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I detta avsnitt ger kommunstyrelsens ordförande sin 
syn på budgetår 2017 med planår 2018-2019. 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 budgeterade 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 2017 och planår 2018-2019. 
Här kan du läsa om verksamheten, målinriktningen 
tillsammans med en ekonomisk redogörelse samt 
nyckeltal. 

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

Budget 2017
MED FLERÅRSPLAN 2018 - 2019

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 till såväl interna som externa intressenter.



Foto: Michael Svensson / Åstorps kommun



Kommunstyrelsens  
ordförande om budgetarbetet

O
rdförande har ordet

SID 5

Budget 2017
Åstorps kommun
DNR  2015/430

När vi gick in i budgetarbetet så var förutsättningarna en 
konjunkturåterhämtning i Sverige och i omvärlden, även 
om en stor osäkerhet råder. Skatteunderlagstillväxten i 
kommunen påverkas av såväl konjunkturutvecklingen som 
arbetsmarknadsutvecklingen och beräknas bli något lägre 
under åren 2017-2019 än under 2016, samtidigt väntas 
kostnaderna i kommunsektorn öka betydligt 2017-2019. 
Kommunerna står inför stora demografiska förändringar 
framöver. Flyktingmottagandet kommer även att innebära 
stora utmaningar framöver för kommunerna.

För Åstorps del är vi rustade att möta en något sämre 
ekonomisk utveckling.

Vid budgetdialogen med samtliga nämnder och 
förvaltningar så blev det tydligt att ambitionsnivån är hög och att det finns 
en stor vilja att möta framtidens behov och utmaningar. Kommunstyrelsen 
beslutade i maj om preliminärt oförändrade ramar för år 2017 med 
full täckning för löner, hyror och kostnadsökningar för demografiska 
förändringar. 

Med nya skatteprognoser, en ökande befolkningsutveckling och inte 
minst regeringens satsning på välfärdstjänster så har vi valt att satsa nära 9 
miljoner på välfärden i Åstorp.

Det är satsningar på strategiska tjänster centralt, ökad drift inom 
tekniska enheten, höjning av föreningsbidrag, ny korttidsavdelning inom 
äldreomsorgen, förstärkning inom räddningstjänsten, utvecklingspengar för 
utveckling av kommunens verksamheter, företagshälsovården, utökad tjänst 
inom kris och säkerhet samt brottsförebyggande arbete, och fortsatt satsning 
på projektet Önskad sysselsättningsgrad.

Utöver allt detta så fortsätter vi att investera i IT-utvecklingen för att nyttja 
teknikens möjligheter. Sedan innehåller budget med flerårsplan investering 
av en ny skola i Haganäsområdet och en aktivitets-/idrottshall. För att göra 
något åt arbetsmiljön i kommunhuset så har en översyn påbörjats med 
avsikt att göra en ombyggnad och skapa en modern och trivsam arbetsplats.

Genom ett långsiktigt arbete för en ekonomi i balans så har vi möjlighet att 
göra satsningar för att utveckla kommunen.

Ronny Sandberg (S)
Kommunstyrelsens 
ordförande
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INLEDNINGSID 6

Organisationsöversikt

KOMMUNFULLMÄKTIGE

VALBEREDNING

REVISION

BJÖRNEKULLA FASTIGHETS AB

AB Kvidingebyggen

Björnekulla IT AB

HELÄGDA KOMMUNALA BOLAG

Björnekulla Utvecklings AB
DEMOKRATIBEREDNING

Åstorps kommun är en politisk organisation

Det är genom den politiska ledningen som verksamhetens mål, inriktning och kvalité bestäms och på så vis styrs 
förvaltningarnas arbete. Verksamheten leds av kommunstyrelsen och fem nämnder; bygg- och miljönämnden, 
räddningsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden. 

Kommunstyrelsen är kommunens främsta verkställande organ. Kommunstyrelsens ordförande är en 
heltidsengagerad politiker, ett kommunalråd. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

KRISLEDNINGSNÄMND

VALNÄMND

KOMMUNSTYRELSE

Arbetsutskott

Personalutskott

BYGG- OCH MILJÖNÄMND

Arbetsutskott

RÄDDNINGSNÄMND

BILDNINGSNÄMND

Arbetsutskott

KULTUR- OCH  
FRITIDSNÄMND

Arbetsutskott

SOCIALNÄMND

Arbetsutskott

Förvaltning
Enhet } Tjänstemän

(anställda)

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse

Nämnd, utskott } Politiker
(folkvalda)

Vad ska nås?

Vad ska göras?
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ÅSTORPS KOMMUN Utfall 
2015

Prognos
20161

Budget
2017

Plan
2018

Plan
2019

ALLMÄNT
Antal invånare 31/12 15 193 - 15 425 15 570 15 700
Förändring folkmängd 132 - - 145 130
Total kommunal skattesats 30,98 % 30,98 % 30,98 % 30,98 % 30,98 %
Varav kommunen 20,29 % 20,29 % 20,29 % 20,29 % 20,29 %

RESULTATBUDGET
Verksamhetens intäkter, Mkr 171,9 229,2 168,7 168,7 168,7
Verksamhetens kostnader, Mkr 865,6 972,1 935,2 963,6 987,6
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, Mkr 738,3 772,5 820,9 844,3 866,8
Verksamhetens nettokostnader, Mkr 713,0 764,1 796,5 829,9 858,2
Nettokostnadernas andel av skatter, bidrag och utjämning 96,6 % 98,9 % 97,0 % 98,3 % 99,0 %
Finansnetto, Mkr -4,8 -0,1 -5,4 -5,9 -6,3
Årets resultat, Mkr 16,8 4,2 19,0 8,5 2,3
Nämndernas budgetomslutning, Mkr 729,7 767,8 728,1 728,3 723,5

BALANSBUDGET
Anläggningstillgångar, Mkr 711,4 750,6 956,1 1 127,6 1 197,5
Långfristiga skulder, Mkr 304,5 305,1 494,8 658,9 726,5
Eget kapital, Mkr 298,5 302,7 321,7 330,2 332,5
Soliditet exklusive pensionsskuld före 1998 47,1 % 46,0 % 38,9 % 34,1 % 32,5 %
Soliditet inklusive pensionsskuld före 1998 33,1 % 32,9 % 28,6 % 25,4 % 24,3 %

FINANSIERINGSBUDGET
Nettoinvesteringar, Mkr 42,1 66,6 88,5 104,1 101,6
Förändring av låneskuld, Mkr 0 0 188,7 164,1 67,6

KONCERNBUDGET
Resultatbudget
Finansnetto, Mkr -8,4 -2,7 -10,5 -12,6 -16,1
Årets resultat, Mkr 26,0 14,7 25,4 15,0 8,8

HELÄGDA DOTTERBOLAG

Björnekulla Fastighets AB
Resultat efter finansiella poster, Mkr 7,5 6,0 3,5 3,5 3,5

AB Kvidingebyggen 
Resultat efter finansiella poster, Mkr 0,5 3,0 1,9 1,9 1,9

Björnekulla IT AB
Resultat efter finansiella poster, Mkr 0 0,5 0 0 0

Björnekulla Utvecklings AB
Resultat efter finansiella poster, Mkr 0 0 0 0 0

1 Avser prognos per 2016-07-31

Nyckeltal
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”Åstorp - Söderåsstaden 
där människor och företag 
möts och växer”

ÅSTORPS KOMMUNS VISION

Kommunfullmäktige fattade 2012-10-29 beslut om vision, fokusområden samt mål för verksamheten i Åstorps 
kommun. Den 18 november 2013 beslöt kommunfullmäktige om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
Detta beslut bygger på att vision och mål utgör grunden för arbetet med god ekonomisk hushållning. Strävan är 
att ständigt förbättra måluppfyllelsen, för att slutligen år 2020 vara framme vid de måltal som antagits.

Under 2016 har samtliga fokusområden prövats, vilket resulterat i ett förslag till revidering av befintliga 
fokusområden med ambition att gälla från år 2018. Förslag till revidering kommer att politiskt processas under 
2017. Då framtaget förslag ännu ej antagits i kommunfullmäktige beskrivs av kommunfullmäktige 2012-10-29 
fattade fokusområden samt mål för verksamheten.

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGARSID 8

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

xxxxx, Foto: Michael Svensson / Åstorps kommun
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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

5 EKONOMI OCH 
FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Högst 98 % av skatter och bidrag skall användas till 
verksamhetskostnader

Kommunens soliditet skall öka

Investeringar, exklusive exploaterings och VA-investe-
ringar, 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 kommuninvånarna 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 beslutet.

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:
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Målet med den ekonomiska förvaltningen skall enligt kom-
munallagen vara att kommunen ”skall ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet 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 helhets-
bedömning 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 omöj-
lighet. I de fall man inte nått ända fram måste en redovis-
ning 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

Att vision och mål är kända i hela organisationen 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 förfaringssätt 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 därmed en jämnare 
verksamhetsutveckling. 

Se även styrmodell för Åstorps kommun,  
www.astorp.se/styrmodell

Verksamhets- och budgetprocess

Foto: Michael Svensson / Åstorps kommun
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Vinter i Åstorp. Foto: Katarina Åkerman
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Samhällsekonomin 
Sveriges kommuner och landsting står inför stora utmaningar de 
närmaste åren. Det gäller dels demografiska förändringar och dels 
stora behov av investeringar. Svensk konjunktur fortsätter att stär-
kas samtidigt som osäkerheten i omvärlden fortfarande är stor. 

Konjunkturåterhämtningen i Sverige och i omvärlden fortsätter. 
BNP i Sverige förväntas öka med nästan 3 procent under år 2016 för 
att sedan avta kommande år. Den svenska ekonomin förutsätts återgå 
till konjunkturell balans år 2019, vilket innebär BNP-ökningar på 
1,6 procent årligen år 2018 samt år 2019. Ökningen är något svagare 
än utvecklingen i genomsnitt de senaste decennierna. Den svenska 
ekonomin beräknas fortsätta att utvecklas betydligt starkare än 
ekonomin i många andra länder, vilket beror på en fortsatt inhemsk 
efterfrågan samt förväntningar om en exporttillväxt. Återhämtning-
en i omvärlden påverkas av den ekonomisk-politiska osäkerheten. 
Vilken påverkan och effekter bland annat resultatet av den brittiska 
folkomröstningen kommer att ha på konjunkturen är ännu för tidigt 
att dra tydliga slutsatser om. 

Utvecklingen av arbetsmarknaden bedöms även för år 2017 som 
god och bedöms sedan bli dämpad året därpå. Skatteunderlagstill-
växten i kommunen påverkas av såväl konjunkturutvecklingen som 
arbetsmarknadsutvecklingen. Skatteunderlagstillväxten beräknas bli 
något lägre under 2017-2019 jämfört med år 2016. Samtidigt väntas 
kostnaderna i kommunsektorn öka i betydande utsträckning under 
2017-2019, något som enligt SKL kommer att kräva skattehöjningar 
eller andra åtgärder i kommuner för att bibehålla goda resultatnivåer. 

Svenska kommuner och landsting står inför stora utmaningar då 
stora demografiska förändringar redan nu kan skönjas. Osäkerhe-
ten är stor kring hur de ekonomiska konsekvenserna av nuvarande 
asyl- och flyktingmottagande kommer att bli framöver. Redan under 
år 2016 bedömer SKL kraftigt ökade kostnader. Den demografiska 
förändringen påverkas också av ett ökat antal äldre samt skolbarn. 
Under 2016 har prognosen för antalet asylsökande och antalet 
ensamkommande barn justerats ner. Prognosen för kommunal och 
statlig konsumtion har justerats ner till 3,1 procent för år 2016, vilket 
fortfarande är en kraftig ökning. 

Riksbankens expansiva penningpolitik har bidragit till en 
stigande inflation under senare tid. I juli och augusti 2016 uppgick 
inflationstakten till 1,1 procent. Inflationstrycket förväntas fort-
sätta öka i paritet med konjunkturuppgången och förväntas vara 
nära Riksbankens mål på 2,0 procent i mitten på 2017. I syfte att 
bibehålla pågående inflationsuppgång beslöt Riksbanken vid sitt 
penningpolitiska möte i september 2016 att låta reporäntan vara 
oförändrad på -0,50 procent. 

I budgetunderlaget ligger följande nyckeltal till grund:
Procentuell förändring 2016 2017 2018 2019

BNP kalenderkorrigerad 2,9 2,5 1,6 1,6

Öppen arbetslöshet 6,7 6,3 6,0 6,1

Arbetade timmar, nationalräkenskaperna 2,3 3,4 3,6 3,7

Timlön, nationalräkenskaperna 2,3 3,4 3,6 3,7

Konsumentprisindex KPI 1,0 1,7 3,0 2,7

Källa: Makronytt SKL 2016/12

Förutsättningar för 
Åstorps kommun 
Tack vare bra resultat i kommunen de senare åren står Åstorps 
kommun väl rustad att möta en något sämre ekonomisk utveck-
ling. En hög resultatnivå framöver är emellertid en förutsättning 
för att kunna klara höga investeringsnivåer. Om inte detta görs 
urholkas framtida generationers konsumtionsutrymme.

Budgetutrymme
Kommunstyrelsen fattade 2016-05-04 beslut om preliminärt 

oförändrade ramar för år 2017. I beslutsunderlaget gjordes bedöm-
ning att det fanns utrymme 2017-2019 för att fullt täcka löner, 
hyror samt kostnadsökningar beroende på förändringar i demo-
grafin.  Annan verksamhetsförändring bedömdes endast möjlig 
genom effektiviseringar. 

Under juni till september 2016 har revidering av sifferunderlag 
skett utifrån aktuell information. Vidare har avisering om satsning 
på välfärdstjänster från regeringen medtagits i budgetunderlaget 
samt SKL:s senaste (2016-08-15) skatteprognos beaktats. Med 
hänsyn tagen till rådande förutsättningar är det möjligt att göra 
satsningar i välfärden motsvarande 6,7 Mkr. Vidare föreslås omför-
delningar av medel motsvarande 1,1 Mkr som avser satsningar som 
är till gagn för samtliga verksamheter.  
Befolkning
Som grund för budgeten ligger en befolkningsprognos, som utförs 
av KAAB Prognos AB. Denna bygger på en statistisk beräkning 
med bedömning av utbyggnad av bostäder som underlag. Bedöm-
ningar har gjorts i kommunen i februari 2016 samt i september 
2016 och bygger på översiktsplanen. Under första halvåret 2016 
uppgick befolkningsförändringen i kommunen till +193 personer, 
vilket kan jämföras med befolkningsförändringen för helåret 2015 
som uppgick till +132 personer. 

Följande befolkningssiffror är beräknade:
2016-11-01 15 425
2017-11-01 15 570
2018-11-01 15 700

Källor:  
Sveriges kommuner och  

landsting (SKL), Statistiska 
centralbyrån, Riksbanken

Förutsättningar för 
Åstorps kommun 2017-2019
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Arbetsmarknad 
I slutet på augusti 2016 var 382 personer öppet arbetslösa för 

samtliga åldersgrupper, vilket är en minskning med drygt 20 
personer på ett år. Utvecklingen varierar mellan olika grupper. 
Bland personer som tillhör etableringen har arbetslösheten ökat. 
Bland personer som är utrikesfödda och ej tillhör etableringen 
har arbetslösheten minskat. Tittar man på åldrarna upp till 24 år 
var 60 personer öppet arbetslösa i slutet på augusti 2016, vilket är 
en minskning med drygt 30 personer på ett år. 

