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I detta avsnitt ger kommunstyrelsens ordförande sin 
syn på budgetår 2014 med planår 2015-2016. Vidare 
presenteras kommunens organisationsöversikt samt 
nyckeltal i ett femårsperspektiv.

Här kan du läsa om Åstorp i ett vidare perspektiv. 
Visioner, fokusområden och mål visar vad som skall 
genomsyra all verksamhet i kommunen för att god 
ekonomisk hushållning ska uppnås. Förutsättningar 
för Åstorps kommun har legat till grund för upprättat 
förslag.

Räkenskaperna visar det budgeterande utfallet för 
såväl kommun som koncern (sammanställd redovis-
ning). Här kan du läsa om hur det ser ut ekonomiskt 
(resultaträkning), kommunens ekonomiska ställning 
(balansräkning) samt hur pengarna används (finan-
sieringsanalys).

Här presenteras kommunens verksamheters be-
rättelser för budgetår 2014 och planår 2015-2016. 
Här kan du läsa om verksamheten, målinriktningen 
tillsammans med en ekonomisk redogörelse samt 
nyckeltal. Varje förvaltning/nämnd ger också sin syn 
på hur man ser på framtiden.

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

Svårt att förstå? Här finns förklaringen till ord och termer.

Budget 2014
Med FLeRÅRSPLAn 2015 - 2016

Åstorps kommuns årsbudget är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige. Här beskrivs 
de mål och ekonomiska förutsättningar som ligger till grund för upprättat förslag.
Årsbudgeten vänder sig såväl till interna som externa intressenter.





InlednIng 

Inför årets budgetarbete var vi försiktigt optimistiska, men vid en genom-
gång av budgetförutsättningarna i mitten av januari pekade allt på ett 
stort budget-underskott för 2014. Trots detta så var bedömningen inför 
verksamhetsdialogerna med de olika nämnderna att man skulle planera 
efter samma budgetram som 2013 justerad med ökade kostnader för löner 
och hyror.

när det var tid att genomföra verksamhets/budget dialogerna i slutet 
av mars så hade signalerna från omvärlden och inte minst nya skatteprog-
noser samt befolkningsprognoser gett oss besked att vi behövde minska 
kostnaderna med ca 11 miljoner vilket motsvarar 1.7 %. 

VerksamhetsdIaloger

I dessa samtal får budgetberedningen en bra insyn kring varje nämnds 
verksamhet samt även problemområde. det är även signaler om framtida 
utvecklingsområde som kräver satsningar i budget. en viktig fråga är hur 
man kan effektivisera sin verksamhet och därigenom finansiera eventuella 
satsningar. Vid årets dialog var beskedet från budgetberedningen att varje 
nämnd/förvaltning behövde utreda och återkomma med förslag till chefs-
gruppen hur man skulle kunna sänka kostnaderna med 1.7 %.

budgetberednIngen

efter att chefsgruppen tagit fram ett budgetförslag har budgetberedningen 
haft träffar med förvaltningschefer, nämndsordförande och enhetschefer 
för att diskutera effektiviseringsförslagen. Hur de påverkar verksamheten 
och om det finns några alternativ.

när vi fick en ny skatteprognos i slutet av augusti förbättrades kanske 
inte läget för 2014 men prognoserna för 2015 - 2016 såg betydligt bättre ut, 
dessutom fick vi besked om en ny återbetalning av AFA-premier redan i år 
som förbättrar resultatet vilket vi kan dra nytta av redan 2014.

därför lägger majoriteten ett budgetförslag som inte innebär några ner-
dragningar 2014 förutom några mindre effektiviseringar som inte bedöms 
påverka verksamheten i någon större grad. Vi justerar upp budgetramarna 
för bl.a. ökade kostnader för försörjningsstöd. 

Vi ger bildningsnämnden i uppdrag att utreda ombyggnad/ tillbyggnad/ 
nybyggnad av Haganässkolan så att detta kan vara färdigt 2015 - 2016.

aVslutnIng

genom att vi har arbetat hårt de senaste åren med att ha en ekonomi i 
balans så klarar vi åter av att presentera en budget utan stora besparingar, 
vi behöver inte diskutera skattehöjningar. Vi vill mycket och kan också 
bedriva en verksamhet som många av våra invånare är mycket nöjda med. 
givetvis gör vi prioriteringar och måste ibland prioritera bort saker, men 
fortsätter vi arbetet med en budget i balans och med positiva resultat så 
kommer vi att vara rustade för framtida utmaningar.

Ronny Sandberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande 
om budgetarbetet 2014

O
rdförande har ordet
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kommunfullmäktIge
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Åstorps kommun utfall 
2012

prognos
20131

budget
2014

budget
2015

budget
2016

allmänt
Antal invånare 31/12 14.806 - 14.815 14.850 14.830
Förändring folkmängd 17 - - 35 -20
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%

resultatbudget
Verksamhetens intäkter, Mkr 126,5 112,5 111,8 116,4 116,4
Verksamhetens kostnader, Mk 750,6 768,8 797,8 819,7 835,5
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, Mkr 666,3 697,5 705,3 725,2 749,3
Verksamhetens nettokostnader, Mkr 638,2 670,2 704,7 723,9 741,9
nettokostnadernas andel av skatter, bidrag och utjämning 95,8% 96,1% 99,9% 99,8% 99,0%
Finansnetto, Mkr 5,4 -11,3 0,6 -0,8 -1,7
Årets resultat, Mkr 27,0 16,1 1,3 0,5 5,7

balansbudget
Anläggningstillgångar, Mkr 827,3 622,8 655,6 708,4 766,3
Långfristiga skulder, Mkr 511,3 236,1 263,7 317,9 370,5
eget kapital, Mkr 225,6 241,7 242,9 243,4 249,1
Soliditet exklusive pensionsskuld före 1998 35,5% 49,8% 47,1% 43,8% 41,4%
Soliditet inklusive pensionsskuld före 1998 22,3% 31,7% 30,6% 28,8% 27,6%

fInansIerIngsbudget
nettoinvesteringar, Mkr 18,8 61,2 58,9 55,7 63,1
nyupplåning, Mkr 23,5 - 27,7 54,1 52,6

1 Avser prognos per 2013-07-31

nyckeltal



”Åstorp - söderåsstaden 
där människor och företag 
möts och växer”

vision

Antagen av Kommunfullmäktige
2012-10-29, dnr 2012/171

Kommunfullmäktige fattade 2012-10-29 beslut om vision, 
fokusområden samt mål för verksamheten i Åstorps 
kommun. I november 2013 väntas kommunfullmäktige 
fatta beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
detta beslut kommer att bygga på att vision och mål utgör 
grunden för arbetet med god ekonomisk hushållning. 
Strävan är att ständigt förbättra måluppfyllelsen för att 
slutligen vara framme 2020 vid de måltal som antagits.
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Åstorps kommuns fem
fokusområden och mål

1 fler i Arbete Och 
fler företAg

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

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

Kommuninvånarnas hälsa skall förbättras

Turistomsättningen i kommunen skall öka

Myndighetsutövning och service mot företagen skall förbättras

a

b

c

d

e

fler I arbete och 
fler företag
det är av stor betydelse 

att ingen står utanför 
arbetsmarknaden och att 
unga människor motiveras 
för arbete. Kommunen 
måste samverka med andra 
parter och myndigheter för 
att främja olika vägar i syfte 
att skapa fler arbetstillfällen 
och att fler människor blir 
anställningsbara.

etablering och 
tillväxt för företagen skall 
underlättas.

mål

mål

mål

mål

mål

2 utVecKlA 
AttrAKtiVt bOende

Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun

Verka för att utöka kollektivtrafiken i nord-sydlig riktning

Invånarna skall få ett gott bemötande i sina kontakter med 
kommunen och dess personal

Informationen och servicen på kommunens hemsida skall vara 
väl utvecklad och tillgänglig

Kommunens invånare skall känna sig trygga i samhället

ett turistmål skall bli ett av Skånes tio mest besökta

a

b

c

d

e

utVeckla 
attraktIVt 
boende

Boendet har stor 
betydelse för individen 
oavsett ålder. närheten till 
god samhällsservice och bra 
kommunikationer är viktigt 
samt tillgång till ett varierat 
fritids- och kulturutbud.

mål

mål

mål

mål

mål

f

mål



3 förbättrA frAmtiden för 
bArn, ungA Och äldre

eleverna skall uppnå en högre resultat- och måluppfyllelse på nationella prov

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

efter avslutade utredningar och insatser enligt socialtjänstlagen skall 
ungdomars livssituation förbättras

elever i årskurs 9 skall vara behöriga till nationella gymnasieprogram

Samtliga elever skall fullfölja gymnasieutbildningen

Service och omsorg av äldre skall vara av hög kvalitet

a

b

c

d

e

förbättra 
framtIden för 
barn, unga och 
äldre
Barn och ungdomar 

skall ha tillgång till god 
omsorg och bra utbildning. 
utbildningens betydelse 
ökar i takt med att andelen 
kunskapsintensiva arbeten 
ökar. det livslånga lärandet 
är ett måste både idag och i 
framtidens samhälle.

ett tryggt åldrande 
är beroende av goda 
boendemiljöer, trygghet i 
de offentliga rummen samt 
kommunal service och 
omsorg av god kvalitet.

mål

mål

mål

mål

mål

f

mål

4 fler Väljer KOmmunen 
sOm ArbetsgiVAre

Ledarna i Åstorps kommun skall ha god ledarkompetens

Fler ska ges möjlighet till heltid eller önskad tjänstgöringsgrad

Medarbetarna skall trivas och utvecklas i Åstorps kommun

Medarbetarnas trivsel skall öka genom ett gott samarbete och 
god kommunikation

Helhetssynen och samsynen skall utvecklas hos medarbetare och ledare

a

b

c

d

e

fler Väljer 
kommunen som 
arbetsgIVare

Åstorps kommun skall 
vara en attraktiv arbetsplats, 
där man får växa och 
utvecklas i en kreativ miljö.

mål

mål

mål

mål

mål

budgetförutsättningAr budgetförutsättningArsid 10
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5 eKOnOmi Och 
förhÅllningssätt

Högst 98 % av skatter och bidrag skall användas till 
verksamhetskostnader

Kommunens soliditet skall öka

Investeringar, exklusive exploaterings och va-investering-
ar, skall finansieras fullt ut med skattemedel

a

b

c

ekonomI och förhÅllnIngssätt
en förutsättning för att kunna driva 

verksamheter med hög kvalitet är en god 
ekonomi. Åstorps kommun skall förbättra sin 
ekonomiska ställning. detta görs genom måltal 
relaterade till god ekonomisk hushållning men 
också genom förhållningssätt. Alla som arbetar i 
kommunen har ett ansvar att utifrån givna ramar 
ständigt effektivisera och förbättra arbetssätt 
för att ge kommuninevånarna bästa möjliga 
verksamhet för varje insatt skattekrona.

mål

mål

mål

helhetssyn
1. Omfördelning inom egen enhet, eget 

område och egen förvaltning
2. Omfördelning mellan förvaltningarna
3. Framställan om medel till kommunsty-

relsen respektive kommunfullmäktige

medvetenhet, information
Informera och öka förståelsen för den eko-
nomiska situationen i hela organisationen.

beställare-betalare
Resurs skall följa beslut.

effektivisering/rationalisering
Ständigt se möjligheter och agera därefter.

över- och underskott
Överföring av medel mellan år bedöms efter 
den situationen som råder vid tidpunkt för 
kompletteringsbudget. enbart kostnader av 
engångskaraktär får godkännas.

förhÅllnIngssätt:

Målet med den ekonomiska förvaltningen 
skall enligt kommunallagen vara att kom-
munen ”skall ha en god ekonomisk hushåll-
ning i sin verksamhet och i sådan verksam-
het som bedrivs genom andra juridiska 
personer”. Kommunallagen 8 kap §1. 

I Åstorp har målen inom de olika 
fokusområdena satts med sikte på 2020. 

Varje år görs en avstämning som innebär 
att kommunen bör ha förbättrat sitt resultat 
inom respektive fokusområde jämfört med 
tidigare mättillfälle. en helhetsbedömning 
av måluppfyllelse ligger sedan till grund 
för bedömningen av huruvida kommunens 
verksamhet kan sägas bedrivas enligt god 
ekonomisk hushållning. 

Att samtliga mål skall uppfyllas varje år 
är nog en omöjlighet. I de fall man inte nått 
ända fram måste en redovisning ske av hur 
man har arbetat samt hur man tänker sig att 
intensifiera arbetet kommande år för att nå 
önskat resultat. 

Målkedja

god ekonomisk hushållning

det övergripande processflödet när det gäller arbetet med fokus-
områden och mål illustreras i nedanstående figur.

VIsIon för 
Åstorps 
kommun

fokus-
omrÅden

mätbara 
mÅl

frÅn nuläge 
tIll önskVärt 

läge 2020

ÅrlIg 
ÅterkopplIng 

och 
rapporterIng 
aV de mätbara 

mÅlen



ekonomiåret
Att vision och mål är kända i hela organisa-
tionen är en förutsättning för att kommunen 
skall kunna leva upp till lagens krav om 
god ekonomisk hushållning. Arbetet med 
att ständigt levandegöra vision och mål är 
därför ytterst viktigt. genom detta förfa-
ringssätt skapas respekt för helheten och 
möjlighet att agera efter kommunens bästa.

Strategin när det gäller budgetarbete är 
att i möjligaste mån planera för inte bara 
budgetåret, utan också för de kommande 
planåren. genom ett sådant arbete undviks 
alltför stor ryckighet i ekonomin och där-
med en jämnare verksamhetsutveckling. 

när det gäller nämndernas arbete och 
beslut får varje ansvarig upprätta tidplan 

efter de inlämningsdatum som krävs för att 
beslut skall kunna fattas i rätt tid i KSAu, KS 
och KF.

ny tidplan för budgetarbetet 2015-2017 
kommer att beslutas senare.

budgetförutsättningArsid 12

under 2013 gäller följande tIdplan:

Januari/
Febrauri

Budgetförutsättningar KSAu

Bokslutskommuniké

Information till partier

Mars Budgetdialoger med nämnds förslag

April Månadsuppföljning mars till KSAu och KS

Bokslut redovisas i KS och KF

Maj Månadsuppföljning per april till KSAu och KS

Preliminära ramar 2014 KS

Juni Chefsgruppens budgetförslag till KSAu/budget-
beredningen

Månadsuppföljning per maj till KSAu och KS

Augusti delårsrapport med helårsprognos till KSAu

September Ramar 2014, KS
Månadsuppföljning per augusti till KSAu och 
KS
delårsrapport med prognos till KS och KF 

Oktober Månadsuppföljning per september till KSAu 
och KF
Budgetförslag till KSAu och KS

November Budgetbeslut i KF
Månadsuppföljning per oktober till KSAu och 
KS

December Månadsuppföljning per november till KSAu och 
KS (2014-01)
Årsbokslut upprättas per december och presen-
teras i KSAu, KS, KF nästkommande år

källor: SVeRIgeS 
KOMMuneR OCH 

LAndSTIng, nORdeA, 
STATISTISKA 

CenTRALByRÅn

samhällsekonomIn 
den finansiella kris som drabbade värl-
dens ekonomier för fem år sedan ser nu ut 
att vara på tillbakagång. Återhämtningen 
sker i många länder och inom olika områ-
den men utvecklingen går långsamt. Vissa 
tapp inom ekonomin kommer sannolikt 
aldrig att återtas. 

För fem år sedan fick världen uppleva 
Lehmankraschen. Innan dess var det nog 
få som anade vilka effekterna en sådan 
händelse kulle få på det finansiella systemet 
i världen. en del länder har lärt sig läxan 
och har inlett ett arbete med att sanera sin 
ekonomin. Strukturförändringar är också 
gjorda för att stärka konkurrenskraften inför 

framtida konjunkturuppgång. 
I uSA kommer allt fler positiva indika-

tioner på att ekonomin är på väg att åter-
hämta sig. detta är glädjande då uSA är en 
viktig motor i världsekonomin. Hushållen 
börjar konsumera mer och sysselsättningen 
ökar. Arbetslösheten beräknas uppgå till 6% 
2014 vilket får ses som en mycket positiv 
signal. Beslutet i Amerikanska centralban-
ken Federal Reserve (Fed) att minska stöd-
köp av obligationer är ytterligare ett bevis på 
att man bedömer att ekonomin nu är på väg 
att stå på egna ben.

de orosmoment man kan ana finns 
framförallt i Kina och tillväxtländerna. I 
Kina har den nya politiska ledningen inlett 
ett strukturförändringsarbete som kommer 

att dämpa tillväxten på sikt. Tillväxtsiffrorna 
är trots detta fortfarande höga (ca 7%) sett 
ur ett västerländskt perspektiv. Kapacitets-
utnyttjandet i industrin ligger på cirka 60%, 
vilket får betraktas som mycket lågt. även 
råvarupriserna i hela världen har fallit till 
följd av minskad efterfrågan i Kina. På sikt 
är det nödvändigt med de åtgärder som nu 
vidtages trots en del kortsiktiga negativa 
effekter på världsekonomin.

I ett lite längre perspektiv kommer san-
nolikt räntorna att stiga. detta tillsammans 
med mindre likviditet på marknaden kan 
göra att den globala konjunkturen stannar 
upp. Främst drabbas tillväxtländerna som 
redan idag har det bekymmersamt.

Förutsättningar för 
Åstorps kommun 2014-2016

kf - KOMMunFuLLMäKTIge, 
ks - KOMMunSTyReLSe, 

ksau - KOMMunSTyReLSenS 
ARBeTSuTSKOTT
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I europa finns stora skillnader i ekonomisk utveckling. Stark 
tillväxt sker framför allt i Tyskland och Frankrike medan länder som 
Spanien och Italien har en mycket svag tillväxt. de senaste tillväxt-
talen indikerar dock att eurozonen lyft sig ur recessionen vilket får 
ses positivt. Men det finns mycket kvar att göra i form av kostnads-
anpassningar och neddragningar, både inom offentlig och privat 
sektor, för att det riktiga ekonomiska lyftet skall komma.

 Svensk ekonomi är jämfört med många andra länder god. 
Men även här går tillväxten långsamt. BnP för andra kvartalet 2013 
ökade med blygsamma 0,1% jämfört med motsvarande kvartal 2012. 
Säsongsrensad och jämfört med kvartal ett 2013 minskade BnP med 
0,2%. BnP-förändringen 2000-2013 visas i nedanstående diagram:

dIAgRAM: BnP säsongsrensad, volymförändring (procent). Volymförändringen 
avser jämförelse med närmast föregående period.

