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I detta avsnitt ger kommunstyrelsens ordförande sin 
syn på budgetår 2018 med planår 2019-2020. 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 2018 och planår 2019-2020. 
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 2018
MED FLERÅRSPLAN 2019 - 2020

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.
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Budget 2018
Åstorps kommun
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Årets budgetarbete har varit förändrat mot tidigare år då vi 
beslutade att tidigarelägga processen med avsikt att besluta 
om budgeten redan i augusti. Syftet med ett tidigare beslut 
är att verksamheterna får bättre tid för internbudgetarbete 
och anpassning av verksamheten till beslutade ramar.
Dessutom är avsikten att tydligare fokusera på verksamhet, 
servicenivå och politiska viljeinriktningar.

I mars genomfördes en verksamhetskonferens 
där planeringsförutsättningarna och partiernas 
viljeinriktningar presenterades. Kommunstyrelsen tog 
sedan ett inriktningsbeslut i maj som legat till grund för 
budgetförslaget.

Budgeten beskriver de utmaningar som kommunen behöver 
hantera de närmsta åren och våra förutsättningar att göra detta. Vi satsar 
drygt 9 miljoner kronor år 2018 för att möta framtida utmaningar. 

Det finns stora investeringar som behöver beslutas om och genomföras 
för att ge förutsättningar för verksamhetsutveckling och inte minst Åstorp 
kommuns möjlighet att vara en attraktiv kommun i framtiden.

En förändrad budgetprocess tar tid att vänja sig vid och det behövs säkert 
göras vissa justeringar inför kommande år, men med ett ökat fokus på 
verksamheten tror jag att vi är på rätt väg.

Ett stort tack till alla som deltagit i arbetet med att ta fram budgetförslaget 
2018 och flerårsplan 2019–2020.

Ronny Sandberg

Ronny Sandberg (S)
Kommunstyrelsens 
ordförande
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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 
2016

Prognos
20171

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

ALLMÄNT
Antal invånare 31/12 15 528 15 583 15 794 15 908 16 072
Förändring folkmängd 335 55 211        114 164
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 238,6 245,8 182,1 182,1 182,1
Verksamhetens kostnader, Mkr 975,0 1 035,6 987,3 1 012,1 1 050,3
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, Mkr 776,2 822,0 859,7 883,6 902,1
Verksamhetens nettokostnader, Mkr 757,2      819,6 839,6 868,6 911,6
Nettokostnadernas andel av skatter, bidrag och utjämning 97,6%   99,7% 97,7% 98,3% 101%
Finansnetto, Mkr -1,2 -5,0 -4,6 -5,4 -7,5
Årets resultat, Mkr 13,1 -2,6 15,5 9,6 -17,1
Nämndernas budgetomslutning, Mkr 770,3 764,6 773,9 769,9 769,7

BALANSBUDGET
Anläggningstillgångar, Mkr 730,7 805,7 943,5 1 131,9 1 296,1
Långfristiga skulder, Mkr 296,9 336,1 456,8 635,1 816,5
Eget kapital, Mkr 311,6 309,0 328,5 338,1 321,0
Soliditet exklusive pensionsskuld före 1998 47,5% 43,9% 39,6% 34,6% 29,3%
Soliditet inklusive pensionsskuld före 1998 34,3% 31,7% 29,4% 26,0% 21,9%

FINANSIERINGSBUDGET
Nettoinvesteringar, Mkr 46,9 87,1 120,7 102,5 116,6
Förändring av låneskuld, Mkr 0 30,0 119,7 178,3 181,4

KONCERNBUDGET
Resultatbudget
Finansnetto, Mkr -2,7 -3,0 -10,2 -11,0 -16,2
Årets resultat, Mkr 26,0 3,9 22,0 16,1 -10,6

HELÄGDA DOTTERBOLAG

Björnekulla Fastighets AB
Resultat, Mkr 11,1 4,0 4,0 4,0 4,0

AB Kvidingebyggen 
Resultat, Mkr 4,6 2,5 2,0 2,0 2,0

Björnekulla IT AB
Resultat, Mkr 0,6 0 0 0 0

Björnekulla Utvecklings AB
Resultat, Mkr 0 0 0 0 0

1 Avser prognos per 2017-07-31

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

Åstorps kommuns vision

Under åren 2011-2012 genomfördes ett omfattande arbete med omvärlds- och framtidsanalys. 
Arbetet resulterade i en vision, fem kommunövergripande fokusområden och flertalet mål 
för kommunen. Under år 2016 har samtliga fokusområden och mål prövats politiskt och 
i kommunens ledningsgrupp. Kommunfullmäktige beslutade om nya inriktningsmål för 
kommunen 2017-08-28 § 110. Inriktningsmålen visar var kommunen ska vara år 2020.

Fokusområden och inriktningsmål kompletteras av en finansiell styrprincip som ska leda 
till en stark ekonomisk ställning genom ekonomiska mätetal kopplade till god ekonomisk 
hushållning. De ekonomiska målen utgår från principen att varje generation ska bära kostnader 
för den service som den konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader 
och åtaganden.

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGARSID 8

Fokusområden Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Ökad sysselsättningsgrad Vi ska ge alla invånare möjlighet att, efter sina egna förutsättningar, för-
sörja sig genom arbete och motivera unga till egen försörjning.

Hållbart samhälle Vi ska ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i 
samhällsutvecklingen.

Förbättra framtiden för 
barn, unga och äldre

Vi ska möjliggöra för individen att nå livskvalitet och framtidstro.

Attraktiv arbetsgivare Vi ska ge våra medarbetare förutsättningar till ett hållbart och värdefullt 
arbetsliv oavsett livssituation.

Service och bemötande Vi ska utföra tjänster med hög kvalitet och god tillgänglighet.

Fokusområden
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Finansiell styrprincip

Mål År 2016 År 2020

Högst 98 procent av skatter och bidrag ska användas till verksamhetskostnader. 
Verksamheternas nettokostnader mäts utifrån ett femårsperspektiv.

98% 98%

Kommunens soliditet ska vara stark. Soliditeten i procent, inklusive 
pensionsåtagande före 1998. (Medelvärdet för länet 31% år 2015).

33% Medel-
värdet 
för länet 
2020

Investeringar, exklusive exploaterings- och va-investeringar, ska finansieras fullt ut med 
skattemedel. Summan av investeringar får högst uppgå till summan av avskrivningar för 
motsvarande anläggningar med tillägg för budgeterat resultat (Mkr).

2,6 0

En förutsättning för att driva verksamheter med hög kvalitet är en hållbar ekonomi. Kommunen 
ska säkerställa att den ekonomiska ställning är långsiktigt god och att varje generation bär 
kostnader för den service som den konsumerar och inte belastar kommande generationer 
med kostnader och åtaganden. Detta görs genom mätetal relaterade till god ekonomisk 
hushållning men också genom ett gemensamt förhållningssätt. Mätetalen ska säkerställa en god 
betalningsförmåga, en hög grad av egenfinansiering av investeringar och en skuldsättning som 
inte belastar framtida generationer. Alla som arbetar i organisationen har ett ansvar att utifrån 
givna ramar ständigt effektivisera och förbättra arbetssätt för att ge kommuninvånarna bästa 
möjliga verksamhet för varje insatt skattekrona.

God ekonomisk hushållning 
Målet med den ekonomiska förvaltningen ska enligt kommunallagen vara att kommunen ”ska 
ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom 
andra juridiska personer”.

Genom kommunfullmäktiges fokusområden samt finansiella styrprincip finns ett långsiktigt 
underlag till vad som är god ekonomisk hushållning.
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Planeringsprocessen 
Under året har kommunens process kring planering av verksamhet och ekonomi för år 2018, planeringsprocess, varit förändrad 
jämfört med tidigare år. Processen innebär ett tidigarelagt beslut om budget i kommunfullmäktige. Syftet med ett tidigt beslut är att 
ge verksamheten tid för internbudgetarbete och möjliggöra en anpassning av verksamheten till beslutade ramar. Vidare är syftet med 
den ändrade processen att tydliggöra erbjuden servicenivå, politiska viljeinriktningar samt uppdrag.

Källor:  
Sveriges kommuner och  

landsting (SKL), Statistiska 
centralbyrån, Riksbanken

Planeringsförutsättningar för 
Åstorps kommun 2018-2020

Januari/februari Ekonomiska förutsättningar presenteras

Mars Verksamhetskonferens. Planeringsförutsättningar samt politiska viljeinriktningar 
presenteras

April/maj Politiskt inriktningsbeslut ges till ledningsgruppen. Ledningsgruppen tar fram ett 
budgetförslag utifrån det politiska inriktningsbeslutet

Maj/juni Budgetberedning

Juni-augusti Beslut nämndplan i nämnd (uppdrag och mål)

September Beslut av budget i kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige

September-december Förvaltningarna upprättar verksamhetsplaner samt tar fram internbudget

Övergripande utmaningar 
Kommunen kommer framöver att möta ett antal förvaltningsöver-
gripande utmaningar som är kritiska för kommande utveckling. 
Dessa gemensamma utmaningar går även att återfinna i andra 
kommuner.

Personalomsättning och kompetensförsörjning
En av en de mest uppenbara utmaningarna som Åstorps kommun 
står inför är bristen på personal med rätt kompetens. Brist på rätt 
kompetens innebär att kvaliteten i arbetet med att bemöta kom-
muninvånarna och den service kommunen ansvarar för att ge kan bli 
lidande.
Det sker även förändringar i förhållandet mellan arbetsgivare och 
arbetstagare. Unga generationer byter oftare arbetsgivare och kon-
trollerar noga vad den potentiella arbetsgivaren har att erbjuda.

Bostäder
Ett annat utmaningsområde är bristen på bostäder. Åstorps kom-
mun har en positiv befolkningsökning och behöver möta den med 
tillgängliga bostäder och tomter. Det är även viktigt att anpassa byg-
gandet efter efterfrågan och behov men även att anpassa erbjudandet 
utifrån de som kommunen vill attrahera. Fler invånare utan plats att 
bo innebär en ohållbar situation eller minskad befolkningsökning. 
Bristen på bostäder är även märkbart vid mottagandet av de nyan-
lända som tilldelats kommunen då dessa ska kunna erbjudas bostad 
i kommunen.