Ett viktigt fokusområde är ungdomsarbetslösheten. Avgöran-
de för att ungdomar skall få arbete är bland annat en bra utbild-
ning och möjlighet till praktik. För att underlätta för ungdomar 
att komma vidare till utbildning och arbete har under 2016 bland 
anat projektet Ung Kraft Åstorp fortsatt att drivas tillsammans 
med Arbetsförmedlingen.

Skatter och utjämning
Den prognos som SKL beräknade 2016-08-15 ligger till 

grund för budgetunderlaget. På grund av det osäkra ekonomiska 
läget kan eventuella nedrevideringar av skatteprognoserna för 
2017-2019 inte uteslutas. Någon budget för eventuell upp- eller 
nedskrivning av slutavräkningar har inte budgeterats. I skatter 
och utjämning har regeringens aviserade satsning i välfärdstjäns-
ter medräknats med ett årligt preliminärt bidragsbelopp om 14,8 
Mkr.  

Utvecklingen av skatter och utjämning samt kostnadsutveck-
ling under budgetperioden visas enligt följande:

 

Av diagrammet framgår att nettokostnadsökningen är högre 
under såväl år 2016 som år 2018-2019. Under budgetår 2017 
bryts trenden tillfälligt då intäktsökningen är högre för skatter 
och utjämning än nettokostnadsökningen. Att nettokostnaderna 
ökar mer än skatter och utjämning är möjligt ett enskilt år så 
länge en anpassning sker. Tidigare års goda resultatnivåer gör det 
möjligt att uppvisa ett lägre resultat år 2016. För åren 2018-2019 
måste en anpassning ske.

Räntor
Utvecklingen i omvärlden styr hur räntorna kommer att 

påverkas. Riksbankens bedömning vad gäller reporäntan är att 
den kommer vara oförändrad under resterande del av år 2016 
för att sedan sakta börja höjas. Hur mycket och i vilken takt den 
kommer att öka är svårbedömt.  I budgetunderlaget har följande 
medelränta (kostnadsränta) beräknats:

År 2017: 2,2% År 2018: 1,8%  År 2019: 1,9%

Under år 2018 och år 2019 förfaller ränteswapar med nominella 
värden uppgående till totalt 96 Mkr, vilka bland annat löper med 
en fast räntedel. Detta är förklaringen till varför medelräntan är 
lägre år 2018 och 2019 jämfört med år 2017.

Driftsbudget
I driftsbudgeten för år 2017 kompenseras nämnderna fullt ut 

för löner, hyror och föreslagna ny-, till- och ombyggnader samt 
kostnadsökningar beroende på förändringar i demografin. Detta 
under förutsättning att effektiviseringsåtgärder sker med start 
år 2018, för att bland annat täcka ökade hyreskostnader för om-
byggnation av Haganässkolan samt ny arrangemangshall. 

Medel som satts av för full kostnadstäckning avseende löner, 
hyror samt demografiska volymförändringar uppgår till totalt 
59,3 Mkr år 2017 och fördelar sig enligt följande: 

Löner:   33,2 Mkr 
Hyror/NTO:   3,6 Mkr 
Volymförändring BIN:  10,9 Mkr  
Volymförändring SON:  11,6 Mkr 

Genom beaktande av regeringens aviserade satsning i välfärds-
tjänster möjliggörs satsningar i kommunens verksamhet med 6,7 
Mkr, vilket innebär att ramarna utökas enligt följande:

• 1,5 Mkr till strategiska tjänster avseende lokalstrateg och 
utredare  

• 0,3 Mkr till ökad drift inom tekniska enheten 
• 0,2 Mkr till höjning av föreningsbidrag 
• 2,5 Mkr till ny avdelning för korttidsboende inom äldre-

omsorgen 
• 0,2 Mkr till räddningstjänsten för tjänst gällande dagtids-

brandman 
• 2,0 Mkr till centrala utvecklingspengar i syfte att utveckla 

kommunens verksamheter. Primärt till fortsatt arbete med 
införande av Lean i kommunens verksamheter genom pro-
jektledning och utbildningsinsatser och arbete med digitali-
seringsutveckling samt medel som blir möjliga att avropa för 
årliga utvecklingsprojekt i kommunens verksamheter.

• 40 tkr till demokratiberedningen 

I syfte att göra satsningar som är till gagn för samtliga verksam-
heter föreslås omprioriteringar av medel motsvarande 1,1 Mkr. 
Finansiering föreslås ske genom proportionell fördelning av kost-
nader utifrån antal anställda i respektive förvaltning. Följande 
satsningar avses: 
• 0,8 Mkr till extern företagshälsovård 
• 0,3 Mkr till tjänst inom kris-, säkerhet- och brottsförebyg-

gande

Omprioriteringar innebär följande: 
• 555 tkr minskning bildningsnämndens ram
• 345 tkr minskning socialnämndens ram 
• 99 tkr minskning kommunstyrelseförvaltningens ram
• 59 tkr minskning räddningstjänstens ram 
• 27 tkr minskning kultur- och fritidsnämndens ram 
• 14 tkr minskning bygg- och miljönämndens ram 
• 1 tkr minskning överförmyndarnämndens ram 

Omdisponering av centrala medel under kommunstyrelsens 
förfogande föreslås gå till följande satsning: 
• 0,9 Mkr till det kommunövergripande projektet Önskad sys-

selsättningsgrad 
• 0,6 Mkr till reservmedel under kommunstyrelsens förfogande 

För detaljerad driftsbudget och sammanställning av respektive 
nämnds ram se sidan 17.
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Investeringar
Enligt av kommunfullmäktige antagna mål gällande investe-
ringar får dessa högst uppgå till avskrivning samt redovisat 
resultat. I denna beräkning exkluderas investeringar i vatten 
och avlopp och exploateringsinvesteringar. De i budgeten 
lagda investeringarna för de tre budgetåren uppfyller sam-
mantaget detta mål under budgetperioden. För att investe-
ringsmålet ska uppnås för det enskilda året 2018 samt året 
2019 behövs högre resultatnivåer än de som finns medtagna 
i planåren. Från år 2018 är det en förutsättning att en anpass-
ning av verksamheten sker. 
Sammanställning av totala äskande i budgetunderlaget:

För detaljerad investeringsbudget se sidan 18. 
Bland de projekt som skall genomföras av BFAB, och 

där kommunen kommer att få en utökad hyreskostnad, kan 
nämnas ombyggnad av Haganässkolan, ny arrangemangs-
hall samt ombyggnad av kommunhuset.

Finansiering och lån
Enligt finansieringsanalysen behöver kommunen 

nyupplåna 188 Mkr för 2017. Av dessa vidareutlånas 157 
Mkr till BFAB för i budgeten upptagna projekt. Lånebehovet 
för hela perioden uppgår till:

Långfristiga lån beräknas uppgår till:
448 Mkr per 2017-12-31
611 Mkr per 2018-12-31
678 Mkr per 2019-12-31

  
Lånefinansieringsbehovet förklaras främst av vidareutlå-
ning till bolagskoncernen, investeringar inom vatten- och 
avloppsverksamheten samt exploateringsverksamheten. 

Soliditet
En av kommunfullmäktiges målsättningar är att kommu-
nens soliditet skall öka, för att år 2020 uppgå till medelvärdet 
för länet. Under budgetåret och planperioden kommer 
soliditeten att minska med ca 9 procentenheter jämfört 
med bokslut 2015. Att minskning sker beror på låga resultat 
kombinerat med stora investeringar. Att soliditeten minskar 
under några enskilda år är möjlig då en uppbyggnad skett 
med goda resultat tidigare år. På sikt måste resultatnivån hö-
jas för att inte urholka det ekonomiska handlingsutrymmet.

Känslighets- och osäkerhetsfaktorer 
Känslighetsfaktorer

• Varje förändring i befolkningsunderlaget med en person 
ger en effekt på ca +/- 48 tkr på skatteutfallet

• En förändring av kommunalskatten med +/- 10 öre ger 
en effekt på skatteutfallet med +/-2,7 Mkr

• Varje procents förändring på lönerna ger en resultateffekt 
på helår +/- 9 Mkr

Osäkerhetsfaktorer

• Den fortsatta konjunkturutvecklingen

• Pensionspremiekostnadernas utveckling 

• Nytt hälso- och sjukvårdsavtal 

• Nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkom-
mande barn och unga

• Arbetslösheten och etableringen 

• Utvecklingen av placeringskostnaderna

• Riktade statsbidrag 

Framtiden
Åstorps kommun deltar tillsammans med samtliga kom-

muner i Skåne i en undersökning som visar kommunernas 
finansiella profil. I den senaste profilen kan konstateras att 
kommunen fortsätter att utvecklas positivt och att kom-
munen har ett stabilt finansiellt utgångsläge. Bedömningen 
i profilen är att kommunen bör ligga på resultatnivåer som 
överstiger 2 procentenheter av skatter, bidrag och utjämning 
för att soliditeten ska bibehållas och ge en trygghet för att 
möta lågkonjunkturer i framtiden. Detta motsvarar resultat-
nivåer på 16-20 Mkr. Det är viktigt att kommunen ligger på 
goda resultatnivåer även framöver för att möta ökade inves-
teringar samt ökade kostnader på grund av befolkningsför-
ändringar. För att undvika en alltför kraftig skuldsättning 
behöver detta således finansieras genom goda resultatnivåer.  

Då resultatet under planåren 2018 och 2019 ligger på 
lägre nivåer krävs effektiviseringsåtgärder framöver om 
inte konsumtionsutrymmet för framtida generationer ska 
urholkas.

Budgeten för år 2017 innehåller satsningar på totalt 6,7 
Mkr samt omprioriteringar av medel inom kommunens 
verksamheter på totalt ca 1,1 Mkr till satsningar som är till 
gagn för kommunens samtliga verksamheter. Därtill inne-
håller budgeten avsatta medel om 0,9 Mkr till fortsatt sats-
ning gällande projektet Önskad sysselgrad. 

Åstorps kommun har utifrån sin storlek och sina förut-
sättningar en bra grund för att bedriva en god verksamhet. 

Det är allas ansvar att se till att hålla en hög standard i 
de tjänster som kommunen har att leverera. Detta för att 
medborgarna skall få ut mesta möjliga för sina insatta skat-
tekronor. 

Mkr 2017 2018 2019

Vatten/avlopp 49 56 53

Exploatering 9 14 15

Övriga investeringar 30 34 34

2017 2018 2019

Upplåning 189 Mkr 164 Mkr 68 Mkr

Utlåning till bolagen -157 Mkr -115 Mkr - 22 Mkr
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Resultatbudget SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

Belopp i Mkr
Koncernen 

Utfall  
2015

Koncernen 
Prognos                    

2016-07-31

Koncernen 
Budget 

2017

Koncernen 
Plan  
2018

Koncernen 
Plan  
2019

Verksamhetens intäkter 201,9 251,5 206,3 206,3 206,3

Verksamhetens kostnader -845,4 -959,4 -934,0 -960,7 -981,5

Avskrivningar -56,7 -43,1 -57,3 -62,3 -66,7

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -700,2 -751,0 -785,0 -816,7 -841,9

Skatteintäkter 509,9 529,3 554,3 576,5 602,9

Generella statsbidrag och utjämning 228,4 243,2 266,6 267,8 263,9

Skattenetto 738,3 772,5 820,9 844,3 866,8

RESULTAT EFTER SKATTENETTO 38,1 21,5 35,9 27,6 24,9

Finansiella intäkter 0,9 4,7 0,5 0,5 0,5

Finansiella kostnader -9,3 -7,4 -11,0 -13,1 -16,6

Finansnetto -8,4 -2,7 -10,5 -12,6 -16,1

RESULTAT FÖRE DISPOSITIONER, SKATT 
OCH EXTRAORDINÄRA POSTER 

29,7 18,8 25,4 15,0 8,8

Extraordinära poster -3,7 -4,1 0,0 0,0 0,0

ÅRETS RESULTAT 26,0 14,7 25,4 15,0 8,8

Belopp i Mkr
Kommunen 

Utfall  
2015

Kommunen 
Prognos                    

2016-07-31

Kommunen 
Budget 

2017

Kommunen 
Plan  
2018

Kommunen 
Plan  
2019

Verksamhetens intäkter 171,9 229,2 168,7 168,7 168,7

Verksamhetens kostnader -865,6 -972,1 -935,2 -963,6 -987,6

Avskrivningar -19,3 -21,2 -30,0 -35,0 -39,3

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -713,0 -764,1 -796,5 -829,9 -858,2