Som framgår av tabellen har utvecklingen från och med kvartal 
fyra 2011 fram till kvartal två 2013 varit ryckig. det som talar för 
en starkare tillväxt framöver är att de svenska hushållen har en god 
ekonomi med låga räntekostnader, har god real löneökning samt 
låga skatter. den höga arbetslösheten gör också att hushållen har 
valt att spara. när nu siffrorna på arbetsmarknaden ser ljusare ut 
kan hushållen bli den motor som håller den svenska ekonomin 
uppe. det som ytterligare kan förbättra hushållens ekonomi är 
regeringens expansiva politik där en stor del av reformutrymmet 
kommer hushållen tillgodo. Baksidan av myntet är hushållens ökade 
skuldsättning. det innebär att Riksbanken sannolikt kommer att 
höja reporäntan med början under 2014.

nedan presenteras de nyckeltal som ligger till grund för 
underlaget i budgeten:

Procentuell förändring 2013 2014 2015 2016
bnP kalenderkorrigerad 1,1 2,4 3,5 3,7
öppen arbetslöshet 8,1 7,9 7,4 6,7
timlön nationalräkenskaperna 2,4 2,9 3,2 3,6
Konsumentprisindex KPi 0,1 1,1 1,9 2,3

Källa: Sveriges kommuner och landsting cirkulär 13:40

Som framgår av ovanstående tar tillväxten fart från och med 
2014 för att öka i hela perioden. därmed stiger också pris och 
löneökningstakten. Arbetslösheten sjunker under perioden för att 
uppgå till 6,7% 2016.

förutsättnIngar för Åstorps kommun 
Åstorp har de senare åren haft goda resultat. dessa kan nu an-
vändas för att möta den svacka i ekonomin som 2013 och 2014 
innebär. framtida goda resultat kombinerat med egenfinansierad 
investeringar kommer att krävas för att ekonomin även i fortsätt-
ningen skall vara stark.

budgetutrymme
Vid genomgången av ekonomin under januari månad framkom att 
kostnadsmassan var för stor i förhållande till de intäkter som kom-
munen beräknade för 2014-2016. Bedömningen vid det tillfället 
var att om kommunfullmäktiges ekonomiska mål skulle uppfyllas 
fattades ca 12-17 Mkr. I samband med beslut om preliminära ramar 
i maj 2013 hade läget ljusnat något men fortfarande saknades ca 11 
Mkr.

under september erhölls besked om att inbetalda försäkringspre-
mier för åren 2005-2006 gällande avtalsgruppsjukförsäkring samt 
avgiftsbefrielseförsäkring skulle betalas tillbaka under 2013. Samti-
digt kom beslut på att effekterna av minskat statsbidrag för gymna-
siereformen skjuts upp. Vidare meddelade socialstyrelsen att regler 
för bemanning inom äldreomsorg senareläggs. Allt detta sammanta-
git innebar att ingen besparing behöver göras för 2014. Sparbetinget 
på 11 Mkr ligger kvar för åren 2015 och 2016. Härigenom får kom-
munens verksamheter lite frist att förbereda för effektiviseringar 
inom sina respektive verksamhet. 

befolkning
Åstorp låter varje år göra en befolkningsprognos. denna utförs av 
KAAB Prognos AB och bygger på en statistisk beräkning med be-
dömning av utbyggnad av bostäder som underlag. under 2014 be-
räknas inflyttning ske i kvarteret Resedan. År 2015 beräknas ett fåtal 
tomter säljas för främst villabebyggelse. Från och med 2016 beräk-
nas nybyggnationen ta fart i samband med utbyggnaden av området                                                                                                                      
centrum nordost.

Följande befolkningssiffror är beräknade:
2013-11-01 14.815
2014-11-01 14.850
2015-11-01 14.830

Befolkning i olika befolkningsgrupper

2013 2014 2015 2016
0 år 179 180 180 192
1-5 år 959 954 937 958
6 år 197 193 203 180
7-15 år 1.692 1.706 1.737 1.758
16-18 år 570 556 515 542
19-24 år 1.155 1.117 1.065 1.018
25-64 år 7.461 7.463 7.435 7.536
65-79 år 1.995 2.078 2.136 2.171
80- 625 617 630 626

Källa: Befolkningsprognos KAAB AB 2013
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arbetsmarknad 
Öppet arbetslösa personer uppgick till 462 personer vecka 1 2013. 
Per vecka 36 har antalet sjunkit till 383 stycken. Tittar man på 
åldrarna upp till 24 år är motsvarande antal 88 respektive 119. Total-
antalet har minskat med 79 personer medan ungdomsgruppen ökat 
med 31 personer. 

ett viktigt fokusområde under 2013 är ungdomsarbetslöshets-
heten. Åstorp samarbetar med arbetsförmedlingen, bland annat 
inom Finsam (finansiellt samordningsförbund), med fokus på att få 
så många ungdomar som möjligt i arbete. För närvarande finns 19 
ungdomar sysselsatta i den kommunala organisationen.

skatter och utjämning
den prognos som SKL beräknade 2013-08-15 ligger till grund för 
budgetunderlaget. eventuell nedrevidering av skatteprognosen 
senare i år kan inte uteslutas. någon budget för eventuell upp- eller 
nedskrivning av slutavräkningar har inte budgeterats.

utvecklingen av skatter och utjämning samt kostnadsutveckling 
under budgetperioden visas enligt nedan:

Procentuell förändring av skatter och utjämning samt 
nettokostnader
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dIAgRAM: Procentuell förändring av skatter och utjämning samt nettokostnader.

Som framgår av ovanstående diagram ökar skatter och utjäm-
ning med låga tal 2014 för att vända upp 2015 och 2016. På grund 
av goda resultat de senare åren kan kommunen låta kostnadsmassan 
vara kvar för 2014 för att med nuvarande underlag inleda en bespa-
ring 2015 som får full effekt 2016. Först då är kommunen i balans 
vad gäller utvecklingen av intäkter och kostnader. detta är viktigt 
för att bevara en fortsatt god ekonomi i kommunen och därmed 
skapa handlingsutrymme inför kommande år. I prognostiserade net-
tokostnader för 2013 ingår återbetalning av försäkringspremier från 
AFA med 10 Mkr.

räntor
utvecklingen i omvärlden styr hur räntorna kommer att påverkas. 
då viss ljusning kan anas i konjunkturen kommer sannolikt Riks-
banken att höja reporäntan framöver. Med hur mycket och i vilken 
takt är svårt att bedöma. I budgetunderlaget har följande medelränta 
(kostnadsränta) beräknats:

år 2014 1,75 år 2015 1,98 år 2016 2,54

Bedömningen är att i takt med att konjunkturen förbättras kom-
mer räntan att höjas, men den stora förändringen sker först 2016.

Investeringar
Investeringsutrymmet för kommunens investeringar uppgår enligt 
kommunfullmäktiges mål till summan av avskrivningar och årets 
resultat. I dessa belopp inräknas inte investeringar i vatten- och 
avloppsverksamheterna och inte heller exploateringsverksamheten. 
detta då dessa verksamheter finansieras av abonnenter respektive 
markköpare.

Budgeten är lagd så att investeringarna under treårsperioden 
uppfyller målsättningen.

sammanställning av totala äskande i budgetunderlaget
Tusentals kronor 2014 2015 2016
Vatten/avlopp 31.502 31.225 26.045
exploatering 6.000 9.000 22.500
övriga investeringar 21.436 15.429 14.587

ej utlagt investeringsutrymme -1.984 2.102 3.882

ej utlagt investeringsutrymmer avser beslut som tagits under 
2013, och som innebar en fördyring i samband med ombyggnad av 
Kamelryggen. För detaljerad investeringsbudget se sidan 18. 

Bland de projekt som skall genomföras av BFAB, och där kom-
munen kommer att får en utökad hyreskostnad, kan nämnas om-
byggnad av Haganässkolan samt konstgräsplan.

finansiering och lån
enligt finansieringsanalysen behöver kommunen nyupplåna 28.000 
kkr för 2014. Av dessa vidareutlånas 2.000 kkr till BFAB för i budge-
ten upptagna projekt. Lånefinansieringsbehovet förklaras främst av 
investeringar i vatten och avloppsverksamheten samt exploaterings-
verksamheten. 

Långfristiga lån beräknas uppgår till 241.737 kkr per 2014-12-31.

soliditet
en av kommunfullmäktiges målsättningar är att kommunens soli-
ditet skall öka, för att 2020 uppgå till medelvärdet för länet. under 
budgetåret och planperioden kommer soliditeten att minska med 
3,0 procentenheter. Att minskning sker beror på låga resultat kom-
binerat med stora investeringar. Att soliditeten minskar under några 
enskilda år är möjligt då en uppbyggnad skett med goda resultat 
tidigare år. På sikt måste resultatnivån höjas för att inte urholka det 
ekonomiska handlingsutrymmet.

känslighets- och osäkerhetsfaktorer
Känslighetsfaktorer
•	 Varje förändring i befolkningsunderlaget med en person ger en 

effekt på +/- 42 kkr på skatteutfallet.
•	 en förändring av kommunalskatten med +/- 10 öre ger en effekt 

på skatteutfallet med +/-2,4 Mkr.
•	 Varje procents förändring på lönerna ger en resultateffekt på +/- 

4,5 Mkr.

Osäkerhetsfaktorer
•	 Fortsatt konjunkturutveckling och lågkonjunkturens längd
•	 Arbetslösheten och speciellt arbetslösheten bland ungdomar
•	 utvecklingen av försörjningsstödskostnader
•	 utfall av kostnadsutjämningen

framtiden
ett flertal externa mätningar av verksamhet och ekonomi visar att 
Åstorps kommun utvecklas på ett positivt sätt. detta är en viktig 
signal inte minst när det gäller att bygga ett starkt varumärke. Vi har 
alla ett ansvar för att fortsätta detta arbete till gagn för våra kom-
muninnevånare.

Budgeten har inga generella besparingar för 2014 behövts läggas 
ut. Tack vara en god ekonomi kan resultatet för nästa budgetår hållas 
lågt. dock kvarstår rationaliseringsbehovet på ca 1,7% för år 2015 
och 2016. detta skall inte ses med allt för stor dramatik då ständiga 
förändringar i omvärlden kommer att kräva anpassning och flexibi-
litet i all vår verksamhet.
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Resultatbudget SAMMAnSTäLLd RedOVISnIng

Belopp i kkr
koncernen
utfall 2012

koncernen
prognos

2013-07-31

koncernen
budget 

2014

koncernen
plan 2015

koncernen
plan 2016

Verksamhetens intäkter 152.325 140.598 139.515 144.102 144.102

Verksamhetens kostnader -733.424 -765.522 -788.559 -808.256 -820.041

Avskrivningar -27.715 -27.237 -33.304 -35.139 -37.369

Verksamhetens nettokostnader -608.814 -652.161 -682.348 -699.293 -713.308

Skatteintäkter 460.813 472.144 489.813 511.855 538.983

generella statsbidrag och utjämning 205.447 225.376 215.510 213.314 210.275

skattenetto 666.260 697.520 705.323 725.169 749.258

resultat efter skattenetto 57.442 45.359 22.975 25.876 35.950

Finansiella intäkter 4.513 1.659 930 930 930

Finansiella kostnader -21.306 -25.302 -16.163 -19.822 -24.727

finansnetto -16.793 -23.643 -15.233 -18.892 -23.797

resultat före dIsposItIoner, skatt 
och eXtraordInära poster 

40.649 21.716 7.742 6.984 12.153

extraordinära poster -6.422 0 0 0 0

Årets resultat 34.229 21.716 7.742 6.984 12.153

Belopp i kkr
kommunen
utfall 2012

kommunen
prognos

2013-07-31

kommunen
budget 

2014

kommunen
plan 2015

kommu-
nen

plan 2016

Verksamhetens intäkter 126.509 112.482 111.784 116.371 116.371

Verksamhetens kostnader -750.591 -768.823 -797.829 -819.726 -835.511

Avskrivningar -14.146 -13.848 -18.676 -20.511 -22.741

Verksamhetens nettokostnader -638.228 -670.189 -704.721 -723.866 -741.881

Skatteintäkter 460.813 472.144 489.813 511.855 538.983

generella statsbidrag och utjämning 205.447 225.376 215.510 213.314 210.275

skattenetto 666.260 697.520 705.323 725.169 749.258

resultat efter skattenetto 28.032 27.331 602 1.303 7.377

Finansiella intäkter 26.590 12.029 11.420 13.620 17.620

Finansiella kostnader -21.208 -23.302 -10.772 -14.431 -19.336

finansnetto 5.382 -11.273 648 -811 -1.716

resultat före eXtraordInära poster 33.414 16.058 1.250 492 5.661

extraordinära poster -6.422 0 0 0 0

Årets resultat 26.992 16.058 1.250 492 5.661

Resultatbudget KOMMunen



räKensKAPer räKensKAPer sid 17

driftbudget
Belopp i kkr

utfall
2012

budget inkl 
tb 2013

prognos per
2013-07-31

budget 
2014

plan
2015

plan
2016

förValtnIngar

Kommunfullmäktige -947 -823 -1 053 -814 -814 -814

Revision -810 -813 -813 -810 -810 -810

Valnämnd -3 -17 -9 -185 -17 -17

Kommunstyrelse -3 081 -3 163 -3 163 -5 094 -5 094 -5 094

Kommunstyrelseförvaltning -60 253 -56 974 -50 065 -57 402 -57 402 -57 402

Bygg- och miljönämnd -3 452 -3 806 -5 107 -3 876 -3 876 -3 876

Bildningsnämnd -382 037 -392 356 -392 356 -386 131 -386 131 -386 131

Socialnämnd -202 518 -207 561 -211 241 -188 460 -188 460 -188 460

Regleringspost 0 0 0 0 0 0

Besparing 0 0 0 0 5 400 10 700

Kapitalkostnad förändring ram 0 0 0 0 -1 500 -3 200

summa förvaltningar -653 101 -665 513 -663 807 -642 772 -638 704 -635 104

Pensioner -1 506 -10 376 -4 037 -5 441 -10 570 -12 066

Finansförvaltning övrigt 15 376 52 2 040 5 637 6 353 7 334

Förfoganden 1 000 -9 134 -4 385 -62 145 -80 945 -102 045

Verksamhetsnetto -638 231 -684 971 -670 189 -704 721 -723 866 -741 881

Skatter och utjämning 666 260 695 104 697 520 705 323 725 169 749 258

Internbank 6 951 5 200 -920 -1 100 -800 -1 300

Kapitalförvaltning 3 497 10 448 400 400 400

Övriga finansiella poster -5 063 -3 328 -10 801 1 348 -411 -816

extraordinära poster -6 422 0 0 0 0 0

Återställning balanskrav 0 0 0 0 0 0

resultat 26 992 12 015 16 058 1 250 492 5 661

Verksamhetsnettots andel av skatter 
och utjämning

95,79% 98,54% 96,08% 99,91% 99,82% 99,02%
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Belopp i kkr budget 2014 plan 2015 plan 2016

kommunstyrelse

Markköp 2 500 2 500 2 500

summa 2 500 2 500 2 500

samhällsbyggnadskontor - anslagsfInansIerad

Armaturbyte, gatubelysning 800 500 500

Asfaltering av grusvägar 200 200 200

Fordonsförnyelse 500 1 200 1 300

grönstrukturplan, realisering 700 1 000 1 000

Hyllinge torget ombyggnad 0 0 750

järnvägsviadukt kontaktskydd 300 0 0

Kommunparken plattor upprustning 0 0 1 250

Komplettering cykelvägar 1 000 1 000 300

Lekplatser 250 300 300

naturlika plantering gallring 200 150 150

Ombyggnad park nya torg 0 500 0

Perslund upprustning 250 0 0

Storgatan Kvidinge miljöförbättring 1 100 1 100 0

Trafiksäkerhetsåtgärder 500 200 300

Östergatan stödmur 250 0 0

neddragning -1 297 -1 297 -1 298

summa 4 753 4 853 4 752

samhällsbyggnadskontor - affärsdrIVande

Avloppspumpstationer 1 930 3 645 1 230

Avloppsservice 800 600 600

Centrum nordost utbyggnad 0 6 500 0

Haganäsgatan nya tomter 1 500 0 0

Kärreberga stugby avlopp 7 500 0 0

Lejdgatan exploatering 0 2 500 0

Reningsverk 3 300 3 830 3 290

Reningsverk vattenverk 2 050 3 200 3 325

Skalskydd vattenverk 200 200 200

Skyddsområde vatten 50 300 0

Tillstånd övervakning 900 400 0

utvidgning södra industriområdet 5 000 0 5 000

VA-ledningsnät 8 072 9 850 12 200

Vattenservice 200 200 200

summa 31 502 31 225 26 045

samhällsbyggnadskontor - eXploaterIng

Bjärshög förtätning 0 0 5 000

Centrum nordost utbyggnad 0 5 000 5 000

Haganäsgatan nya tomter 3 500 0 0

Lejdgatan exploatering 0 1 500 0

Södra industriområdet utbyggnad 0 0 10 000

summa 3 500 6 500 20 000
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Belopp i kkr budget 2014 plan 2015 plan 2016

kommunstyrelseförValtnIng öVrIgt

Andningsskydd (Rtj) 0 0 400

Andningsskydd, rökdykning (Rtj) 450 0 0

Brandbil, tankbil Klippan/Åstorp (Rtj) 3 500 0 0

Bredbandsputs (beg) snickeri (Ae) 90 0 0

e-fakturor kund (Adm) 60 0 0

e-fakturor leverantör (Adm) 130 0 0

Flexpay (Adm) 300 300 300

Förnyelse bilpark (Ae) 200 250 0

Inköp kylskåp kök (Ae) 0 90 0

IT-investeringar 1 900 1 900 2 000

Latbil (Ae) 0 0 400

Mätaravläsning via webb (Adm) 0 0 60

Portal till bokföringsorder (Adm) 0 0 200

Portal till räkningsspecifikation (Adm) 0 0 35

Skyddshjälmar operativ personal (Rtj) 0 80 0

Terrängbil/FIP-bil Klippan/Åstorp (Rtj) 0 0 400

utbyte datorer datasal (Adm) 100 0 0

utbyte Officepaketet (Adm) 300 300 300

utbyte PC (Adm) 1 200 1 200 1 500

Ventilation (Ae) 0 0 125

neddragning -941 -941 -941

summa 7 289 3 179 4 779

bIldnIngsnämnd

digitala hjälpmedel till kommunens elever 3 500 2 000 1 000

Inventarier fritidsanläggningar 950 950 1 050

Inventarier för- och grundskola 1 690 1 690 1 650

Inventarier pedagogiskt mediacenter 0 0 150

Inventarier vux 80 80 80

Kopiering, elevhälsan, kostenheten, oförutsett 500 313 313

nya komplettering för- och grundskola 2 000 1 500 500

nya/komplettering kultur, bibliotek och musikskola 680 680 260

Slöjd 100 200 100

utbyte av gräsklippare 0 350 400

utemiljö 500 500 500

utveckling Söderåsens friluftsområde Tingdal 300 0 0

neddragning -1 746 -1 746 -1 747

summa 8 554 6 517 4 256

socIalnämnd

Investeringsanslag möbler och inventarier 800 800 800

summa 800 800 800

bygg- och mIljönämnd

uppgradering bygg- och miljöreda 40 80 0

summa 40 80 0

summa InVesterIngar som utföres aV Åstorps kommun 58 938 55 654 63 132

INvesterINgsBudget, FortsättNINg
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Belopp i kkr budget 
2014

plan
2015

plan
2016

bIldnIngsnämnd

Konstgräs 0 2 250 2 250

Ombyggnad Haganässkolan 0 25 000 25 000

Omläggning av skolgårdens ytor 1 000 0 0

utbyte golv matsal Kvidingeskola 200 0 0

summa 1 200 27 250 27 250

kommunstyrelseförValtnIng

Installation brandlarm 0 125 0

Omklädningsrum för damer 400 0 0

utrymningsvägar från 2:a våningen 75 0 0

summa 475 125 0

summa InVesterIngar som utföres aV bfab 1 675 27 375 27 250

Investeringsbudget
InVesterIngar som utföres aV björnekulla fastIghets ab
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Belopp i kkr bokslut
2012

prognos 
per 130731 

2013

budget 
2014

plan
2015

plan
2016

tIllgÅngar

Anläggningstillgångar

Mark, byggn och tekn anläggningar 145 553 186 306 221 685 258 576 302 843

Maskiner och inventarier 36 300 42 670 47 252 45 204 41 029

Långfristiga fordringar dotterbolag 599 385 348 339 341 163 359 141 376 983

Övriga finansiella anläggningstillgångar 46 108 45 458 45 458 45 458 45 458

summa anläggningstillgångar 827 346 622 773 655 558 708 379 766 313

Omsättningstillgångar

Förråd och exploateringsfastigheter 26 431 26 439 26 439 26 439 26 439

Kortfristiga fordringar 91 407 71 038 71 328 71 874 71 883

Kortfristiga placeringar 14 149 14 500 14 500 14 500 14 500

Kassa och bank 34 990 10 000 10 000 10 000 10 000

summa omsättningstillgångar 166 977 121 977 122 267 122 813 122 822

summa tIllgÅngar 1 012 083 761 770 794 105 846 732 903 935

eget kapItal, aVsättnIngar
och skulder

eget kapital 225 632 241 690 242 940 243 432 249 093

därav årets resultat 26 992 16 058 1 250 492 5 661

Avsättningar

Pensioner intjänade före 1998 133 214 137 638 131 263 127 773 125 189

Pensioner intjänade fr.o.m. 1998 3 249 4 091 4 344 4 611 4 901

Övriga avsättningar 18 500 17 020 16 280 15 540 14 800

summa avsättningar 154 963 158 749 151 887 147 924 144 890

Skulder

Långfristiga skulder 511 285 236 079 263 737 317 885 370 511

varav långfristig upplåning 490 500 214 079 241 737 295 885 348 511

varav övriga långfristiga skulder 20 785 22 000 22 000 22 000 22 000

Kortfristiga skulder 120 203 125 252 135 541 137 491 139 441

summa skulder 631 488 361 331 399 278 455 376 509 952

summa eget kapItal,
aVsättnIngar och skulder 1 012 083 761 770 794 105 846 732 903 935