Digitalisering
Allt fler kommuner digitaliserar sitt arbete i allt större utsträckning 
och detta är en utveckling som är nödvändig för att tillmötesgå sam-
hällets krav på snabb och enkel service.

Alla verksamheter behöver utmana sitt arbetssätt och därmed 
förbereda sig på att möta en ny teknologi och sätt att arbeta på.  
Kommunen måste även ha en digital arbetsmiljö som är IT-säker och 
effektiv för att kunna konkurrera och ha produktiva verksamheter.

Arbetsmiljö och lokalförsörjning
Det finns ett behov av att uppdatera kommunens lokaler utifrån 
dagens verksamhet och volymökningar. Det handlar framöver 
om att forma arbetsmiljön så att produktiviteten och samverkan 
optimeras samtidigt som stress förebyggs genom lagom krävande 
arbetsuppgifter och en sund arbetsmiljö.

Befolkningsprognos
Som grund för kommunens planeringsarbete ligger bland annat 
kommunens befolkningsprognos för perioden 2017-2026. Prog-
nosen visar att befolkningen kommer att öka med 1622 invånare 
och vara uppe i 17 150 invånare år 2026. Flyttnettot förväntas bli i 
genomsnitt 108 personer per år och födelsenettot 55 personer per år. 
Totalt ger detta en förändring med 163 personer per år.

Prognosen noterar två större demografiska förändringar som kommu-
nen gemensamt med omvärlden står inför. Den stora gruppen av 40-talis-
ter närmar sig en ålder där behovet av stöd och service ökar samtidigt som 
den stora barnkull som föddes kring 1990 nu uppnår förvärvsaktiv och 
barnafödande ålder. En andel kan tänka sig flytta tillbaka till sin hemkom-
mun vilket har konsekvenser för arbets- och bostadsmarknaden.



BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR SID 11

TABELL: UTVECKLINGEN AV FOLKMÄNGDEN OCH FÖRÄNDRINGSKOMPONENTER ÖVER TIDEN.  
PROGNOS FÖR ÅREN 2017 OCH FRAMÅT

1980 1990 2000 2016 2017 2026

Födda 142 203 141 178 181 196

Döda 109 141 114 123 132 139

Födelseöverskott 33 62 27 55 49 57

Inflyttade 917 851 988 1 546 1 242 1 445

Utflyttade 907 779 941 1 262 1 236 1 342

Flyttnetto 10 72 47 284 6 103

Folkökning 43 134 74 339 55 160

Folkmängd 12 946 13 123 12 873 15 528 15 583 17 150

TABELL: FOLKMÄNGD I  ÅSTORPS KOMMUN EFTER ÅLDERSKLASS

Ålder / År 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

0-5 1 237 1 223 1 238 1 245 1 257 1 259 1 275 1 289 1 301 1 312 1 322

6-9 859 873 895 899 912 923 929 938 948 948 958

10-12 685 690 683 691 689 713 723 735 733 747 752

13-15 562 614 656 697 705 699 710 710 731 740 750

16-18 586 568 599 581 627 661 696 704 700 710 711

19-24 1 032 1 004 993 1 012 1 005 1 023 1 034 1 065 1 097 1 115 1 136

25-44 3 965 3 946 3 995 3 973 3 977 3 993 4 045 4 098 4 130 4 180 4 215

45-64 3 784 3 812 3 838 3 884 3 939 3 996 4 015 4 046 4 082 4 129 4 167

65-79 2 178 2 205 2 226 2 242 2 257 2 266 2 259 2 254 2 233 2 198 2 197

80-100 640 648 672 684 705 725 772 805 861 912 943

Totalt 15 528 15 583 15 794 15 908 16 072 16 258 16 459 16 642 16 816 16 990 17 150

Utmaningar 
En ökande och förändrad befolkningsstruktur påverkar alla 
verksamheter. Kommunen kommer att behöva arbeta kreativt och 
proaktivt med att bemöta dessa förändringar.

Osäkerheten kring hur migrationspolitiken utformas framöver 
påverkar också arbetet. Kommunen måste kunna tillgodose bostäder, 
stöd och beredskap i alla förvaltningar och arbeta proaktivt mot 
segregation.

En befolkning med fler invånare i kategorin som kräver 
kommunal service ställer också högre krav på kommunen att locka 
den kategori av invånare som genererar skatteinkomster.

Inriktningsbeslut
Kommunstyrelsen beslutade i maj om ett inriktningsbeslut baserat 
på de kommungemensamma utmaningarna. Beslutade inriktningar 
återspeglas i behov av satsningar för 2018 med flerårsplan 2019-2020.
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Källor:  
Sveriges kommuner och  

landsting (SKL), Ekonomirapport 
Maj, Statistiska centralbyrån, 

RiksbankenEkonomiska förutsättningar
Samhällsekonomi 
Kommunerna och landstingen står inför stora utmaningar de 
närmaste åren. Det gäller dels demografiska förändringar och 
dels stora behov av investeringar. Svensk konjunktur fortsätter 
att stärkas och högkonjunkturen bedöms nå sin topp 2018. 
Trots detta växer behoven av kommunsektorns verksamhet i 
fortsatt snabb takt vilket skapar problem för kommuner och 
landsting att finansiera sin verksamhet. 

Konjunkturåterhämtningen i Sverige och i omvärlden 
fortsätter. BNP i Sverige förväntas öka med nästan 3 procent 
under år 2017 för att sedan avta kommande år. Den svenska 
ekonomin förutsätts återgå till konjunkturell balans efter att 
högkonjunkturen nått sin topp 2018, vilket innebär BNP-
ökningar på runt 1,5 procent årligen år 2019 och 2020. Svensk 
ekonomi har utvecklats förhållandevis starkt i jämförelse 
med ekonomin i andra länder, vilket främst beror på en stark 
utveckling av den inhemska efterfrågan. Framförallt har in-
vesteringar, speciellt byggnadsinvesteringar vuxit snabbt. Den 
starka utvecklingen i inhemsk efterfrågan förklaras av att den 
svenska ekonomin gått från låg- till högkonjunktur.

Utvecklingen av den inhemska efterfrågan bedöms bli 
mer måttlig framöver. Istället bedöms exporten ge en skjuts åt 
BNP-tillväxten under 2017 samt 2018.

Utvecklingen av arbetsmarknaden bedöms även för år 
2018 som god för att sedan dämpas åren därpå. Efterfrågan 
på arbetskraft är stark, arbetslösheten bedöms därmed sjunka 
till strax över 6 procent. I siffrorna finns dock stora skillnader 
mellan olika grupper på arbetsmarknaden, siffran för utrikes-
födda ligger på drygt 15 procent. 

Skatteunderlagstillväxten i kommunen påverkas av såväl 
konjunkturutvecklingen som arbetsmarknadsutvecklingen. 
Skatteunderlagstillväxten beräknas falla successivt under 
beräkningsperioden 2016-2020 från 2,6 procent 2016 till 
cirka 0,7 procent 2020. Detta beror övervägande på att antalet 
arbetade timmar slutar växa när konjunkturen vänder. Vidare 
bedöms inflationen under 2018 ligga under 2 procent för 
att sedan från år 2019 uppgå till 2 procent. Samtidigt väntas 
kostnaderna i kommunsektorn att öka under 2016-2020, med 
anledning av betydligt fler invånare. Enligt SKL kommer det 
att kräva skattehöjningar eller andra åtgärder i kommuner för 
att bibehålla goda resultatnivåer.

I budgetunderlaget ligger följande nyckeltal till grund:
Procentuell förändring 2017 2018 2019 2020
BNP kalenderkorrigerad 3,1 2,3 1,4 1,4
Öppen arbetslöshet 6,3 6,1 6,2 6,5
Arbetade timmar 1,5 0,8 -0,1 0
Timlön, nationalräkenskaperna 3,0 3,1 3,4 3,4
Konsumentprisindex KPI 1,7 2,0 2,6 2,7

Kommunernas ekonomi 
För år 2016 noterades bra resultatnivåer i svenska kommuner, 
vilket förklaras av en stark utveckling av skatteunderlaget, 

extra statliga stöd och större reavinster än normalt. Trots 
detta står kommuner och landsting inför stora utmaningar 
framöver då stora demografiska förändringar redan nu kan 
skönjas. Sämre skatteunderlagstillväxt i kombination med 
mycket snabbt växande behov, väntas ge svagare resultat och 
betydande effektiviseringsbehov. Enligt SKL uppstår det år 
2020 ett gap mellan kostnader och intäkter på totalt 24 mil-
jarder kronor för att uppnå ett resultat på 1 procent av skatter 
och generella statsbidrag, detta motsvarar en skattehöjning 
med nästan 1 krona totalt inom kommunsektorn. Dessutom 
bedöms investeringsbehoven i kommunal sektor att accelerera. 
Behoven finns inom främst fastigheter som förskolor, skolor 
samt gällande infrastruktur och bostäder. 

Budgetförutsättningar  
Tack vare bra resultat i kommunen de senare åren står Åstorps 
kommun väl rustad att möta en något sämre ekonomisk 
utveckling. En hög resultatnivå framöver är emellertid en 
förutsättning för att kunna klara höga investeringsnivåer. Om 
inte detta görs urholkas framtida generationers konsumtions-
utrymme.
I budgetunderlaget har det tagits hänsyn till följande: 
• Skatter, statsbidrag och utjämning har beräknats enligt 

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) cirkulär 2017:18
• Personalkostnaderna innefattar 2017 års avtal samt räknas 

upp med beräknad löneökningar enligt SKL:s prognos 
• Kostnader för pension och ansvarsförbindelse är beräknad 

enligt KPA:s prognos

Skatter och utjämning
Den prognos som SKL beräknade 2017-04-27 ligger till grund 
för budgetunderlaget. Någon budget för eventuell upp- eller 
nedskrivning av slutavräkningar har inte budgeterats. I skatter 
och utjämning är regeringens aviserade satsning i välfärds-
tjänster medräknat.