Skatteintäkter 509,9 529,3 554,3 576,5 602,9

Generella statsbidrag och utjämning 228,4 243,2 266,6 267,8 263,9

Skattenetto 738,3 772,5 820,9 844,3 866,8

RESULTAT EFTER SKATTENETTO 25,3 8,4 24,4 14,4 8,6

Finansiella intäkter 3,7 6,3 5,4 7,0 10,1

Finansiella kostnader -8,5 -6,4 -10,8 -12,9 -16,4

Finansnetto -4,8 -0,1 -5,4 -5,9 -6,3

RESULTAT FÖRE DISPOSITIONER, SKATT 
OCH EXTRAORDINÄRA POSTER

20,5 8,3 19,0 8,5 2,3

Extraordinära poster -3,7 -4,1 0,0 0,0 0,0

ÅRETS RESULTAT 16,8 4,2 19,0 8,5 2,3

Resultatbudget KOMMUNEN



RÄKENSKAPER RÄKENSKAPER SID 17

Driftbudget
Belopp i Mkr

Utfall  
2015

Budget  
2016

Prognos 
2016-07-31

Budget  
2017

Plan  
2018

Plan  
2019

FÖRVALTNINGAR

Kommunfullmäktige -1,2 -1,3 -1,4 -1,3 -1,3 -1,3

Överförmyndarnämnd -1,5 -1,2 -1,3 -1,2 -1,2 -1,2

Kommunrevision -0,9 -0,8 -0,8 -0,9 -0,9 -0,9

Valnämnd 0 0 0 0 -0,2 -0,2

Kommunstyrelse -5,8 -5,7 -5,7 -5,7 -5,7 -5,7

Kommunstyrelseförvaltning -56,2 -57,9 -57,9 -64,4 -64,4 -64,4

Räddningsnämnd -7,8 -8,3 -8,3 -8,3 -8,3 -8,3

Bygg- och miljönämnd -3,9 -4,4 -4,4 -4,7 -4,7 -4,7

Bildningsnämnd -384,0 -393,3 -393,3 -386,4 -386,4 -386,4

Kultur- och fritidsnämnd -29,0 -29,2 -29,2 -29,0 -29,0 -29,0

Socialnämnd -239,4 -242,3 -242,3 -226,2 -226,2 -226,2

Kapitalkostnadsförändring ej i ram 0 0 0 -4,7 -8,3 -4,9

SUMMA FÖRVALTNINGAR -729,7 -744,4 -744,6 -732,8 -736,6 -733,2

Pensioner -3,8 -6,3 -3,3 -7,9 -15,8 -19,5

Finansförvaltning övrigt 16,8 0,7 4,3 6,6 7,8 8,5

Förfoganden 3,7 0,5 -20,4 -62,3 -85,3 -114,0

VERKSAMHETSNETTO -713,0 -749,5 -764,0 -796,4 -829,9 -858,2

Skatter och utjämning 738,3 764,4 772,5 820,8 844,3 866,8

Internbank -3,2 -2,0 -3,0 -3,5 -3,2 -2,6

Kapitalförvaltning 0,6 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4

Övriga finansiella poster -2,2 1,8 2,3 -2,3 -3,1 -4,1

Extraordinära poster -3,7 - -4,1 - - -

Återställning balanskrav - - - - - -

RESULTAT 16,8 15,1 4,2 19,0 8,5 2,3

Verksamhetsnettots andel av skatter 
och utjämning

96,6% 98,1% 98,9% 97,0% 98,3% 99,0%



Investeringsbudget
INVESTERINGAR SOM UTFÖRS AV ÅSTORPS KOMMUN

RÄKENSKAPER RÄKENSKAPERSID 18

Belopp i Mkr Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019

KOMMUNSTYRELSE

Markköp 2,5 2,5 2,5

Summa 2,5 2,5 2,5

TEKNISKA KONTORET - ANSLAGSFINANSIERAD

Armaturbyte, gatubelysning 0,4 0,4 0,5

Lekplatser 0,3 0,3 0,3

Fordonsförnyelse 0,5 0,5 1,8

Trafiksäkerhetsåtgärder 0,3 0,3 0,3

Komplettering cykelvägar 1,0 1,0 1,0

Naturlika planteringar, gallring 0,1 0,2 0,3

Asfaltering av grusvägar 0,3 0,3 0,3

Asfaltering 1,3 2,7 3,0

Hyllinge Torget, ombyggnad 0,8 0 0

Centrumutveckling 1,0 1,0 1,0

Grönstrukturplan, realisering 1,0 1,0 1,0

Summa 6,0 7,7 9,5

TEKNISKA KONTORET - AFFÄRSDRIVANDE

Dricksvattenproduktion 7,0 13,0 12,2

Avloppsrening 4,2 5,9 4,7

VA-ledningsnät 12,5 12,1 12,8

Utbyggnad centrum nordost 0 6,5 4,0

Kvidinge stationsområde 5,0 5,0 2,0

Kv. Backsippan 1,5 0 0

Björnekulla Ås 0 3,0 0

Utvidgning södra industriområdet 0 0 5,0

Avlopp Högalid, Maglaby, Mårtenstorp 19,0 1,9 0

Avlopp Sånna by 0 1,0 12,0

Avlopp V. Broby 0,2 8,0 0,1

Summa 49,4 56,4 52,8

TEKNISKA KONTORET - EXPLOATERING

Utbyggnad södra indrustriområdet 0 0 5,0

Kvidinge stationsområde 3,0 3,0 3,0

Björnekulla Ås 0 3,0 0

Kv. Backsippan 2,0 0 0

Exploatering Lejdgatan 1,5 0 0

Utbyggnad centrum nordost 0 5,0 5,0

Summa 6,5 11,0 13,0
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Belopp i Mkr Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING ÖVRIGT

Förnyelse bilpark (AME) 0,4 0,2 0,2

Utbyte diskmaskin för storkök (AME) 0,1 0 0

Ventilation (AME) 0,1 0 0,2

Byte av spis i tillagningskök (AME) 0 0,1 0

IT-investeringar (IT) 2,0 3,0 2,0

Utbyte PC (IT) 0,5 0 0,3

Utbyte PC (ADM) 1,0 0 0

Administrativa datorer 0,7 1,5 1,1

Utveckling kommunövergripande system 0 0,2 0,8

Inköpsmodul (ADM) 0 0,7 0

Ekonomisystem, affärssystem (ADM) 0 0 0,5

IT-kontor 0 0 0,1

SWE-fakturor kund 0 0 0,1

SWE-fakturor leverantör 0 0 0,1

Inventarier, kostenheten 0,2 0,2 0

Nya transportvagnar till äldreomsorgen, kostenheten 0 0 1,0

Grundinventarier, kostenheten 0 0 0,2

Inköp kantiner, kostenheten 0 0 0,1

Transportvagnar, kostenheten 0 0 0,6

Extra aggregat, kostenheten 0 0 1,2

Centrala utvecklingspengar i bl. a. system 4,0 4,0 3,0

Summa 9,0 9,9 11,5

RÄDDNINGSNÄMND 

Släck-/räddningsfordon 4,5 0 0

Styrkeledare-/FIP-bil 0,4 0 0

Administrationsfordon 0 0,2 0,2

Stationsfordon 0 0,3 0,5

Insatsledarfordon 0 0 0,9

Skyddshjälmar 0 0 0,1

Summa 4,9 0,5 1,7

BILDNINGSNÄMND

Inventarier KomVux 0,2 0,2 0,2

Kopiering, elevhälsan, kostenhet 0,5 0,9 0

Slöjd 0,2 0,1 0,2

Utemiljö 0,5 0,5 0,5

Inventarier musikskolan 0,1 0,1 0,1

Inventarier förskola och grundskola 2,1 2,1 2,2

Digitala hjälpmedel till kommunens elever samt personal 1,2 1,0 0

Inköp digitala hjälpmedel 1,3 0,6 2,4

Inventarier 0,3 0 0

Central administration 0 0 0,2

Mottagningskök 1,7 1,7 1,7

Summa 8,1 7,2 7,5

INVESTERINGSBUDGET, FORTSÄTTNING
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Belopp i Mkr Budget  
2017

Plan  
2018

Plan  
2019

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

Inventarier fritidsanläggningar 0,7 0,9 1,0

Utbyte ismaskin 0 1,3 0

Belysningsarmatur motionsslinga 0,2 0 0

Utbyte av gräsklippare 0,4 0,4 0

Kompletteringar kultur, bibliotek 0,4 0,3 0

Servicebil vaktmästare 0,2 0,2 0

Utbyte belysningsarmatur 0,1 0 0

Inventarier ny arrangemangshall 0 3,2 0

Inventarier bibliotek 0 0,1 0,3

Städmaskiner 0 0 0,1

Inventarier kulturhuset Björnen 0 0 0,1

Utbyte maskiner, grönyta 0 0 0,1

Summa 2,0 6,4 1,6

SOCIALNÄMND

Investeringsanslag möbler och inventarier 0,8 0,8 0,8

IT - maskin/programvara 0,4 0,4 0,4

Välfärdsteknologi och e-hälsa 1,0 1,0 1,0

Start nytt projekt särskilt boende 0 0,2 0

Renovering av Höken 0,2 0,2 0,1

Möbler, verksamhet kontor 0,2 0,1 0,1

Vitvaror, verksamhet 0,1 0 0

Datorer, ipad etc 0,1 0,1 0,1

Sängar, madrasser SäBo 0,3 0 0

Summa 3,1 2,8 2,5

Reducering 60% RTJ -3,0 -0,3 -1,0

SUMMA INVESTERINGAR SOM UTFÖRS AV ÅSTORPS 
KOMMUN

89,5 104,1 101,6

INVESTERINGSBUDGET, FORTSÄTTNING
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Belopp i Mkr Utfall  
2015

Prognos                    
2016-07-31

Budget 
2017

Plan  
2018

Plan  
2019

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Mark, byggn och tekn anläggningar 263,4 307,5 361,9 427,8 492,5

Maskiner och inventarier 59,0 62,7 66,8 70,0 67,6

Långfristiga fordringar dotterbolag 342,7 334,0 481,0 583,4 591,0

Övriga finansiella anläggningstillgångar 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4

Summa anläggningstillgångar 711,5 750,6 956,1 1 127,6 1 197,5

Bidrag till statlig infrastruktur 

Bidrag till statlig infrastruktur 14,8 14,1 13,4 12,7 12,0

Summa bidrag till statlig infrastruktur 14,8 14,1 13,4 12,7 12,0

Omsättningstillgångar

Förråd och exploateringsfastigheter 30,3 30,0 30,0 30,0 30,0

Kortfristiga fordringar 94,5 98,5 100,7 103,5 104,8

Kortfristiga placeringar 15,4 15,8 16,0 16,0 16,0

Kassa och bank 36,4 10,0 10,0 10,0 10,0

Summa omsättningstillgångar 176,6 154,3 156,7 159,5 160,8

SUMMA TILLGÅNGAR 902,9 919,0 1 126,2 1 299,8 1 370,3

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

Eget kapital 298,5 302,7 321,7 330,2 332,5

därav årets resultat 16,8 4,2 19,0 8,5 2,3

Avsättningar

Pensioner intjänade före 1998 126,4 120,3 116,7 113,5 112,1

Pensioner intjänade fr.o.m. 1998 4,5 4,9 5,3 5,2 5,2

Övriga avsättningar 3,2 7,1 0 0 0

Summa avsättningar 134,1 132,3 122,0 118,7 117,3

Skulder

Långfristiga skulder 304,5 305,1 494,8 658,9 726,5

varav långfristig upplåning 260,1 260,1 448,4 612,9 680,5

varav övriga långfristiga skulder 44,4 45,0 46,0 46,0 46,0

Kortfristiga skulder 165,8 178,9 187,7 192,0 194,0

Summa skulder 470,3 484,0 682,5 850,9 920,5

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 902,9 919,0 1 126,2 1 299,8 1 370,3

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelse inkl löneskatt 0 0 0 0 0

Soliditet

Soliditet inklusive pensionsförpliktelse 33,06% 32,94% 28,57% 25,43% 24,30%

Soliditet exklusive pensionsförpliktelse 47,07% 46,03% 38,94% 34,17% 32,50%

Balansbudget
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Finansieringsbudget
Belopp i Mkr Utfall  

2015
Prognos                    

2016-07-31
Budget 

2017
Plan  
2018

Plan  
2019

LÖPANDE VERKSAMHET

Årets resultat 16,8 4,2 19,0 8,5 2,3

Justering för avskrivningar 19,3 21,2 30,0 35,0 39,3

Justering för nedskrivningar 0 0,3 0,3 0,3 0,3

Justering för realisationsresultat -2,5 -3,2 0 0 0

Förändring pensionsskuld -4,0 -3,3 -3,9 -2,9 -1,7

Förändring övriga avsättningar 3,2 4,1 0 0 0

Övriga ej likviditetspåverkadande poster 0 0 0 0 0

Medel från verksamheten 32,8 23,3 45,4 40,9 40,2

Förändring rörelsekapital

Semesterlöneskuld -0,3 -0,9 1,4 1,3 1,4

Osäkra fordringar -0,4 0 0,1 0,1 0,1

Övrig rörelsekapitalförändring -5,6 0 0 0 0

Verksamhetsnetto 26,5 22,4 46,9 42,3 41,7

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar anslag -45,6 -31,8 -33,6 -36,7 -35,8

Investeringar VA-verksamhet 0 -33,9 -49,4 -56,4 -52,8

Investeringar exploatering 0 -3,3 -6,5 -11,0 -13,0

Försäljning anläggningstillgångar 2,5 2,4 0 0 0

Investering finansiella tillgångar 1,0 0 0 0 0

Försäljning finansiella tillgångar 0 0 0 0 0

Investeringsnetto -42,1 -66,6 -89,5 -104,1 -101,6

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upplåning Åstorps kommun 0 0 189,7 164,1 67,6

Amortering Åstorps kommun 0 0 0 0 0

Utlåning till BFAB-koncernen 0 0 -157,3 -115,3 -22,0

Amortering från BFAB-koncernen 8,7 8,7 10,2 13,0 14,3

Förändring övriga långfristiga tillgångar och skulder 14,7 9,3 0 0 0

Finansieringsnetto 23,4 18,0 42,6 61,8 59,9

FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL 7,8 -26,2 0,0 0,0 0,0
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Redovisning av VA-verksamheten
VA-verksamheten är självfinansierad via avgifter och regleras 
av lagen om allmänna vattentjänster, detta innebär att en 
särredovisning ska upprättas för VA-verksamheten. Inför 
framtiden utreds frågan att bygga ett nytt reningsverk, hantera 
vattenförsörjningen i kommunen samt utbyggnad av VA 
till landsbygden. Detta är projekt som är förknippade med 
större kostnader vilket kan innebära ökade avskrivnings- och 
kapitalkostnader på sikt.

Interna poster

Nedan är en sammanställning av de interna kostnader VA-
kollektivet har via kommunen. Koncessionsavgiften avser ersättning 
till gatuverksamheten för nyttjande av kommunens mark och 
ledningsnät. Posten kravverksamhet och inkasso baseras på bedömd 
tidsåtgång enligt schablon. Portokostnaden består av andelen 
utskickade fakturor och övrigt består främst av personalkostnader 
för administration.

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 
delägande kommuners VA-anläggningar. Avseende VA-anläggningar 
kvarstår dessa i kommunens ägo. Beträffande driftbudgeten 
innehar NSVA merparten av dessa kostnader (ca 22-23 Mkr). Totalt 
aktiekapital för NSVA uppgår till 6 Mkr.

VA - VATTEN OCH AVLOPP
NSVA - NORDVÄSTRA 
SKÅNES VATTEN OCH 

AVLOPP AB

Belopp i Mkr Budgetförslag

RESULTATBUDGET
Budget

2017
Plan
2018

Plan
2019

Brukningsavgifter 28,9 29,8 30,0

Anläggningsavgifter 0 0 0

Periodisering årets anläggningsavgifter 0 0 0

Periodisering tidigare års 
anläggningsavgifter

0,4 0,6 0,7

Övriga intäkter 1,0 1,0 1,0

Summa externa intäkter 30,3 31,4 31,7

Interna intäkter 0 0 0

Verksamhetens intäkter 30,3 31,4 31,7

Externa kostnader -0,6 -0,6 -0,6

Externa kostnader NSVA -21,9 -23 -23,3

Interna kostnader -1,4 -1,4 -1,4

Avskrivningar -3,9 -3,9 -3,9

Verksamhetens kostnader -27,8 -28,9 -29,2

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 2,5 2,5 2,5

Finansiella intäkter 0 0 0

Finansiella kostnader -2,5 -2,5 -2,5

Budgeterat årsresultat 0,0 0,0 0,0

Återföring av tidigare års överskott 0,0 0,0 0,0

Internt budgeterade kostnader (tkr) 2017 2018 2019

Koncessionsavgift gata -1 000 -1 000 -1 000

Future -40 -40 -40

Krav- och inkassoverksamhet -109 -109 -109

Porto -61 -61 -61

Avgifter autogiro -10 -10 -10

Övrigt -185 -185 -185

Summa interna kostnader -1 405 -1 405 -1 405

”Toavettikett” borde vara en självklarhet, ändå får 
vi ta hand om en mängd olika saker som ställer till 
det i ledningarna, pumparna och reningsprocessen. 
Mycket av det som felaktigt spolas ner i toan är skräp, 
kemikalier och läkemedel. Det enda som ska ner i 
toan är det som kommer från kroppen och toapap-
per. Annat som slängs i toan kan orsaka stopp eller 
försvåra reningen av vattnet.
Foto: Timo Julku
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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.