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelse inkl löneskatt 0 0 0 0 0

Soliditet

Soliditet inklusive pensionsförpliktelse 22,29% 31,73% 30,59% 28,75% 27,56%

Soliditet exklusive pensionsförpliktelse 35,46% 49,80% 47,12% 43,84% 41,41%

Balansbudget
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Finansieringsbudget
Belopp i kkr bokslut

2012

prognos
per 130731

2013

budget 
2014

plan
2015

plan
2016

löpande Verksamhet

Årets resultat 26 992 16 058 1 250 492 5 661

justering för avskrivningar 14 146 13 848 18 677 20 511 22 741

justering för nedskrivning 0 300 300 300 300

justering för realisationsresultat -76 -265 0 0 0

Förändring pensionsskuld -2 277 5 265 -6 122 -3 223 -2 294

Övriga ej likviditetspåverkadande poster 0 530 0 0 0

Medel från verksamheten 38 785 35 736 14 105 18 080 26 408

Förändring rörelsekapital

Semesterlöneskuld -900 1 850 1 850 1 850 1 850

Osäkra fordringar -232 500 100 100 100

Övrig rörelsekapitalförändring -14 591 -11 269 8 340 0 0

Verksamhetsnetto 23 062 26 817 24 395 20 030 28 358

InVesterIngsVerksamheten

Investeringar anslag -9 601 -22 326 -23 936 -17 929 -17 087

Investeringar VA-verksamhet -7 192 -16 314 -31 502 -31 225 -26 045

Investeringar exploatering -2 023 -22 593 -3 500 -6 500 -20 000

Försäljning anläggningstillgångar 76 10 0 0 0

Investering finansiella tillgångar 0 0 0 0 0

Försäljning finansiella tillgångar 0 0 0 0 0

Investeringsnetto -18 740 -61 223 -58 938 -55 654 -63 132

fInansIerIngsVerksamheten

upplåning Åstorps kommun 23 500 0 27 658 54 148 52 626

Amortering Åstorps kommun 0 -236 421 0 0 0

utlåning till BFAB-koncernen -23 500 0 -1 675 -27 375 -27 250

Amortering från BFAB-koncernen 11 439 244 965 8 561 8 851 9 397

Förändring övr långfr tillg och skulder 2 850 872 0 0 0

finansieringsnetto 14 289 9 416 34 543 35 624 34 774

förändrIng lIkVIda medel 18 611 -24 990 0 0 0
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Redovisning av VA-verksamheten
Från och med 2007-01-01 gäller ny lagstiftning avseende allmänna 
vattentjänster, vilken ställer krav på en särredovisning av VA-
verksamheten. I denna del redovisas budgeterad resultaträkning 
för vattenverksamheten för budget- och planåren 2014-2016. en 
utförligare beskrivning av verksamheten återfinns i kommunstyrel-
seförvaltningens redogörelse.

Alla belopp i kkr budgetförslag

resultatbudget
budget

2014
plan
2015

plan
2016

Brukningsavgifter 25 120 25 120 25 120

Anläggningsavgifter 2 300 2 300 2 300

Periodisering årets anläggningsavgifter -1 725 -1 725 -1 725

Periodisering tidigare års 
anläggningsavgifter

212 212 212

Övriga intäkter 0 0 0

summa externa intäkter 25 907 25 907 25 907

Interna intäkter 0 0 0

Verksamhetens intäkter 25 907 25 907 25 907

externa kostnader -1 022 -1 022 -1 022

externa kostnader nSVA -18 139 -18 139 -18 139

Interna kostnader -1 220 -1 220 -1 220

Avskrivningar -3 426 -3 426 -3 426

Verksamhetens kostnader -23 807 -23 807 -23 807

Verksamhetens nettokostnad 2 100 2 100 2 100

Finansiella intäkter 0 0 0

Finansiella kostnader -2 100 -2 100 -2 100

budgeterat årsresultat 0 0 0

Återföring av tidigare års överskott 0 0 0

Interna poster

I resultatet budgeteras ett antal interna poster, kostnader som 
beräknas uppstå mellan VA-verksamheten och övriga kommunala 
förvaltningar. Bolag ingående i kommunkoncernen är dock i detta 
sammanhang extern motpart.

Interna kostnader framgår av nedanstående tabell:

Internt budgeterade kostnader 2014 2015 2016

Koncessionsavgift gata -1 000 -1 000 -1 000

Andel geosecma, Metria 0 0 0

Winwas -40 -40 -40

Krav- och inkassoverksamhet -106 -106 -106

Porto -64 -64 -64

Avgifter för autogiro -10 -10 -10

summa interna kostnader -1 220 -1 220 -1 220

Kostnaderna fördelas på följande grunder:

Kravverksamhet, 
inkasso:

Bedömd tidsåtgång enligt schablon

Porto: Andel av utskickade fakturor enligt schablon

Koncessionsavgiften avser ersättning till gatuverksamheten för nytt-
jande av kommunens mark för ledningsnät.

nordVästra skÅnes Vatten och aVlopp ab (nsVa)

Från och med 2009-09-01 ingår Åstorps Kommun tillsammans med 
kommunerna i Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Båstad och Bjuv 
i ett gemensamt bolag, nordvästra Skånes vatten och avlopp AB 
(nSVA). Bolaget har att ansvara för förvaltning och drift av delä-
gande kommuners VA-anläggningar. Avseende VA-anläggningar 
kvarstår dessa i kommunens ägo och därtill kapitalkostnader. Beträf-
fande driftbudgeten innehar nSVA merparten av dessa kostnader 
(18.139 kkr). Huvuddelen av kvarstående kostnader i Åstorps kom-
mun har till avsikt att fasas ut, med undantag av kapitalkostnader 
hänförbara till anläggningarna (5.526 kkr) samt vissa personella 
kostnader (1.022 kkr).

Totalt aktiekapital för nSVA uppgår till 6.000 kkr. 

Va - VATTen OCH AVLOPP
nsVa - nORdVäSTRA 
SKÅneS VATTen OCH 

AVLOPP AB
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Björnekulla Fastighets AB

VIsIon
Bolagets uppgift är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler i enlighet med de önskemål som 
finns från Åstorps kommun. Verksamheten ska ses som ett rent förvaltningsmässigt uppdrag 
att på bästa sätt, och ur ekonomisk mest fördelaktig vinkel hantera kommunala anläggningar 
inom Åstorps kommun.

VerksamhetsbeskrIVnIng / ändamÅl enlIgt gällande 
bolagsordnIng / ägardIrektIV
ändamålet med bolagets verksamhet är att främja kommunens försörjning med lokaler.

InrIktnIngar 2014
Färdigställande av påbörjad byggnation av centralkök Åstorp. Fortsatt investering gällande 
automatisering av värme och ventilation för att nedbringa energikostnader som med tanke 
på kostnadsutveckling och förbrukning tynger resultatbudgeten. 

ekonomIsk redogörelse
Alla belopp i kkr Budgetförslag

Redovisning Budget Budget Plan Plan
Driftsbudget 2012 2013 2014 2015 2016

Hyresintäkter 47.536 52.292 53.464 53.464 53.464
Övriga verksamhetsintäkter 23.440 15.980 15.980 15.980 15.980
summa intäkter 70.976 68.272 69.444 69.444 69.444

Personalkostnader -7.029 -6.146 -6.246 -6.246 -6.246
Övriga verksamhetskostnader -31.163 -27.366 -30.415 -30.415 -30.415
Avskrivningar -11.799 -11.313 -12.214 -12.214 -12.214
rörelseresultat 20.985 23.447 20.569 20.569 20.569

Ränteintäkter 263 200 200 200 200
Räntekostnader -18.647 -21.404 -14.967 -14.967 -14.967
resultat före disp och skatt 2.601 2.243 5.802 5.802 5.802

Bokslutsdispositioner 0 0 -3.000 -3.000 -3.000
Uppskjuten skatt 684 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Nettoresultat 3.285 2.243 2.802 2.802 2.802

mikael fors, verkställande direktörlennart fredriksson (s), ordförande
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AB Kvidingebyggen

VIsIon
Visionen enligt antaget strategidokument för bolaget är att AB Kvidingebyggen (KvB) genom 
löpande verksamhet ska ha en stabil ekonomisk grund att stå på. KvB ska vara den välskötta 
allmännytta som både hyresgäster och ägare kan förvänta sig för en sund hyresmarknad 
inom Åstorps kommun.

VerksamhetsbeskrIVnIng / ändamÅl enlIgt gällande 
bolagsordnIng / ägardIrektIV
ändamålet med bolagets verksamhet är att upplåta och äga bostäder och lokaler inom 
Åstorps kommun.

InrIktnIngar 2014
Fortsatt investering gällande automatisering av värme och ventilation samt alternativa en-
ergikällor för en kostnadseffektivare drift. Ökad aktivitet för att nedbringa energikostnader 
som med tanke på kostnadsutveckling och förbrukning tynger resultatbudgeten.

ekonomIsk redogörelse
Alla belopp i kkr Budgetförslag

Redovisning Budget Budget Plan Plan
Driftsbudget 2012 2013 2014 2015 2016

Hyresintäkter 28.094 29.314 29.410 29.410 29.410
Övriga verksamhetsintäkter 2.306 1.578 1.578 1.578 1.578
summa intäkter 30.400 30.892 30.988 30.988 30.988

Personalkostnader -2.649 -2.629 -2.650 -2.650 -2.650
Övriga verksamhetskostnader -18.781 -18.072 -18.398 -18.398 -18.398
Avskrivningar -2.538 -2.811 -3.119 -3.119 -3.119
rörelseresultat 6.432 7.380 6.821 6.821 6.821

Ränteintäkter 253 100 100 100 100
Räntekostnader -3.967 -5.323 -4.506 -4.506 -4.506
resultat före disp och skatt 2.718 2.157 2.415 2.415 2.415

Bokslutsdispositioner 131 0 0 0 0
Uppskjuten skatt -430 0 0 0 0
Skattekostnad 0
Nettoresultat 2.419 2.157 2.415 2.415 2.415

mikael fors, verkställande direktörlennart fredriksson (s), ordförande
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Björnekulla IT AB

VIsIon
Björnekulla IT AB kan ses som Åstorps kommuns verktyg för säkerställa en utbyggnad av 
IT-infrastruktur inom Åstorps kommun enligt av Kommunfullmäktige antagen infrastruk-
turplan.

VerksamhetsbeskrIVnIng / ändamÅl enlIgt gällande 
bolagsordnIng / ägardIrektIV
ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunens självkostnads- 
och likställighets-principer främja tillhandahållandet av bredband i kommunen.

InrIktnIngar 2014
utökat tillhandahållande av fiber till företag i mån av tillgänglighet av fiberuppkoppling. Inga 
större projekt kommer under året påbörjas utan fasta kunder som kan täcka en investering 
är klara.

ekonomIsk redogörelse
Alla belopp i kkr Budgetförslag

Redovisning Budget Budget Plan Plan
Driftsbudget 2012 2013 2014 2015 2016

Hyresintäkter 0 0 0 0 0
Övriga verksamhetsintäkter 1.042 1.024 1.177 1.177 1.177
summa intäkter 1.042 1.024 1.177 1.177 1.177

Personalkostnader -17 -29 -29 -29 -29
Övriga verksamhetskostnader -421 -491 -477 -477 -477
Avskrivningar -381 -214 -384 -384 -384
rörelseresultat 223 290 287 287 287

Ränteintäkter 5 10 10 10 10
Räntekostnader -84 -135 -111 -111 -111
resultat före disp och skatt 144 165 186 186 186

Bokslutsdispositioner -144 0 0 0 0
Uppskjuten skatt 0 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Nettoresultat 0 165 186 186 186

mikael fors, verkställande direktörlennart fredriksson (s), ordförande
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Björnekulla utvecklings AB

bolaget är under bildande. bolagets verksamhet skall främja för att på olika sätt skapa 
förutsättningar för entreprenörer/finansiärer och andra intressenter att driva konkreta projekt 
i egen regi som i förlängningen är till gagn för Åstorps kommun och dess invånare. 

bolaget har ej till avsikt att driva affärsverksamhet. samtliga likvida transaktioner har till 
avsikt att initialt under bildandet ske genom moderbolaget björnekulla fastighets Ab.

mikael fors, verkställande direktörlennart fredriksson (s), ordförande
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Kommunfullmäktige
VerksamhetsbeskrIVnIng
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar i ärenden av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. I kommunfullmäktige tas beslut om 
mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten. Kommunens budget, den kommunala 
skatten, årsredovisning med ansvarsfrihet för nämnderna och andra viktiga frågor tas av 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även om kommunens organisation och 
verksamhetsformer. Val till nämnder och styrelser beslutas även av kommunfullmäktige i början av 
mandatperioden. I Åstorps kommun finns det 31 stycken platser i kommunfullmäktige. 

dessa mandat fördelar sig under mandatperioden 2011-2014 på följande sätt:

Socialdemokraterna 14
Moderaterna 7
Sverigedemokraterna 4
Folkpartiet liberalerna 2
Centerpartiet 2
Kristdemokraterna 1
Miljöpartiet 1

Kommunfullmäktiges möten hålls i huvudsak i Kulturhuset Björnen och för 2014 planeras det att 
hållas 11 möten sista måndagen i varje månad klockan 18.30, förutom juli som är sammanträdesfri.

Till fullmäktige är kommunens revision, valberedning och presidiet kopplat.

ekonomIsk redogörelse

Alla belopp i kkr Budgetförslag
Resultatbudget

utfall budget budget Plan Plan
2012 2013 2014 2015 2016

intäkter 0 0 0 0 0
Kostnader -947 -823 -814 -814 -814
   varav personal -656 -551 -626 -626 -626
nettokostnad -947 -823 -814 -814 -814

investeringsbudget
utfall budget budget Plan Plan
2012 2013 2014 2015 2016

intäkter 0 0 0 0 0
Kostnader 0 0 0 0 0
nettokostnad 0 0 0 0 0

 
eva Bergdahl, kommunsekreterare

 
Per-Arne Håkansson (S), ordförande
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Valnämnden
veRksamhetsBeskRivning
Valnämnden är den nämnd som har ansvaret för att medborgarna kan rösta i allmänna 
val i kommunen. I arbetet ingår att ombesörja att det finns vallokaler, röstningslokaler 
för förtidsröstning och att det finns valarbetare som sköter själva valförrättningen. 
Valnämnden bestämmer öppettider med mera avseende val- och röstningslokaler.

Val hålls till både europaparlamentsval (vart 5:e år) och allmänna val i sverige (vart 
4: år). nästa val som planeras är europaparlamentsval i juni 2014 och allmänna val i 
sverige i september 2014.

ekonomisk RedogöRelse

Alla belopp i kkr Budgetförslag
Resultatbudget

utfall budget budget Plan Plan
2012 2013 2014 2015 2016

intäkter 0 0 175 0 0
Kostnader -3 -17 -360 -17 -17
   varav personal -3 -13 -295 -13 -13
nettokostnad -3 -17 -185 -17 -17

investeringsbudget
utfall budget budget Plan Plan
2012 2013 2014 2015 2016

intäkter 0 0 0 0 0
Kostnader 0 0 0 0 0
nettokostnad 0 0 0 0 0

Budgetår 2014 avser valår.

ulf cronbring (s), ordförande
 
eva Bergdahl, kommunsekreterare
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Kommunstyrelsen
veRksamhetsBeskRivning
Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningens åligganden och angelägenheter. 
Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet likaså över 
kommunal verksamhet som bedrivs i annan organisationsform.

det åligger styrelsen särskilt att:
n bereda ärenden till kommunfullmäktige
n ha hand om den ekonomiska förvaltningen
n Verkställa kommunfullmäktiges beslut
n fullgöra övriga uppdrag som kommunfullmäktige har lämnat över till styrelsen

Kommunstyrelsen ska på bästa sätt verka för ett gott liv i Åstorps kommun med inriktning på:
n övergripande samordningsansvar
n främja sysselsättningen
n Administrativ och teknisk beredskap
n räddningstjänst, kris- och säkerhetsarbete
n främja bostadsförsörjningen
n samordna personalfrågor
n främja god naturvård och miljöpolitik
n energihushållning
n God trafikförsörjning
n information och kommunikation

ekonomisk RedogöRelse

Alla belopp i kkr Budgetförslag
Resultatbudget

utfall budget budget Plan Plan
2012 2013 2014 2015 2016

intäkter 0 0 0 0 0
Kostnader -3.081 -3.163 -5.094 -5.094 -5.094
   varav personal -1.724 -1.720 -1.874 -1.874 -1.874
nettokostnad -3.081 -3.163 -5.094 -5.094 -5.094

investeringsbudget
utfall budget budget Plan Plan
2012 2013 2014 2015 2016

intäkter 0 0 0 0 0
Kostnader -10.100 -30.201 -2.500 -2.500 -2.500
nettokostnad -10.100 -30.201 -2.500 -2.500 -2.500

Ramutökningen utgörs till största del av kompensation för kapitalkostnader. 
Årliga investeringsanslag om 2.500 kkr avser brådskande markinköp. 

 
ronny sandberg (s), ordförande eva bergdahl, kommunsekreterare
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Kommunrevisionen
veRksamhetsBeskRivning
Verksamheten består av en bedömning av halvårsbokslutet och revision av 
årsbokslutet. utöver detta genomför vi ett antal verksamhetsgranskningar av de 
olika nämnderna. tillsammans med kommunfullmäktiges presidium kommer 
vi att fastställa 2014 års granskningar. upphandling av ny extern revisionstjänst 
kommer att ske för 2014-2018 (slutförs december 2013).

veRksamhetsmål
enligt de riktlinjer som erhållits av kommunfullmäktige och beslut i revisionen. 
lekmannarevision av kommunens bolag.

inRiktningaR föR nämndens aRBete 2014
medverka till att kommunens utveckling och resultat uppnås.

Plan föR nämndens aRBete 2015-2016
se verksamhetsmål.

ekonomisk RedogöRelse 

Alla belopp i kkr Budgetförslag
Resultatbudget

utfall budget budget Plan Plan
2012 2013 2014 2015 2016

intäkter 28 28 28 28 28
Kostnader -838 -841 -838 -838 -838
   varav personal -172 -171 -172 -172 -172
nettokostnad -810 -813 -810 -810 -810

investeringsbudget
utfall budget budget Plan Plan
2012 2013 2014 2015 2016

intäkter 0 0 0 0 0
Kostnader 0 0 0 0 0
nettokostnad 0 0 0 0 0

sven ekelund (m), ordförande
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Kommunstyrelseförvaltningen
Verksamhets-
beskrIVnIng

kanslienheten
Kanslifunktionens uppdrag är 
huvudsakligen att ansvara för och 
hantera all inkommande och utgå-
ende post till kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse och kommunstyrel-
seförvaltningen. Vidare att bereda, 
expediera och följa upp politiska 
beslut. Andra ansvarsområden är 
att utveckla, stödja, samordna, ef-
fektivisera och följa upp kommunens 
förvaltningsorganisation. Vidare 
ingår utvecklingsarbete med att 
skapa enhetlighet inom kommunens 
samtliga nämndsadministrationer. 
Ansvar för det gemensamma digitala 
diariehanteringsystemet ingår också 
i detta uppdrag. 