Utvecklingen av skatter och utjämning samt kostnadsut-
veckling under budgetperioden visas enligt följande: 



Nettokostnaders andel av skatteintäkter och generella statsbidrag, mål 98%
Budget 2017 Prognos 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020

97,0 99,7 97,7 98,3 101,1

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR SID 13

Mkr 2018 2019 2020

Vatten/avlopp 54 50 57

Exploatering 32 14 24

Övriga investeringar 35 40 41

Av diagrammet framgår att nettokostnadsökningen är högre under 
såväl år 2017 som år 2019-2020. Under budgetår 2018 bryts trenden 
tillfälligt då intäktsökningen är högre för skatter och utjämning än 
nettokostnadsökningen. För 2018 uppgår nettokostnadsandelen av 
skatteintäkter till 97,7 procent. Att nettokostnaderna ökar mer än 
skatter och utjämning är möjligt ett enskilt år så länge en anpassning 
sker kommande år.

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 2017 för att sedan sakta 
börja höjas. Hur mycket och i vilken takt den kommer att öka är 
svårbedömt. I budgetunderlaget har följande medelränta (kostnads-
ränta) beräknats:

2018 1,6%
2019 0,9%
2020 1,4%

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 
2019.
 
Resultatbudget 
Åstorps kommun budgeterar ett positivt resultat för år 2018 på 15,5 
Mkr. Kommunens resultat uppgick år 2016 till 13 Mkr. I samband 
med prognosen per sista maj år 2017 uppvisas ett sämre resultat på 
minus 3 Mkr. Åtgärdsplaner är framtagna inom socialnämnden samt 
bildningsnämnden och ligger till grund för vissa effektiviseringsbe-
hov år 2018.

Driftsbudget och förfogande 
I driftsbudgeten för år 2018 kompenseras nämnderna fullt ut för 
löner, hyror och föreslagna ny-, till- och ombyggnader i verksam-
hetsfastigheter. Vidare läggs den del som avser grundnivå på volymer 
direkt ut i ram. Under kommunstyrelsens förfogande avsätts den del 
som avser kostnadsökningar beroende på förändringar i demo-
grafin för det aktuella året, dessa medel kan avropas under aktuellt 
verksamhetsår. 

Medel som avsats för full kostnadstäckning under kommunstyrel-
sens förfogande avseende löner, hyror samt demografiska volymför-
ändringar uppgår till totalt 49 Mkr år 2018 och fördelar sig enligt 
följande:  

Kommunstyrelseförvaltningens förfogande 
Löner:    31Mkr 
Hyror/NTO/indexering:   5 Mkr 
Volymförändring 2018 BIN:   7 Mkr  
Volymförändring 2018 SON:   6 Mkr 

Volymförändringar som läggs direkt ut i ram fördelar sig enligt 
följande:

I ramar
BIN:  21 Mkr 
SON: 11 Mkr 

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut har beaktats, vidare har 
hänskjutna beslut till budgetberedningen likaså beaktats. Detta har 
resulterat i behov av satsningar för år 2018, där vissa delar avser 
utökningar och vissa avser omprioriteringar. Totalt uppgår utökning-
arna till 6,9 Mkr och omprioriteringarna till 2,7 Mkr enligt följande: 

• 3,0 Mkr till bredbandsutbyggnad på landsbygden
• 1,0 Mkr till digitaliseringsutveckling (omprioritering hanteras 

inom befintlig ram)
• 1,0 Mkr till ledning av serviceavdelning och organisation
• 1,0 Mkr till ökade hyreskostnader hänförbart till omflyttningar 

från kommunhuset 
• 0,9 Mkr till arbetet gällande önskad sysselsättningsgrad (omprio-

ritering)
• 0,5 Mkr till inkubatorverksamhet 
• 0,5 Mkr till kommunens inköpsorganisation (omprioritering 

mellan ramar) 
• 0,4 Mkr till drift av e-arkiv
• 0,3 Mkr till införandet av Enkla jobb
• 0,3 Mkr till utbildningsinsatser Åstorps bästa 
• 0,2 Mkr drift e-tjänster 
• 0,1 Mkr drift av naturreservat Kalvahagen 
• 0,1 Mkr till utökning av granskningsavgifter inom revision
• 0,3 Mkr förlängning av busslinje 520 

Vidare finns det behov av effektiviseringar på totalt 3,2 Mkr inom 
socialnämndens samt bildningsnämndens verksamhetsområden. 
För detaljerad driftsbudget och sammanställning av respektive 
nämnds ram se sidan 17.

Investeringsbudget
Enligt av kommunfullmäktige antagit mål gällande investeringar får 
dessa högst uppgå till avskrivning samt redovisat resultat. I denna 
beräkning exkluderas investeringar i VA- och exploateringsinves-
teringar. Målet uppfylls för år 2018. För att investeringsmålet ska 
uppnås för det enskilda året 2019 samt år 2020 behövs högre resultat-
nivåer än de som finns medtagna i planåren. Från år 2019 är det en 
förutsättning att en anpassning av verksamheten sker. 

För detaljerad investeringsbudget se sidan 18. 
Bland de projekt som ska genomföras av BFAB, och där kommunen 
kommer att får en utökad hyreskostnad, kan nämnas ombyggnad av 
Haganässkolan, ny arrangemangshall samt byggnation av kommunhuset.



Balansbudget 
Enligt finansieringsanalysen behöver kommunen nyupplåna 
120 Mkr för 2018. Av dessa vidareutlånas 62 Mkr till BFAB för 
i budgeten upptagna projekt. Lånebehovet för hela perioden 
uppgår till:

Långfristiga lån beräknas uppgå till:
457 Mkr per 2018-12-31
635 Mkr per 2019-12-31
817 Mkr per 2020-12-31

Lånefinansieringsbehovet förklaras främst av vidareutlåning 
till bolagskoncernen, investeringar inom VA- samt exploa-
teringsverksamheten och lägre resultatnivåer under planåren.
 
Soliditet
En målsättning är att kommunens soliditet ska vara stark och 
år 2020 uppgå till medelvärdet för länet. Under budgetåret 
och planperioden kommer soliditeten att minska med cirka 
12 procentenheter jämfört med bokslut 2016. Att minskning 
sker beror på låga resultat kombinerat med stora investering-
ar. Att soliditeten minskar under några enskilda år är möjlig 
då en uppbyggnad skett med goda resultat tidigare år. På sikt 
måste resultatnivån höjas för att inte urholka det ekonomiska 
handlingsutrymmet.

Känslighetsanalys och  
osäkerhetsfaktorer
Känslighetsfaktorer
• Varje förändring i befolkningsunderlaget med en person 

ger en effekt på ca +/- 46 tkr på skatteutfallet
• En förändring av kommunalskatten med +/- 10 öre ger en 

effekt på skatteutfallet med +/-2,8 Mkr
• Varje procents förändring på lönerna ger en resultateffekt 

på helår +/- 6,0 Mkr
• Varje förändring av räntenivån med en procent ger en 

effekt på +/- 3,0 Mkr

Osäkerhetsfaktorer
• Konjunkturutveckling
• Pensionspremiekostnadernas utveckling
• Nytt hälso-och sjukvårdsavtal
• Nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkom-

mande barn och unga
• Arbetslösheten och etableringen
• Utvecklingen av placeringskostnaderna inom familj och 

individomsorgen
• 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. Vidare är det viktigt att kommunen lig-
ger på goda resultatnivåer även framöver för att möta ökade 
investeringar samt ökade kostnader på grund av befolknings-
förändringar. För att undvika en alltför kraftig skuldsättning 
behöver detta således finansieras genom goda resultatnivåer.
Då resultatet under planåren 2019 och 2020 ligger på lägre 
nivåer krävs effektiviseringsåtgärder framöver om inte kon-
sumtionsutrymmet för framtida generationer ska urholkas.
Budgeten för år 2018 innehåller satsningar på totalt 9,6 Mkr 
som bland annat finansieras genom effektiviseringar samt 
omprioriteringar inom egen ram och omprioriteringar mel-
lan ramar.

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 ska leverera, detta för att medbor-
garna ska få ut mesta möjliga för sina insatta skattekronor.

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGETFÖRUTSÄTTNINGARSID 14

Mkr  2018  2019     2020

Åstorps kommun 120 178 181 

BFAB -62 -137  -104 

Investeringar, exklusive exploaterings- och va-investeringar,
ska finansieras fullt ut med skattemedel, mål 0

Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020
7 -1 -23

Soliditet inklusive pensionsförpliktelse i procent, mål medelvärdet för länet 
Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020

29,4% 26,0% 21,9%



Foto: Michael Svensson / Åstorps kommun
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Resultatbudget SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

Belopp i Mkr
Koncernen 

Utfall  
2016

Koncernen 
Prognos                    

2017

Koncernen 
Budget 

2018

Koncernen 
Plan  
2019

Koncernen 
Plan  
2020

Verksamhetens intäkter 265,9 266,8 219,7 219,7 219,7

Verksamhetens kostnader -965,1 -1038,8 -985,4 -1 010,2 -1 045,5

Avskrivningar -43,6 -43,1 -61,8 -65,9 -70,7

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -742,8 -815,1 -827,5 -856,4 -896,5

Skatteintäkter 531,9 559,6 577,5 597,8 619,3

Generella statsbidrag och utjämning 244,3 262,4 282,2 285,8 282,8

Skattenetto 776,2 822,0 859,7 883,6 902,1

RESULTAT EFTER SKATTENETTO 33,4 6,9 32,2 27,2 5,6

Finansiella intäkter 1,1 2,9 0,5 0,5 0,5

Finansiella kostnader -3,8 -5,9 -10,7 -11,6 -16,7

Finansnetto -2,7 -3,0 -10,2 -11,1 -16,2

RESULTAT FÖRE DISPOSITIONER, SKATT 
OCH EXTRAORDINÄRA POSTER 

30,7 3,9 22,0 16,1 -10,6

Extraordinära poster -4,7 0 0 0 0

ÅRETS RESULTAT 26,0 3,9 22,0 16,1 -10,6

Belopp i Mkr
Kommunen 

Utfall  
2016

Kommunen 
Prognos                    

2017

Kommunen 
Budget 

2018

Kommunen 
Plan  
2019

Kommunen 
Plan  
2020

Verksamhetens intäkter 238,6 245,8 182,1 182,1 182,1

Verksamhetens kostnader -975,0 -1 035,6 -987,3 -1 012,1 -1 050,5

Avskrivningar -20,8 -29,8 -34,4 -38,6 -43,3

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -757,2 -819,6 -839,6 -868,6 -911,7