Ekonomisk redogörelse

Belopp i Mkr Utfall  
2015

Prognos 
2016

Budget 
2017

Plan  
2018

Plan  
2019

RESULTATBUDGET

Summa intäkter 74,2 73,5 74,5 74,5 74,5

Summa kostnader -63,9 -63,9 -64,5 -64,5 -64,5

varav personalkostnader -8,1 -8,3 -8,4 -8,4 -8,4

Finansnetto -2,8 -3,6 -6,5 -6,5 -6,5

Resultat efter finansiella poster 7,5 6,0 3,5 3,5 3,5

Framtid
Inriktningar BFAB 2017
Projektering och upphandling kring om- och tillbyggnad Haganässkolan, samt skapande av arrangemangshall. 
Likaledes fortsatt investering gällande automatisering av värme och ventilation för att nedbringa energikostnader 
som med tanke på kostnadsutveckling och förbrukning kan komma att tynga resultatbudgeten. Fortsatt utbyte till 
alternativa och mera miljövänliga energikällor. Bolagets inriktning för att värna miljön avspeglar sig också i att vi 
numera jobbar med miljödeklarerad el samt 100 % biogas för de få anläggningar som numera värms med gas.

Investeringar BFAB 2017
Investeringar i form av påbörjad om- och tillbyggnad av Haganässkolan samt byggnation av arrangemangshall 
vilket troligen kommer påbörjas först under slutet av 2017 och beräknas vara avslutade under hösten 2019. 
Intresse finns från Socialförvaltningen om byggnation av nytt LSS-boende, blir byggnationen aktuell kommer 
BFAB försöka genomföra denna via SABO:s koncept Kombo Mini. Planer finns också från förvaltningshåll för en 
ombyggnad av kommunhuset. Tidsaspekten och utformningen av detta projekt är dock för närvarande oklar.

I övrigt finns inga större beställda, begärda eller planerade om- och tillbyggnader för lokaler eller 
anläggningar ägda av BFAB.
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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.

Ekonomisk redogörelse

Belopp i Mkr Utfall  
2015

Prognos 
2016

Budget 
2017

Plan  
2018

Plan  
2019

RESULTATBUDGET

Summa intäkter 31,0 30,6 31,1 31,1 31,1

Summa kostnader -30 -27,8 -26,9 -26,9 -26,9

varav personalkostnader -3,0 -3,0 -3,1 -3,1 -3,1

Finansnetto -0,5 -1,0 -2,3 -2,3 -2,3

Resultat efter finansiella poster 0,5 1,8 1,9 1,9 1,9

Framtid
Inriktningar KvB 2017
Tillskapande av fler bostäder varpå arbete initialt inriktas på nybyggnation av åtta lägenheter i Kvidinge 
samt fem lägenheter i fd. fritidsgården i Hyllinge. Projektet med planering av ett trygghetsboende 
i kvarteret Backsippan påbörjas runt årsskiftet 2016/2017 och beräknas kunna påbörjas under 
2017. Arbetet med projektet Björnekulla Ås kommer fortlöpa parallellt med detaljplaneprocessen. 
Fortsatt investering gällande automatisering av värme och ventilation samt alternativa energikällor 
för en kostnadseffektivare drift. Ökad aktivitet för att nedbringa energikostnader som med tanke på 
kostnadsutveckling och förbrukning kan komma att tynga resultatbudgeten.

Investeringar KvB 2017
Byggnation av åtta lägenheter i Kvidinge samt omvandling av Hyllinge fd. fritidsgård till fem lägenheter 
är de projekt som beräknas kunna färdigställas under 2017. Vidare kommer mindre investeringar bli 
aktuella för trygghetsboende i kvarteret Backsippan då projektet beräknas kunna påbörjas runt årsskiftet 
2017/2018.
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Björnekulla IT AB

Vision
Björnekulla IT AB kan ses som Åstorps kommuns verktyg för att 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 likställighetsprinciper främja tillhandahållandet av bredband i kommunen.

Ekonomisk redogörelse

Belopp i Mkr Utfall  
2015

Prognos 
2016

Budget 
2017

Plan  
2018

Plan  
2019

RESULTATBUDGET

Summa intäkter 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4

Summa kostnader -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3

varav personalkostnader 0 0 0 0 0

Finansnetto 0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Resultat efter finansiella poster 0 0 0 0 0

Framtid
Inriktningar BITAB 2017
Fortsatt starkt samarbete med Bjärekraft avseende utbyggnad av fiber till villaområden inom 
Åstorps kommun. 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. Samtidigt har förändrade kostnader för annan strukturell 
drift och personella resurser säkerställts i budgeten.
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Björnekulla Utvecklings AB

Vision
Utvecklingsbolaget ska erbjuda tillträde till nätverk och öppna nya affärsmöjligheter för 
privata intressenter att utveckla nya projekt inom Åstorps kommun.

Verksamhetsbeskrivning / ändamål enligt gällande bolagsordning / ägardirektiv
Ändamålet med bolagets verksamhet är att på olika sätt skapa förutsättningar för entrepre-
nörer, finansiärer och andra intressenter att driva konkreta projekt i egen regi som i förläng-
ningen är till gagn för Åstorps kommun och dess invånare.

Ekonomisk redogörelse

Belopp i Mkr Utfall  
2015

Prognos 
2016

Budget 
2017

Plan  
2018

Plan  
2019

RESULTATBUDGET

Summa intäkter 0 0 0 0 0

Summa kostnader 0 0 0 0 0

varav personalkostnader 0 0 0 0 0

Finansnetto 0 0 0 0 0

Resultat efter finansiella poster 0 0 0 0 0

Beroende på framtida kommunala beslut kan bolaget komma att inneha både 
investeringsutgifter och driftskostnader 2018-2019.

Framtid
Inriktningar BUTAB 2017 
Initialt verksamhetsmål för bolaget är att medverka för att skapa förutsättningar för 
entreprenörer och finansiärer att etablera verksamhet som gynnar kommuninvånarna och 
kommunens utveckling. Specifikt kommer detta innebära fortsatt fördjupat samarbete 
med Skanska och Sveriges Olympiska kommitté gällande skapande av rekreation- och 
sportområde på före detta Makadamområdet i Åstorp.
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Kommunfullmäktige
Uppdragsbeskrivning
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 av nämnder och styrelser beslutas av kommunfullmäktige i början av 
mandatperioden. I Åstorps kommun finns det 31 platser i kommunfullmäktige. Dessa mandat 
fördelar sig under mandatperioden 2014-2018 på följande sätt:

Socialdemokraterna 14

Sverigedemokraterna   7

Moderaterna   5

Centerpartiet  2

Folkpartiet liberalerna  1

Kristdemokraterna  1

Miljöpartiet 1

Kommunfullmäktiges möten hålls i huvudsak i kulturhuset Björnen och för 2016 planeras det 
att hållas 11 möten, i regel sista måndagen i varje månad klockan 18.30, förutom juli som är 
sammanträdesfri.

Till fullmäktige är kommunens revision, valberedning, demokratiberedning, överförmyndarnämnd 
och presidium kopplat.

Ekonomisk redogörelse

Belopp i Mkr Utfall  
2015

Årsbudget 
2016

Budget 
2017

Budget 
2018

Budget 
2019

RESULTATBUDGET

Summa intäkter 0 0 0 0 0

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

varav personalkostnader -0,8 -0,8 -0,9 -0,9 -0,9

Summa Nettokostnader -1,2 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3

INVESTERINGSBUDGET

Investeringsinkomst 0 0 0 0 0

Investeringsutgift 0 0 0 0 0

Nettoinvestering 0 0 0 0 0

Presidium består av funktioner 
som har en ordförandepost,  

inklusive vice-poster. 
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Överförmyndarnämnden
Omvärldsanalys - nuläge
Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet vars främsta och enda uppdrag 
är att utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Som ett led i 
detta skall nämnden särskilt se till att den enskildes tillgångar, i skälig omfattning, används 
för huvudmannens eller den underåriges nytta. Tillgångarna skall i övrigt vara placerade så 
att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd så att de ger skälig avkastning. Som ett led i sin 
tillsynsverksamhet skall överförmyndarnämnden motverka att den enskilde huvudmannen 
lider ekonomiska förluster eller rättsförluster.

Enligt 19 kap. 3 § föräldrabalken bedrivs överförmyndarnämndens huvudsakliga tillsyns-
verksamhet genom att särskilt granska förteckningar, årsräkningar, sluträkningar samt andra 
handlingar och uppgifter angående förvaltningen som har lämnats.

Överförmyndarnämndens tillsynsverksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagstift-
ning. I huvudsak sker detta genom rättstillämpning av föräldrabalken, förmynderskaps-
förordningen samt lagen om god man för ensamkommande barn. Nämnden är i övrigt 
skyldigt, enligt § 7 nämndreglementet, att bedriva verksamheten i enlighet med de mål och 
riktlinjer som däri anges. Det ankommer på nämnden att regelmässigt till kommunfullmäk-
tige rapportera hur verksamheten har utvecklats och hur den ekonomiska ställningen är 
under budgetåret.

Förändringar under budgetår och planår
Enligt 19 kap. 1 § föräldrabalken uppställer lagstiftaren ett krav på att varje kommun skall 
ha en överförmyndare. Med stöd av 19 kap. 2 § föräldrabalken kan en kommun välja att 
organisera överförmyndarverksamheten, som annars bedrivs av en förtroendevald överför-
myndare, genom en överförmyndarnämnd.

Åstorps kommun har valt att organisera överförmyndarverksamheten med hjälp av en 
överförmyndarnämnd enligt Kommunfullmäktiges beslut 2014-05-26, § 63.

Med stöd av 6 kap. 32 § kommunallagen har kommunfullmäktige utfärdat ett reglemente 
(KF 2014-11-17 § 197, dnr 2014/292) som innehåller närmare föreskrifter om nämndens 
verksamhet och arbetsformer.

Enligt § 9 nämndreglementet består nämnden av tre ledamöter och tre ersättare. Förutom 
ordförande skall nämnden ha minst en vice ordförande. För att fullgöra sina skyldigheter 
biträds nämnden, enligt § 5 nämndreglementet, av handläggande tjänstemän som utför 
nämndens uppgifter och skyldigheter enligt delegation (se härom 19 kap. 14 § föräldrabal-
ken samt § 23 nämndreglementet).

Nämndsförslag

Fokusområde Kommunfullmäktiges mål Nämndsmål

Fler i arbete och fler 
företag

Så många som möjligt av 
kommunens vuxna invå-
nare ska försörja sig genom 
arbete

Överförmyndarnämnden verkar för att personer med god man/förvaltare skall bli 
självständiga individer som klarar sig själva utan att denne behöver hjälp av en god 
man/förvaltare.

Att uppmuntra och bilda en kultur bland kommunens ställföreträdare att aktivt 
hjälpa huvudmännen till ett självständigt liv där denne klarar sig på egen hand.

Utveckla attraktivt 
boende

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

Utbildning skall genomföras för blivande och nuvarande ställföreträdare under år 
2017.

Handläggningen skall vara säkrad genom att det finns fastställda rutiner.

Handläggningstiden skall präglas av skyndsamhet.

Samtliga årsräkningar skall vara granskade senast den 1 oktober.
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Belopp i Mkr Utfall  
2015

Årsbudget 
2016

Budget 
2017

Budget 
2018

Budget 
2019

RESULTATBUDGET

Summa intäkter 0,5 0 0 0 0

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

varav personalkostnader -1,9 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1

Summa Nettokostnader -1,5 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2

INVESTERINGSBUDGET

Investeringsinkomst 0 0 0 0 0

Investeringsutgift 0 0 0 0 0

Nettoinvestering 0 0 0 0 0

Ekonomisk redogörelse

Möjliga samarbetsprojekt
Kommunfullmäktige har i § 3 nämndreglementet angivet specifika nämnduppgifter. Flera av de 
punkter som däri anges kräver närmare precisering varför följande riktlinjer meddelas:

• Följa upp, utvärdera och säkra verksamhetens kvalitet 
Riktlinje: upprättande av skriftliga handläggningsrutiner.

• Med uppmärksamhet följa den allmänna utvecklingen och verka för att god miljö och goda 
livsbetingelser främjas i kommunen 
Riktlinje: samverkan med andra nämnder och förvaltningar som berör 
överförmyndarverksamheten utan att sekretessen bryts.

• Svara för information till allmänheten 
Riktlinje: ta fram och tillhandahålla lättförståelig information om överförmyndarverksamheten.

• Externa kontakter 
Riktlinje: kontakter krävs med banker och andra externa organisationer kring enskilda 
individers behov, detta utan att sekretessen bryts.
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Valnämnden
Uppdragsbeskrivning
Valnämndens uppdrag är att genomföra allmänna val till riksdag, regionfullmäktige, 
kommunfullmäktige och EU-parlamentet samt genomföra folkomröstningar som beslutas av 
riksdagen eller kommunen.

Ekonomisk redogörelse

Belopp i Mkr Utfall  
2015

Årsbudget 
2016

Budget 
2017

Budget 
2018

Budget 
2019

RESULTATBUDGET

Summa intäkter 0 0 0 0 0

Summa kostnader 0 0 0 -0,2 -0,2

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

Summa Nettokostnader 0 0 0 -0,2 -0,2

INVESTERINGSBUDGET

Investeringsinkomst 0 0 0 0 0

Investeringsutgift 0 0 0 0 0

Nettoinvestering 0 0 0 0 0

Valnämndens budgetram för 2017 uppgår till 18 tkr. För år 2018-2019 uppgår budgetramen till 150 tkr.



VERKSAMHETERSID32

Kommunrevisionen
Uppdragsbeskrivning
Kommunfullmäktige fastställer revisionens reglemente. Revisionen fastställer vilka granskningar 
som ska genomföras inklusive lekmannagranskningarna av kommunens  bolag.
Revisionen ska årligen granska delårsbokslutet och årsbokslutet, därutöver genomförs ett antal 
förvaltningsgranskningar av nämnderna. Dessutom granskas via lekmannarevisorn kommunens 
bolag. I externa bolag, där kommunen är delägare, medverkar lekmannarevisorn i granskningar 
via en kommungemensam revisionsgrupp. På samma sätt medverkar lekmannarevisorn för 
organisationerna FINSAM och Medelpunkten när dessa granskas tillsammans med andra berörda 
kommunrevisorer.

Ekonomisk redogörelse

Belopp i Mkr Utfall  
2015

Årsbudget 
2016

Budget 
2017

Budget 
2018

Budget 
2019

RESULTATBUDGET

Summa intäkter 0 0 0 0 0

Summa kostnader -0,9 -0,8 -0,9 -0,9 -0,9

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

Summa Nettokostnader -0,9 -0,8 -0,9 -0,9 -0,9

INVESTERINGSBUDGET

Investeringsinkomst 0 0 0 0 0

Investeringsutgift 0 0 0 0 0

Nettoinvestering 0 0 0 0 0
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Kommunstyrelsen
Uppdragsbeskrivning
Kommunstyrelsen är kommunkoncernens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar 
för hela kommunkoncernens utveckling av ekonomi och verksamhet. Kommunstyrelsen 
leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunkoncernens ekonomi och 
verksamheter. Kommunstyrelsen är även kommunkoncernens övergripande beredande 
ekonomiska organ. Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens övergripande 
budgetberedning och bland annat bevaka att nämnder och utskott upprättar förslag till drift-, 
exploaterings- och investeringsbudget samt planer för sina verksamheter utifrån upprättade 
anvisningar.

