123

varav till annan kommun

Framtid

Under 2015 fortsätter arbetet med implementera FIP
första insats person i räddningstjänstorganisationen på
övriga stationer. Mer kraft kommer också att läggas på
att få övningsverksamheten att flyta på med den nya planeringen där deltidsstyrkeledarna får mer ansvar i sina
grupper för att öka flexibiliteten. Jobbet med att ta fram
lämpliga ramar för övningsrutiner och sätta rätt
nivå på förmågorna i den operativa verksamheten
fortsätter också under 2015.
Vad det gäller samarbetet i räddningssamverkan Nordvästra Skåne så är samarbetsavtalet förlängt med det gamla avtalet som bilaga. Räddningstjänsterna
har nu att skriva fram ett nytt avtal
innan 2016, då avtalet endast gäller
ett år. Helsingborg, Ängelholm
och Örkelljunga har nu startat sitt
räddningstjänstförbund fr.o.m. 1/1
2015 och är en ny part i detta arbete

med att ta fram ett nytt samverkansavtal. Diskussionerna
om det nya avtalet handlar mycket om hur samma kvalitet på ledningsstrukturen ska kunna behållas utan att
kostnaderna ökar. En nulägesanalys gällande ledningsbehovet genomfördes i slutet på 2014 och utmynnade i att
varje kommun beslutar om sin Insatsledarberedskap, att
VBI vakthavande brandingenjör fortsätter i sin nuvarande form samt att RCB räddningschef i beredskap ses
över på sikt för att se om samarbete kan ske på större
geografiskt område. Ett beslut räddningschefsgruppen
dock initierat är att möjligheten ska ses över till att alltid
larma närmsta Insatsledare över kommunerna där behov
uppstår.
Räddningstjänsten har också
att säkra personalrekrytering till
deltidsstyrkorna då ett företag
i Åstorp har varslat ett flertal
anställda som tillika är deltidsbrandmän.
Jobbet med att se över
rekrytering av brandmän på alla styrkorna har högsta
prioritet under
första delen av
2015.
En stor fråga
några år framåt är
personalförsörjning till deltidsberedskapen. Arbetsmiljö och teknik är också viktiga frågor då utvecklingen av utalarmering
av styrkor tenderar att bli mer komplex
i framtiden genom dynamisk resurshantering, d.v.s. SOS-alarm vill larma närmsta
räddningsresurs oberoende var resurserna
befinner sig.
Ronny Sandberg,
Ordförande
Staffan Winstedt,
Räddningschef
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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 Fas-tighets AB ägs till 100% av Åstorps kommun.

Årets händelser

Bolaget har genom vidtagna åtgärder på energisidan möjliggjort en återbetalning till
Åstorps kommun med 1 miljon kronor gällande energikostnader. Vinstutdelning till ägaren
har skett om 3 miljoner kronor.

Ekonomisk redogörelse
BFAB (kkr)

2014

2013

2012

Omsättning

73 950

70.726

70.976

3.248

2.650

2.601

Resultat efter finansiella poster
Soliditet
Nettoinvestering

11,2

10,8

9,6

15.662

16.688

23.018

12

12

12

Anställda

Bolaget redovisar ett resultat om 3.248 kkr före skatt och avsättningar vilket medför en
rörelsemarginal om 4,4 %.

Framtiden

Fortsatt arbete kring lokaleffektiviseringar genom att nyttjandegraden för samtliga fastighetskategorier inom fastighetsbeståndet skall öka.
Aktivt arbete med att fortsätta jobba mot målet att elförbrukningen i lokaler som uthyrs
av BFAB (exkluderat uppvärmning och varmvattenberedning) senast år 2020 ska ha minskat med 10% i jämförelse med 2009-års förbrukning och motsvarande aktuell lokalyta.
Arbetet med att ersätta fossila bränslen med förnyelsebara energikällor fortlöper. Fortsatt arbete kring ekonomisk hushållning för att bibehålla upparbetad rörelsemarginal.

Lennart Fredriksson (S), ordförande

Mikael Fors, verkställande direktör

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, genom 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 (kkr)

2014

2013

2012

Omsättning

30.283

29.754

30.400

1.860

1.490

2.718

24.5

23,1

21,2

1.308

0

550

5

5

5

Resultat efter finansiella poster
Soliditet
Nettoinvestering
Anställda

Bolaget redovisar ett resultat om 1.860 kkr efter finansiella poster före skatter och avsättningar. Detta är en avkastning om 6,1% av omsättningen.

Framtiden

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

Lennart Fredriksson (S), ordförande

Mikael Fors, verkställande direktör

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 förortssammanbindande nät, företrädesvis för kommunens verksamhet. Möjliggöra
utbyggnad av fiber- eller andra nät till kommunens industriområden.

Årets händelser

Samförläggning och anslutningsinvesteringar fortgår.

Ekonomisk redogörelse
BITAB (kkr)

2014

Omsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet
Nettoinvestering
Anställda

2013

2012

1406

1.085

1.042

460

199

144

24

31

30

679

401

395

0

0

0

Resultat om 460 kkr 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.

Lennart Fredriksson (S), ordförande

Mikael Fors, verkställande direktör

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

Bildande av bolaget har skett.

Ekonomisk redogörelse

Aktiekapitalet uppgår till 500 kkr
Ingen verksamhet 2014 varvid kostnader för styrelsearvoden belastat moderbolag Björnekulla Fastighets
AB.

Framtiden

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

Lennart Fredriksson (S), ordförande

Mikael Fors, verkställande direktör

Björnekulla Utvecklings AB

Foto: Michael Svensson / Åstorps kommun
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Nedan listas de viktigaste investeringsprojekten i dotterbolagskoncernen som genomförts under året. Sammanställ-ningen beskriver
projekten över tiden, vilket innebär att de utgifter som visas läggs ned
över flera år. Totalt nedlagda investeringsutgifter för dotterbolagskoncernen för år 2014 uppgår till 23.745 kkr. Motsvarande belopp för år
2013 var 15.688 kkr.

Tusentals kronor

Ack
investering
t.o.m.
2014-12-31

Planerad
investering

Projektets
status

Björnekulla Fastighets AB
Centralkök Åstorp
Konstgräsplan
Multiarena

15.903

13.600

Avslutat

4.441

4.900

Avslutat

660

700

Avslutat

Investeringar dotterbolagskoncernen

Viktigare investeringsobjekt

Revisionsberättelse
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REvisionsberättelse

Till revisionsberättelsen hör:
Verkamhetsberättelse 2014
Revisionens rapporter i olika granskningar (2014:1-7)
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