Skatteintäkter 531,9 559,6 577,5 597,8 619,3

Generella statsbidrag och utjämning 244,3 262,4 282,2 285,8 282,8

Skattenetto 776,2 822,0 859,7 883,6 902,1

RESULTAT EFTER SKATTENETTO 19,0 2,4 20,1 15,0 -9,6

Finansiella intäkter 5,7 1,9 5,1 5,1 8,1

Finansiella kostnader -6,9 -6,9 -9,7 -10,5 -15,6

Finansnetto -1,2 -5,0 -4,6 -5,4 -7,5

RESULTAT FÖRE DISPOSITIONER, SKATT 
OCH EXTRAORDINÄRA POSTER

17,8 -2,6 15,5 9,6 -17,1

Extraordinära poster -4,7 0 0 0 0

ÅRETS RESULTAT 13,1 -2,6 15,5 9,6 -17,1

Resultatbudget KOMMUNEN
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Driftbudget
Belopp i Mkr

Utfall  
2016

Budget  
2017

Prognos  
2017

Budget  
2018

Plan  
2019

Plan  
2020

FÖRVALTNINGAR

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

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

Kommunrevision -0,7 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9

Valnämnd 0 0 0 -0,2 -0,2 0

Kommunstyrelse -65,5 -69,8 -69,9 -74,5 -74,5 -74,5

Räddningsnämnd -8,0 -8,5 -8,5 -8,8 -8,8 -8,8

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

Bildningsnämnd -396,8 -404,7 -417,7 -410,6 -406,6 -406,6

Kultur- och fritidsnämnd -30,0 -30,6 -30,6 -30,7 -30,7 -30,7

Socialnämnd -261,7 -243,2 -259,8 -241,4 -241,4 -241,4

Kapitalkostnadsförändring ej i ram 0 -4,6 -4,6 -6,8 -10,5 -12,3

Effektiviseringar BIN ej i ram 0 0 0 0 2,8 5,6

Effektiviseringar SON ej i ram 0 0 0 0 0,4 0,8

SUMMA FÖRVALTNINGAR -770,3 -769,2 -799,1 -780,8 -777,3 -775,7

Pensioner -0,2 -7,9 -6,3 -11,3 -17,2 -17,1

Finansförvaltning övrigt 9,7 5,4 5,4 3,3 4,6 5,4

Förfoganden 3,5 -24,8 -19,6 -50,9 -78,7 -124,2

VERKSAMHETSNETTO -757,3 -796,5 -819,6 -839,7 -868,6 -911,6

Skatter och utjämning 776,1 820,8 822,0 859,8 883,6 902,0

Internbank -3,3 -3,5 -3,5 -1,5 -1,7 -4,5

Kapitalförvaltning 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Övriga finansiella poster 2,0 -2,3 -1,9 -3,5 -4,1 -3,4

Extraordinära poster -4,7 0 0 0 0 0

Återställning balanskrav 0 0 0 0 0 0

RESULTAT 13,1 18,9 -2,6 15,5 9,6 -17,1

Verksamhetsnettots andel av skatter 
och utjämning

97,58% 97,04% 99,71% 97,66% 98,30% 101,07%



Investeringsbudget
INVESTERINGAR SOM UTFÖRS AV ÅSTORPS KOMMUN
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Belopp i Mkr Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020

KOMMUNSTYRELSE

Inventarier, utrustning och transportmedel

Ventilation (AME) 0 0,2 0

Kommunhus inventarier 0 0 4,0

IT-kontor inventarier (IT) 0 0,1 0

Bilpool 0 0 0,1

Inventarier kostenheten 0,1 0 0

Inventarier (kostenheten) 0 0,3 0,4

Transportvagnar för mat (kostenheten) 0 1,6 0,3

Extra aggregat (kostenheten) 0 1,2 0

IT och systemutveckling

IT-investeringar (IT) 3,0 2,0 2,1

Administrativa datorer (IT) hjälpmedel 1,5 1,4 0,4

Inköpsmodul (adm) 0,7 0 0

Ekonomisystem, affärssystem (adm) 0 0,5 0

Övriga investeringar

Utvecklingsmedel till bl a system/digitalisering 4,2 3,8 4,0

Markköp 2,5 2,5 2,5

Summa 12,0 13,6 13,8

TEKNISKA KONTORET - ANSLAGSFINANSIERAD

Armaturutbyte, gatubelysning 0,4 0,5 0,4

Lekplatser 0,3 0,3 0,3

Fordonsförnyelse 0,5 1,8 0,4

Trafiksäkerhetsåtgärder 0,3 0,3 0,3

Komplettering cykelvägar 1,0 1,0 1,0

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

Asfaltering av grusvägar 0,3 0,3 0,2

Asfaltering 2,7 3,0 3,5

Centrumutveckling 1,0 1,0 1,0

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

Summa 7,6 9,5 8,3

TEKNISKA KONTORET - EXPLOATERING

Utvidgning södra industriområdet 0 5,0 11,5

Prästamarken 10,8 6,0 4,9

Björnekulla Ås 3,0 0 0

Lejdgatan exploatering 5,3 0 0

Centrum nordost utbyggnad 0 0 5,0

Gamla vägen 1,9 0 0

Grytevad 8,9 0 0

Summa 29,9 11,0 21,4
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Belopp i Mkr Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020

TEKNISKA KONTORET - AFFÄRSDRIVANDE

Nyinvestering Dricksvattenproduktion 4,5 10,9 10,4

Nyinvestering Avloppsrening 0,5 0,6 3,5

Nyinvestering VA-ledningsnät 3,9 5,5 4,2

Reinvestering Dricksvattenproduktion 1,0 0,9 1,4

Reinvestering Avloppsrening 5,4 3,9 4,4

Reinvestering VA-ledningsnät 6,5 6,9 11,2

Centrum, nordost utbyggnad 0 0 6,5

Kvidinge stationsområde 0 7,0 2,0

Lejdgatan vatten och avlopp 4,0 0 0

Björnekulla Ås 3,0 0 0

Utvidgning södra industriområdet 0 5,0 0

Gamla vägen vatten och avlopp 0,6 0 0

Grytevad vatten och avlopp 4,0 0 0

Högalid, Maglaby, Mårtenstorp avlopp 20,0 0,6 0

Sånna by avlopp 0 1,0 12,0

V Broby avlopp 0,2 8,0 0,2

Hammars väg 0 0,1 1,6

Summa 53,6 50,4 57,4

RÄDDNINGSTJÄNST

Inventarier, utrustning och transportmedel

Administrationsfordon 0,2 0 0

Adm/stationsfordon, minibuss 0 0,4 0

Adm/stationsfordon 0 0,4 0

FIP-bil 0 0 0,5

Insatsledarfordon 0 0,9 0

Höjdfordon 0 0 8,0

Stationsfordon 0,5 0 0
Övriga investeringar

Skyddshjälmar 0 0,1 0
Summa 0,7 1,8 8,5

BILDNINGSNÄMND

Inventarier, utrustning och transportmedel

Utemiljö befintliga verksamheter 0,5 0,5 0,5

Hyllinge ny avdelning FSK 0,1 0,5 0

Inventarier fritidsgårdar 0,1 0,1 0,1

Inventarier musikskola 0,3 0,2 0,1

Inventarier och upprustning skolor 3,4 2,6 2,1

Inventarier vuxenutbildningen 0,2 0,2 0,2

Mottagningskök 1,7 1,7 1,7

IT och systemutveckling

Chromebooks i grundskolan 1,7 1,8 1,8

Ipads i förskolan 0,3 0,3 0,3

Övriga investeringar

Slöjd 0,1 0,2 0,1

Central kopiering, arbetsmiljö, elevhälsa 0,2 0,2 0,2

Pedagogiskt mediacenter 0,2 0,2 0,2
Summa 8,8 8,5 7,3

INVESTERINGSBUDGET, FORTSÄTTNING
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Belopp i Mkr Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

Inventarier, utrustning och transportmedel

Utbyte ismaskin, styrprogram, kompressorer 1,8 0,1 0,1

Friluftsbadets renings- och styrsystem 0,3 0 0

Belysningsarmatur motionsslinga 0,4 0,1 0,1

Inventarier Friskvårdscentral 0,1 0 0,1

Inventarier ny arrangemangshall 0 3,3 0

Inventarier och inköp av system, bibliotek 0,4 0,4 0,1

Inventarier fritidsanläggningar 0,9 1,0 1,0

Inventarier kulturhuset Björnen 0,1 0,1 0,1

Städmaskiner 0,1 0,3 0,1

Utbyte grönytemaskiner 0,3 0,1 0,1

Övriga investeringar

Nya/kompletteringar kultur, bibliotek 0,1 0,1 0,1

Summa 4,5 5,5 1,8

SOCIALNÄMND

Inventarier, utrustning och transportmedel

Investeringsanslag möbler och inventarier 1,0 1,0 1,0

Vitvaror - Höken 0,3 0,3 0,3

Allmänytor trapphusboende LSS, inv. 0,2 0 0

Allmänytor trygghetsboende 2019, inv. 0 0,3 0

Vitvaror verksamhet 0,2 0,1 0,1

Sängar, madrasser SäBo 0,3 0,2 0,2

IT och systemutveckling

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

Välfärdsteknologi och e-hälsa 1,4 1,4 1,2

Övriga investeringar

Start nytt projekt särskilt boende 0,3 0 0

Summa 4,1 3,7 3,2

BYGG- OCH MILJÖNÄMND

IT och systemutveckling

IT-utrustning 0 0 0,1

Summa 0 0 0,1

SUMMA INVESTERINGAR 121,2 104,0 121,8

INVESTERINGSBUDGET, FORTSÄTTNING
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Belopp i Mkr Utfall  
2016