Ekonomisk redogörelse

Belopp i Mkr Utfall  
2015

Årsbudget 
2016

Budget 
2017

Budget 
2018

Budget 
2019

RESULTATBUDGET

Summa intäkter 0 0 0 0 0

Summa kostnader -13,6 -5,7 -5,7 -5,7 -5,7

varav personalkostnader -1,6 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8

Summa Nettokostnader -13,6 -5,7 -5,7 -5,7 -5,7

INVESTERINGSBUDGET

Investeringsinkomst 0 0 0 0 0

Investeringsutgift -1,1 -5,9 -2,5 -2,5 -2,5

Nettoinvestering -1,1 -5,9 -2,5 -2,5 -2,5
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Kommunstyrelseförvaltningen
Omvärldsanalys 
- nuläge
Åstorp är med sina drygt 15 000 
invånare och sitt geografiska läge ur 
ett omvärldsperspektiv en intres-
sant kommun ur många aspekter.
Det finns stor möjlighet för 
företag att etablera sig på attraktiv 
industrimark i anslutning till såväl 
vägnät som järnväg. Kommunen 
kan också tillhandahålla byggklar 
mark för etablering av bostäder för 
villor och flerfamiljshus, och därtill 
erbjuda ett naturnära utbud av 
rekreation.

Under 2015 kom den stora 
inströmningen av asylsökande till 
Sverige även att påverka kommu-
nens verksamhet. Flera nyanlända 
sökte sig till kommunen oavsett an-
visning från Arbetsförmedlingen. 
Då kommunen har en fortsatt brist 
på tillgängliga lägenheter riskeras 
trångboddhet.

Även om Åstorp inte var en 
ankomstkommun, så blev trycket 
beträffande mottagandet av ensam-
kommande barn stort. Möjlighe-
terna att skaffa fram boende till 
barnen, gode män samt skolplatser 
sattes på sin spets. Alla förvaltning-
ar fick arbeta hårt för att kunna 
lösa sin vardag. Inom samhälls-
byggnadsenheten, som tillhörde 
kommunstyrelseförvaltningen, 
kom detta att särskilt märkas i 
bygglovsansökningar. Ansök-
ningar både för nybyggnation, men 
också för förändrad verksamhet av 
befintliga lokaler, tog lång tid att få 
beslut om. Flera av byggloven blev 
också överklagade och detta i sin 
tur fördröjde byggstart.

Arbetsmarknaden i Åstorps 
kommun har haft en lite bättre 
utveckling av arbetslösheten (öp-
pet arbetslösa och arbetssökande 
i program med aktivitetsstöd) 

under 2015 än såväl region Skåne 
som riket i helhet. Trots detta har 
kommunen ett fortsatt besvärligt 
arbetsmarknadsläge med en högre 
andel arbetslösa jämförelsevis. 
Detta beror på att antalet personer i 
arbetskraften växer snabbt och till-
växten i sysselsättningen inte varit 
tillräckligt hög för att kunna pressa 
tillbaka arbetslösheten. Efterfrågan 
på arbetskraft bedöms emellertid 
öka ytterligare under 2016.

Kommunens övergripande upp-
drag kan till stora delar samman-
fattas i att ge god service med hög 
kvalitet och rättssäkerhet till sina 
medborgare. Som ett led i detta har 
digitaliseringen av kommunens 
verksamhet hamnat under lupp. 
En del av ökad service har varit att 
införa e-faktura till privatpersoner. 
Arbetet med digitalisering är ett 
strategiskt beslut att få Åstorp att 
bli en attraktiv kommun för både 
invånare och medarbetare. Även 
arbetet med värdegrunderna måste 
fortsätta i oförminskad styrka.

Åstorp, som flera andra kom-
muner, har höga ohälsotal. Under 
2015 genomfördes en medarbe-
tarenkät för att få ett underlag för 
det fortsatta arbetet med att sänka 
dessa tal. Kommunen vill vara 
en attraktiv arbetsgivare och den 
bästa referensen för det är nöjda 
medarbetare.

Administrativa enheten
Administrativa enhetens upp-
drag innebär att ge service inom 
de kommunala nämnderna och 
förvaltningar, åt allmänheten samt 
andra myndigheter. Till enheten 
hör även Medborgarkontoret, 
budget- och skuldrådgivning, 
hushållsekonomisk rådgivning, 
kontorsvaktmästeri samt handlägg-
ning inom överförmyndarnämn-
dens verksamhet.

Under 2017-2018 kommer 
verksamheten fortsätta inriktingen 
på att säkra post- och ärendehan-
teringsrutinerna. Vidare måste 
hanteringen av beslutsunderlag till 
nämnder och styrelsen digitaliseras 
främst ur ett miljöperspektiv.

Inom de kommunala för-
valtningarna ska arbetet med att 
utbilda och sprida kunskap om 
lagkraven utifrån offentlighetsprin-
cipen och övrig lagstiftning som 
rör den kommunala verksamheten 
fortgå.

Som ett led i att anpassa mot-
tagningen av besökare till dagens 
förutsättningar och samhällsbild 
kommer det att utredas om Med-
borgarkontorets verksamhet kan 
anpassas till en kundtjänst.

Arbetsmarknadsenheten
Arbetsmarknadsenheten är för sin 
verksamhet beroende av externa 
intäkter som motsvarar ca 45 % 
av omsättningen. I samband med 
att budgetpropositionen för 2016 
presenterades visade det sig att de 
arbetsmarknadspolitiska insatserna 
för budgetåret 2016 kommer att 
minska intäkterna inom sysselsätt-
ningsfasen. Denna minskning av 
de externa intäkterna för sysselsätt-
ningsfasen kommer även att gälla 
för 2017. Pilotprojektet ”Effektut-
värdering av rehabiliteringsinsatser 
för unga med aktivitetsersättning” 
som är en överenskommelse med 
Försäkringskassan kommer att av-
slutas i december 2016 vilket gör att 
inför 2017 kommer intäkterna från 
den överenskommelsen inte längre 
verksamheten tillgodo (motsvarar 
ca 270 tkr.).

Den del av verksamheten som 
vänder sig till socialförvaltningen 
kommer att fortsätta som tidigare.
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Ekonomienheten
Ekonomienheten kommer att 
kontinuerligt utveckla och förenkla 
de verksamhetssystem och proces-
ser som ekonomienheten ansvarar 
för, så att kommuninvånaren samt 
verksamheten kan få hög service och 
tillgänglighet. Det innebär också att 
enheten måste uppdatera och utveckla 
ekonomihandboken.

Implementering av elektronisk 
fakturahantering samt bokförings-
orderportalen har varit effektiv och 
utvecklingen kommer att fortsätta. 
Primärt kommer fokus att vara på 
utvecklingen av serviceutbudet samt 
sätt att effektivisera ekonomiadminis-
trationen.

En översyn av ekonomifunktio-
nen för hela kommunen bör göras 
under året för att kunna kvalitetssäkra 
verksamheten.

Under 2015 gjordes en genomlys-
ning av hur inköp och upphandling 
fungerar i kommunen. Denna genom-
lysning kommer att resultera i en ny 
inköpspolicy samt nya riktlinjer. För 
att säkerställa att såväl policy som rikt-
linjer kan följas måste implementering 
av inköpsmodul göras under året.

HR-enheten
För att Åstorps kommun även fortsätt-
ningsvis ska vara en attraktiv arbets-
givare krävs det ett fortsatt strategiskt 
arbete för att attrahera, rekrytera, 
utveckla, behålla samt vid behov även 
kunna avveckla medarbetare.

Basen är att ta fram en hållbar 
kompetensförsörjningsstrategi för 
att kunna säkerställa kompetensför-
sörjningen utifrån ett HR-perspektiv. 
Därtill krävs ett antal åtgärder. Främst 
måste utvecklingen av systemstöd 
fortsätta.

Utveckling av kommunens hälso-
främjande och förebyggande hälso-/
friskvårdsarbete måste fortsätta. För 
detta kommer det att krävas att arbets-
givaren kan identifiera och erbjuda 

olika typer av hälsofrämjande och 
förebyggande insatser som stimulerar 
till förbättrad hälsa och livsstil. För 
att också kunna nå vårt mål som en 
attraktiv arbetsgivare måste vi utreda 
möjligheten till att erbjuda fler och 
bättre förmåner.

I tider när omvärlden förändras i 
den takt som sker i dag har cheferna 
en utmanande uppgift. Kommunen 
som arbetsgivare måste ge che-
ferna förutsättningar att stärka sitt 
ledarskap. Detta kan göras genom att 
utarbeta och tillhandahålla stöd och 
verktyg samt ge kommunens chefer 
kontinuerlig kompetensutveckling.

IT-enheten
Enheten har en samordnande roll i 
kommunen för att övriga verksam-
heter ska kunna utföra en del av 
sina arbetsuppgifter. Antalet datorer 
fortsätter att öka samtidigt som kravet 
på driftsäkerhet ökar. Digitaliseringen 
i allmänhet når fler och fler områ-
den och kommunen måste vara i 
framkant.

Kostenheten
Enheten ansvar för det mesta av 
mathållningen till skola och omsorg 
i kommunen. Stora förändringar i 
dessa verksamhetsområden påverkar 
enheten på olika sätt. En god dialog 
krävs för att både kunna planera och 
erbjuda hög service. Under 2017 kom-
mer ett nytt avtal för transporter av 
varm mat att förhandlas.

Inköp av livsmedel är en viktigt 
och avgörande del utifrån vilken kva-
litet kostenheten kan leverera. Så långt 
det är möjligt är maten ekologisk, när- 
eller lokalproducerad. Kostenheten 
arbetar på tanken att se över möjlighe-
terna att leverera mer vegetarisk mat, 
primärt till skolorna.

Tekniska kontoret
Tekniska kontorets verksamhet är 
främst baserad på intäktsfinansiering, 
men för att i framtiden kunna hantera 
naturhändelser som inte är förutsäg-
bara bör resurser avsättas.

Arbetet med Centrum 2.0 kommer 
att fortsätta som en del i att göra Ås-
torp till en attraktiv boendekommun.

Turism och Näringsliv
Näringsliv kommer fortlöpande att 
arbeta enligt Näringslivsprogrammet, 
antaget i Kommunfullmäktige 2015-
01-26, med inriktning på kommunens 
fokusområden.

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

Kommunikation
Kommunens marknadsföring måste 
bli mer offensiv. Det finns flera olika 
kanaler att använda utifrån den digi-
talisering som erbjuds idag. Kom-
munikationsstrategin bör ses över. 
Kommunikation är lika lätt som det 
är svårt och för att få den enhetlig och 
kvalitetssäkrad, skall formerna för en 
ny kommunikationsverksamhet ut-
redas. I nuläget hanteras information 
och kommunikation för kommunens 
räkning på respektive förvaltning. 
Kommunen ska framstå som en 
myndighet i kommunikationssam-
manhang.

Behovet av att förbättra och göra 
kommunikationsarbetet ännu mer 
professionellt är stort, avseende till 
exempel ”klarspråksinformation”, och 
digitala informationsskyltar för en 
enhetlig och attraktiv kommunikation 
för vår kommun.
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Nämndsförslag
Fokusområde Kommunfullmäktiges mål Nämndsmål

Fler i arbete 
och fler företag

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

Fler av kommunens vuxna mellan 20-64 år ska förvärvsarbeta

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

Myndighetsutövning och service mot företagen ska 
förbättras

En hälsosam livsstil

God service gentemot företag

Turistomsättningen i kommunen ska öka God service gentemot företag

Myndighetsutövning och service mot företagen ska 
förbättras

Myndighetsutövningen gentemot företag skall vara under ständigt 
förbättringsarbete. Kommunens servicegrad mäts genom INSIKT 
som genomförs av SKL

Utveckla att-
raktivt boende

Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun Ökad service gentemot kommuninvånare och företag genom 
fortsatt utveckling av elektroniska lösningar

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

Kommuninvånarna ska få ett korrekt bemötande och en rätts-
säker handläggning

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

Kommuninvånarna ska få ett korrekt bemötande och en rätts-
säker handläggning

Kommunens invånare ska känna sig trygga i samhället
Kommuninvånarna ska få ett korrekt bemötande och en rätts-
säker handläggning

Ökad trygghet på allmänna platser

Förbättra 
framtiden för 
barn, unga och 
äldre

Elever i årskurs 9 ska vara behöriga till nationella  
gymnasieprogram God service och omsorg gentemot kommuninvånarna

Service och omsorg av äldre ska vara av hög kvalitet God service och omsorg gentemot kommuninvånarna

Fler väljer 
kommunen 
som arbetsgi-
vare

Ledare i Åstorps kommun ska ha god ledarkompetens Stärka kommunens arbetsgivarvarumärke

Fler ska ges möjlighet till heltid eller önskad tjänstgörings-
grad Heltid som norm

Medarbetarna ska trivas och utvecklas i Åstorps kommun Utveckla ett hållbart arbetsliv

Medarbetarnas trivsel ska öka genom ett gott samarbete 
och god kommunikation Kommunen som en arbetsplats (koncern)

Under åren 2002-2014 ökade befolkningen i kommunen med 
1 911 personer. Av dessa hade 63 svensk bakgrund och 1 848 
personer utländsk bakgrund.

Antalet pensionärer förväntas öka från 2 782 personer år 
2015 till 3 000 år 2022.

Under 2017 förväntas inflyttningen till kommunen fortsätta. 
Detta gäller såväl personer med svensk bakgrund som utländsk. 
Samtidigt har kommunen ett mycket lågt bostadsbyggande, i 
förhållande till den inflyttning som skett de senaste fem åren. 
Utmaningen ligger i att bereda boende för de som enligt lag 
(2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bo-
sättning. Lagen är tvingande för kommunerna och fördelningen 
av de nyanlända är reglerad i förordning.

För att kunna möta fokusområde ”Utveckla attraktivt 
boende” så måste kommunen attrahera företag som är beredda 
att bygga flerfamiljshus. Även tomtmark för enfamiljshus måste 
beredas i en takt som motsvarar inflyttningen.

Kommunen har en högre andel arbetslösa än riket som 
helhet, samtidigt som marknadens efterfrågan av arbetskraft 
ökar. Efterfrågan motsvarar dock inte den kompetens som finns 
i kommunen. Åtgärder för att göra den arbetslöse attraktiv bör 
intensifieras.

Förslaget om ersättning för ensamkommande barn kan 
komma att påverka kommunens ekonomi negativt. Omställning 
har påbörjats, men kommer att innebära ett stort arbete under 
2017.



Möjliga samarbetsprojekt
Genom den ökade samverkan med 6K (Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga) samt Familjen 
Helsingborg kommer olika projekt att ta form. Den beslutade verksamhetsplanen 2016-20 för Familjen 
Helsingborg innebär också mycket samverkan mellan kommunerna för att få en större resursoptimering. 
Möjligheterna att söka projektmedel från olika fonder eller andra utlysningar bör utredas mer.
Även ett utökat samarbete kan ske med Activa, Arbetsförmedlingen och Söderåsens samordningsförbund 
i olika former av projekt för till exempel tekniska kontoret eller andra verksamhetsområden.