Medborgarkontoret, växelper-
sonalen, vaktmästeriet och kansliet 
tillhör kanslienheten.

ekonomienheten
ekonomienheten är servicegivare 
till övriga förvaltningar, politiker 
och medborgare. enheten består 
av sex medarbetare, fördelat på ett 
antal funktioner, med redovisning, 
debitering/kravhantering, faktura-
hantering/kassa, finansförvaltning, 
budget, bokslut, uppföljning, intern 
kontroll, försäkringar, statistikrap-
porteringar och Kommunens kvalitet 
i korthet (KKiK) som några av de 
mest centrala uppgifterna.

ekonomienheten är en samman-
hållande funktion för det interna 
ekonomiarbetet i Åstorps kommun-
koncern.

personalenheten
Personalenheten har som uppdrag 
att arbeta strategiskt med bl.a. chefs- 
och ledarutveckling, rekrytering, 
återväxtplanering m m. dessutom 
ansvarar enheten för förhandlingar 
med fackliga organisationer och 
tecknande av lokala kollektivavtal. 

det ingår också att administrera och 
genomföra årliga lönerevisioner.

I uppdraget ingår tolkning av la-
gar och avtal inom arbetsrättens om-
råde samt att vara ett stöd till arbets-
ledare. det är också enhetens uppgift 
att hantera svårare personalärenden 
och i samband därmed eventuellt 
vidta arbetsrättsliga åtgärder.

I arbetet ingår att årligen sam-
manställa och presentera perso-
nalekonomiskt bokslut, upprätta 
och revidera personalrelaterade 
styrdokument, ansvara för att rele-
vant information finns på intranät 
och hemsida samt i övrigt ansvara 
för analyser, planer och utredningar 
kopplade till personalområdet. I 
uppdraget ingår också att ansvara 
och utveckla löneavdelningen.

upphandlingsenheten
upphandlingsstrategen har till 
uppdrag att planera, genomföra och 
följa upp kommunövergripande 
upphandlingar av varor och tjänster 
samt skapa riktlinjer för ramavtal.

uppdraget innebär utformande 
av annonser, förfrågningsunderlag 
samt utvärdering av inkommande 
anbud. upphandlingsstrategen skall 
även följa upp tecknade avtal samt 
ge råd internt för kommunens verk-
samheter i upphandlingsfrågor. Vid 
delegation kan upphandlingsstrate-
gen själv genomföra en upphand-
ling. upphandlingsstrategen skall 
förutom det praktiska arbetet med 
att analysera marknaden och det 
egna arbetet, omvärldsbevaka samt 
delta i utvecklingsarbetet för att öka 
effektiviteten, produktiviteten och 
innovationen när det gäller inköp 
och upphandling.

It-enheten
IT-enhetens uppdrag är att drifta och 
säkerställa kommunens serverpark 
för att underlätta den enskilda 
anställdas arbete. enheten står även 
för inköp av informationstekniska 

produkter, installation, underhåll 
och support till användare.

medborgarkontoret, växeln och 
folkhälsosamordnaren
uppdraget innebär bland annat att 
upprätthålla tillgängligheten för 
kommuninvånare. Medborgarkon-
toret ansvarar för ett 50-tal uppdrag, 
allt från kommunal myndighets-
utövning till information, sam-
hällsvägledning och intern service. 
Medborgarkontoret har även ett 
samtjänstuppdrag via avtal med 
polismyndigheten som innebär att 
medborgarkontoret utför recep-
tions- och informationsuppgifter åt 
polismyndigheten.

Växeln ska i första hand bemanna 
och svara för Åstorps kommuns 
växelnummer samt vidarebefordra 
samtal till kommunens verksam-
heter. Växeln har även ansvar för: 
telefonabonnemang (fasta och mo-
bila abonnemang), programmering, 
uppsägning, flytt, felanmälan och 
omkoppling samt flexklocka, regist-
rering och justering (gäller anställda 
i kommunhus och på Stationen).

Folkhälsosamordnaren har i upp-
drag att på ett systematiskt sätt jobba 
verksamhetsövergripande när det 
gäller tvärsektionella frågor och för-
bättringsområden som berör folkhäl-
san i kommunen. Folkhälsosamord-
naren ska även verka som sekreterare 
i det kommunala folkhälsorådet som 
lyder under kommunstyrelsen.

näringslivsutvecklingen och 
turismen
Verksamheten för näringslivsut-
vecklingen inriktar sig på företag 
inom alla branscher, inklusive 
besöksnäringen. utvecklingen av 
Åstorps kommuns företagande sker 
bla genom olika företagsevent såsom 
luncher, frukostar och genom olika 
nätverk både lokalt och regionalt. 
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överförmyndaren / budget- och skuldrådgivaren
Överförmyndaren har till uppgift att utöva tillsyn över för-
myndares, förvaltares och gode mäns förvaltning och efter 
ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser. 
detta för att inte rättsförluster skall uppstå för dem som av 
olika anledningar inte kan förvalta sin egendom, föra sin 
talan och tillvarata sina rättigheter.

Verksamheten omfattar tillsyn av: förmyndarskap/
föräldraförvaltning, till exempel om motstridiga intressen 
finns mellan en förälder/förvaltare och en omyndig vid en 
bouppteckning eller förmyndarskapföräldraförvaltning i 
samband med mottagande av ensamkommande barn.

•	 god man för myndiga som på grund av till exempel 
sjukdom inte kan ta vara på sina tillgångar eller föra 
sin talan

•	 och om detta ej är tillräckligt förvaltarskap där per-
sonen ifråga förlorar sin rättshandlingsförmåga

I uppdraget ligger också att tillse att gode män och förval-
tare garanteras kunskap och utbildning.

företagshälsovården
Företagshälsovården har till uppdrag att arbeta med 
hälsofrämjande insatser och stöd till samtliga anställda 
i kommunen. Arbetsledare kan få konsultation hos 
företagshälsovården vid behov av rådgivning, utbildning, 
utredningar och kartläggning inom arbetsmiljöområdet. 
Vidare ingår rehabiliteringsfrågor i uppdraget och det 
finns en antagen rutin i kommunen när och hur det skall 
fungera när personal kan bli föremål för en rehabilite-
ringsutredning. Personal med arbetsrelaterad problematik 
kan också få råd hur och anvisningar till den ordinarie 
hälso- och sjukvården då ingen sjukvård bedrivs inom 
företagshälsovården. Olika aktiviteter och utbildningar 
av förebyggande karaktär kan erbjudas i syfte att förändra 
livsstil och levnadsvanor. Företagshälsovården ansvarar 
för att lagstadgade läkarundersökningar genomförs för 
räddningstjänsten och nattarbetande.

Integrationsenheten
Integrationsenheten ger nyanlända flyktingar och invand-
rare råd och stöd. enheten samordnar insatser för att ge 
flyktingarna möjlighet till en bra start i kommunen och 
i Sverige. Målet är att det ska leda till ett arbete och en 
egen försörjning. Till integrationsenheten kommer de 
flyktingar som nyligen har fått uppehållstillstånd och ska 
bo i Åstorps kommun. Flyktingen tillhör enheten i två år. 
Integrationsenheten arbetar även med integrationsfrågor 
internt och externt genom föreläsningar, information, 
projekt, mm.

Fr.o.m. juni 2013 har integrationsenheten även ansvar 
för ensamkommande barn. 

krisberedskap och säkerhet
Kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och 
ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kom-
munen skall därigenom också uppnå en grundläggande 
förmåga till civilt försvar.

Säkerställa säkerhet mot skador och störningar. Skade-
rapportering (minimera kostnader för skador och skydd).

Säkerhetsskyddet skall slå vakt om informationssä-
kerhet, tillträdesbegränsning och säkerhetsprövning av 
personal i nyckelfunktioner i det som har betydelse för 
rikets säkerhet.

arbetsmarknadsenheten
Arbetsmarknadsenheten bedriver via Activa olika verk-
samheter som är inriktade på att erbjuda arbetsträning till 
personer som står till arbetsmarknadens förfogande samt 
för personer som är i behov av rehabilitering. 

utöver detta bedrivs en arbetsmarknadsinriktad daglig 
verksamhet för personer med fysiska –, psykiska - eller 
intellektuella funktionsnedsättningar.

Verksamhetsidén är att kompetensutveckla personen 
genom att erbjuda en meningsfull sysselsättning och att 
hjälpa till att slussa personen vidare till den reguljära 
arbetsmarknaden, utbildning eller utflyttad verksamhet.

Arbetsmarknadsenheten arbetar på uppdrag av social-
förvaltningen, vuxenutbildningen, Åstorps Samordnings-
förbund, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

räddningstjänsten
Räddningstjänstens uppdrag är att ansvara för förebyg-
gande brandskydd och räddningstjänst i Åstorps kommun 
och sträva efter att alla ska känna sig trygga och säkra var 
de än är, på jobbet, i skolan, i hemmet och på fritiden.

Räddningstjänsten arbetar utifrån Lag om skydd mot 
olyckor och det innebär bl.a. att arbeta med de tre uppgif-
terna förebygga, förbereda och genomföra räddningsinsats 
samt följa upp och åtgärda efter räddningsinsats.

Räddningstjänsten arbetar kontinuerligt med att aktivt 
identifiera risker, förebygga olyckor och ska finnas nära 
kund och medborgare. det finns alltid räddningspersonal 
som är redo att rycka ut om någon råkar ut för en brand 
eller olycka. 

tekniska kontoret
Tekniska kontoret förvaltar kommunens gator och parker. 
en stor del av verksamheten utgöres även av olika projekt 
där merparten av kommunens investeringsbudget finns 
med. Tekniska kontoret är även delaktiga i kommunens 
samhällsutbyggnad och ansvarar för att den fysiska miljön 
vid exploatering av verksamheter och bostäder blir utförd. 
en del av verksamheten består av försäljning av mark för 
exploatering. Kommunens verksamheter rörande vatten 
och avlopp samt renhållning skötes ifrån kommunala 
bolag. Tekniska kontoret fungerar som kommunens be-
ställare gentemot dessa bolag. 
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VerKsAmheter

VerksamhetsmÅl

FOKuSOMRÅde: FLeR 
I ARBeTe OCH FLeR 
FÖReTAg

n mål: så många som möjligt 
av kommunens vuxna invånare 
skall försörja sig genom arbete.

Aktivitet: Av de deltagare som 
anvisats till arbetsmarknads-
enheten med målsättningen att 
finna ett arbete eller utbildning 
skall minst 50% ha uppnått må-
let när insatsen är avslutad.

Aktivitet: nya verksamhetsom-
råden håller på att iordningstäl-
las på södra industriområdet. 
en ny detaljplan för verksam-
heter vann laga kraft under 
oktober 2012. Inom denna plan 
kommer kommunen att kunna 
sälja fastigheter som genererar 
arbetstillfällen. För att ytterlig-
gare kunna vidga området på-
går förhandlingar om nedmon-
tering av en större kraftledning 
inom området. detta för att 
ytterliggare större arealer kan 
planeras för verksamheter.

Aktivitet: erbjuda SFI under-
visning, samhällsorientering, 
information om arbetsmarkna-
den, coachning vägledning och 
praktik. 

n mål: fler unga i åldern 
18-24 år skall beredas sysselsätt-
ning och få stöd i att finna vägar 
till egen försörjning.

Aktivitet: I ungdomsprojektet 
tillsammans med Arbetsför-
medlingen skall minst 40% ha 
uppnått målet med arbete eller 
studier efter avslutad insats.

n mål: kommuninvånarnas 
hälsa skall förbättras.

Aktivitet: Arbetsmarknadsen-
heten erbjuder möjlighet till 
rehabilitering genom anpassad 
arbetsträning för att tydliggöra 
arbetsförmåga och arbetsutbud 
samt arbetsträning ingående i 

andra program.

Aktivitet: Arbetet med att iden-
tifiera bakgrunden till ohälsota-
let har inletts. Bland annat har 
en folkhälsoprofil för Åstorps 
kommun upprättats inom ra-
men för en verksamhetsförlagd 
utbildning 25 mars – 31 maj 
2013, Kristianstad högskola. Vi-
dare analys av profilen planeras. 

n mål: turistomsättningen i 
kommunen skall öka.

Aktivitet: Tillsammans med 
medarbetare, näringslivet och 
andra kommunala verksamhe-
ter utveckla Åstorps möjligheter 
för ökad turistnäring. Sker 
även genom samarbete lokalt, 
inom Söderåskommunerna och 
Familjen Helsingborg. utbu-
det synliggörs i kommunen 
för besökare, press och andra 
intressenter.

Aktivitet: utvecklingen av 
turismnäringen sker i samver-
kan mellan medborgakontoret 
och kommunens näringslivsut-
vecklare genom att information 
sprids, planering genomförs. 
Antalet besökande turister skall 
mätas under juli - augusti via 
enkätundersökning.

n mål: myndighetsutövning 
och service mot företagen skall 
förbättras

Aktivitet: Myndighetsutövning 
skall följa planerad tillsynsplan 
enligt LSO (Lag om skydd 
mot olyckor) och LBe (Lag 
om brandfarliga och explosiva 
varor). Bygglovsärenden bör 
effektiviseras med bättre rutiner 
tillsammans med BMn (bygg 
och miljö nämnd).

Aktivitet: För att underlätta för 
företag att etablera sig i kom-
munen pågår arbetet med att 
förbättra bemötandet gentemot 
de företag som vill etablera sig. 

Aktivitet: Medborgarkontoret 
handlägger ärenden enligt 
alkohollagen. 

Följande punkter ses över:

•	 Förtydligande av begäran av 

handlingar

•	 Tillgänglighet hos handläggare

•	 dialog- och utbildningsträffar

FOKuSOMRÅde: 
uTVeCKLA ATTRAKTIVT 
BOende

n mål: fler väljer att bosätta 

sig i Åstorps kommun.

Aktivitet: Verka för att kommu-

nens verksamhet skall präglas 

av tillgänglighet, god service 

och hög kvalitet. 

Aktivitet: 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.

Aktivitet: 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.

Aktivitet: Samhällsbygg-

nadsenheten arbetar med att 

iordningsställa byggbar mark 

enligt beslut i översiktsplanen. 

Arbete / projekt pågår med att 

etablera 50 st nya radhus i cen-

trala 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. 
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Aktivitet: Planläggning och igångsättande av arbetet 
att utveckla näringsverksamheten i centrum av kom-
munen.

Aktivitet: Arbete med torrhamnsprojekt inom sam-
arbetet Familjen Helsingborg. 

Aktivitet: Ansluta nya VA-abonnenter på landsbyg-
den till avloppsnätet. 

Aktivitet: upprustningen av nyvångs avloppsre-
ningsverk. 

n mål: Invånare skall få ett gott bemötande i sina 
kontakter med kommunen och dess personal.

Aktivitet: Arbetssättet skall präglas av en hög servi-
cenivå gentemot medborgare/kund samt ett positivt 
och professionellt bemötande. 

Aktivitet: Anställda och deltagare i Activas verksam-
het skall hela tiden sträva efter ett gott bemötande i 
sina kontakter med invånarna i kommunen. Klago-
mål skall alltid följas upp och återkopplas till berörd 
person.

Aktivitet: Rutiner utarbetas för utlämnande av hand-
lingar från diarium och arkiv. Tydliga beskrivningar 
om rutiner och tider skall läggas ut på hemsidan och 
skall finnas på Medborgarkontoret.

Aktivitet: Introduktionsdag för alla nyanställda.

Aktivitet: Kommuninvånare som vänder sig till med-
borgarkontor och växel ska få ett gott bemötande 
bl.a. genom diverse informationspaket till nyinflyt-
tade och förtydligande av kommunens telefonpolicy. 

Aktivitet: Samhällsbyggnadsenheten kommer att 
utveckla ett kvalitetssäkringssystem för hur kontak-
terna upplevs i sin kontakt med kommuninvånare 
och andra intressenter. 

Aktivitet: Överförmyndare skall enligt Föräldrabal-
ken finnas utsedd i kommunen och vara tillgänglig 
för allmänheten.

Aktivitet: Information om överförmyndarverksam-
heten skall finnas på kommunens hemsida.

Aktivitet: genomföra informationsmöten och ut-
bildningar för blivande gode män/förvaltare.

n mål: Informationen och servicen på kommu-
nens hemsida skall vara väl utvecklad och tillgäng-
lig.

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

Aktivitet: Arbetsmarknadsenhetens hemsida skall 
uppdateras kontinuerligt.

Aktivitet: Räddningstjänstens sidor på hemsidan 
skall ses över två gånger årligen plus att de kampan-

jer som genomförs enligt planering skall publiceras 
på hemsidan.

n mål: kommunens invånare skall känna sig 
trygga i samhället.

Aktivitet: Räddningstjänsten skall följa planerad till-
synsplan enligt LSO (Lagen om skydd mot olyckor) 
och LBe (Lag om brandfarliga och explosiva varor). 
90% av kommunens invånare skall nås av livräd-
dande styrka inom 20 minuter.

Aktivitet: genom samtjänst med polismyndigheten 
arbetar medborgarkontoret för att tydliggöra infor-
mations- och kontaktkanaler.

Aktivitet: Folkhälsoperspektivet ska beaktas vid sam-
hällsplanering.

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

n mål: ett turistmål skal bli ett av skånes tio mest 
besökta.

Aktivitet: Fortsatt utveckling av Makadammprojek-
tet som startades 2013. 

FOKuSOMRÅde: FLeR VäLjeR KOMMunen 
SOM ARBeTSgIVARe

n mål: service och omsorg av äldre skall vara av 
hög kvalitet

Aktivitet: Mätning av handläggningstider vid hante-
ring av bidrag för bostadsanpassning.

FOKuSOMRÅde: FLeR VäLjeR KOMMunen 
SOM ARBeTSgIVARe

n mål: ledare i Åstorps kommun skall ha god 
ledarkompetens.

Aktivitet: Alla ledare i operativ räddningstjänst skall 
ha minst räddningsledare A- utbildning.

Aktivitet: Kontinuerliga ledarforum ska hållas 
under året. Arbetet med nya FAS 05-avtalet skall 
fortsätta och en kommunövergripande modell för 
avslutningssamtal skall utvecklas. Inom ramen för 
samarbetet inom Skåne nordväst skall ett ledarpro-
gram utformas. Rutiner för uppföljning av arbets-
miljöarbetet ska utarbetas, rekryteringsprocessen ska 
stärkas och utvecklas genom förbättrade kravprofiler, 
intervjuteknik, referenstagning och utbildning.
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n mål: fler ska ges möjlighet 
till heltid eller önskad 
tjänstgöringsgrad

Aktivitet: Sträva efter att bereda 
möjlighet i verksamheten så att 
alla medarbetares önskemål om 
sysselsättningsgrad kan tillgodo-
ses.

n mål: medarbetare skall trivas 
och utvecklas i Åstorps kommun.

Aktivitet: en bra och tydlig löne-
struktur som är konkurrenskraftig 
skall utformas och som bygger på 
omvärldsbevakning och analyser. 
Personalhandboken som finns på 
intranätet skall utvecklas och mo-
derniseras och personalrelaterade 
frågor ska finnas tillgängliga på 
kommunens hemsidan. Löneav-
delningen skall utvecklas genom 
en organisationsförändring för att 
minska sårbarheten och öka servi-
cen. Policyn om tobaksfri arbets-
miljö ska följas upp och samar-
betet med friskvårdsenheten och 
företagshälsovård skall utvecklas. 
Översyn av samtliga policys inom 
personalenheten skall göras och 
leda till att en medarbetarpolicy 
arbetas fram. 

Aktivitet: Ohälsotalet för anställda 
i Åstorps kommun ska bli lägre.

Aktivitet: Anställda i Åstorps 
kommun ska må bra.

n mål: medarbetarnas trivsel 
skall öka genom ett gott samar-
bete och god kommunikation.

Aktivitet: Personalen på medbor-
garkontoret har bland annat uti-
från 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. 

Aktivitet: upprätta och utveckla 
en övergripande it-strategi, drift-
säkra servermiljön, se över infra-
struktur och ansvarsfördelning 

samt öka och bevaka säkerheten.

n mål: helhetssynen och samsy-
nen skall utvecklas hos medarbe-
tare och ledare.