Prognos                    
2016-07-31

Budget 
2018

Plan  
2019

Plan  
2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Mark, byggn och tekn anläggningar 288,0 367,5 449,6 510,1 585,1

Maskiner och inventarier 62,3 66,4 70,6 74,3 74,0

Långfristiga fordringar dotterbolag 334,0 325,3 376,9 501,4 590,5

Övriga finansiella anläggningstillgångar 46,5 46,4 46,4 46,4 46,4

Summa anläggningstillgångar 730,8 805,6 943,5 1 132,2 1 296,0

Bidrag till statlig infrastruktur 

Bidrag till statlig infrastruktur 14,1 13,4 12,7 12,0 11,3

Summa bidrag till statlig infrastruktur 14,1 13,4 12,7 12,0 11,3

Omsättningstillgångar

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

Kortfristiga fordringar 110,1 98,4 90,9 99,1 102,7

Kortfristiga placeringar 15,8 16,1 16,5 16,5 16,5

Kassa och bank 8,0 10,0 12,0 12,0 12,0

Summa omsättningstillgångar 163,9 154,5 149,4 157,6 161,2

SUMMA TILLGÅNGAR 908,8 973,5 1 105,6 1 301,8 1 468,5

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

Eget kapital 311,6 309,0 324,5 338,1 321,0

därav årets resultat 13,1 -2,6 15,5 9,6 -17,1

Avsättningar

Pensioner intjänade före 1998 119,7 118,1 113,5 112,0 109,1

Pensioner intjänade från och med 1998 4,8 7,0 8,6 8,6 8,6

Övriga avsättningar 16,4 0 0 0 0

Summa avsättningar 140,9 125,1 122,1 120,6 117,7

Skulder

Långfristiga skulder 296,9 336,1 456,8 635,4 816,5

varav långfristig upplåning 260,1 290,1 409,8 588,4 769,5

varav övriga långfristiga skulder 36,8 46,0 47,0 47,0 47,0

Kortfristiga skulder 159,4 203,3 202,2 207,7 213,3

Summa skulder 456,3 539,4 659,0 843,1 1 029,8

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 908,8 973,5 1 105,6 1 301,8 1 468,5

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelse inkl löneskatt 0 0 0 0 0

Soliditet

Soliditet inklusive pensionsförpliktelse 34,29% 31,74% 29,35% 25,98% 21,86%

Soliditet exklusive pensionsförpliktelse 47,46% 43,87% 39,61% 34,58% 29,29%

Balansbudget



RÄKENSKAPER RÄKENSKAPERSID 22

Finansieringsbudget
Belopp i Mkr Utfall  

2016
Prognos                    

2017-07-31
Budget 

2018
Plan  
2019

Plan  
2020

LÖPANDE VERKSAMHET

Årets resultat 13,1 -2,6 15,5 9,6 -17,1

Justering för avskrivningar 20,8 29,8 34,4 38,6 41,4

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

Justering för realisationsresultat -2,8 0 0 0 0

Förändring pensionsskuld -6,4 -3,5 -3,9 -1,9 -2,5

Förändring övriga avsättningar 13,2 0 0 0 0

Övriga ej likviditetspåverkadande poster 0 0 0 0 0

Medel från verksamheten 37,9 23,7 46,3 46,6 22,1

Förändring rörelsekapital

Semesterlöneskuld -2,5 1,7 2,2 2,0 2,0

Osäkra fordringar -0,2 0 0,2 0,2 0,2

Övrig rörelsekapitalförändring -17,5 15,5 0 0 0

Verksamhetsnetto 17,7 40,9 48,7 48,8 24,3

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar anslag -47,5 -41,7 -34,8 -39,0 -35,3

Investeringar VA-verksamhet 0 -35,1 -53,6 -50,4 -57,4

Investeringar exploatering 0 -10,3 -32,4 -13,5 -23,9

Försäljning anläggningstillgångar 0,6 0 0 0 0

Investering finansiella tillgångar 0 0 0 0 0

Försäljning finansiella tillgångar 0 0 0 0 0

Investeringsnetto -46,9 -87,1 -120,8 -102,9 -116,6

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upplåning Åstorps kommun 0 30,0 119,7 178,7 181,4

Amortering Åstorps kommun 0 0 0 0 0

Utlåning till BFAB-koncernen 0 0 -61,8 -137,0 -103,5

Amortering från BFAB-koncernen 8,7 8,7 10,2 12,4 14,4

Förändring övriga långfristiga tillgångar och skulder -7,8 0 4,0 0 0

Finansieringsnetto 0,9 38,7 72,1 54,1 92,3

FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL -28,3 -7,5 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, hantering 
av vattenförsörjningen i kommunen samt utbyggnad av vatten 
och avlopp 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 
skickade 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 ansvarar för förvaltning och drift av 
delägande kommuners va-anläggningar. Beträffande driftbudgeten 
innehar NSVA merparten av dessa kostnader (ca 19-25 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

2018
Plan
2019

Plan
2020

Brukningsavgifter 31,5 34,7 37,9

Anläggningsavgifter 0 0 0

Periodisering årets anläggningsavgifter 0 0 0

Periodisering tidigare års 
anläggningsavgifter

0 0 0

Övriga intäkter 0,5 0,5 0,5

Summa externa intäkter 32,0 35,2 38,4

Interna intäkter 0 0 0

Verksamhetens intäkter 32,0 35,2 38,4

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

Externa kostnader NSVA -18,7 -21,9 -25,1

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

Avskrivningar -7,4 -7,4 -7,4

Verksamhetens kostnader -28,1 -31,3 -34,5

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 3,9 3,9 3,9

Finansiella intäkter 0 0 0

Finansiella kostnader -3,9 -3,9 -3,9

Budgeterat årsresultat 0,0 0,0 0,0

Återföring av tidigare års överskott 0 0 0

Internt budgeterade kostnader (tkr) 2018 2019 2020

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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Kommunfullmäktige
Uppdragsbeskrivning
Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ. De förtroendevalda tillsätts via 
allmänna val. Enligt kommunallagen beslutar kommunfullmäktige i ärenden av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, främst:

• Mål och riktlinjer för verksamheten
• Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
• Nämndernas organisation och verksamhetsformer
• Val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
• Val av revisorer
• Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
• Årsredovisning och ansvarsfrihet
• Folkomröstning i kommunen
• Extra val till fullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens och facknämndernas uppdrag i ett reglemente. 
Reglementet är grunddokumentet för en nämnds eller styrelsens verksamhet och anger 
organisation, ansvarsområde, arbetsformer och beslutskompetens.

Ekonomisk redogörelse

Belopp i Mkr Utfall  
2016

Årsbudget 
2017

Budget 
2018

Budget 
2019

Budget 
2020

RESULTATBUDGET

Summa intäkter 0 0 0 0 0

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

varav personalkostnader -0,7 -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

Socialdemokraterna 14

Sverigedemokraterna   7

Moderaterna   5

Centerpartiet  2

Folkpartiet liberalerna  1

Kristdemokraterna  1

Miljöpartiet 1
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Överförmyndarnämnden
Uppdragsbeskrivning
Överförmyndarnämnden svarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen bedrivs i enlighet med den 
rättsliga reglering som styr överförmyndarverksamheten. Eftersom det inte bedrivs någon annan verksamhet 
än myndighetsutövning ska verksamheten förhålla sig till de lagar och förordningar som finns avseende över-
förmyndarverksamhet. Överförmyndarnämnden ska utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare, 
som gemensamt kallas för ställföreträdare, för myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt eller 
omyndiga barn som missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Överförmyndarnämnden ska kontinuerligt verka för 
att det finns gode män och förvaltare så att sådan skall kunna utses så snart enskild behöver sådant bistånd. Det 
hör även till överförmyndarnämndens uppgifter att i lämplig utsträckning lämna ställföreträdare uppgifter och 
generell information om hur de ska gå tillväga.

Förändringar under budgetår och planår
Under 2017 har ny lag trätt i kraft som medför att kommunerna har möjlighet att eftersöka sina kostnader för 
gode män och tolkkostnader med anledning av ensamkommande barn även under 2017 men från och med 
2018 kommer kommunerna endast få en schablonersättning som ska räcka för att täcka dessa kostnader. Med 
anledning av detta har kommunen ändrat på sitt arvodessystem för gode männen, men då det inte är beprövat 
råder det viss osäkerhet kring vilken effekt det kommer få på budgeten.

Enligt Migrationsverkets prognos kommer det under 2018 komma 2 900 ensamkommande barn till Sverige 
vilket är en ökning med 500 ensamkommande barn jämfört med prognosen för 2017 som ligger på 2 400 
ensamkommande barn. Hur stor andel av dessa som kommer anvisas Åstorp är oklart, men att det kommer ske 
en viss ökning är ett rimligt antagande.

Ekonomisk redogörelse

Belopp i Mkr Utfall  
2016

Årsbudget 
2017

Budget 
2018

Budget 
2019

Budget 
2020

RESULTATBUDGET

Summa intäkter 4,9 0 0 0 0

Summa kostnader -6,4 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2

varav personalkostnader -6,0 -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
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Valnämnden
Uppdragsbeskrivning
Valnämnden svarar för uppgifter som enligt vallagen och annan tillämplig lagstiftning ska fullgöras 
av valnämnd. Valnämnden är lokal valmyndighet i samband med val till riksdagen, val till 
landstingsfullmäktige, val till kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt vid eventuellt 
förekommande folkomröstning, omval eller extra val.

Valnämnden ska fortlöpande följa upp och föreslå eventuella förändringar av kommunens 
indelning i valdistrikt. Valnämnden ska informera allmänheten om förestående val och 
folkomröstningar samt i övrigt om väsentliga delar i den egna verksamheten.