Förändring taxor och avgifter
Oförändrade taxor och avgifter.

Ekonomisk redogörelse

Belopp i Mkr Utfall  
2015

Årsbudget 
2016

Budget 
2017

Budget 
2018

Budget 
2019

RESULTATBUDGET

Summa intäkter 51 62,3 63,8 63,8 63,8

Summa kostnader -107,2 -120,2 -128,2 -128,2 -128,2

varav personalkostnader -42,3 -50,6 -52,6 -52,6 -52,6

Summa Nettokostnader -56,2 -57,9 -64,4 -64,4 -64,4

INVESTERINGSBUDGET

Investeringsinkomst 0 0 0 0 0

Investeringsutgift -33,8 -60,0 -70,8 -85,0 -86,8

Nettoinvestering -33,8 -60,0 -70,8 -85,0 -86,8
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Omvärldsanalys - nuläge
Bygg- och miljönämndens positiva resultat kan främst förklaras 
med vakanta tjänster vilket lett till lägre personalkostnader. 
Under hela året har posten som stadsarkitekt/förvaltningschef 
varit vakant. Dessutom har ett par andra olika tjänster varit 
vakanta under delar av 2015 men samtliga av dessa är åter 
tillsatta.

Övriga kostnader har varit högre då tjänsteköp har gjorts 
av enhetschef och, under en period, av byggnadsinspektör. 
Dessutom har kostnaderna för MBK-verksamheten varit högre 
då fler konsulttimmar köpts i samband med implementeringen 
av ett nytt kartsystem.

I dagsläget 2016 är tjänsten som nämndssekreterare under 
tillsättande så nämndsarbetet utförs i vissa delar av bygglovsas-
sistenten. Tjänsten beräknas tillsättas under hösten/årsskiftet 
2016/17.

Miljökontoret
För att miljökontoret ska kunna bedriva en aktiv miljötillsyn 
inom samtliga tillsynsområden och arbeta förebyggande med 
naturvårds- och miljöfrågor behövs ytterligare ca 1 000 timmar 
till miljökontoret. Detta motsvarar en heltidstjänst. Miljökon-
toret ser ett ökat behov av att arbeta med förorenad mark på 
grund av ökad bebyggelse och enskilda avlopp på landsbygden.
Till följd av att miljökontoret inte har tillräckligt med resurser 
till myndighetsutövning, är intervallerna relativt långa mellan 
tillsynerna. Strategiskt miljöarbete samt utveckling av natur-
vårdsområden är idag bortprioriterat.

Byggkontoret
Byggkontoret har haft en tillfällig extra resurs som under tre 
månader jobbat med att utveckla och digitalisera arkivet. Bygg-
kontoret har under sensommaren genomgått arbetet med att 
införa LEAN-metodiken i sina arbetsprocesser. Detta har fallit 
väl ut och resulterat i förslag på en rad effektiviseringar och nya 
rutiner.

Planavdelningen
Planavdelningen har haft stor personalomsättning under året 
och har idag en tjänst vakant. Denna är under tillsättande och 
ny planarkitekt beräknas vara på plats under hösten/årsskiftet 
2016/17. Planavdelningens arbetsbelastning har varit låg då 
inga nya planuppdrag inkommit från interna eller externa 
aktörer.

Omvärldsfaktorer som kan påverka miljökontorets verksamhet 
är om något omfattande utsläpp eller förorening, smittsprid-
ning sker inom kommunen eller personalföränding sker på 
miljökontoret.

Omvärldsfaktorer som kan påverka planavdelningen kan 
vara personalförändring eller då behov uppstår av omfördel-
ning av resurserna. Det kan till exempel handla om diverse 
strategiska uppdrag och/eller revidering av översiktsplan. Idag 
är 500 timmar per år avsatta till strategiskt arbete.

Faktorer som påverkar byggkontorets verksamhet är 
eventuella personalförändringar liksom om byggnationen ökar 
eller minskar i kommunen. Vår och sommar är högsäsong 
för inkommande bygglov från privatpersoner och om hösten 
anmälan om eldstad. Ekonomiskt sett påverkas byggkontoret 
positivt när nya områden öppnas upp för byggnation. Detalj-
planeproduktionen har alltså en viktig och direkt påverkan på 
antalet inkomna bygglov. Dessa bygglov inkommer mer jämnt 
fördelat över året.

För att miljökontoret ska kunna bedriva en tillfredställande 
tillsyn och arbeta aktivt med förebyggande naturvård- och 
miljöarbete, behövs ytterligare en tjänst.

En taxeöversyn behöver göras för att eventuellt kunna öka 
självfinansieringsgraden på miljökontoret.

Planavdelningen behöver få in planuppdrag för att uppfylla 
sitt uppdrag. En del av arbetet på avdelningen kommer en tid 
framöver utgöras av internt verksamhets- och planeringsarbete. 
Ett arbete som kommer bidra till större proaktivitet och en mer 
offensiv samhällsplanering. Formerna för detta arbete kom-
mer utarbetas när avdelningen är fulltalig under höst/vinter 
2016/17.

Byggkontoret har en utmaning i att implementera LEAN-
metodiken i samtliga processer. Detta kan komma innebära att 
ostörd tid till exempel behöver avsättas för sjösättning av nya 
rutiner. Byggkontoret behöver en extra tillfällig resurs för att 
arkivet ska bli digitaliserat klart.

Förändringar under budgetår 
och planår
Med en ökad inflyttning och detaljplaneläggning i kommunen 
ökar antalet bygglov och anmälningar liksom att miljökontoret 
får fler klagomål, tillsynsärenden och tillsynsobjekt, beroende 
på vad som detaljplaneras.

Lagstiftningen ändras kontinuerligt med mer administra-
tion till följd.

Bygg- och miljönämnden
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Nämndsförslag
Fokusområde Kommunfullmäktiges mål Nämndsmål

Fler i arbete 
och fler företag

Kommuninvånarnas hälsa ska förbättras
I framtagandet av nya detaljplaner ska folkhälsoaspekten vara 
en parameter som alltid ska inkluderas och beaktas. Tätortsnära 
naturområden ska utvecklas och/eller vidareutvecklas.

Myndighetsutövning och service mot företagen ska 
förbättras

Förvaltningen ska arbeta förebyggande gentemot företag för att 
förbättra servicen. Planavdelningen utarbetar en metod för god 
planberedskap och ökad proaktivitet .

Utveckla att-
raktivt boende

Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun

Tillse att det årligen tas fram detaljplaner motsvarande en ökning 
av bostadsproduktionen om minst 60-70 bostäder. Initiera utveck-
ling av tätortsnära naturområden. Minimera störningar som kan 
påverka hälsan, exempel bullerstörning från järn- och vägtrafiken.

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

Fortsatt förändring till « servicemyndighet »  där kommuninvåna-
rens behov i relation till gällande lagstiftning sätts i fokus.

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

Tillse att adekvat, korrekt, uppdaterad och enkel information 
finns tillgänglig under fliken Bygga, Bo och Miljö på kommunens 
hemsida.

Kommunens invånare ska känna sig trygga i 
samhället

I arbetet med framtagande av nya detaljplaner ska trygghetsas-
pekten vara en parameter som alltid ska inkluderas och beaktas. 
Arbeta för säker livsmedel- och vattenförsörjning inom kom-
munen.

Ekonomisk redogörelse
Belopp i Mkr Utfall  

2015
Årsbudget 

2016
Budget 

2017
Budget 

2018
Budget 

2019

RESULTATBUDGET

Summa intäkter 4,2 3,2 2,8 2,8 2,8

Summa kostnader -8,0 -7,6 -7,5 -7,5 -7,5

varav personalkostnader -5,0 -6,4 -6,3 -6,3 -6,3

Summa Nettokostnader -3,9 -4,4 -4,7 -4,7 -4,7

INVESTERINGSBUDGET

Investeringsinkomst 0 0 0 0 0

Investeringsutgift -0,3 -0,3 0 0 0

Nettoinvestering -0,3 -0,3 0 0 0

Möjliga samarbetsprojekt
Miljöstrateg på 50 % centralt i kommunen och 50 % som ovannämnda inspektör.
Ökat samarbete med tekniska kontoret vid utvecklandet av tätortnära naturområden.
Ökat samarbete med flera aktörer i och utanför kommunen för marknadsföring. Det kan till exempel vara att 
ta fram material gällande lediga tomter eller annat på bomässor och liknande.

Förändring taxor och avgifter
Oförändrade taxor och avgifter.
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Omvärldsanalys - nuläge
Bildningsnämnden har en budgetomslutning på cirka 384 miljo-
ner kronor.

Bokslutet för 2015 visade ett underskott på sammanlagt 272 
000 kr.

Under 2015 har nämnden inom ramen för befintlig budget 
hanterat kostnader för nyanlända elever på cirka 4 miljoner 
kronor.

Målet för 2016 är att ha en budget i balans men idag icke kända 
omvärldsfaktorer såsom ökande flyktingmottagning och ökad 
inflyttning till kommunen kan komma att påverka det ekono-
miska resultatet. De ekonomiska förutsättningarna är osäkra men 
målet är att fortsätta driva det långsiktiga utvecklingsarbetet mot 
nämndens och fullmäktiges mål. En viktig faktor som påverkade 
verksamheterna 2015 och påverkar i ännu högre grad 2016 är 
svårigheterna med att rekrytera personal med rätt kompetens. 
Det är framförallt stor brist på utbildade förskollärare i dagsläget. 
Generellt sett är det dock svårt att hitta utbildad personal med rätt 
kompetens.
Utmaningar (riskområden)
• Höja elevernas kunskapsresultat
• Framgångsrik inkludering för nyanlända
• Personalrekrytering, kompetensförsörjning
• Fortsatt IKT-utveckling (informations- och kommunikations-

teknik)
• Lokalinvesteringar - behov av att utveckla de pedagogiska lär-

rummen till funktionella lokaler.

Förändringar under budgetår 
och planår

Det aktuella läget i Åstorp är att det sker en generationsväxling i 
kommunens bostadsområden. Det innebär att barnfamiljer flyttar 

in när den äldre generationen flyttar ut. Nya bostadsområden kom-
mer att växa fram under perioden. Nämnas kan exploateringen av 
före detta Björnekulla frukt, nybyggartomter i Hyllinge, Kvidinge 
samt på Björnås. Elevvolymutvecklingen kommer att öka i takt med 
att dessa områden bebyggs och det kommer att krävas nya förskolor 
och skolor framgent.

Volymerna i förskolan och i skolan ökar kontinuerligt och 
inflyttningen till Åstorp sedan den 1 januari 2016 ligger på 1.25 %, 
vilket är den högsta i hela Skåne. Detta har inte synts i de senaste 
prognoserna gällande befolkningsstatistiken. Det aktuella faktiska 
läget är att det finns många fler barn i förskolan och skolan än 
vad befolkningsprognoserna visar och att kommunens skolor och 
förskolor har fullt i sina lokaler. Detta har inneburit ett behov av 
lokaltillskott under våren 2016 i form av en nyöppnad förskola och 
nya moduler till Tingdal/Björnåsskolan.

I det rådande omvärldsläget är det idag svårt att bedöma vilka 
demografiska förändringar vi står inför de närmaste åren, när 
det gäller nyanlända samt ensamkommande barn. Den aktuella 
situationen har medfört ökade kostnader för bildningsnämnden för 
att kunna tillgodose lagstadgade insatser gällande nyanlända. Detta 
avser exempelvis modersmålsundervisning, undervisning i svenska 
som andraspråk, studiehandledning på modersmål, ökade insatser 
från den centrala resursenheten och digitala verktyg.

Lagstiftning
• 2016-01-01: nya krav på kartläggning av nyanlända
• 2016-07-01: rättighetslag rörande Grundläggande vuxenutbild-

ning
• 2017-01-01: rättighetslag rörande Kommunal vuxenutbildning

Regeringen har aviserat en statlig lärarlönesatsning under 2016 på 3 
miljarder kronor. Statsbidraget syftar framförallt till att öka läraryr-
kets attraktivitet. Denna satsning gäller från den 1 juli och Åstorps 
tilldelning av detta statsbidrag är 3 950 000 kronor.

Bildningsnämnden

Nämndsförslag
Fokusområde Kommunfullmäktiges mål Nämndsmål

Fler i arbete 
och fler företag

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

Fler unga i åldern 18-24 år skall beredas sysselsättning.

Följa upp samtliga individer i ålder 16-20 som inte gå på gymna-
siet.

Kommuninvånarnas hälsa ska förbättras
En hälsosam livsstil ska prägla alla verksamheter.

Miljöperspektivet ska beaktas i alla för- och grundskolor som ska 
ha minst en miljöcertifiering 2015 och minst två 2018.

Utveckla att-
raktivt boende Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun Alla verksamheter ska arbeta aktivt med integration.

Förbättra 
framtiden för 
barn, unga och 
äldre

Eleverna skall uppnå en högre resultat och målupp-
fyllelse på nationella prov

Alla verksamheter ska arbeta mot inkluderande lärmiljöer och ha 
hög tillgänglighet för alla barn och elever.

Undervisningstiden i matematik, idrott och hälsa samt i svenska 
och svenska som andra språk ska utökas i årskurs 1-3.
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Nämndsförslag
Fokusområde Kommunfullmäktiges mål Nämndsmål

Förbättra 
framtiden för 
barn, unga och 
äldre

Eleverna skall uppnå en högre resultat och målupp-
fyllelse på nationella prov

Elevernas kunskapsresultat ska öka och ligga över riksgenomsnit-
tet.

Personalen ska ha kunskap och kompetens att använda moderna 
digitala verktyg i sin undervisning.

Likvärdigheten i tillgången till digital teknik säkerställs genom att 
alla elever i skolan har tillgång till en dator/surfplatta eller mot-
svarande (1-1) samt ett digitalt verktyg per tre barn i förskolan.

Gafe ska införas som digital samarbetsplattform i årskurs F-9 samt 
i vuxenutbildningen.

Elever i årskurs 9 ska vara behöriga till nationella 
gymnasieprogram

Elever i årskurs 9 ska vara behöriga till nationella gymnasie-
program.

Samtliga elever ska fullfölja gymnasieutbildningen Samtliga elever ska fullfölja gymnasieutbildningen.

Fler väljer 
kommunen 
som arbetsgi-
vare

Ledare i Åstorps kommun ska ha god 
ledarkompetens Ledare i BIN ska ha god ledarkompetens.

Fler ska ges möjlighet till heltid eller önskad 
tjänstgöringsgrad

Alla medarbetare ska ges möjlighet till heltid eller önskad tjänst-
göringsgrad.

Medarbetarna ska trivas och utvecklas i Åstorps 
kommun

BIN ska vara en arbetsgivare som erbjuder goda villkor för medar-
betarna; t.ex. konkurrenskraftiga löner, god arbetsmiljö och olika 
personalförmåner.