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

Aktiviteter: Samtliga nya arbets-
ledare får övergripande infor-
mation från ekonomienheten. 
utbildning och information hålls 
kontinuerligt till berörda parter. 
ekonomihandboken skall fortsatt 
utvecklas.

FOKuSOMRÅde: eKOnOMI 
OCH FÖRHÅLLnIngSSäTT

Aktivitet: För att uppfylla de eko-
nomiska målen arbetar kommu-
nen med månadsuppföljningar, 
delårs- och årsbokslut.
Aktivitet: Bidra till god hushåll-
ning med kommunens resurser 
genom att följa upp och utvärdera 
genomförda upphandlingar.

Aktivitet: Verksamheterna ska 
präglas av god ekonomisk hus-
hållning inom givna ramar.

InrIktnIngar för 
nämndens arbete 
2014
kanslienheten
Kanslienheten kommer att under 
2014 har ett stort och omfattande 
arbete med val till såväl europa-
parlamentet som val till kommun, 
riksdag- och landstingsfullmäktige. 
Arbetet med att använda W3d3 
som ett ärendehanteringssystem 
och inte bara som diariesystem 
kommer att utvecklas ytterligare 
liksom möjligheten att ha kommu-
nens diarium på Internet. Samtliga 
styrdokument, delegationsord-
ningar och reglementen kommer 
att ses över. Alternativa lösningar 
för distribuering av handlingar till 

förtroendevalda inför sammanträ-
den är också ett utvecklingsområde. 
Kommunikationsansvaret kommer 
att läggas över på en ny funktion 
med ett övergripande ansvar för 
kommunens totala kommunika-
tion. 

ekonomienheten
under 2014 kommer ekonomifunk-
tionen för bygg- och miljönämnden 
att utföras från ekonomienheten.

Från och med 2014 kommer alla 
leverantörsfakturor att behandlas 
digitalt. För enheten kommer det 
att innebära arbete med att stödja 
förvaltningarna.

För att ytterligare effektivisera 
arbetet med ekonomiadministra-
tionen kommer ett arbete att pågå 
utifrån möjligheten att skicka och 
ta emot elektroniska fakturor.

personalenheten
under 2014 kommer löne- och 
pensionsenheten gå samman i ett 
centralt center in ramen för Skåne 
nordväst. Syftet med sammanslag-
ningen är att öka kompetensen, 
säkra driften och förbättra servicen.
Personalklubben kommer att 
fortsätta att driva och utveckla per-
sonalaktiviteter i syfte öka gemen-
skapen medarbetare emellan och 
stärka kommunen i arbetet att vara 
en god arbetsgivare.

det goda samverkansklimatet 
med de fackliga organisationerna 
ska fortskrida. Bra relationer par-
terna emellan är en viktig nyckel till 
att utveckla verksamheten.
Intern och externkommunikatio-
nen kommer att utvecklas och för-
bättras. Verksamheten kommer att 
förstärkas med en nyinrättad tjänst 
kommunikationsansvarig.

Arbetsmiljöarbetet ska fortskri-
da och utvecklas. Introduktionsdag 
för nyanställda ska genomföras två 
gånger under året och introduk-
tionsrutinerna på den enskilda ar-
betsplatsen ska säkras, genom bl. a 
öka tydlighet i personalhandboken. 



upphandlingsenheten
under 2014 och framåt kommer upphandlingsenhe-
ten att verka för att upphandlingssamarbetet mellan 
Åstorps, Perstorps och Klippans kommuner skall leda 
till att fler upphandlingar kan användas av mer än en 
kommun.

Målet är att 2014 skall minst en fjärdedel av alla 
upphandlingar som utföres i respektive kommun kunna 
användas av även en av de samverkande kommunerna.

It-enheten
Modernisering av arbetsstationer och dess operativ-
system kommer att genomföras 2014. en översyn av 
informationstekniska verksamheten och dess strukture-
ring kommer att ske.

Arbetet med att byta ut kommunens serverpark 
kommer att påbörjas.

medborgarkontor, växel och folkälsosamordnare
under 2014 beräknas en översyn av medborgarkonto-
rets verksamhet att inledas. Ambitionen är att konse-
kvensbedöma verksamheten efter nuvarande förut-
sättningar och behov ur ett medborgarperspektiv med 
syftet att kunna utvärdera den ursprungliga ambitionen 
med medborgarkontoret.  

I övrigt har det främst inom arbetsområdena, 
handläggning enligt alkohollagen, turism och folkhälsa 
bedömts finnas ett utvecklingsbehov. 
Avseende växelfunktionen finns även 
fortsättningsvis ett behov av uppföljning av 
samverkansöverenskommelse i 6-K. även nuvarande 
uppdrag för telefonisterna bör ses över då 
trafikanalysmätningar har visat att kommunen inte 
uppnår rekommenderade målsättningar. 

näringslivsutvecklingen och turismen
näringsliv kommer fortlöpande att arbeta enligt 
underlag för verksamhetsplanering för kommunstyrel-
seförvaltningen. 

enligt fokusområdena utveckla turistbyrån och den 
tjänsten till kund. 

Kompetensförsörjningen till företag kommer att 
vara en fortsatt viktig fråga varför skolan kommer att 
bli en del av arbetet, både lokalt och regionalt.

överförmyndare / budget- och skuldrådgivare
det finns ett äskande om ytterligare 0,25 tjänst 
överförmyndare inför 2014. detta med anledning av 
den tillsynsrapport som kom från Länsstyrelsen 2012 
som påpekade att underlag för en tjänst på 0,75 finns 
i Åstorps kommun. Vidare har även Åstorps kom-
mun fattat beslut om att ta emot ensamkommande 
flyktingbarn vilket innebär ytterligare en belastning för 
överförmyndaren.

Budget- och skuldrådgivningen kommer under 
2014 arbeta med att få ned antalet sökande i Åstorps 
kommun och försöka arbeta fram en strategi för pre-
ventivt arbete. 

företagshälsovården
Företagshälsovårdens ambition är att fortlöpade arbeta 
för en god arbetsmiljö och för att anställda ska må bra 
genom förebyggande hälsoarbete och inriktning mot 
rehabilitering.

Integrationsenheten
Integrationsenheten ska arbeta med nyanlända som 
kommer till kommunen, ordna lägenheter, svensk 
undervisning, samhällsorientering, språkpraktik samt 
praktik eller arbete. enheten hjälper även andra in-
vandrare i kommunen med ex. praktikplatser.

enheten kommer att fortsätta att arbeta med ensam-
kommande barn under 2014.

krisberedskap och säkerhet
Arbetet fortsätter med att kommunen ska vara trygg 
och säker, helt enligt lagen om extraordinära händelser 
och kommunens säkerhetspolicy.

arbetsmarknadsenheten
Arbetslösheten i riket enlig SCB (AKu) var under för-
sta kvartalet 2013 8,6% och enligt regeringens vårpro-
position för 2013 beräknas arbetslösheten för 2014 bli 
8,4%. 

Arbetslöshetssituationen i Åstorps kommun (juli 
2013) är väsentligt sämre i jämförelse med riket enligt 
Arbetsförmedlingens statistik och det gäller såväl när 
man beaktar åldersgruppen 16-64 år som för ungdoms-
gruppen 18-24 år. 

Med den information som vi har idag tyder mycket 
på att överenskommelserna med Arbetsförmedlingen 
kommer att förlängas under 2014 när det gäller arbets-
träning och förstärkt arbetsträning inom jobb- och 
utvecklingsgarantin, sysselsättning inom jobb- och 
utvecklingsgarantins tredje fas samt jobbsökaraktivite-
ter med coachning inom jobbgarantin för ungdomar. 
Projektet Kedjan som är ett samverkansprojekt med 
socialförvaltningen har varit i gång sen slutet på 2012 
och kommer att avslutas under hösten 2014. Målgrup-
pen för projektet är personer som är i eller riskerar att 
hamna i drogmissbruk och som själv aktivt bidrager till 
att förändra sin situation.

när det gäller den arbetsmarknadsinriktade dagliga 
verksamheten för personer med funktionsnedsätt-
ningar så väntar förväntas ytterligare förfrågningar om 
platser under resterande 2013 och 2014. Antalet platser 
inom den arbetsmarknadsinriktade dagliga verksamhe-
ten är idag fullt utnyttjade. 

VerKsAmheterVerKsAmhetersid 38
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räddningstjänsten

Inriktningen för räddningsnämndens 

arbete 2014 ligger med fokus på att 

organisera den nya gemensamma orga-

nisationen som det nu finns beslut på, 

dvs. sammanslagningen av Klippan och 

Åstorps räddningstjänst till gemensam 

räddningsnämnd med säte i Åstorp.

I denna process, med att organisera 

och planera, har verksamheten i första 

hand ett jobb med att plocka fram ett 

nytt handlingsprogram som spänner 

över hela den nya organisationen och 

som också behandlar hur räddnings-

tjänsten arbetar med det olycksföre-

byggande arbetet tvärsektionellt i våra 

kommuner.

Räddningstjänsten har också fokus 

på att arbeta ihop den operativa rädd-

ningsenheten. 

tekniska kontoret

Arbetet med kommunens vatten-

skyddsområden påbörjades under 2013 

och kommer att färdigställas under 

2014. Arbetet med att utforma den 

nya VA-taxan är utfört och antagande 

väntas under första halvåret 2014. ut-

byggnaden av gång- och cykelväg längs 

Storgatan i Kvidinge fortgår. Arbetet 

med planering av ett sammanhängande 

gång- och cykelvägsnät intensifieras där 

en cykelvägsplan är målet. 

under 2013 påbörjades arbete med 

idéskisser på hur man kan förbättra 

miljön i centrum. under 2014 fortsätter 

detta arbete som en del i ett kommunö-

vergripande centrumutvecklingspro-

jekt. där kommer fokus att ligga på 

ökad service, trivsamma mötesplatser i 

en inbjudande miljö för både invånare 

och besökare.

Inköp av mark för verksamheter och 

bostäder fortsätter med inriktning mot 

de områden som utpekas i översiktspla-

nen. ny järnvägsstation i Kvidinge blir 

klar under våren.

plan för nämndens 
arbete 2015-2016

kanslienheten
Medborgardialogen måste utvecklas ge-
nom att använda kommunens hemsida 
på ett mer offensivt sätt. då det skett ett 
val kommer det att krävas utbildnings-
insatser för nya förtroendevalda. 

då det sker en organisationsöver-
syn under 2014 kommer det att krävas 
åtgärder för att implementera en even-
tuell organisationsförändring. 

ekonomienheten
en ny bankupphandling av ekonomi-
tjänster kommer att genomföras.

Arbetet med effektivisering av 
ekonomiadministrationen fortsätter. 
denna gång sker det genom att digita-
lisera bokföringsorder samt internräk-
ningar.

För att underlätta för våra vatten 
och avloppsabonnenter skall möjlighet 
ges till att rapportera mätaravläsning 
via webben. I förlängningen kommer 
detta att innebära möjlighet till att få 
egna uppgifter sammanställda på ”mina 
sidor”.

personalenheten
Arbetet med att stärka kommunen 
som en god arbetsgivare ska fortskrida 
genom kompetent ledarskap bra god 
organisationsstruktur. det är av stor 
vikt att lyfta fram goda exempel som 
kan fungera som inspiration och 
lärande. Arbetsmiljöarbetet ska säkras 
och medarbetar- och ledarskapsutveck-
ling ska anpassas och utvecklas efter 
behov. Återväxtplanering är en viktig 
parameter för att säkra rätt kompetens 
för såväl medarbetare som ledare.

upphandlingsenheten
Målet är att 2017 skall minst hälften 
av alla upphandlingar som utföres i 
respektive kommun kunna användas av 
även en av de samverkande kommu-
nerna.

It-enheten
utöver löpande support kommer en-
heten fortsatt under 2015 och 2016 att 
byta ut kommunens serverpark för att 

säkra att kapaciteten räcker för alla de 
system som köps inom kommunen.

medborgarkontor, växel och 
folkälsosamordnare
Medborgarkontor- och växelfunktio-
nerna fortsätter att jobba aktivt med 
kommunens framtagna vision och 
fokusområden för att nå målen till år 
2020. Översynen som beräknas utföras 
under 2014 planeras ligga till grund 
för utförande. några av områdena står 
dock i motsättning till det beslut som 
fattades av medborgarnämnden 2009 
där det framgår att lagstadgad verksam-
het ska prioriteras. 

det finns även en trend som visar 
på att statliga verksamheter allt mer 
centraliseras och effektiviseras vilket 
förväntas leda till att medborgarkonto-
ret även kommer att belastas med mer 
allmän samhällsvägledning. 

näringslivsutvecklingen och turismen
näringslivsfrågorna kommer att fortsatt 
vara fokuserade kring att säkerställa fö-
retagens matchning gentemot arbetsta-
gare. Kommunen jobbar regionalt med 
dessa frågor.

Fortsatt utveckling av besöksnäring-
en och vår möjlighet att marknadsföra 
Åstorp både som besöksmål och som 
attraktivt för att få nya kommuninvå-
nare. 

överförmyndaren / budget- och 
skuldrådgivaren
Överförmyndaren kommer fortsätta 
arbetet med att utbilda och rekrytera 
gode män. ett samarbete med övriga 
kommuner avseende. Överförmyn-
darorganisationen bör också ses över 
ytterligare. 

Budget- och skuld rådgivningen 
skall arbeta med att få ett gott samar-
beta såväl inom kommunen som med 
externa aktörer för att kunna nå ut med 
det preventiva arbetet. 

företagshälsovården
Att fortsätta arbeta med förebyggande 
hälsoarbete och med rehabilitering 
gagnar ett fortsatt välmående hos 
personalen.

VerKsAmheter
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Integrationsenheten
Verksamheten är beroende av antal nyanlända som kommer 
till kommunen. enligt Migrationsverkets prognoser är behovet 
av kommunplatser stort under de närmaste två åren. I Åstorp 
saknas fortfarande tillgång till lägenheter.

enheten kommer att fortsätta att arbeta med ensamkom-
mande barn.

krisberedskap och säkerhet
Rakelsystemet införs i krisberedskapsorganisationen. År 
2015 ska en ny handlingsplan göras för räddningstjänst och 
krisberedskap.

arbetsmarknadsenheten
Förändringar på längre sikt är väldigt svåra att förutsäga idag 
eftersom arbetsmarknadsdelen i hög grad styrs av utveckling-
en på arbetsmarknaden och de insatser som våra uppdragsgi-
vare beslutar om. när det gäller utvecklingen av arbetslösheten 
prognostiserar regeringen i sin vårproposition för 2013 att 
arbetslösheten skall öka 2014 för att minska något under 2015 
och 2016.

Arbetsmarknadsenhetens verksamhet är en viktig resurs 
för att hitta varaktiga lösningar för olika personer. enheten 
tror att detta arbete blir allt viktigare framöver för att minska 
långtidsarbetslösheten och långtidssjukskrivningarna samt att 
ta tillvara den resurs som dessa grupper utgör.

när det gäller den arbetsmarknadsinriktade dagliga verk-
samheten för personer med funktionsnedsättning har enheten 
det senaste året haft en kraftig ökning av antalet deltagare men 
om efterfrågan ytterligare kommer att öka 2015 och 2016 är 
idag svårt att förutsäga.

räddningstjänsten
Planen för räddningsnämndens arbete 2015-2016 ligger med 
fokus på den gemensamma planering som kommunen har 
i samverkan med övriga Skåne nordväst räddningstjänster. 
enheten arbetar i ett flertal arbetsgrupper, Operativt, Ledning, 
Förebyggande, utredning och Information. I dessa grupper 
jobbar man med att ta fram arbetsbeskrivningar och riktlin-
jer med hur vi ska bedriva ett enhetligt förebyggande arbete, 
utifrån de nationella kraven om att vårt samhälle ska vara 
tryggt och säkert att leva och bo i. de arbetar också med att 
stärka och kvalitetssäkra regionens operativa organisation och 
hur denna leds på ett säkert och tydligt sätt, allt för att utnyttja 
de gemensamma resurserna och skapa bästa möjliga förutsätt-
ningar i vår region. 

tekniska kontoret
Planering av ett nytt avloppsreningsverk tillsammans med 
Bjuv fortsätter. Anslutning till kommunalt avlopp på landsbyg-
den fortsätter. Saneringsplanen för VA-nätet i tätorterna följer 
uppgjort schema. Sista etappen av gång- och cykelväg genom 
Kvidinge genomföres. Ombyggnad av gatumiljön i Åstorps 
centrum realiseras. exploateringen av södra industriområ-
det fortskrider. Fortsatt inköp av mark för verksamheter och 
bostäder.

ekonomIsk redogörelse

Alla belopp i kkr Budgetförslag
Resultatbudget

utfall budget budget Plan Plan
2012 2013 2014 2015 2016

intäkter 47.732 47.572 51.034 51.034 51.034
Kostnader -107.985 -104.996 -108.436 -108.436 -108.436
   varav personal -46.443 -44.310 -49.350 -49.350 -49.350
nettokostnad -60.253 -57.424 -57.402 -57.402 -57.402

investeringsbudget
utfall budget budget Plan Plan
2012 2013 2014 2015 2016

intäkter 0 0 0 0 0
Kostnader -14.020 -58.348 -47.044 -45.757 -55.576
nettokostnad -14.020 -58.348 -47.044 -45.757 -55.576

konsekVenser aV förändrad ram 
Reducering av läkartid på företagshälsovården -20 kkr. 
Kostnaden för läkartid kommer att minska då endast de 
lagstadgade eKg-testerna kommer att genomföras.

energieffektivisering gällande gatubelysning -100 kkr. det 
finns viss risk för överbelastning av nätet, men den bedöms 
som ganska liten.

ekonomtjänst för bygg- och miljönämnden utförs av 
centrala ekonomienheten -40 kkr. Arbetsbelastningen på 
ekonomienheten ökar.

Minskad uppvärmningskostnad för Activa -50 kkr. 
Förändring av uppvärmningsanläggningen möjliggör minskad 
kostnad.

Behov finns av att förstärka tjänsten som överförmyndare 
med +125 kkr.

För att utveckla folkhälsoarbetet finns behov av att 
förstärka folkhälsosamordnarens tjänst med +125 kkr.

taXor och aVgIfter
Taxor och avgifter ses över i samband med sammanslagningen 
av Åstorp och Klippans räddningsnämnd.
en översyn av VA-avgiften skall ske under 2014.
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ronny sandberg (s), ordförande

claes jarlvi, kommunchef
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Bygg- och miljönämnden
Verksamhets-
beskrIVnIng
Bygg- och miljönämnden fullgör 
kommunens uppgifter när det 
gäller detaljplanering, mätning-, 
beräkning- och kartläggnings-
verksamhet (MBK-verksamhet), 
förrättningsärenden gentemot 
Lantmäteriet, lovgivning, livsmed-
elstillsyn, miljö- och hälsoskydd 
enligt aktuell lagstiftning.

Bygg- och miljökontoret 
ansvarar för

•	 detaljplanering och andra 
planutredningar som inte 
är översiktlig eller strategisk 
planering

•	 MBK-verksamhet, t.ex.

 - Ajourhållning av kartdatabas, 
databasansvar

 - Framställning av 
grundkartor och 
fastighetsförteckningar

 - Framställning av 
nybyggnadskartor

 - Husutsättning och 
lägeskontroller

 - Mätningsuppdrag åt 
samhällsbyggnadskontoret 
inom VA-, väg- och 
parkverksamhet

•	 Bygg-, mark- och rivningslov
 - Förhandsbesked
 - Byggsamråd
 - Bygganmälan

•	 Förrättningsärenden mellan 
Lantmäteriet och bygg- och 
miljönämnden.

•	 Lokala miljömål

•	 naturvård

Bygg- och miljökontoret är tillsyns-
myndighet för
•	 Obligatorisk 

ventilationskontroll
•	 enkelt avhjälpta hinder
•	 Olovligt uppförda byggnader
•	 Ovårdade fastigheter
•	 energideklarationer
•	 Avfallshantering
•	 Livsmedelslagen
•	 Miljötillsyn
•	 Strandskydd
•	 Hälsoskyddstillsyn
•	 Tobak och nikotinfria 

läkemedel

VerksamhetsmÅl
Fokusområden i vision och mål 
för Åstorps kommun vilka berör 
bygg- och miljönämnden.