Ekonomisk redogörelse

Belopp i Mkr Utfall  
2016

Årsbudget 
2017

Budget 
2018

Budget 
2019

Budget 
2020

RESULTATBUDGET

Summa intäkter 0 0 0 0 0

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

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

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

INVESTERINGSBUDGET

Investeringsinkomst 0 0 0 0 0

Investeringsutgift 0 0 0 0 0

Nettoinvestering 0 0 0 0 0

SID 26
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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  
2016

Årsbudget 
2017

Budget 
2018

Budget 
2019

Budget 
2020

RESULTATBUDGET

Summa intäkter 0 0 0 0 0

Summa kostnader -0,7 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9

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

Summa Nettokostnader -0,7 -0,9 -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 genom samordning, 
planering, beredning och uppföljning. I ledningsfunktionen ingår även att effektivisera hela 
kommunens verksamhet genom att bland annat lämna råd, anvisningar och förslag till åtgärder 
till nämnderna.

Kommunstyrelsen har även en styrfunktion som innefattar flertalet verksamhetsområden. 
HR, som hanterar frågor gällande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare samt den kommunövergripande ekonomihanteringen. Vidare ansvarar styrelsen 
för tekniska frågor så som att se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls, en 
väl fungerande VA-verksamhet, gata och park samt trafikförsörjning. Styrelsen ansvarar även 
för att utveckla och samordna kommunkoncernens IT och telefoni, främja sysselsättning, 
näringsliv, turism, folkhälsa, information och kommunikation samt måltidsverksamhet och 
migrationsfrågor. Kommunstyrelsen ska även tillse att samtliga nämnder och förvaltningar har 
effektiva metoder för styrning av verksamhet och projekt, att verksamheten uppnår beslutade 
kvalitetsmål och att den löpande verksamheten sköts rationellt och ekonomiskt.

Kommunfullmäktiges 
inriktningsmål Inriktningsmål Indikator Målvärde 

2018

Ökad sysselsättningsgrad

Vi ska ge alla invånare 
möjlighet, att efter sina 
egna förutsättningar, 
försörja sig genom ar-
bete och motivera unga 
till egen försörjning.

Vi ska öka möjligheten för kommunens 
invånare att förvärvsarbeta.

Andel anvisade ungdomar till kommunala arbetsmarknadsin-
satser som erbjuder arbetsmarknadskunskap med inkluderande 
praktik

100%

Andel förvaltningar och bolag som erbjuds att genom samver-
kansarbete ta del av en kompetensförsörjnings-modell med grund 
i en inkluderande arbetsmarknad.

100%

Antalet nystartade bolag per år 70

Hållbart samhälle

Vi ska ta hänsyn till mil-
jömässiga, sociala och 
ekonomiska aspekter i 
samhällsutvecklingen.

Vi ska minska förvaltningens 
miljöpåverkan.

Antal tjänstecyklar för färd per cykel i tjänsten. 2

Kostnaden för inköpt papper samt kopiering. 95% av före-
gående år

Andel inköpta livsmedel som är närproducerade i Skåne. 10%

Andel inköpta ekologiska svenska livsmedel 25%

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre

Vi ska möjliggöra för 
individen att nå livskva-
litet och framtidstro.

Vi ska erbjuda en trygg och attraktiv 
boendemiljö.

Trygghetsmätning polisen 2,03

Statistik över antalet åtgärdade felanmälningar som kommer in till 
kommunen genom e-tjänst. 90%

Andel färdigställda kommunala tomter av detaljplanelagda tomter. Minst 20% 
per år av 
planlagda 

tomter

SID 28
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Förbättra framtiden för barn, unga och äldre (forts.)  

Kommunfullmäktiges 
inriktningsmål Inriktningsmål Indikator Målvärde 

2018

Vi ska möjliggöra för 
individen att nå livskva-
litet och framtidstro.

Kommunens barn, unga och äldre ska ges 
möjlighet till en hälsosam livsstil.

Antal matgäster som är nöjda med kvaliteten på de måltider som 
serveras. 97%

Andel tillgängliga grönområden och grönstråk. 50%

Ohälsotal. Minskat från 
föregående år 
under med-
elvärdet för 
riket 2020

Attraktiv arbetsgivare

Vi ska ge våra medar-
betare förutsättningar 
till ett hållbart och vär-
defullt arbetsliv oavsett 
livssituation.

Vi ska erbjuda en attraktiv arbetsplats för 
medarbetare att söka sig till och stanna på.

Kränkande särbehandling. 100%

Sjukfrånvaro. 6%

Antal erbjudna sommarferiepraktikantplatser. 60

Antal inkomna ärenden till IT-helpdesk som är avslutade inom 
24 h. 80%

Service och bemötande

Vi ska utföra tjänster 
med hög kvalitet och 
god tillgänglighet.

Kommunens invånare och andra intres-
senter ska ha en god tillgång till informa-
tion om kommunen och vårt arbete.

SKLs undersökning Information till alla.
70

Kommunens invånare och andra intres-
senter ska ha god tillgång till kommunens 
tjänster.

Användningsnivå av införda e-tjänster.
50%

Förändringar under 
budgetår och planår
Vår omvärld och våra förutsättningar
Det finns ett behov av att utveckla arbetssätten 
och processerna för att kunna möta den ökande 
hanteringen av information och material som 
flödar genom förvaltningen. Omvärlden är 
föränderlig och med förändringstakten behöver 
verksamheterna förutsättningar för att möta 
denna föränderlighet. Vidare är en kontinuerlig 
kvalitetssäkring av verksamheten betydande för 
att säkerställa den bästa möjliga servicenivån för 
invånarna.

Behovet av en smidig, sammankopplad och 
strukturerad upphandlings- och inköpsprocess är 
stort. En ökad avtalstrohet, effektivare arbetssätt 
och hushållning av resurser behöver säkerställas. 
Detta kommer att göras genom en omfördelning 
av ansvar och förtydligande av inköpsprocess 
samt ansvariga för denna.

Idag är utbudet stort med många och snabba 
informationskanaler. Invånare och andra 
intressenter har därmed höga krav på att få reda 
på vad som händer i god tid. Samtidigt finns krav 
på tillgänglig digital infrastruktur och digitala 

tjänster för att nyttja kommunens service och 
information vid valfritt tillfälle.

Även det interna digitala arbetet kräver 
en intensifiering och som ett led i detta 
deltar kommunen bland annat i en förstudie 
tillsammans med andra kommuner i Skåne 
kring e-arkiv. Förstudien syftar till att hitta en 
gemensam lösning mellan kommunerna för att 
hantera e-arkiv.

För att på bästa sätt optimera kunskap, 
ekonomi och säkerhetsutmaningar kommer 
kommunen från och med 2018 att gå in i en IT-
samverkan inom 4K, det vill säga mellan Åstorp, 
Perstorp, Klippan och Bjuv.

Under 2016-2017 har stora behov 
framkommit gällande kommunens 
verksamhetslokaler. Under 2018 och kommande 
planår behöver verksamhetslokalerna möta det 
behov som finns gällande utökat utrymme och 
verksamhetsanpassade lokaler.

Kommunen har med sitt låga 
bostadsbyggande en stor utmaning i att bemöta 
den efterfrågan på bostäder och tomter som 
finns.



VERKSAMHETERSID30

Lagförändringar
Förslag till ny kommunallag med start 1 januari 2018
Bland annat ställer lagen krav på:
• Öka kommunstyrelsens befogenheter.
• Uppföljning av privata utförare.
• Förtydligar rollfördelningen mellan tjänstemän och 

politiker.
• Öppnar för företag och ideella föreningar att 

laglighetspröva beslut.
• Krav på en webbaserad anslagstavla.
• Kommunala beslut som inte kan rättas som 

huvudregel inte får verkställas innan de fått laga kraft.

Förslag till ny förvaltningslag med start 1 juli 2018
Förslaget innebär bland annat att:
• Tolkning och översättning blir en uttrycklig rättighet.
• Det införs ett allmänt krav på lämplighet för den som 

är ombud eller biträde för en part.
• Det införs uttryckliga bestämmelser om hur ett ärende 

inleds och vad som gäller i fråga om myndigheternas 
utredningsansvar.

• En parts rätt att bli informerad om hur ärendet 
handläggs stärks. Dessutom ska motivering av besluten 
förbättras.

• Det införs mer heltäckande bestämmelser om när 
en myndighet får ändra ett beslut och uttryckliga 
bestämmelser om vilka beslut som får överklagas.

Förändringar i vallagen
Bland annat ställer lagen krav på:
• Kontroll av valsedlar och kandidater.
• Förtidsröstningen måste bemannas av minst två 

röstmottagare.
• Ambulerande röstmottagare måste finnas.
• Utbildning för röstmottagare är obligatorisk.

• Kommunen har ansvar att se till att lokalerna är 
tillgänglighetsanpassade och att alla kan rösta.

Dataskyddsförordningen
I maj 2018 kommer en ny dataskyddsförordning att 
ersätta den svenska personuppgiftslagen. Omfattande 
krav kommer ställas på hur kommunen arbetar 
med personuppgifter vilket kommer påverka alla 
verksamhetsnivåer. Kraven som invånare och intressenter 
kan ställa på kommunen kommer att öka och 
datainspektionen får ökade befogenheter när det gäller 
tillsyn av hur vi arbetar med frågorna. Det finns risk för 
höga böter om kommunen inte efterlever kraven.

Lag om ny kommunal redovisning 
Lagen kommer troligen att träda i kraft år 2019. 
Utredningen bakom lagförslaget föreslår bland annat att 
hela pensionsåtagandet ska redovisas i balansräkningen 
enligt fullfonderingsmodellen, något som kommunen 
redan tillämpar.

Migration
Antalet människor som söker asyl i Sverige har 
förändrats. Sedan den 1 mars 2016 beviljas endast 
personer med flyktingstatus permanent uppehållstillstånd 
i Sverige, dessa utgörs av kvotflyktingar. Majoriteten 
av de som söker asyl i Sverige har statusen särskilt 
skyddsbehövande, de beviljas tillfälliga uppehållstillstånd. 
Anhöriginvandringen har också begränsats. Enligt 
Bosättningslagen som trädde i kraft 2016 ska alla 
kommuner i Sverige ta emot anvisade nyanlända med 
uppehållstillstånd. Trots det minskade fördelningstalet 
har Åstorps kommun en utmaning i att bereda boende för 
de som enligt lag (2016:38) har rätt till det.