Ekonomisk redogörelse
Belopp i Mkr Utfall  

2015
Årsbudget 

2016
Budget 

2017
Budget 

2018
Budget 

2019

RESULTATBUDGET

Summa intäkter 52,5 28,7 28,7 28,7 28,7

Summa kostnader -436,5 -421,2 -415,1 -415,1 -415,1

varav personalkostnader -252,5 -253,6 -249,5 -249,5 -249,5

Summa Nettokostnader -384,0 -392,5 -386,4 -386,4 -386,4

INVESTERINGSBUDGET

Investeringsinkomst 0 0 0 0 0

Investeringsutgift -5,7 -4,6 -8,1 -7,2 -7,5

Nettoinvestering -5,7 -4,6 -8,1 -7,2 -7,5

Orsak till differens i ram mellan 2016 och 2017 beror på att volymer ur förfogandebudget, lönerevision samt 
uppräkning för hyror och ny- och tillbyggnad i efterhand täcks genom tilläggsbudget.

Möjliga samarbetsprojekt
Bildningsförvaltningen har ett nära samarbete med de andra förvaltningarna i kommunen, främst med kultur- och fritidsnämndens och 
socialnämndens verksamheter. Det bedrivs även en intern samverkan genom olika nätverk inom förvaltningen men också extern samver-
kan såsom skolchefsnätverk och andra nätverk inom Familjen Helsingborg. Likaså representeras förvaltningen i nätverk av olika slag inom 
samverkan tillsammans med Kommunförbundet Skåne och Region Skåne. Bildningsförvaltningen har även samverkan med andra aktörer i 
Åstorps kommun såsom Activa och Arbetsförmedlingen.

Förändring taxor och avgifter
Oförändrade taxor och avgifter.
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Omvärldsanalys - nuläge
Kultur- och fritidsnämnden har en budgetomslutning på cirka 29 
miljoner kronor.

Bokslutet för 2015 visade ett överskott på 305 000 kronor.
Målet för 2016 är att ha en budget i balans men idag icke kända 

omvärldsfaktorer kan komma att påverka det ekonomiska resul-
tatet. Även i samarbetet inom Familjen Helsingborg kan gemen-
samma beslut gällande rutiner, upphandlingar och inköp påverka 
det ekonomiska utfallet.

Utmaningar/riskområden

• Ungdomars minskande intresse för organiserad 
fritidsverksamhet

• Framgångsrik inkludering av nyanlända
• Den digitala klyftan
• Effektivt lokalnyttjande

Kultur- och fritidsnämndens arbete 2017 utgår från de kommunö-
vergripande mål som beslutades i kommunfullmäktige i novem-
ber 2012, de inriktningsmål för mandatperioden som nämnden 
själv har beslutat om, samt verksamhetsspecifika förutsättningar 
som finns inom kultur- och fritidsnämnden.
Utvecklingen av kultur- och fritidsverksamheten i Åstorps kom-
mun planeras fortsätta i enlighet med antagna styrdokument 
såsom fritidsplan, kulturplan och biblioteksplan.

Förändringar under budgetår 
och planår
Demografi
I det rådande omvärldsläget är det idag svårt att bedöma vilka 
demografiska förändringar vi står inför de närmaste åren, när det 
gäller nyanlända samt ensamkommande barn. Den aktuella situa-
tionen har medfört ökade kostnader för kultur- och fritidsnämnden 
när det gäller exempelvis resurser för bibliotekarier. Nya bostads-
områden kommer att växa fram under planperioden, vilket innebär 
behov av utökade personella resurser inom kultur- och fritidssek-
torn, då antalet brukare kommer fortsätta att öka.

Lagstiftning
Det finns idag inga kända lagändringar att förhålla sig till.

En genomlysning och bearbetning av föreningsbidragen har 
startats upp kommer att fortsätta under 2017. Nya kriterier kommer 
att arbetas fram och gamla avtal kommer att sägas upp. Nya riktlin-
jer kommer att gälla från och med 2018.

Då föreningsbidragen inte ändrats sedan början av 2000-talet 
bör utrymmet för föreningsbidragen utökas, för att ytterligare 
förstärka föreningarnas insatser, när det gäller aktiviteter riktade till 
ungdomar i syfte att förbättra inkluderingsmöjligheter och integra-
tion.

Fortsatt utveckling av organisation och verksamhet inom 
kultur-/fritidsenheten och kontinuerlig anpassning av lokaler och 
anläggningar, för optimalt nyttjande.

Kultur- och fritidsnämnden

Foto: Michael Svensson / Åstorps kommun
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Nämndsförslag
Fokusområde Kommunfullmäktiges mål Nämndsmål

Fler i arbete 
och fler fö-
retag

Kommuninvånarnas hälsa ska förbättras Kommuninvånarna ska erbjudas ett varierat kulturliv och 
möjligheten till en aktiv och varierad fritid

Miljöperspektivet ska beaktas i alla verksamheter

Utveckla 
attraktivt 
boende

Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun Arbeta för ökad mångfald och integration

Prioritera verksamhet för barn, unga och äldre

Utveckla och stärka samarbetet med näringsliv, fören-
ingsliv och studieförbund samt med kommunens övriga 
förvaltningar
Effektivt lokalutnyttjande som stimulerar verksamheternas 
utveckling

Ekonomisk redogörelse
Belopp i Mkr Utfall  

2015
Årsbudget 

2016
Budget 

2017
Budget 

2018
Budget 

2019

RESULTATBUDGET

Summa intäkter 5,9 4,1 4,1 4,1 4,1

Summa kostnader -34,9 -34,1 -33,1 -33,1 -33,1

varav personalkostnader -14,2 -13,4 -13,0 -13,0 -13,0

Summa Nettokostnader -29,0 -30,0 -29,0 -29,0 -29,0

INVESTERINGSBUDGET

Investeringsinkomst 0 0 0 0 0

Investeringsutgift -2,0 -3,3 -2,0 -6,4 -1,7

Nettoinvestering -2,0 -3,3 -2,0 -6,4 -1,7

Orsak till differens i ram mellan 2016 och 2017 beror på att volymer ur förfogandebudget, lönerevision samt 
uppräkning för hyror och ny- och tillbyggnad i efterhand täcks genom tilläggsbudget.

Möjliga samarbetsprojekt
Utveckla samarbete mellan verksamheterna, utveckla samarbetet mellan biblioteken inom Familjen Helsingborg gällande system och pro-
jekt. Samarbete inom kultursektorn gällande kreativa näringar och projekt. Samarbete inom fritidssektorn gällande bland annat gemensamt 
bokningssystem.

Förändring taxor och avgifter
Oförändrade taxor och avgifter.
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Omvärldsanalys - nuläge
Det ekonomiska resultatet för år 2015, innan korrigering ur förfoganderam för 

volymjusteringar, visar ett totalt underskott om -11,2 Mkr. Av detta härrör ett netto 
om -13,8 Mkr till externa insatser och försörjningsstöd. Statsbidrag från Socialstyrel-
sen har omsatt verksamhet motsvarade 3,0 Mkr. Mottagna och uppbokade bidrag för 
ersättningar från Migrationsverket uppgår till 20,3 Mkr. Nettokostnadsutvecklingen 
mellan 2014 och 2015 är +10,3 % och härrör sig främst till ökade externa insatser.

Efter justering för volymer visar nämndens totala verksamhet ett överskott om 1,0 
Mkr.

Arbetet inom barn och familj för att klara volymökning och arbetsbelastning och 
samtidigt trygga personalförsörjningen pågår. Detta är viktiga faktorer för att klara 
den ekonomiska utmaningen med att minska kostnaderna för externa insatser och 
klara målsättningen att arbeta tidigare med öppna insatser och arbeta hem extern-
placerade till insatser i närmiljön. Åtgärdsplan är upprättad som även inbegriper 
kommunövergripande arbete samt strategi gällande öppenvård och externköpt vård. 
Arbete och satsningar pågår även nationellt för att komma tillrätta med arbetsbelast-
ning och rekryteringssvårigheter inom barn- och ungdomsvården.

Mottagandet av ensamkommande barn utan vårdnadshavare har stabiliserat sig till 
följd av gränskontrollerna och kommunens planerade boenden nu står färdiga och har 
tagits i bruk.

Ett nytt samverkansavtal mellan Regionen och Skånes kommuner är beslutad och 
börjar gälla hösten 2016. Det är ett utvecklingsavtal som kommer att innebära utveck-
ling av teambaserad samverkan runt den enskilde i ordinärt boende som får påverkan 
på hemsjukvården och hemvården genom att fler äldre sjuka med omfattande vårdbe-
hov kommer att vårdas i hemmet.

Bostadsbristen påverkar socialtjänstens målgrupper med ökad efterfrågan på hyres-
rätter som medför fler förfrågningar gällande bostad, vilket innebär ökad arbetsbelast-
ning och att antalet externa lösningar i de fall då den enskilde inte har förmåga kan 
lösa situationen utan har rätt till socialtjänstens insatser.

Regeringens bemanningssatsning på personal inom äldreomsorgen är planerad att 
fortsätta 2017.

Översyn av Betalningsansvarslagen med ett ökat ansvar för utskrivningsklara på 
kommunerna från slutenvården

Foto: Michael Svensson / Åstorps kommun
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Förändringar under  
budgetår och planår
Ensamkommande barn
Regeringen har beslutat om ett nytt ersättningssystem 
för mottagande av ensamkommande barn som ska 
träda i kraft 2017-07-01. Beslutet innebär kraftigt 
sänkta ersättningsnivåer och innebär att verksam-
heten måste omplacera fler barn till kommunen och 
planera för stödboende för de äldre barnen för att 
klara denna kostnadsövervältring.

Barn och familj
Arbete med värderingsfrågor, information om 

svensk lagstiftning avseende äktenskapsbalken, jäm-
ställdhet samt fostran av minderåriga barn i syfte att i 
tidigt skede möta familjerna och om möjligt undvika 
att föräldrar i fostrande syfte använder fysisk bestraff-
ning/fysiska begränsningar även om det är tillåtet och 
socialt accepterat i det tidigare boendelandet. Detta 
för att på ett tidigt skede identifiera risker och minska 
antalet ärenden där anmälan om våld mot barn eller 
barn som bevittnar våld i det egna hemmet kommer 
till Barn och familj och sedan leder till Barnahus, 
polisförhör och kortare eller längre placeringar för att 
i det skedet arbeta med familjen.

Ytterligare intensifierat arbete med att arbeta med 
familjer och barn i tidigt skede och den egna hem-
miljön. Fokus undvika placering om detta är möjligt 
och arbete för snabb återflytt till den egna familjen 
genom intensiva insatser redan vid starten av utred-
ning och under utredningens/placeringens gång. 
Fortsatt samråd kring aktuella placeringar inom såväl 
barn och familj som funktionshinderverksamheten 
för att möjliggöra en planering för hemtagning och 
fungerande insatser i hemmiljön.

Försörjningsstöd
Följa eventuella volymökningar inklusive ärenden 
från tidigare integrationsenheten. Följa volymökning-
ar avseende andrahandskontrakt och boende. Dessa 
tenderar att öka på grund av bostadsmarknadens krav 
för förstahandskontrakt och brist på lägenheter. Även 

detta inklusive lägenheter som hanterats av tidigare 
integrationsenhet. Behov av personalökning bör 
belasta integrationsmedel.

Följsamhet till volymer av ärenden som avser ny-
anlända för att bevaka att motsvarande tjänster betalas 
av medel från Migrationsverket. Detta inkluderar 
ärenden från tidigare Integrationsenheten.

Arbeta med fokus på rätt kompetens för rätt 
uppdrag. Utredningsassistenter avlastar administra-
tivt arbete för socialsekreterare som koncentreras 
till uppgifter som kräver denna kompetens; utred-
ning, bedömning, motivation, matchning av insatser, 
samverkan.

Funktionshinder
Utökning av LSS boende inom befintligt områdes-
chefsuppdrag.

Fortsatt beskrivning av behovet av rätt anpassad 
daglig verksamhet samt arbete för sådan.

Äldreomsorg
Antalet äldre ökar vilket påverkar behovet av hem-
tjänst, hemsjukvård och särskilt boende.

Avhängigt regeringsbeslut kring personalbeman-
ning inom äldreomsorgen kan statliga medel finnas 
tillgängliga även 2017 enligt satsning 2015-2016 med 
2 Mkr/år.

Socialförvaltningen har under 2014 genomfört 
en måltidsöversyn av Trygghetsboendens mottag-
ningskök och matsal. Anledningen till översynen är 
att kostnaderna för matportionerna och kostnaderna 
utöver portionsdebiteringen har ökat utan att budget 
för mat har utökats. Därför har översynen gjorts med 
fokus på hur maten hanteras idag, klargörande av 
ansvar och uppdrag vad gäller innehåll i trygghetsbo-
ende, samt alternativ till nuvarande hantering. Upp-
draget resulterade i förslaget att nuvarande servering 
vid trygghetsboenden ersätts med de alternativ som 
gäller för ordinärt boende. Förändrad matdistribution 
genom att för de personer som har beviljats matdistri-
bution genomföra t ex att leverera kall mat som värms 
hemma hos kunden. På så sätt kan delar av hemvår-
dens insatser fördelas om.
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Fokusområde Kommunfullmäktiges mål Nämndsmål

Fler i arbete 
och fler företag

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

Fortsatt arbete med genomförandeplaner för försörjningsstödstagare 
i samarbete med Activa, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 
med målet att den enskilde ska bli självförsörjande.

Utveckla att-
raktivt boende

Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun Översyn av regler för föreningsbidrag med inriktning mot uppsö-
kande verksamhet för olika målgrupper och att minimera oönskad 
ensamhet och social isolering

Kommunens invånare ska känna sig trygga i 
samhället

Fortsatt bevakning av området boende för kommunens äldre invå-
nare - trygghetsboenden

Förbättra 
framtiden för 
barn, unga och 
äldre

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

Ökad måluppfyllelse beträffande genomförandeplaner och dokumen-
tation i alla verksamheter

Hemmaplanslösningar tillämpas i största möjliga utsträckning.

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

Fortsatta insatser gällande bemötande och att göra synpunktshante-
ringen välkänd och lättillgänglig

Efter avslutade utredningar och insatser enligt 
socialtjänstlagen ska ungdomars livssituation 
förbättras

Fortsatt systematiskt arbete med olika standardiserade kvalitetsin-
strument

Redovisning av hur avslutade utredningar och insatser enligt social-
tjänstlagen har påverkat ungdomars livssituation

Service och omsorg av äldre ska vara av hög 
kvalitet

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

Fortsatt systematiskt arbete med olika standardiserade kvalitetsin-
strument

Ökad måluppfyllelse beträffande genomförandeplaner och dokumen-
tation i alla verksamheter

Hemmaplanslösningar tillämpas i största möjliga utsträckning

Fortsatt samarbete med Region Skåne, Försäkringskassan och Arbets-
förmedlingen till stöd för personer med missbruksproblematik

Motverka oönskad ensamhet och social isolering genom frivilligverk-
samhet och träffpunkter i alla kommundelar

Införande av ny teknik och kognitiva hjälpmedel för att minska isole-
ring, stödja självständighet och möjliggöra delaktighet i samhällslivet

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

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

Följa utvecklingen beträffande e-hälsa inom äldreomsorgen för kvali-
tetshöjande insatser.