FOKuSOMRÅde: FLeR 
I ARBeTe OCH FLeR 
FÖReTAg

n mål: kommuninvånarnas 
hälsa skall förbättras.

Aktivitet: Skapa bättre förut-
sättningar för folkhälsa genom 
bland annat bättre gång- och 
cykelmöjligheter i de nya om-
rådena.

Aktivitet: Samråd ska ske med 
Folkhälsorådet i detaljplanar-
betet.
Mål: Myndighetsutövning och 
service mot företagen skall 
förbättras.

Aktivitet: Kvalitetsmätning av 
kommunens myndighetsutöv-
ning och service mot företagen.
Aktivitet: utbildningsinsatser 
kring service, bemötande, och 
attityder. 

Aktivitet: Byggloven gällande 
ny-, om- och tillbyggnader i 
kompletta och okomplicerade 
ärenden hanteras inom fem 
veckor.

FOKuSOMRÅde: 
uTVeCKLA ATTRAKTIVT 
BOende

n mål: fler väljer att bosätta 
sig i Åstorps kommun.

Aktivitet: Invånarantalet skall 
öka med 150 personer per år.

Aktivitet: I enlighet med över-
siktsplanen för Åstorps kommun 
arbetar samhällsbyggnadsenhe-
ten aktivt med framtagande av 
nya detaljplaner för bostäder.

n mål: Invånare skall få ett gott 
bemötande i sina kontakter med 
kommunen och dess personal.

Aktivitet: Andelen invånare 
som uppfattar att de får ett gott 
bemötande skall öka.

n mål: Informationen och 
servicen på kommunens hem-
sida skall vara utvecklad och 
tillgänglig.

Aktivitet: Andelen invånare som 
anser att kommunens webbin-
formation är god skall öka.

n mål: kommunens invånare 
ska känna sig trygga i samhället.

Aktivitet: Samarbete ska ske 
med de instanser som hanterar 
frågor gällande trygghetsaspekt-
en såsom räddningstjänst, risk 
och säkerhetssamordnare och 
miljökontor.

VerKsAmheter
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InrIktnIngar för nämndens 
arbete 2014
För bygglovsverksamheten kommer fokus att ligga på att sä-
kerställa att ärendehantering och handläggning av bygglovs-
ansökningar sker i enlighet med lagstiftningen. 

Prioriterat i planverksamheten är att starta upp och driva 
detaljplanarbete i enlighet med intentionerna i översiktspla-
nenen (ÖP) 2012. under 2014 kommer detta arbete fortsätta 
inriktas på detaljplaner avseende förtätningar inom Åstorps 
och Hyllinge tätort, programarbete för område ”Centrum 
nordost” samt områdesbestämmelser för nyvång.

Inriktningen kan komma att ändras i enlighet med kom-
munstyrelsens beställning.

Inom miljöverksamheten kommer arbetet med att 
implementera vattendirektivet och miljökvalitetsmålen i 
kommunens dagliga arbete samt i nämndens tillsynsarbete 
vara prioriterat.

plan för nämndens arbete 2015-2016
Fortsatt arbete med ett förändrat arbetssätt inom bygglovs-
verksamheten för att skapa en mer effektiv och rättssäker 
ärendehantering.

Prioriterat i planverksamheten är att starta upp och driva 
detaljplanarbete i enlighet med intentionerna i ÖP2012. 
Behov finns därför att under 2015-2016 fortsätta detalj-
planarbete med område ”centrum nordost” etappvis, arbeta 
vidare med förtätningsprojekt inom tätorterna samt starta 
upp programarbetet med område ”Kvidinge station/Kvidinge 
nV”.

Inriktningen kan komma att ändras i enlighet med kom-
munstyrelsens beställning.

utökad tillsyn kan ske vid ett eventuellt utökat vatten-
skyddsområde som ett led i vattendirektivet.

ekonomIsk redogörelse enlIgt 
gIVna ramar

Alla belopp i kkr Budgetförslag
Resultatbudget

utfall budget budget Plan Plan
2012 2013 2014 2015 2016

intäkter 4.738 4.200 4.131 4.131 4.131
Kostnader -8.189 -8.006 -8.007 -8.007 -8.007
   varav personal -5.188 -5.476 -5.760 -5.760 -5.760
nettokostnad -3.451 -3.806 -3.876 -3.876 -3.876

investeringsbudget
utfall budget budget Plan Plan
2012 2013 2014 2015 2016

intäkter 0 0 0 0 0
Kostnader 0 -250 -40 -80 0
nettokostnad 0 -250 -40 -80 0

konsekVenser aV förändrad ram 
Bygg- och miljönämndens ram förändras genom 
att nämnden får kostnadstäckning med 170 kkr för 
nämndsekreterare. Aviserad besparing på MBK-
verksamheten på 60 kkr ska genomföras. detta innebär 
en sådan liten förändring att verksamheten kommer att 
bibehållas på nuvarande nivå.

Budget för 2014 ska baseras på den grundliga 
behovsutredningen och det budgetäskande som en enhällig 
nämnd beslutade 2013-03-19 i § 33.

ej beviljat äskande gällande miljöinspektör innebär att 
miljökontoret inte kan fullgöra sin tillsynsverksamhet enligt 
miljöbalken.

taXor och aVgIfter
Inga förändringar är aktuella utöver de uppräkningar/ 
indexeringar som stipuleras i antagna taxor.

 
sven berlin (s), ordförande

 
johanna Perlau, 
chef samhällsbyggnadsenheten/stadsarkitekt
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Bildningsnämnden

VerKsAmheter

Verksamhets-
beskrIVnIng
Bildningsnämndens ansvarsområden 
avser förskoleverksamhet, försko-
leklass (F), grundskola, fritidshem, 
särskola, gymnasieutbildningar, 
komvux, öppen fritidsverksamhet, 
barn- och ungdomshälsa, fritids-
enhet, bibliotek- och kulturenhet, 
musikskola och kostenhet. Verksam-
heten är decentraliserad och utförs 
av 13 enheter. Förvaltningens stab 
ansvarar för ledning och samordning 
av verksamheterna.

Samtliga verksamheter genomförs 
i enlighet med mål och inriktningar 
i nationella, kommunala och lokala 
dokument.

Barn och ungdomar erbjuds även 
verksamhet i externa förskolor och 
skolor.

Förskoleverksamheten bedrivs 
på 17 kommunala förskolor, fem 
pedagogisk omsorgs verksamheter 
(familjedaghem) och som öppen 
förskola vid tre familjecentraler.

Skolbarnsomsorgen för skolbarn 
till och med tolv år finns på fritids-
hem och pedagogisk omsorg. För 
barn mellan tio och tolv år finns en 
öppen fritidsverksamhet på fritids-
klubbarna.

grundskola finns på sju skolor, 
Hyllinge skola med åk F-9, nyvång 
med åk F-5, Kvidinge med åk F-5 
och i tätorten Åstorp finns Björne-
kullaskolan med åk 6-9, Haganässko-
lan med åk F-5, Rågenskolan med åk 
F-5 samt på Tingdalsskolan med åk 
F-5. Fritidsgårdarna är kopplade till 
skolornas verksamhet.

Särskola finns med åk F-6 och trä-
ningssärskola på Haganässkolan och 
med åk 7-10 på Björnekullaskolan.

gymnasiets introduktionspro-
gram (IM) vänder sig till de elever 
som inte är behöriga till gymnasiet 
och utförs genom vuxenutbildning-
ens försorg.

På Komvux finns följande utbild-
ningar, Särvux som vänder sig till 
vuxna med funktionsnedsättning, 

svenska som andraspråk (SFI) som 
vänder sig till invandrare som ska 
lära sig svenska och grundläggande 
vuxenutbildning och vänder sig till 
dem som inte gått ut grundskolan. 
gymnasial vuxenutbildning vänder 
sig till dem som inte gått ut gymna-
siet eller behöver komplettera sitt 
gymnasiebetyg. 

Musikskolan bedriver instru-
mentalundervisning och ensemble-
undervisning samt samverkar med 
förvaltningens rektorsområden och 
med externa aktörer.

I barn- och ungdomshälsans 
verksamhet finns förutom två 
skolpsykologer och två talpedago-
ger även fältverksamhet. Barn- och 
ungdomshälsan samverkar med soci-
alförvaltningen i kommunen främst 
kring barn som far illa eller riskerar 
att fara illa.

I kommunen finns ett huvudbib-
liotek, tre biblioteks-filialer varav två 
är kombinerade folk- och skolbiblio-
tek samt ytterligare tre skolbibliotek.

Kulturenheten ansvarar för Kul-
turhuset Björnen och dess verksam-
het, för kulturgarantin i förskolan 
och skolan samt för kommunens 
offentliga utsmyckningar.

Idrottsanläggningar, bad, cam-
ping, friskvård, uthyrning av lokaler 
och stöd till föreningar och orga-
nisationer ingår också i nämndens 
ansvarsområde.

Kommunens kostenhet finns 
organisatoriskt i bildningsför-
valtningens verksamhetsområde. 
Måltider produceras och levereras till 
förskolor, skolor och äldreomsorg.

InrIktnIngar för 
nämndens arbete 2014
Bildningsnämndens arbete 2014 
utgår från de kommunövergripande 
mål som beslutades i kommunfull-
mäktige i november 2012 samt de 
verksamhetsspecifika mål och förut-
sättningar som finns inom BIn.

Inom BIn har det under våren 
2013 utarbetats en aktivitetsplan med 

olika aktiviteter kring de olika fo-
kusområdena och deras mål. denna 
aktivitetsplan kommer att ligga till 
grund för framtida arbete för att nå 
stipulerade mål år 2020.

VerksamhetsmÅl

FOKuSOMRÅde: FLeR I 
ARBeTe OCH FLeR FÖReTAg

mål:

•	 så många som möjligt av kom-
munens vuxna invånare skall 
försörja sig genom arbete

•	 fler unga i åldern 18-24 år skall 
beredas sysselsättning och få 
stöd i att finna vägar till egen 
försörjning

•	 kommuninvånarnas hälsa skall 
förbättras 

•	 turistomsättningen i kommu-
nen skall öka

det är viktigt att undersöka at-
tityden till utbildning hos Åstorps 
ungdomar, då detta perspektiv är 
mycket intressant, då vi vet att bild-
ningsnivån i Åstorp är förhållandevis 
låg. Vi vet också att utbildning är en 
väg till sysselsättning i vuxenlivet 
och att våra ungdomar idag behöver 
utbildning för att finna vägar till 
egen försörjning. BIn kommer att 
utveckla arbetet med studie- och 
yrkesvägledningen på grundskolan 
och en ny plan för detta arbete är 
framtagen under våren 2013. Arbetet 
med att finna vägar för samarbete 
med företagen i Åstorps kommun 
fortsätter. även arbetet med att finna 
vägar att följa upp och utvärdera 
gymnasieelevernas resultat fortsätter.

den kommunala vuxenutbild-
ningen utvecklar sitt samarbete med 
andra aktörer inom kommunen, 
arbetsförmedlingen i Åstorp etc. 
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Åstorp har en mångfald av idrotts- och fritidsanlägg-
ningar och också ett stort antal ideella föreningar och verk-
samheter, som erbjuder möjligheter till roliga, omväxlande 
och spännande aktiviteter för kommuninvånarna. 

För ungdomar i åldern 10-18 år har bildningsnämnden 
(BIn) fem fritidsgårdar. utöver den öppna verksamheten 
bedriver gårdarna skolfritidsgård, lokala kulturarrang-
emang, integrationsarbete, filmverksamhet, lovaktiviteter 
och sommarläger.

Kommunens inriktning är att skapa förutsättningar för 
ett rikt och varierat friluftsliv. detta möjliggörs genom våra 
friluftsanläggningar t.ex. Skåneleden, kanotleden Rönne å, 
samt elljusspår i Hyllinge, Kvidinge och Åstorp. Söderåsen 
är klassad som riksintresse för såväl naturvård som för 
friluftsliv.

Kulturen skapar sammanhang, ger perspektiv och 
öppnar vägar till bildning. Alla medborgare i Åstorps 
kommun ska känna sig inbjudna till kulturlivet oavsett 
om det handlar om att ta del av utbud eller delta med egen 
skaparkraft. Möjligheter att skapa arenor och tillfällen för 
kommuninvånarna att uttrycka sig i konstnärliga uttrycks-
former initieras och genererar ett rikare kulturutbud för 
invånarna i Åstorp.

FOKuSOMRÅde: uTVeCKLA 
ATTRAKTIVT BOende

mål:

•	 fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun

•	 Invånare skall få ett gott bemötande i sina kontakter 
med kommunen och dess personal

•	 Informationen och servicen på kommunens hemsida 
skall vara utvecklad och tillgänglig

•	 kommunens invånare skall känna sig trygga i sam-
hället

Visionen i fritidsplanen är: ”Fritid Åstorp öppnar 
dörrar för framtiden och erbjuder positiva mötesplatser 
som gör att människor trivs och utvecklas”. Åstorp har en 
mångfald av idrotts- och fritidsanläggningar och också 
ett stort antal ideella föreningar och verksamheter, som 
erbjuder möjligheter till roliga, omväxlande och spännande 
aktiviteter för kommuninvånarna. 

För ungdomar i åldern 10 - 18 år har bildningsnämn-
den (BIn) fem fritidsgårdar. utöver den öppna verksamhe-
ten bedriver gårdarna skolfritidsgård, lokala kulturarrang-
emang, integrationsarbete, filmverksamhet, lovaktiviteter 
och sommarläger.

Kommunens inriktning är att skapa förutsättningar för 
ett rikt och varierat friluftsliv. detta möjliggörs genom våra 
friluftsanläggningar t.ex. Skåneleden, kanotleden Rönne å, 

samt elljusspår i Hyllinge, Kvidinge och Åstorp. Söderåsen 
är klassad som riksintresse för såväl naturvård som för 
friluftsliv.

Kulturplanen är ett incitament och planeringsverk-
tyg för det fortsatta utvecklingsarbetet. Kulturen skapar 
sammanhang, ger perspektiv och öppnar vägar till bild-
ning. Alla medborgare i Åstorps kommun ska känna sig 
inbjudna till kulturlivet oavsett om det handlar om att ta 
del av utbud eller delta med egen skaparkraft. 

nämnden och förvaltningen kommer fortsättningsvis 
att genomföra medborgardialog gällande utvecklingsarbe-
tet inom BIn-s verksamheter.

Lokala idrotts- och fritidsföreningar, lokala kulturför-
eningar och studieförbund etc. kommer att vara delaktiga i 
framtagandet av framtida verksamhetsplaner.

I en mätning på SKL-s uppdrag framkom det att 
brukarna inom BIn inte fick tillräckligt snabb återkopp-
ling på mail och telefonsamtal, när förskolan och skolan 
kontaktades och att intresse och engagemang var lågt hos 
de personer som kontaktades. I maj 2012 tillsattes det en 
arbetsgrupp som har i uppdrag att utarbeta en handlings-
plan för hur kvaliteten ska bli bättre just gällande denna 
service. Resultatet av detta arbete visade sig i den senaste 
mätningen 2013 i KKiK, där mätningen visade på ett 
mycket positivt resultat  inom BIns verksamheter.

FOKuSOMRÅde: FÖRBäTTRA FRAMTIden 
FÖR BARn, ungA OCH äLdRe

mål:

•	 eleverna skall uppnå en högre mål- och 
resultatuppfyllelse på nationella prov

•	 elever i årskurs 9 skall vara behöriga till 
nationella gymnasieprogram

•	 samtliga elever skall fullfölja gymnasieutbildningen

Planen för förvaltningens systematiska kvalitetsarbete 
togs i bruk våren 2012 och utgår från mål- och resultatstyr-
ning på alla nivåer. 

Varje enhet skall på systemnivå och på arbetslagsnivå, 
analysera, reflektera och sätta in vederbörliga insatser för 
att utveckla arbetet och nå bättre kunskapsresultat. 

Alla verksamheter inom BIn redovisar sina resultat, 
sina analyser av uppkomna resultat samt insatta åtgärder, 
till bildningsnämnden i oktober varje år, både skriftligen 
och muntligen. 

I det systematiska kvalitetsarbetet inom förskola, skola, 
fritidshem och fritidsgårdar arbetar verksamheten med 
kvalitetsverktyget ”Qualis” för att synliggöra och utveckla 
kvaliteten inom respektive verksamhet. BIn har även utbil-
dat tre granskare inom ”Qualis” för att på så sätt främja det 
interna kvalitetsarbetet.
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övriga insatser:

n utveckling av skolorganisationen 
inom BIn. Anpassning och optimering 
av lokaler i form av om/nybyggnation 
och renovering. ett långsiktigt utveck-
lingsarbete med syftet att anpassa våra 
verksamheter utifrån rådande omstän-
digheter och skapa en funktionell och 
hållbar organisation, vilket inbegriper 
goda förutsättningar för varje elev att nå 
hög måluppfyllelse och goda kunskaps-
resultat. under 2012-2013 har alla lärare 
i grundskolan genomgått Skolverkets 
pedagogiska IT och mediekunskap 
(PIM)-utbildning i syfte att höja den 
digitala kompetensen hos personalen i 
grundskolan. under 2013-2014 kommer 
förskolans personal att genomgå samma  
fortbildning. I augusti 2013 öppnar 
Skoldatateket i Åstorp. detta är en ny 
verksamhet som ska hjälpa elever med 
behov av extra stöd att hitta rätt verktyg 
för att nå en goda kunskapsresultat.

n utveckling och samordning av elevhäl-
san pågår. den nya skollagen innebär för 
grundskolan att alla elever ska ha tillgång 
till skolsköterska, kurator och studie-och 
yrkesvägledare (SyV). en större samord-
ning är önskvärd.

n under hösten 2013 kommer Pedago-
giskt mediacentrum (PMC) att invigas. 
där samlas resurser i egenskap av teknisk 
utrustning och personal såsom IT-peda-
goger, bibliotekarier, skolbibliotekarier, 
specialpedagoger och andra resursper-
soner som ska samverka, för att nå opti-
mala resultat. detta är ett av flera möjliga 
sätt att höja bildningsnivån i Åstorp på 
lång sikt och även skapa möjligheter 
för våra gymnasieelever att avsluta sina 
gymnasiestudier. PMC kommer också 
att fungera som en kompetensresurs till 
personalen.

n utveckla Kulturhuset Björnen och dess 
verksamhet så att bibliotek, musikskola 
och övrig kulturverksamhet kan arbeta 
jämsides i samverkan med studieförbund 
och föreningsliv. 

n Tre skolenheter i Åstorp deltar i 
ett nationellt forsknings- och utveck-
lingsprojekt kring hur arbetet med ett 
inkluderande förhållningssätt i skolan 
ska utvecklas och hur inkluderande lär-

miljöer skapas. erfarenheterna som dessa 
tre skolor gör ska sedan spridas till övriga 
verksamheter inom kommunen.

n Regeringens satsning på karriärtjänster 
genomförs från den 1 juli 2013. de kom-
mer ”supporta” utvecklingsarbetet inom 
kommunens skolor på en rad olika sätt.

n Förskolan kommer under hösten 2013 
att delta i två projekt, båda med inrikt-
ning på arbetet med naturkunskap och 
teknik i fokus. Skolverket är samarbets-
partner när det gäller att utbilda natur/
teknikutvecklare och Kristianstads 
högskola kommer att beforska arbetet 
med naturkunskap inom förskolan. detta 
är ett projekt, där alla kommuner i Skåne 
nordväst deltar.

FOKuSOMRÅde: FLeR 
VäLjeR KOMMunen SOM 
ARBeTSgIVARe

mål:

•	 ledare i Åstorp skall ha en god 
ledarkompetens

•	 fler skall ges möjligheter till heltid 
eller till önskad tjänstgöringsgrad

•	 medarbetare skall trivas och utveck-
las i Åstorps kommun

•	 medarbetarnas trivsel skall öka 
genom ett gott samarbete och god 
kommunikation

•	 helhetssyn och samsyn skall utveck-
las hos medarbetare och ledare

Verksamheterna inom BIn arbetar med 
att utveckla och odla sina varumärken 
genom att aktivt informera vårdnadsha-
vare på föräldrarträffar och på respektive 
verksamhets hemsida. 