Belopp i Mkr Utfall  
2016

Årsbudget 
2017

Budget 
2018

Budget 
2019

Budget 
2020

RESULTATBUDGET

Summa intäkter 68,4 66,5 64,5 64,5 64,5

Summa kostnader -133,8 -136,3 -139,0 -139,0 -139,0

varav personalkostnader -53,0 -57,1 -58,0 -58,0 -58,0

Summa Nettokostnader -65,5 -69,8 -74,5 -74,5 -74,5

INVESTERINGSBUDGET

Investeringsinkomst 1,3 0 0 0 0

Investeringsutgift -39,8 -72,2 -103,1 -84,1 -100,9

Nettoinvestering -38,5 -72,2 -103,1 -84,1 -100,9

Ekonomisk redogörelse



Foto: Michael Svensson / Åstorps kommun
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Uppdragsbeskrivning
Bygg- och miljönämnden beslutar i frågor som rör byggande, användning av mark, 
samhällsplanering och miljö- och hälsofrågor i Åstorps kommun. Utöver det som föreskrivs i 
kommunallagen, förvaltningslagen och andra övergripande lagar ska bygg- och miljönämnden 
verka inom följande lagstiftningsområden:

• Miljöbalken 1998:808
• Livsmedelslagen 2006:804
• Tobakslagen 1993:581
• Strålskyddslagen 1988:220
• Smittskyddslagen 2004:168
• Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2009:730
• Plan- och bygglagen 1987: 10 (upphävs 2011-05-02)
• Nya Plan- och bygglagen 2010: 900, PBL
• Anläggningslag 1973:1149
• Fastighetsbildningslag 1970:988
• Lag om exploateringssamverkan 1987:11

Bygg- och miljönämnden

Foto: Staffan Jönsson / trefo.se
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Kommunfullmäktiges 
inriktningsmål Nämndsmål Indikator

Hållbart samhälle

Vi ska ta hänsyn till mil-
jömässiga, sociala och 
ekonomiska aspekter i 
samhällsutvecklingen.

Utsläppen till kommunens vattendrag ska minska. Näringsäm-
nena i vattendragen ska vara lägre än 61 µg/l tot P (fosfor) och 
1 mg/l tot N (kväve) för att uppfylla god status.

Näringsvärdena i vattendragen ska vara lägre än 61 µg/l för 
fosfor och 1 mg/l för kväve.

Ny bebyggelse ska främst tillkomma genom förtätning. När ny 
åkermark ska tas i anspråk ska exploateringsgraden vara 1,0 för 
industri och 1,5 för bostäder flerfamiljshus. (Bygger på 50% av 
marken och 3 vån och 0,4 för enfamiljshus. Backsippan är 6,5).

När ny bebyggelse ska tillkomma på åkermark ska exploate-
ringsgraden vara minst 1,0 för industri och 1,5 för bostäder.

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre

Vi ska möjliggöra för 
individen att nå livskva-
litet och framtidstro.

Antalet livsmedelskontroller ska öka jämfört med 2016 (120 
stycken).

Minst 120 livsmedelskontroller ska genomföras 2018.

Attraktiv arbetsgivare

Vi ska ge våra medar-
betare förutsättningar 
till ett hållbart och vär-
defullt arbetsliv oavsett 
livssituation.

Resultatet av medarbetarenkäten ska vara högre än 2015 års 
nivå med ett HME (Hållbart medarbetarengagemang) på 73 
(Kommunen HME 80).

Resultatet av medarbetarenkäten ska vara högre än 73 HME.

Service och bemötande

Vi ska utföra tjänster 
med hög kvalitet och 
god tillgänglighet.

Tillgänglighet: Andelen lyckade kontaktförsök på byggkontoret 
ska vara högre än 50% (2016 års nivå, JSM Telefront).

Andelen lyckade kontaktförsök på byggkontoret ska vara högre 
än 50%.

Tillgänglighet: Andelen lyckade kontaktförsök på miljökonto-
ret ska vara högre än 67% (2016 års nivå, JSM Telefront)

Andelen lyckade kontaktförsök på miljökontoret ska vara 
högre än 67%.

Bemötande: Andelen som graderat "upplevt gott bemötande" 
vid kontakt med byggkontoret, ska vara högre än 67% (2016 
års nivå, JSM Telefront. De som upplevt ett dåligt bemötande 
var 0%).

Andelen som graderat "upplevt gott bemötande" vid kontakt 
med byggkontoret ska vara högre än 67%.

Bemötande: Andelen som graderat "upplevt gott bemötande" 
vid kontakt med miljökontoret, ska vara högre än 75% (2016 
års nivå, JSM Telefront. De som upplevt ett dåligt bemötande 
var 0%).

Andelen som graderat "upplevt gott bemötande" vid kontakt 
med miljökontoret ska vara högre än 75%.

Mål
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Förändringar under 
budgetår och planår
Demografi 
Ofta bygger kommuner på samma sätt 
som de alltid gjort utan att ta hänsyn 
till olika samhällsgruppers önskemål, 
förmågor och behov. Det talas ofta om 
att bygga billigt men en risk med detta 
är att kvaliteten på nybyggda bostäder 
blir låg och därmed att kvaliteten hos 
bostadsbeståndet bitvis försämras. Över 
tid kan det leda till boendesegregation när 
socioekonomiskt svagare hushåll hänvisas 
till mindre attraktiva bostäder och till sämre 
boendemiljöer. 

Kommuner uttrycker ofta sin önskan 
om att få fler inflyttade familjer utan att 
styra utbudet utifrån deras efterfrågan. 
Trenden går mot att fler vill hyra sin bostad, 
trots detta byggs det få större hyresrätter, 
ofta förlagda i områden med ingen eller 
begränsad möjlighet för barn att vistas 
utomhus. Framtidens pensionärer visar sig 
också helst hyra sin bostad. 

Åstorps möjligheter att styra boende och 
boendeformer och därmed inflyttningen 
görs i en effektiv och innovativ process från 
markägande/markägare via planering till 
bygglov.
 
Lagstiftning 
Planering och byggande är lagstyrt 
och lagstiftningen ändras kontinuerligt 
inom bygg- och miljönämndens 
verksamhetsområden. Snabba lagändringar/
behov får ibland stora konsekvenser. 

Regeringen har idag ett förslag som heter 
22 punktsprogrammet (från juni 2016) 
med punkter om att kommunen ska kunna 
styra upplåtelseform i detaljplan, ökade 
delegationer, minskad rätt att överklaga 
bygglov, fler bygglovbefriade åtgärder. Om 
detta träder i kraft kommer det påverka 
kommunens arbetssätt.
 
Omvärld
GIS, ett datorbaserat system för att 
samla in, lagra, analysera och presentera 
geografiska data är ett viktigt stöd i arbetet 
med god samhällsplanering. Idag är 
detta under utveckling bland annat inom 
grannkommunerna 6K. 

Digitalisering av miljötillsyn och 
bygglovshantering skulle förkorta 

ärendehantering och minska 
pappersanvändning. En digitalisering 
behöver dock göras för hela processen för att 
nå bästa effekt. Införandet är även beroende 
av digitalt arkiv för resten av kommunen. 
Digital hantering underlättar också sökandet 
och inlämnandet av statistik och för enkäter.
 
Trender miljö och hållbarhet
Att planera för ekosystemtjänster och 
funktioner i ekosystem som människor 
har nytta av är en växande trend och 
nödvändighet framöver, ett exempel är 
grönområden för friluftsliv och rekreation, 
som även är viktiga för klimatet. Tätortsnära 
natur måste bli både bättre skyddad och 
utvecklad, så att alla människor också i 
tätorterna har tillgång till ett grönområde. 
Ett bättre naturskydd gynnar också den 
biologiska mångfalden. 
Ett större intresse för kultur och design 
har vuxit fram. Stadens byggda miljö och 
arkitektur har blivit alltmer betydelsefull för 
människors identitet och sociala förankring 
och individens samspel med sin fysiska 
omgivning har fått en mer existentiell 
betydelse.

Den ökade medvetenheten kring 
miljöfrågor har även påverkat utformandet 
av bostäder och våra krav på boendet. 
Hållbarhet har blivit en arkitektonisk trend. 
Högteknologiska lösningar kommit att bli ett 
verktyg för att skapa miljövänliga boenden.

Hållbarhet är ett av dagens mest 
använda begrepp när det gäller att skapa 
goda förutsättningar för en långsiktig 
samhällsutveckling. Begreppet är 
mångfacetterat men huvudsakligen pratar 
man om ekologisk, social, kulturell och 
ekonomisk hållbarhet. Det är en svår men 
viktig uppgift att planera för samhällen 
som tar hänsyn till och utgår från naturens 
förutsättningar och som samtidigt främjar 
socialt välfungerande strukturer. Att leva 
ett liv med miljöhänsyn värderas högt och 
det finns en idealiserande bild av livet på 
landet. Det finns en utveckling mot att skapa 
boenden där hushållen själva kan försörja sig 
med förnyelsebar energi. 

Att arbeta med beteendeförändringar, 
för att uppnå ett hållbart samhälle, blir allt 
viktigare. Tekniken kan hjälpa till med att 
lösa många av dagens miljöproblem, men 
ska det bli en hållbar långsiktig förändring 
behövs en beteendeförändring för att uppnå 

ett hållbart samhälle.
Inom ramen för hållbarhetsbegreppet 

har trygghet och jämlikhet fått förnyad 
legitimitet. Även när det gäller mötesplatser 
(t ex lekplatser och idrottsplatser) noteras ett 
ökat jämställdhetsfokus.

Boendeinflytande har blivit ett allt 
vanligare redskap vid utvecklandet och 
förvaltningen av bostadsområden. Då man 
utformar framtidens boende är det viktigt att 
bygga med människor och inte åt människor. 

Många av de platser som människor 
idag vill besöka är lokaliserade i urbana 
områden och i de allra flesta fallen kommer 
det att förbli så. Om städerna och regionerna 
ska kunna utvecklas måste det vara lätt att 
förflytta sig i och mellan storstäderna och de 
omgivande stationssamhällena.