Ge anhörigvårdare ökad trygghet genom ökade möjligheter till avlös-
ning

Utökad användning av fokusgrupper som en metod att förbättra 
kvaliteten i verksamheterna

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

Införande av boråd på ytterligare enheter som en metod att öka den 
enskildes möjligheter att påverka sin boendesituation

Utreda förutsättningarna för äldre att inta måltider i gemenskap med 
andra

Fortsatt prioritering av läkemedelsgenomgångar i samverkan med 
primärvård och apotekare

Fler väljer 
kommunen 
som arbetsgi-
vare

Fler ska ges möjlighet till heltid eller önskad 
tjänstgöringsgrad

Högsta prioritet på projekt med målsättningen att uppnå önskad sys-
selsättningsgrad för våra anställda

Medarbetarnas trivsel ska öka genom ett gott 
samarbete och god kommunikation

Utarbeta jämförelsetal med målsättningen att göra äldrevårdens orga-
nisation flexibel i förhållande till förändringar i volym och vårdtyngd

Utökad användning av fokusgrupper som en metod att förbättra 
kvaliteten i verksamheterna

Nämndsförslag
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Ekonomisk redogörelse
Belopp i Mkr Utfall  

2015
Årsbudget 

2016
Budget 

2017
Budget 

2018
Budget 

2019

RESULTATBUDGET

Summa intäkter 52,9 61,6 61,5 61,5 61,5

Summa kostnader -292,3 -303,9 -287,7 -287,7 -287,7

varav personalkostnader -174,2 -194,4 -184,2 -184,2 -184,2

Summa Nettokostnader -239,4 -242,3 -226,2 -226,2 -226,2

INVESTERINGSBUDGET

Investeringsinkomst 0 0 0 0 0

Investeringsutgift -2,1 -2,7 -3,1 -2,8 -2,5

Nettoinvestering -2,1 -2,7 -3,1 -2,8 -2,5

Orsak till differens i ram mellan 2016 och 2017 beror på att volymer ur förfogandebudget, lönerevision samt 
uppräkning för hyror och ny- och tillbyggnad i efterhand täcks genom tilläggsbudget.

Möjliga samarbetsprojekt
Förvaltningen bedriver redan idag en mängd samarbetsprojekt och verksamheter inom Familjen 
Helsingborg. Samarbete inom familjerätt, rekrytering av familjehem samt koordinerat mottagande 
av nyanlända är under utveckling.

Samarbetet med Arbetsförmedling och Försäkringskassan för att underlätta för de som står 
längst från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, bör utökas för en bättre livssituation för alla 
medborgare.

Samarbetet med FINSAM bör fortsätta och följas.
Utökat samarbete med Bildningsförvaltningen kring nyanlända barn och vuxna. Även ett pågå-

ende samarbete kring barn med normbrytande beteende för att tidigt fånga och möjliggöra insatser 
för dessa barn.

Fortsatt samarbete med hyresvärdar internt och externt för att klara lokalförsörjningen i framti-
den gällande nyanlända, äldreboende, boende för funktionshindrade samt administrativa lokaler.

Förändring taxor och avgifter
Förändrade tillämpningsanvisningar utifrån regeringens höjning av schablonbeloppet och efter 
kommunfullmäktiges beslut.

Foto: Michael Svensson / Åstorps kommun
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Räddningsnämnden
Omvärldsanalys  
- nuläge
Under 2015 gjorde räddningstjänsten 
Söderåsen sitt andra år som en verksamhet 
under Åstorps kommun, med en gemen-
sam räddningsnämnd mellan Åstorp och 
Klippan.

Ser man till årets operativa verksamhet 
och larmstatistik har det varit totalt 735 ut-
ryckningar, vilket är en uppåtgående trend 
sedan 2014. Totalt har det varit ca 100 fler 
registrerade larm än 2014 men inga större 
kostnadsdrivande utryckningar. Det som 
ökat i antal utryckningar är trafikolyckor 
och falska automatiska brandlarm. Hän-
delser som varit av större dignitet har skett 
utanför Åstorps och Klippans kommun, bla 
har våra styrkor hjälpt till på några industri-
bränder i Helsingborg och Höganäs. Under 
dessa bränder har i stort sett alla Skåne NV 
räddningstjänster varit involverade genom 
vårt gemensamma samverkansavtal i Famil-
jen Helsingborg.

Den operativa verksamheten har under 
året lagt mycket fokus på övning och 
utbildning för deltidspersonalen då kraven 
på kvalitetssäkring har ökat. Det har också 
anställts ett flertal nya deltidsbrandmän.

Under året som gått har FIP, Första 
Insats Person, startats upp på station Klip-
pan. FIP startades upp 2014 på Ljungbyheds 
station och är ett koncept som bygger på att 
styrkeledaren kör ett eget fordon direkt till 
olycksplats. FIP innebär att den som behö-
ver hjälp, får detta snabbare och olycks-
förloppet kan brytas i ett tidigare skede. 
I utvärderingarna av FIP ser man många 
positiva effekter, bl a tidigare släckning av 
brand, tydligare och snabbare helhetsbild av 
olyckan samt snabbare och bättre ordergiv-
ning till räddningspersonalen.

Då det ställs högre krav på arbetsmil-
jön och hanteringen av larmkläder och 
skyddsutrustning så har räddningstjänstens 
tekniska avdelning under 2015 planerat 
för omstrukturering i våra fastigheter för 
hanteringen skyddsutrustning och and-
ningsskydd samt omklädningsrum för våra 
nyanställda kvinnliga brandmän. Detta jobb 
ska förhoppningsvis kunna slutföras under 
2016 och 2017.

Den förebyggande verksamheten har 
under året i stort försökt följa den beslu-

tade tillsynsplanen gällande tillsyner enligt 
LSO Lagen om skydd mot olyckor och LBE 
Lagen om brandfarliga och explosiva varor. 
Den förebyggande enhetens grundbeman-
ning har under halva året haft en decimerad 
personalstyrka pga föräldraledigheter, 
vikare har funnits men tyvärr fanns det inte 
någon att rekrytera med rätt delegation för 
att kunna utföra myndighetsutövning. Den 
pågående flyktingsituationen som under 
hösten eskalerat har också genererat mycket 
extra jobb för den förebyggande enheten 
med tanke på alla boenden som startats 
eller är på väg att startas upp inom kom-
munerna.

Under året har vi utbildat 1928 personer 
i olika brandskyddskurser och HLR.

Räddningsnämndens budget för 2015 
slutade på 21 742 tkr med ett slutresultat 
på -30 tkr, sammanräknad budget i Åstorp 
och intäkter från Klippan. Efter utjämning 
av det negativa resultatet mellan kom-
munerna hamnar resultatet på -12 tkr för 
Åstorp och -18 tkr för Klippan. Avvikel-
serna mot lagd budget ligger till största del 
på högre personalkostnader, beroende på 
högre larmfrekvens och fler utbildningar 
av brandpersonal än planerat. Anledningen 
till fler utbildningar är en hög personalom-
sättning. Ett flertal brandmän har slutat på 
grund av ålder och lång tjänstgöringstid, 
några har slutat på grund av byte av jobb 
hos huvudarbetsgivare. Avvikelsen på 
personalkostnaderna har dock vägts upp 
av högre intäkter, bl a har granskning- 
och larmavgifter genererat högre intäkter 
än beräknat och till största del vägt upp 
underskottet för personalkostnaderna och 
en del oförutsedda reparationer på fordon, 
fastighet och materiel.

Årets verksamhet kommer till stor del 
präglas av att utbilda och introducera ny 
personal inom den operativa och förebyg-
gande verksamheten. Inom den operativa 
verksamheten fortsätter införandet av FIP, 
Första Insats Person på Åstorps styrka. Den 
operativa verksamheten kommer också 
under året lägga stort fokus på försöka 
införa DRH, Dynamisk Resurs Hantering 
i samverkan med SOS-alarm och övriga 
räddningstjänster inom Familjen Hel-
singborg. DRH innebär att SOS-alarm 
alltid larmar ut närmsta lämpliga resurs/
kompetens med hjälp av GPS-följning på 

resurserna, oavsett var hjälpen behövs. Den 
operativa enheten kommer också fortsätta 
utvecklingsarbetet med kvalitetssäkringen, 
nu med inriktning på nivå 1 befälen inom 
samarbetet i Familjen Helsingborg.

Den förebyggande enheten har under in-
ledningen på året fått rekrytera en ny med-
arbetare till enheten då vi hade en anställd 
som sade upp sig i slutet av 2015. Vår nya 
medarbetare skall introduceras under våren 
vilket kommer påverka vår arbetskapacitet 
gällande tillsyn och remisshantering under 
det första halvåret. Enheten kommer dock 
att göra en temporär timanställning för att 
förstärka tillsynsresurserna, med anledning 
av den ökande belastning gällande tillsyn på 
de olika nystartade boendena som uppkom-
mit av den pågående flyktingsituationen. 
Detta kommer dock inte generera någon 
hjälp förrän till hösten.

Ser man till faktorer som påverkar 
verksamheten, så har vi en fortsatt stor 
utmaning med att rekrytera deltidsbrand-
män så vi klarar att upprätthålla numerären 
i styrkorna. Fler och fler jobbar utanför 
kommunen vilket innebär att det inte finns 
personal att rekrytera inom kommunen 
som kan klara anspänningstiden för utryck-
ning. Arbetsmarknaden är också betydligt 
rörligare, vilket innebär att den deltidsper-
sonal man har anställd plötsligt slutar, då 
man byter huvudarbetsgivare. Det är svårt 
att skapa kontinuitet och kvalitet när vi 
hela tiden måste rekrytera och utbilda ny 
deltidspersonal, vilket i sig generar tid för 
vår verksamhet i form av arbetsresurser och 
utbildningskostnader. Andra faktorer som 
också påverkar oss är våra samverkansav-
tal som vi är beroende av för att lösa vårt 
uppdrag. Vi har bl a våra två djupgående 
samverkansavtal, räddningssamverkan med 
Familjen Helsingborg och räddningssam-
verkan i Skåne som kontinuerligt påverkas 
i takt med att teknik- och struktur inom 
ledning och organisation utvecklas.

Ser man till den dagliga remiss- och 
myndighetsutövning så har denna över tid 
blivit betydligt mer omfattande, krävande 
och specialiserad då den enskilde verk-
samhetsutövaren i samhället idag själv bär 
ansvaret för att verksamheten är säker och 
byggs upp på ett rätt sätt. Detta innebär för 
oss som myndighet att bedömningarna i 
byggprocesser och tillsyner mm blir mer
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 omfattande och svårare att bedöma när underlagen i 
processerna många gånger är mycket bristfälliga.

De största utmaningarna som verksamheten står 
inför för att kunna uppfylla uppdraget ligger inom 
de operativa och förebyggande enheterna. Inom 
den operativa verksamheten är det rekryteringen av 
deltidspersonal för att upprätthålla den beslutade 
numerären i styrkorna som är den största utma-
ningen. Den deltidspersonal som vi lyckas rekrytera 
har som regel ingen utbildning eller kompetens inom 
räddningstjänst och måste utbildas från grunden. De 
nyanställda har i de flesta fall inte heller C-körkort, 
vilket är en förutsättning för att kunna framföra rädd-
ningsfordonen. Detta innebär att vi ofta belastar ett 

fåtal brandmän inom styrkorna för att kunna besätta 
alla positionerna i utryckningsstyrkorna, innan de 
nya brandmännen kan gå i drift på alla positioner. 
Det som skulle kunna avhjälpa denna situation är att 
ha någon brandman/styrkeledare anställd på dagtid 
som kan täcka upp på de positioner där det uppstår 
vakanser i styrkorna.

När det gäller den förebyggande verksamheten är 
det en utmaning att hinna med alla remisser, proces-
ser och tillsyner med hänsyn till den specialisering 
som vi rör oss emot när det gäller denna verksamhet. 
Efter introduktionen i vår av vår nya brandingenjör 
och en extrainsatt timresurs hoppas vi komma mer i 
fas med det förebyggande arbetet i höst.

Förändringar under  
budgetår och planår
Ser man till demografin så ökar befolkningen konti-
nuerligt inom våra kommuner och då inte minst med 
tanke på den pågående flyktingsituationen. Flykting-
situationen gör att vi har en ökad risk i vårt samhälle 
med anlagda bränder.

Det vi har att jobba med, är att bevaka de processer 
och remisser i bygglov angående de olika boenden som 
startar upp i våra kommuner. Vi har också ett stort jobb 
med att utföra tillsyn på alla verksamheterna så att de 
bedrivs på säkert sätt.

Ser vi till vår myndighetsutövning så har kraven 
utifrån lagstiftning utvecklats till att bli mer och mer 
omfattande där vår myndighet i dag vill att vi som lokal 
tillsynsmyndighet hellre gör tydliga tjänsteanteckningar 
med förelägganden, istället för att göra mjuka protokoll 
om att den enskilda verksamheten bör göra/utföra sina 
brister.

Under 2017 och framåt kommer trycket på den 
förebyggande enheten att vara stort och vi kommer 
att ha svårt för att genomföra all myndighetsutövning 
till efterfrågat och planerat arbete då det förbyggande 
arbetet tenderar att bli mer och mer specialiserat.
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Ekonomisk redogörelse
Belopp i Mkr Utfall  

2015
Årsbudget 

2016
Budget 

2017
Budget 

2018
Budget 

2019

RESULTATBUDGET

Summa intäkter 21,8 21,8 22,3 22,3 22,3

Summa kostnader -21,8 -30,1 -22,3 -22,3 -22,3

varav personalkostnader -14,4 -14,7 -14,7 -14,7 -14,7

Summa Nettokostnader 0 -8,3 0 0 0

INVESTERINGSBUDGET

Investeringsinkomst 0 0 0 0 0

Investeringsutgift -0,6 0,8 -4,9 -0,5 -1,7

Nettoinvestering -0,6 0,8 -4,9 -0,5 -1,7

Möjliga samarbetsprojekt
Möjliga samarbetsprojekt internt är att anställa personal över förvaltningarna som både kan jobba 
som deltidsbrandmän och ha annat yrke inom kommunen.

Externt har vi idag ett djupgående samverkansavtal inom larm och ledning med räddnings-
samverkan i Familjen Helsingborg. En fortsatt fråga som bör utvärderas kontinuerligt är om man 
ska kliva in i det förbund som Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga nu drivit sedan 2014. Flera 
andra kommuner analyserar i nuläget om de ska gå med i förbundet och vi bör vara med i dialogen 
och utreda vår situation, d.v.s. för- och nackdelar om man ska kliva in i förbundet.

Förändring taxor och avgifter
Oförändrade taxor och avgifter.

Nämndsförslag
Fokusområde Kommunfullmäktiges mål Nämndsmål

Fler i arbete och 
fler företag

Myndighetsutövning och service mot 
företagen ska förbättras

Myndighetsutövning skall följa planerad tillsynsplan 
enligt LSO (Lag om skydd mot olyckor) och LBE (Lag om 
brandfarliga och explosiva varor).

Utveckla 
attraktivt 
boende

Kommunens invånare ska känna sig trygga 
i samhället

90 % av kommunens invånare skall nås av livräddande 
styrka inom 20 minuter.
Räddningstjänsten skall utbilda kommunens verksamheter 
i brandkunskap.

Fler väljer kom-
munen som 
arbetsgivare

Ledare i Åstorps kommun ska ha god 
ledarkompetens Alla ledare i operativ räddningstjänst skall ha minst 

räddningsledare A- utbildning.
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