Förvaltningen har arbetat fram upp-
dragsbeskrivningar till verksamheternas 
olika yrkeskategorier i syfte att tydliggöra 
uppdraget för varje medarbetare. Kvalite-
ten på medarbetarsamtal och lönesamtal 
utvecklas kontinuerligt.

en utveckling av det systematiska ar-
betsmiljöarbetet pågår och personalenkä-
tens resultat är en viktig grundpelare för 
det fortsatta arbetet. Analys av resultat 
samt insatser och utvärdering av insatser 

sker både på central och lokal nivå i hela 
organisationen. Verksamhetens arbete 
med långtidssjukfrånvaron utvecklas 
kontinuerligt. I samverkansgruppen följs 
sjukfrånvaron upp kontinuerligt både på 
förvaltningsnivå och arbetsplatsnivå.

n Hälften av BIn-s verksamheter ska 
qualisgranskas av externa granskare i 
syfte att nå en certifiering på nationell 
nivå. (under en treårsperiod med start 
2015)

n Certifieringar inom grön Flagg. Målet 
är att alla verksamheterna ska vara certi-
fierade år 2015. 

n Lärar- och förskolelyftet fortsätter 
under 2013. 

n utvecklingsprojekt med forsknings-
anknytning bedrivs inom skola och 
förskola.

n Samverkan sker mellan socialtjänst och 
skola i arbetet kring utsatta barn. en ny 
plan för detta arbete har utarbetats under 
2013.

n I förskolan och skolan arbetar nyckel-
personer som samtalsledare med syfte att 
sprida samma kunskap och kompetens 
till alla medarbetare i verksamheten. 
detta gäller bl.a. likvärdig bedömning i 
grundskolan och pedagogisk dokumenta-
tion i förskolan. 

n Två pedagoger inom BIn har under 
våren 2013 certifierats i en meriterings-
process, i syfte att synliggöra sin yrkes-
skicklighet och bli meriterade lärare i 
enlighet med Arete meriterings kriterier. 
ytterligare fem pedagoger är inne i en ny 
omgång av meriteringsprocess.

n Kommunen har under hösten 2013 
genomfört en ”förstelärarmeriteringspro-
cess” i samverkan med ett antal kommu-
ner inom Skåne nordväst samarbetet.

n Kompetenshöjande insatser för chefer 
och ledare inom IT-sektorn mm har ge-
nomförts. Seminarier inom förvaltningen 
har genomförts, där de olika verksamhe-
terna har presenterat sina verksamheter, 
sina utvecklingsområden och erfarenhe-
ter. Seminarium med campus kring äm-
net ”Forskning och beprövad erfarenhet, 
vad är det?”
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FOKuSOMRÅde: eKOnOMI 
OCH FÖRHÅLLnIngSSäTT

mål:

•	 högst 98 % av skatter och bidrag skall användas till 
verksamhetskostnader

•	 kommunens soliditet skall öka

•	 Investeringar, exklusive exploateringoch Va-inves-
teringar skall finansieras fullt ut med skattemedel

•	 budgetarbetet inom bIn drivs med tydlig ledning 
och styrning och målet för varje budgetår är att 
driva en verksamhet av hög kvalitet och med en 
budget i balans

plan för nämndens arbete 
2015-2016
n Fortsatt utveckling av organisationen inom BIn.

n Långsiktig utveckling av det pedagogiska arbetet inom 
förskola/skola med tydligt syfte att förbättra elevernas 
kunskapsresultat. Arbetet ska vila på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet

n Införande av kulturskola i Åstorp skulle möjliggöra att 
alla barn och unga kan få delta i lärandeprocesser under 
sin skoldag samt skapa ett gemensamt språk utanför det 
verbala språket vilket bidrar till integrering av barn och 
unga i Åstorp.

n en utveckling av kultur –och fritidsverksamheten i 
Åstorps kommun i enlighet med antagen fritids- och 
kulturplan

n Hälften av BIn-s verksamheter ska Qualisgranskas av 
externa granskare i syfte att nå en certifiering på nationell 
nivå. (under en treårsperiod med start 2015)

n Certifieringar inom ”grön Flagg”. Målet är att alla 
verksamheterna ska vara certifierade år 2015. 

n Mottagningskök – genomgång och anpassning till det 
nya centralköket.

nyckeltal - prognosnYCkeltal prognos

Budget Budget Prognos
2012 2013 2014

förskola kr kr kr
nettokostnad/ber 64,1 65,0 66,0
schematimmar

dagbarnvårdare kr kr kr
nettokostnad/ber 44,6 46,0 46,7
schematimmar

förskoleklass kkr kkr kkr
bruttokostnad per elev 41,9 38,2 38,2

skolbarnomsorg kr kr kr
nettokostnad/ber    26,1 25,1 25,1
schematimmar

grundskola 
bruttokostnad per elev 78,8 82,8 82,8

gymnasium exkl iv-elever kkr kkr kkr
nettokostnad/elev 96,4 100,4 100,7

gymnasium särskola kkr kkr kkr
bruttokostnad per elev 267 275 276

totalt kkr kkr kkr
nettokostnad/per inv 24,1 24,9 25,9

PRestation/Prognos Resultat Budget Prognos
2012 2013 2014

kultur/fritid
Antal besök Kvidingebadet 9000 13000 13000
Antal bokade tim i 29000 29000 29000
idrottsanläggningar
Antal föreningar 50 48 50
med stöd
Antal registrerade 7 7 7
studieförbund
Antal utlån samtliga 100000 100000 97000
bibliotek
Antal kulturarrangemang* 12 37 50

Kommentar:
Antal kulturarragemang innehåller konstutställningar,
minibio, teaterarragemang, förställningar på björnen år
2013 och år 2014
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ekonomIsk redogörelse

Alla belopp i kkr Budgetförslag
Resultatbudget

utfall budget budget Plan Plan
2012 2013 2014 2015 2016

intäkter 50.430 42.869 39.574 39.574 39.574
Kostnader -432.468 -435.225 -425.705 -425.705 -425.705
   varav personal -237.136 -244.361 -239.646 -239.646 -239.646
nettokostnad -382.038 -392.356 -386.131 -386.131 -386.131

investeringsbudget
utfall budget budget Plan Plan
2012 2013 2014 2015 2016

intäkter 0 0 0 0 0
Kostnader -4.460 -6.103 -8.554 -6.517 -4.256
nettokostnad -4.460 -6.103 -8.554 -6.517 -4.256

driftbudget
grundramen inför budgetåret 2014 är minskad med 
1.355 kkr genom den besparing som genomfördes under 
2013. Inför budgetår 2014 har Bildningsnämnden ålagts 
effektiviseringsåtgärder med 1.540 kkr. 

I ramen 2014 ingår justering med helårseffekt av 
tidigare års lönerevision och indexuppräknade hyror, samt 
uppräkning av volymökningar. 

Lönerevisionen 2013 och uppräkning för hyror samt för 
ny- och tillbyggnad kommer som tilläggsbudget 2014.

Investeringsbudget
Anslaget till investeringsbudgeten för 2014 är 8.554 kkr och 
nämnden äskar om en investeringsbudget med 10.300 kkr. 
Investeringsbudgeten ska inrymma digitalisering av förskola 
och skola med inköp av digitala hjälpmedel.  Material till 
slöjd, upprustning och utbyte av lekmaterial i vår utemiljö, 
RFId-projekt i biblioteket, maskiner och utrustning inom 
städ och fritid.  utbyte och nyinköp av inventarier inför ny 
skolorganisation hösten 2014.

konsekVenser aV förändrad 
ram 
Vi bedömer att den aktuella effektiviseringen inom Bin går 
att genomföra utan någon större kvalitetsförsämring.

Räknat i tjänster skulle detta innebära minus fyra tjänster 
inom hela förvaltningen. effektiviseringar kan även komma 
att ske inom andra områden, vilka kommer att tas fram i 
dialog med cheferna i verksamheten.

detta kan t.ex. vara organisationsförändringar, nya 
arbetssätt och utveckling av pedagogik och metodik inom 
utbildningsdelen.

taXor och aVgIfter
Åstorps kommun använder sig av ”maxtaxa” för 
barnomsorg, vilket innebär att statsbidrag utbetalas varje 
år. Varje kommun beslutar inom ramen för maxtaxan om 
avgiftsnivåer. Beroende på inkomst beräknas taxan, det finns 
dock ingen minimiavgift. Avsaknaden av sådan innebär att 
det inte finns några incitament för att säga upp platser. detta 
får till följd att platser uppehålls utan att de används.

Bildningsnämnden beslutade att föreslå 
kommunfullmäktige att införa minimiavgift á 100 kronor 
för platser på förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.  
Avgiften ska börja gälla 2014-01-01 om förslaget antas.

Musikskolans avgift har varit oförändrad de senaste sju 
åren. det innebär att musikskolans intäkter har sjunkit i 
realvärde. därav föreslås en höjning av avgiften från 530 kr 
per termin till 600 kr per termin från och med 2014. 

Förändring inom fritidsområdet avser enbart justering av 
personalkostnad för kvalificerad övertid, då vaktmästarnas 
tjänstgöring är förlagd utanför ordinarie arbetstid. Avgiften 
föreslås ändras från 360 kr per timme till 450 kr per timme. 
Övriga avgifter inom fritidsområdet är oförändrade i 
jämförelse med innevarande år.

Avgifterna inom kultur- och biblioteksområdet är 
oförändrade i jämförelse med innevarande år.

Annika hoppe, förvaltningschef

reino Persson (s), ordförande
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Socialnämnden
Verksamhets-
beskrIVnIng
Socialnämnden har till uppgift 
att utreda behov samt verkställa 
beslutade insatser hos individer 
med fysiska och/eller psykiska 
funktionshinder, sjukdom eller 
annan problematik för att de 
ska erhålla en tillvaro med:

•	 ekonomisk och social trygg-
het

•	 möjlighet till ett så normalt 
liv som möjligt

•	 självbestämmande
•	 möjlighet till aktivt delta-

gande i samhällslivet

Till grund för nämndens 
arbete ligger ett antal lagar, 
socialtjänstlagen, SoL, lagen 
om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, hälso- 
och sjukvårdslagen, HSL, tillhör 
de viktigaste tillsammans med 
tvångslagstiftningarna, LVu, 
lagen om vård av unga, samt 
LVM, lagen om vård av miss-
brukare. 

utgångspunkten för insatser 
från nämnden är en ansökan 
alternativt anmälan som leder 
till en utredning med beslut om 
de insatser den enskilde har rätt 
till. Myndighetsavdelningen an-
svarar för denna utredning och 
består av biståndshandläggare 
för äldreomsorg, handläggare 
för LSS, handläggare för miss-
bruk, socialpsykiatri och övriga 
vuxenärende samt handläggare 
för ekonomiskt bistånd.

Inom området barn och 
familj är det socialsekretera re 
som ansvarar för dessa utred-
ningar och myndighetsbeslut 
som grund för fortsatta insatser. 

då beslut fattats om insatser 
från nämnden går ärendet över 
till verkställighet. Verkstäl-

ligheten är uppdelad i följande 
områden

äldreomsorg innefattar 
hemvård i ordinärt boende, 
korttidsvård, vård och omsorgs-
boende, hälso- och sjuk-vård, 
anhörigstöd samt frivilligverk-
samhet

Handikappomsorg omfattar 
i huvudsak daglig verksam-het, 
korttidstillsyn, korttidsvis-
telse, boende samt personlig 
assistans.

Insatser vuxna omfattar 
öppenvårdsverksamhet för kli-
enter med missbruksproblem, 
boendestöd och boende för 
personer med funktionshinder 
utifrån socialpsykiatrin, samt 
ett särskilt anpassat boende LSS. 

Barn och familj arbetar med 
öppenvårdsinsatser för barn/
unga och familjer. 

 när ärendet överlämnats till 
verkställigheten upprättas med 
utgångspunkt från beslutet en 
genomförandeplan tillsammans 
med vårdtaga-re/brukare/klient 
där man gemensamt kommer 
överens om hur insatserna ska 
ske för att målet ska uppnås.

Arbetet utgår ifrån följande:

Värdegrund
Varje individ ska mötas 
med värdighet och respekt 
med utgångspunkt i att 
stärka den egna förmågan

Vision
ge varje dag ett innehåll

Värdighetsgarantier
genomförandeplan

Åstorps Kommun garanterar 
äldre med individuellt bevil-
jande insatser ett personligt 
möte/samtal varje halvår för att 
upprätta en genomförandeplan. 

Syftet med mötet/samtalet är att 
- utifrån den enskildes perspek-
tiv – skapa bättre förutsättning 
för ett värdigt åldrande.

I genomförandeplanen ska 
noteras när och på vilket sätt in-
satserna ska genomföras, vilket 
ska garantera en meningsfull 
tillvaro och trygghet för den 
enskilde personen.

Planen ska följas upp efter 
6 månader eller tidigare vid 
förändring.

kontaktman
Åstorps Kommun garanterar att 
äldre med individuellt beviljade 
insatser får en kontaktperson, 
samt en vice-kontaktperson, ut-
sedd vid första personliga mötet 
med personal. Syftet med kon-
taktperson är att den enskilde 
ska uppleva en ökad trygghet 
med en bestämd utsedd person. 

Kontaktpersonen har under-
tecknat ansvarsförbindelse som 
beskriver vilket ansvar detta 
uppdrag innebär.

Synpunktsblanketter ska 
kontaktmannen tillhandahålla 
vid behov, och vid uppdatering 
av genomförandeplanen.

kontinuitet
Åstorps Kommun garanterar 
äldre med individuellt beviljade 
insatser att antalet personer 
som arbetar med att utföra 
insatserna är begränsat.

Kontinuitet uppnås genom 
att prioritera att ordinarie per-
sonal ersätter vid frånvaro.

Syftet med ökad kontinuitet 
är att öka känslan av välbefin-
nande och trygghet genom att 
se ett sammanhang i tillvaron.
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VerksamhetsmÅl
kommunfullmäktiges övergripande 
fokusområde och mål

FLeR I ARBeTe OCH FLeR FÖReTAg
Så många som möjligt av kommunens vuxna 
invånare ska försörja sig genom arbete.
Fler unga i åldern 18-24 år ska beredas sys-
selsättning och få stöd i att finna vägar till egen 
försörjning.
Kommuninvånarnas hälsa ska förbättras.

uTVeCKLA ATTRAKTIVT BOende
Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun
Invånare ska få ett gott bemötande i sina kontak-
ter med kommunen och dess personal
Kommunens invånare ska känna sig trygga i 
samhället.

FÖRBäTTRA FRAMTIden FÖR BARn, ungA 
OCH äLdRe

Barn och unga som erbjuds insatser inom so-
cialtjänsten ska göras delaktiga i planering och 
uppföljning av insatserna.
efter avslutade utredningar och insatser enligt 
socialtjänstlagen ska ungdomars livssituation 
förbättras.
Service och omsorg av äldre ska vara av hög 
kvalitet.

FLeR VäLjeR KOMMunen SOM 
ARBeTSgIVARe

Ledare i Åstorps kommun ska ha god ledarkom-
petens.
Fler ska ges möjlighet till heltid eller önskad sys-
selsättningsgrad.
Medarbetarna ska trivas och utvecklas i Åstorps 
kommun.
Medarbetarnas trivsel ska öka genom ett gott 
samarbete och god kommunikation.
Helhetssynen och samsynen ska utvecklas hos 
medarbetare och ledare.

eKOnOMI OCH FÖRHÅLLnIngSSäTT
Högst 98 % av skatter och bidrag ska användas till 
verksamhetskostnader.
Investeringar, exklusive exploaterings- och va-
investeringar, ska finansieras fullt ut med 
skattemedel.

InrIktnIngar för nämndens 
arbete 2014

nämndens övergripande mål 2014

•	 Högsta prioritet på konceptet Flexibilitet i arbets-
sätt med verksamheten i fokus med målsättningen 
att erbjuda önskad sysselsättningsgrad till våra an-
ställda. Två enheter inom äldreomsorgen priorite-
ras och konceptet ska inkludera stort ekonomiskt 
ansvar och inflytande för berörd personal. 

•	 Arbetet med värdighetsgarantier fortsätter och 
inriktas på 

 - ökad personalkontinuitet inom hemvården

 - bemötandefrågor med målsättningen att mäte-
talet enligt äldreguiden ska öka med 10 enheter

 - möjlighet till utevistelse varje vecka 

 - egentid för brukare inom särskilda boenden

 - kontinuerliga läkemedelsgenomgångar

•	 Kompetensutvecklingsplan, kortsiktigt och lång-
siktigt, för all personal inom nämndens verksam-
hetsområden. 

•	 Åtgärder enligt beslutad omsorgsplan. (Åt-
gärderna preciseras i samband med beslut om 
omsorgsplan).

•	 Fortsätta utveckla individuella handlingsplaner 
som en följd av projektet ”Sysselsättningsalterna-
tiv för försörjningsstödstagare”.

•	 utveckla nya former för dialog och delaktighet 
med anhöriga inom förvaltningens verksamheter.

•	 utreda möjlighet till ett mer flexibelt anhörigstöd 
som inkluderar nya stödformer och mer omfat-
tande stödinsatser.

•	 utreda hur den förebyggande, uppsökande verk-
samheten bland äldre kan utvecklas.

•	 Fokus på matglädje och näringsrik kost och de 
boendes delaktighet i matråd. utveckla det sociala 
innehållet i måltidssituationen. Översyn av möj-
lighet och kostnader med att införa pedagogiska 
måltider inom äldreomsorg och omsorg.

•	 Frivilligverksamheten utvecklas med fokus på att 
motverka ensamhet och isolering.

•	 utarbeta plan för individ-  och familjeomsorgens 
verksamheter.

•	 utreda möjligheten att tillskapa fler lägenheter i 
trygghetsboende samt träffpunkter och frivillig-
verksamhet i samtliga kommundelar. 

VerKsAmhetersid 52



VerKsAmheter sid 53



VerKsAmheterVerKsAmhetersid 54

större planerade förändringar 2014
Korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt LSS (Lag 
om stöd och service till vissa funktionshindrade) 
ska utvecklas i kommunens egen regi.

utvärdering av hemtagningsteamet ska ske 
under 2013. Fortsatt utveckling av arbetsmodell gäl-
lande hemtagningsteam inom äldreomsorgen med 
hög omsorgsnivå och rehabilitering initialt. 

utvecklingsarbete med anledning av nya fö-
reskrifter och allmänna råd för demensomsorgen 
samt ökade krav på rättssäkerhet i biståndsverksam-
het.

Myndighetsutövningen ska fokusera på att skapa 
arbetsstrukturer, utarbeta/uppdatera rutiner och 
riktlinjer, samt utveckla och förbättra arbetet med 
dokumentation. Tydliggöra myndighetsrollen i 
förhållande till verkställighet.

Analysera resultat i kvalitetsregister för att styra 
mot förbättringsarbete och utveckla verksamheten.

plan för nämndens arbete 
2015-2016

nämndens övergripande mål 2015

•	 Fortsatt hög prioritet på konceptet Flexibilitet i 
arbetssätt med verksamheten i fokus med mål-
sättningen att erbjuda önskad sysselsättningsgrad 
till våra anställda. ytterligare enheter prioriteras 
och konceptet ska inkludera stort ekonomiskt 
ansvar och inflytande för berörd personal. 

•	 Arbetet med att implementera värdighetsgaran-
tier fortsätter och kompletteras med ökat utbud 
av kulturella upplevelser och andra aktiviteter för 
alla vårdtagare. Översyn av möjligheter att söka 
externa projektmedel.

•	 Åtgärder enligt beslutad omsorgsplan (preciseras 
senare). 

•	 Fortsatt hög prioritet på arbetet med individuella 

handlingsplaner och andra åtgärder som en följd 

av projektet ”Sysselsättningsalternativ för försörj-

ningsstödstagare”. 

•	 utreda nytt särskilt boende för äldre. 

•	 Projektverksamhet för ytterligare trygghetsbo-

enden.

•	 Träffpunkter och frivilligverksamhet i alla kom-

mundelar.

•	 utredning om hur ny teknik kan användas som 

trygghetsskapande åtgärder och effektivisering i 

arbetet.

•	 Kompetensutvecklingsplan, kortsiktigt och lång-

siktigt, för all personal inom nämndens verksam-

hetsområden.

nämndens övergripande mål 2016

•	 Fortsatt hög prioritet på konceptet Flexibilitet i 

arbetssätt med verksamheten i fokus med mål-

sättningen att erbjuda önskad sysselsättningsgrad 

till våra anställda. ytterligare enheter prioriteras 

och konceptet ska inkludera stort ekonomiskt 

ansvar och inflytande för berörd personal. 

•	 Projektverksamhet med nya tekniska lösningar 

för ökad trygghet och effektivisering i omsorgs-

arbetet. 

•	 Projektverksamhet för nytt särskilt boende. 

•	 Åtgärder enligt beslutad omsorgsplan (preciseras 

senare).

•	 Kompetensutvecklingsplan, kortsiktigt och lång-

siktigt, för all personal inom nämndens verksam-

hetsområden.
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Prestation - Kvalitet utfall Budget Plan
2012 2013 2014

Myndighetsenheten
* Antal inledda utredningar
    LSS 123 120 120
    Äldreomsorg 821 1 400 850
    Barn/unga, exkl LuL 1) 184 185 165
    Vuxna 71 90 90
         1) LuL -  Lagen om unga lagöverträdare

* Antal hushåll med försörjningsstöd 464 400 400
* Antal bostadsanpassningsärenden 49 80 70

äldreomsorg
* Antal vårdtagare särskilt boende 98 101 91
* Antal korttidsplatser/växelvård 16 13 5
* Antal personer med insatser i ordinärt 393 420 375
    boende SoL/HSL 2)    korttid ingår
         2) Socialtjänstlagen/Hälso- och sjukvårdslagen

Lss - Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade
* Antal boende (barn) 0 2 1,5
* Antal boende (vuxna) 31 37 37
     varav externa 7 4 4
* Antal brukare personlig assistans 21 24 24
* Antal brukare med ledsagarservice 12 15 17
* Antal brukare korttidstillsyn 5 8 5
* Antal brukare korttidsvistelse 17 12 7
     varav extern 10 7 2
* Antal brukare daglig verksamhet 48 50 50
     varav extern 3 3 3
* Antal brukare avlösarservice 4 5 5
* Antal brukare kontaktperson 39 35 30

IfO - Individ- och familjeomsorg
Barn/unga
* Antal vårddygn på institution 1 336 915 1 200
* Antal familjehemsplaceringar per 31 dec 31 25 25
* Antal dygn övriga insatser 226 100 500
* Antal kontaktpersoner/-familjer SoL 37 30 30

Vuxna
* Antal vårddygn på institution 1 332 200 200
* Antal vårddygn extern psykiatri 365 365 365
* Antal kontaktpersoner SoL 20 20 20

FÖRSÖRjnIngSSTÖd. utveckling av handläggning 
av försörjningsstöd och riktlinjer, samverkan samt 
till budgetberedningen föreslagen förstärkning av 
handläggartjänster bedöms på sikt kunna bidra till att 
minska antal hushåll med försörjningsstöd.

äLdReOMSORg. efterfrågan inom särskilda 
boende är lägre, men med mer insatskrävande behov 
inom hemtjänst, hälso- och sjukvård, rehabilitering 
samt hjälpmedel. Vårdplatser på korttidsavdelning 
är vilande och resurser omfördelade till hemvården/
hemtagningsteam. Platser för korttidsvård/växelvård 
finns tillgängliga på särskilda boende och 8 vårdplat-
ser särskilda boende minskas tillsvidare.

LSS, LAg OM STÖd OCH SeRVICe TILL VISSA 
FunKTIOnSHIndRAde. Av de brukare som har 
korttidsvistelse bedöms två platser köpas externt och 
övriga erbjudas insatsen i egen regi. de kontaktper-
soner som finns på gruppboenden kan tillgodose 
insatsen och därmed minskar behov av övriga kon-
taktpersoner.

IFO, IndIVId- OCH FAMILjeOMSORg. Möjlig-
het till öppna insatser och fler dygn inom övriga 
insatser innebär färre vårddygn på institution. egna 
familjehemmen bedöms även kunna tillgodose behov 
som förstärkta familjehem.

Ekonomi utfall Budget Plan
2012 2013 2014

* Försörjningsstöd (kkr) -16 734 -13 110 -8 050
    Plan exkl förfogande

* Bostadsanpassningsbidrag (kkr) -645 -650 -650

* Genomsnittlig vårddygnskostnad 4 157 5 269 4 700
     för barn/unga (kr)
* Genomsnittlig vårddygnskostnad 1 450 1 500 2 675
     för vuxna (kr)
* Genomsnittlig vårddygnskostnad 939 950 950
     extern psykiatri (kr)

nyckeltal
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ekonomIsk redogörelse

driftbudget
I grundramen år 2014 ingår justering med helårseffekt 
av tidigare års lönerevision och indexuppräkning hyror, 
tillägg hyror för ny- till- och/eller ombyggnad samt 
gruppboendet LSS Piren. Lönerevision 2013, löneut-
veckling och uppräkning för hyror 2014 kommer som 
tilläggsbudget 2014. 

efter budgetberedningen 2013-08-28 ingår i ram 
utökning med -6.350 kkr samt effektiviseringar och 
kostnadsbesparingar med 1.960 kkr.

utökning på grund av lagstadgade krav, behov tjäns-
ter försörjningsstöd, egen finansiering lediga vårdplatser 
samt behovsanpassad bemanning äldreomsorgen, netto 
-2.350 kkr:

•	 Skärpta krav på myndighetsutövning, 1,0 tjänst 
biståndshandläggare, -470 kkr

•	 Skyldighet/ökade kvalitetskrav barn/unga, barnsekre-
terare, 1,0 tjänst socialsekreterare, -500 kkr

•	 nyttjar 2,0 tjänster av försörjningsstödet, behov utö-
ver förfogande, -900 kkr

•	 egen finansiering lediga platser särskilt boende mot-
svarande 6 vårdplatser, 1.700 kkr

•	 Socialstyrelsens föreskrifter behovsanpassas beman-
ning inom äldreomsorgen, -1.200 kkr

•	 Behov ökad bemanning en avdelning inkl natt med 
hänvisning till demens, -980 kkr

utökning försörjningsstöd -4.000 kkr
•	 Behov utöver förfogande med anledning av stigande 

arbetslöshet, -4.000 kkr

effektiviseringar och kostnadsbesparingar 1.960 kkr
•	 neddragning av platser på särskilt boende, neddrag-

ning 2 vårdplatser, 500 kkr
•	 externa köp/placeringar särskilda boende, 550 kkr
•	 Tjänst för samordning av fritidskatalogen upphör, 

110 kkr
•	 Lokaluppsägningar Backsippans lägenheter och 

trygghetsboende Punkthuset och Rönnåsen. 800kkr

Socialnämnden har årligen möjlighet att ansöka om 
statsbidrag såsom exempelvis stimulans- och projekt-
bidrag och lönebidrag. de belopp som kan ansökas är 
inte kända då budget upprättas och budgeteras därmed 
inte. Stimulans- och projektbidrag täcker motsvarande 
kostnader och lönebidrag del av kostnad.

Kommunstyrelsens förfogande, mot bakgrund av 
förändringar i såväl antal som struktur gällande befolk-
ningen finns plan att utöver tilldelad ram lägga anslag på 
följande belopp för 2014-2015 under kommunstyrelsens 
förfogande till äldreomsorg, placeringar, försörjnings-
stöd och driftkostnader larmsystem i hemvården. 

Alla belopp i kkr Budgetförslag
Kommunstyrelsens förfogande Plan Plan Plan
socialnämnden, driftsbudget 2014 2015 2016

Äldreomsorg -8 500 -10 400 -11 200
Placeringar -9 500 -9 500 -9 500
Försörjningsstöd -4 500 -4 500 -4 500
Driftkostnader larmsystem hemvården -250 -250 -250
summa kostnader -22 750 -24 650 -25 450

Belopp under kommunstyrelsens förfogande är enligt 
plan 2014-2016. 

I syfte att minska antalet externa placeringar 
omfördelades medel 2012 för att stärka möjligheten till 
öppna insatser. det arbetet har fortsätt under 2013 och 
behov av omfördelning kvarstår 2014 och framåt.

Investeringsbudget
I investeringsramen ingår ett årligt återkommande 
investeringsanslag. Från och med 2014 är anslaget 
uppräknat med 300 kkr, från 500 kkr till 800 kkr. det 
årliga anslaget ska inrymma utbyte av sängar, vitvaror, 
datorer och övriga inventarier.

konsekVenser aV förändrad ram 
neddragning av antalet platser på särskilt boende 
neddragningen av 8 platser på särskilt boende är en 
anpassning till efterfrågan och behov så som det sett ut 
under senaste året när antalet tomplatser varierat mellan 
10-20 platser och kan därför genomföras och fortsatt 
verkställighet av insatsen särskilt boende garanteras. 
neddragningen ska betraktas som tillfällig och platserna 
ska vara möjliga att tas i bruk igenom om efterfrågan 
ökar och när antalet i åldersgruppen ökar.

ett ökat behov av boendeplatser medför en kö-
situation som kan riskera att innebära att beslut inom 3 
månader inte kan uppfyllas.
även om insatsen kan garanteras för den enskilde så 
får nedläggning av en avdelning konsekvenser för de 
personer som bor där nu och som måste omflyttas till 
likvärdiga alternativ som kan tillgodose deras behov. det 
har även konsekvenser för den personal som arbetar på 
avdelningen och som får nytt arbetsställe.

Alla belopp i kkr Budgetförslag
Resultatbudget

utfall budget budget Plan Plan
2012 2013 2014 2015 2016

intäkter 36.697 31.870 32.159 36.921 36.921
Kostnader -239.215 -239.431 -220.619 -225.381 -225.381
   varav personal -146.072 -153.500 -145.842 -150.190 -150.190
nettokostnad -202.518 -207.561 -188.460 -188.460 -188.460

investeringsbudget
utfall budget budget Plan Plan
2012 2013 2014 2015 2016

intäkter 0 0 0 0 0
Kostnader -576 -2.280 -800 -800 -800
nettokostnad -576 -2.280 -800 -800 -800
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externa placeringar särskilt boende 
Kostnaden motsvarar en helårsplacering i budget 
bedöms som en liten risk de närmaste åren. 
Inga konsekvenser utifrån att vi idag har tomplatser, 
även efter nedläggning av en avdelning och med den 
personalkompetens som finns inom förvaltningen och 
som tagit hand om tidigare omflyttningar på ett bra 
sätt och även kunnat möta vårdtagare med särskilda 
behov inom förvaltningens vårdboenden på ett till-
fredsställande sätt.

tjänst för samordning av fritidskatalogen upphör
detta är ett mångårigt samarbete mellan flera kom-
muner för att ge uppslag och möjliggöra fritidsaktivi-
teter. Idag är 25 % av en tjänst avdelad för uppgiften 
med fritidskatalogen samt omkostnader knutna till 
fritiden för funktionsnedsatta brukare. Kan istället 
tillgodoses inom den verksamhet som brukaren finns.

Våra brukare riskerar att inte få samma kontakt 
med brukare från andra kommuner. Kan motverkas 
genom att vi bjuder in brukare från grannkommu-
nerna till de aktiviteter vi ordnar själva. Vissa enskilda 
aktiviteter kan bli dyrare för brukarna genom att vi 
inte kan samla lika många. 

detta kan ge konsekvenser för den enskilde 
brukaren som förvaltningen ska möta med utveckling 
gällande utbudet av aktiviteter närmare brukaren.

korttidsvistelse inom kommunen
För att tillgodose insatserna avseende boende, kort-
tidsvistelse och korttidstillsyn enligt LSS (lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade) som 
lagstiftningen säger utifrån långsiktighet, ge goda lev-
nadsvillkor och bygga på närhetsprincipen, innebär 
detta att de ska kunna tillgodoses i den egna kommu-
nen för att ha kontinuitet i boende och relationer. 

Socialförvaltningen beräknar att behovet av de fyra 
befintliga gruppbostäderna kvarstår. de två korttidslä-
genheterna på Piren kan göras om till en lägenhet för 
permanent boenden. Arbetet inriktas nu på att finna 
lämplig lokal för korttidsvistelse.

Möjligheten att skapa korttidsvistelse inom kom-
munen och närmare brukaren och dennes nätverk 
är även kostnadseffektivt genom att bl. a. arbeta över 
gränserna inom omsorgen och tillsynen/gnistan. Vi 
får möjlighet att samordna personal- och andra resur-
ser med våra andra verksamheter. 

Våra brukare får inte samma möjlighet till kontakt 
med kompisar från andra kommuner. 

Brukare kan bli ensamma i sin åldersgrupp eller 
diagnosgrupp i vår egen vistelse. 

lokaluppsägning backsippans lägenheter och 
trygghetsboende punkthuset och rönnåsen 
Socialförvaltningen hyr lokalerna Backsippans lägen-
heter och trygghetsboende Punkthuset och Rönnåsen 
av Björnekulla Fastighets AB, BFAB. Förvaltningen 
hyr i sin tur ut lägenheterna. 

Inga konsekvenser för den enskilde. ett tydlig-
görande kring vem som har ansvar och därmed påver-
kansmöjlighet över ordinärt boende.

taXor och aVgIfter
Socialnämnden har 2013-09-23, § 108 ställt sig bakom 
följande förslag på avgifter inom socialtjänsten och 
överlämnat till kommunfullmäktige för beslut, att 
gälla fr.o.m. 2014-01-01.

Förslaget följer av omvärldsbevakning där föresla-
gen avgiftsnivå ska vara mer likartad omgivande kom-
muner, nuvarande avgift inom parentes. nuvarande 
avgiftsnivån beslutades inför 2012, med en viss upp-
datering utifrån basbeloppets förändring inför 2013.

Flera av avgifterna ingår i maxtaxan, d.v.s. den 
högsta avgift som får tas ut.

hemtjänst 270 kr/tim (240)

trygghetslarm

Fast larm 250 kr/mån (150)

Anhöriglarm 100 kr/mån

trådlöst larm 250 kr/mån (150)

matdistribution 55 kr/port + 15 distr. (45+10)

måltider trygg-
hetsboende

55 kr middag (45)

65 kr anhörigmiddag (52)

10 kr eftermiddagskaffe

måltider sociala 
träffpunkter

55 kr middag (45)

avgifter särskilt 
boende

1.780 kr omvårdnad (år 2013)1

3.100 kr kost (2.836)

dagverksamhet 110 kr/dag (100)

hälso- och sjuk-
vårdsinsatser

300 kr/mån sjuksköterska/arbetstera-
peut/sjukgymnast (200 sjuksk.)

resor i 
verksamheten

18 kr/mil (15)

1) Högsta avgift som relegeras efter basbeloppet som årligen fastställs av 
regeringen. Avgift för år 2014 meddelas av socialstyrelsen i november.

gunilla Karlsson (S), ordförande 

Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef
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anläggnIngstIllgÅng 

Tillgång som är avsedd för stadig-

varande bruk eller innehav. utgörs 

av mark /byggnader och tekniska 

anläggningar/maskiner och inventa-

rier samt finansiella anläggningstill-

gångar i form av aktier, andelar och 

långfristiga fodringar. 

aVskrIVnIng Årlig värdeminsk-

ning av anläggningstillgång med 

hänsyn tagen till tillgångens ekono-

miska livslängd.

aVsättnIng en befintlig förplik-

telse som är oviss gällande förfal-

lotidpunkt eller belopp. 

balansräknIng Redovisar 

kommunens och koncernens ställ-

ning per 2012-12-31 avseende använt 

kapital (tillgångar) och anskaffat 

kapital (eget kapital, avsättningar och 

skulder). 

balanskraV Krav på att intäk-

terna överstiger kostnaderna under 

en flerårsperiod.

balansomslutnIng den 

totala summan tillgångar eller eget 

kapital, avsättningar och skulder i 

balansräkningen. 

drIfts- och InVesterIngs-

redoVIsnIng Redovisar 

nämnders och styrelsers utfall i 

förhållande till budgeterade intäkter 

och kostnader. 

eget kapItal Skillnaden mellan 

tillgångar och skulder och avsätt-

ningar. 

eXtraordInär post en post 

uppgående till ett väsentligt belopp 

som saknar ett tydligt samband med 

den ordinarie verksamheten och 

förväntas inte uppkomma ofta eller 

regelbundet. 

fInansIell Intäkt Intäkter 

från placerade medel i form av rän-

teintäkter banktillgodohavanden och 

ränteintäkter kapitalförvaltning. 

fInansIell kostnad Kost-

nader som uppkommer i samband 

med upplåning och utnyttjande av 

checkkrediter. Vidare är ränta på 

pensionsavsättning, räntekostnader 

för leverantörsskulder och bankkost-

nader också exempel på finansiella 

kostnader.

fInansnetto Skillnaden mellan 

finansiella intäkter och finansiella 

kostnader.

fullfonderIngsmodell Alla 

pensionsförpliktelser, även de som 

intjänats före 1998, redovisas som 

avsättning eller skuld i balansräk-

ningen.

Intern post Intäkter och 

kostnader inom kommunen som 

elimineras bort i den sammanställda 

redovisningen.

kapItalkostnad utgörs av 

internränta och planmässig avskriv-

ning.

kassaflödesanalys Redovisar 

kommunens och koncernens betal-

ningsflöden uppdelat på sektorerna; 

löpande verksamhet, investerings-

verksamhet och finansieringsverk-

samhet. Förändring av likvida medel 

redovisas per 2012-12-31.

kortfrIstIg fordran/

skuld Fordringar/skulder med 

löptider understigande ett år. 

lIkVIda medel Medel som 

kan omsättas på kort sikt i form av 

kassamedel, disponibla banktillgo-

dohavanden samt kortfristiga likvida 

placeringar.

lÅngfrIstIg fordran/

skuld utgörs av fodringar/skulder 

med löptider överstigande ett år.

omsättnIngstIllgÅng 

Tillgångar som inte klassificeras som 

anläggningstillgångar. exempelvis 

förråd, lager, kundfodringar, kortfris-

tiga placeringar och kassa och bank.

pensIonsförplIktelse en 

juridiskt bindande förpliktelse till 

anställd eller förtroendevald att 

efter avslutad anställning betala ut 

pension.

öVerskottsmedel Medel som 

kan uppstå i pensionsförsäkringen. 

Överskottsmedel kan användas för 

exempelvis premier, indexering av 

intjänade och utgående pensioner 

och avgångspensioner. 

perIodIserIng Fördelning av 

intäkter och kostnader till den redo-

visningsperiod de hänför sig till. 

restVärde det belopp som 

erhålls efter nyttjandeperiodens slut 

avseende anläggningstillgångar, efter 

avdrag för kostnader i samband med 

avyttring. 

resultaträknIng Redovisar 

kommunens och koncernens resultat 

(intäkter minus kostnader) samt 

balanskravsresultatet med hänsyn 

tagen till justeringar.

räntebärande nettotIll-

gÅng/skuld utgörs av nyupp-

tagna lån med hänsyn tagen till ny 

långfristig utlåning och amortering 

av ny långfristig utlåning. 

rörelsekapItal Omsättnings-

tillgångar minskat med kortfristiga 

skulder. 

skattenetto Skatteintäkter plus 

generella statsbidrag och utjämning.

solIdItet Mäter eget kapital i 

förhållande till totalt kapital och 

kan sägas visa egenfinansiering av 

tillgångar. 

tIllgÅng utgörs av anläggnings-

tillgångar och omsättningstillgångar. 



OrdlistA sid 59

Åstorp - Söderåsstaden 
där människor och företag möts och växer



Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-642 10
Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se