Rörlighet och uppbrott har blivit 
ett samhällsideal. Undantaget 60-talets 
flyttboom har svenskarna aldrig flyttat oftare 
än vad vi gör idag. Idag flyttar vi framförallt 
till orter där vi trivs bättre än de som vi 
lämnar, andelen arbetsrelaterade flyttningar 
minskar. Välutbildade har visat sig vara 
flyttbenägna och ensamstående är mobilare 
än de som lever i en parrelation. Hyresgäster 
flyttar mer sällan än bostadsägare. 
Flyttfrekvensen avtar i takt med stigande 
ålder.

Ofta byggs det där det är enkelt att bygga 
och inte där det ger mervärde åt platsen. Till 
exempel byggs grönområden bort istället 
för att utvecklas. Attraktiviteten minskar för 
området istället för att öka möjligheter till 
utevistelse och bättre hälsa. Är inte läget eller 
området funktionellt och attraktivt förblir 
ofta tomter osålda under lång tid. Osålda 
tomter kan signalera att området inte är 
attraktivt att bygga på och köpa hus i. 
Förändringstrycket på äldre byggda miljöer 
förblir stort. Detta ställer krav på att det 
utvecklas en kulturhistorisk kunskap om 
dessa och att det finns former för att förvalta 
och utveckla. Kulturlivet och kulturmiljöers 
roll som producent av mervärde till platser 
antas förstärkas genom att bidra med 
attraktionskraft och upplevelserikedom. 
Ofta planeras inte mindre kommuner 
i sin helhet utan blir till genom yttre 
omständigheter. Vi bygger inte in trygghet, 
natur och områden för utevistelse. Vi styr 
inte utvecklingen utan det blir som det blir.
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Belopp i Mkr Utfall  
2016

Årsbudget 
2017

Budget 
2018

Budget 
2019

Budget 
2020

RESULTATBUDGET

Summa intäkter 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

Summa kostnader -8,1 -7,6 -7,6 -7,6 -7,6

varav personalkostnader -6,5 -6,5 -6,4 -6,4 -6,4

Summa Nettokostnader -4,9 -4,4 -4,4 -4,4 -4,4

INVESTERINGSBUDGET

Investeringsinkomst 0 0 0 0 0

Investeringsutgift -0,3 -0,1 0 0 -0,1

Nettoinvestering -0,3 -0,1 0 0 -0,1

Ekonomisk redogörelse

Förändring taxor och avgifter
Åstorps kommun har antagit Sveriges Kommuner och Landstings Plan- och bygglovtaxa. Bygg- 
och miljönämnden har genom åren beslutat om justering av denna taxa, så som minskad kostnad 
för murar och plank samt rivning av enklare byggnader. Taxan byggkontoret tillämpar behöver i 
dagsläget inte förändras.

För handläggning av många av miljökontorets tillsynsärenden faktureras en fast tid, en K-faktor. 
Det kan till exempel vara ansökan om enskildavloppsanläggning, anmälan av värmepump, 
gemensamma avfallskärl med mera. Denna K-faktor behöver idag ses över för att bättre motsvara 
tidsåtgången för handläggningen.

Taxorna samhällsbyggnadskontoret tillämpar indexregleras varje år. Politisk diskussion kan 
behövas gällande vilken självfinansieringsgrad som ska tillämpas framöver.
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Uppdragsbeskrivning
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, förvaltningslagen och andra övergripande 
lagar ska bildningsnämnden inom ramen för uppdraget fullgöra kommunens uppgifter 
inom följande lagstiftningsområden; Skollagen, Svensk författningssamling 2010:800

Bildningsnämnden

Kommunfullmäktiges 
inriktningsmål Nämndsmål Indikator

Ökad sysselsättningsgrad

Vi ska ge alla invånare 
möjlighet, att efter sina 
egna förutsättningar, 
försörja sig genom ar-
bete och motivera unga 
till egen försörjning.

Fler unga i åldern 18-24 år ska beredas sysselsättning. Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar, andel (%).

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

Arbetslöshet 16-24 år i kommunen, andel (%) av bef.

Följa upp samtliga individer i ålder 16-20 som inte går på 
gymnasiet.

Andel ungdomar som kallas till planeringssamtal.

Hållbart samhälle

Vi ska ta hänsyn till mil-
jömässiga, sociala och 
ekonomiska aspekter i 
samhällsutvecklingen.

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.

Antal miljöcertifieringar per enhet.

Matsvinnet ska minska i alla verksamheter med 20% till 2020.

Alla verksamheter ska arbeta aktivt med integration. Andel pedagoger med annat modersmål än svenska.

Nyinvandrade elever i åk. 9, lägeskommun, andel (%).

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre

Vi ska möjliggöra för 
individen att nå livskva-
litet och framtidstro.

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

Elever i åk. 9 som är behöriga till ekonomi-, humanistiska och 
samhällsvetarprogrammet, lägeskommun, andel (%).

Elever i åk. 9 som är behöriga till naturvetar- och teknikpro-
grammet, lägeskommun, andel (%).

Samtliga elever ska fullfölja gymnasieutbildningen. Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år, andel 
(%).

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

Elevernas kunskapsresultat ska öka och ligga över riksgenom-
snittet.

Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, lägeskom-
mun, andel (%).

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov 
för ämnesprovet i matematik, lägeskommun, andel (%).

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov 
för ämnesprovet i SV och Sv2, kommunala skolor, andel (%).

Elever i åk. 9 som minst uppnått kunskapskraven för Godkänd 
i ämnesprovet i engelska, lägeskommun, andel (%).

Elever i åk. 9 som minst uppnått kunskapskraven för Godkänd 
i ämnesprovet i matematik, lägeskommun, andel (%).

Elever i åk. 9 som minst uppnått kunskapskraven för Godkänd 
i ämnesprovet i svenska (exkl. svenska som andra språk), 
lägeskommun, andel (%).

Elever i åk. 9 som minst uppnått kunskapskraven för Godkänd 
i ämnesprovet i svenska som andra språk, lägeskommun, andel 
(%)..

Elever i åk 6 som deltagit i alla delprov som fått lägst betyget E 
för ämnesprovet i engelska, lägeskommun, andel (%).

Mål



VERKSAMHETER SID37VERKSAMHETER

Kommunfullmäktiges 
inriktningsmål Nämndsmål Indikator

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre (forts.)

Vi ska möjliggöra för 
individen att nå livskva-
litet och framtidstro.

Elevernas kunskapsresultat ska öka och ligga över riksgenom-
snittet.

Elever i åk 6 som deltagit i alla delprov som fått lägst betyget E 
för ämnesprovet i matematik, lägeskommun, andel (%)

Elever i åk 6 som fått lägst betyget E för ämnesprovet i svenska 
(ej svenska som andraspråk), lägeskommun, andel (%)

Andel ogiltig frånvaro (%).
Målvärde 2018: 1%

Andel total frånvaro (%).
Målvärde 2018: 5%

Andel ogiltig frånvaro (%) åk 7-9.
Målvärde 2018: 1%

Andel total frånvaro (%) åk 7-9.
Målvärde 2018: 5%

Andel ogiltig frånvaro (%) åk 1-6.

Andel total frånvaro (%) åk 1-6.

Elever i åk 9 med lägst betyget E  i engelska, lägeskommun, 
andel (%).

Elever i åk 9 med lägst betyget E  i matematik, lägeskommun, 
andel (%).

Elever i åk 9 med lägst betyget E  i svenska, lägeskommun, 
andel (%).

Elever i åk 9 med lägst betyget E i svenska som andraspråk, 
lägeskommun, andel (%).

Elever i åk 6 med lägst betyget E  i engelska, lägeskommun, 
andel (%).

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska som andraspråk, 
lägeskommun, andel (%).

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, lägeskommun, 
andel (%).

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, lägeskommun, 
andel (%).

Elever på SFI som avbrutit och ej klarat högsta kurs på studie-
vägen av nybörjare två år tidigare, andel (%).

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

Ett digitalt verktyg per tre barn i förskolan.

Ett digitalt verktyg per elev i grundskola/grundsärskola.

Tätheten av digitala verktyg på vuxenutbildningscentrum ska 
öka.

Ett digitalt verktyg per pedagogiskt personal.

Attraktiv arbetsgivare

Vi ska ge våra medar-
betare förutsättningar 
till ett hållbart och vär-
defullt arbetsliv oavsett 
livssituation.

Ledare i BIN ska ha god ledarkompetens.

Alla medarbetare ska ges möjlighet till heltid eller önskad 
tjänstgöringsgrad.

Den önskade tjänstgöringsgraden ska öka.

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

Lärare/ped personal med pedagogisk högskoleexamen i kom-
munal förskoleklass och grundskola, andel (%).

Lärare/pedagogisk personal med specialpedagogisk högskole-
examen i särskola, andel (%).

Personalen ska ha kunskap och kompetens att använda mo-
derna digitala verktyg i sin undervisning.
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Förändringar under budgetår och planår
Demografi
Den nu gällande prognosen pekar på att volymerna kommer att öka inom alla åldersklasser fram till år 2026.

Nyanlända elever enligt skolverkets definition är elever som varit 
kortare tid än 4 år i Sverige. Asylsökande elever har inte fått sitt 
permanenta uppehållstillstånd.
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Lagstiftning
Ökad statlig styrning inom utbildningsområdet genom bland annat ekonomisk tilldelning i form av sökbara 
statsbidrag.

2015 års skolkommissions delbetänkande från maj 2016 (SOU 2016:38) aviserar en tydligare statlig styr-
ning. Kommissionens slutbetänkande är planerat till maj 2017 när det gäller förslag till nationella målsättningar, 
långsiktig plan med utvecklingsområden samt en tidplan för kommissionens fortsatta arbete.

Förändrad lagstiftning gällande Komvux. Skyldighet för kommunen att erbjuda plats kommer att medföra 
ökade kostnader.

Trender
• Ökande statlig detaljstyrning inom utbildningsområdet.
• Ökad konkurrens om personal och ledare.
• Elevernas socio-ekonomiska bakgrund får en allt ökande betydelse för deras kunskapsresultat.
• Ökad segregation i samhället.
• Generell befolkningsökning i kommuner av Åstorps storlek.
• Svårt för kommuner av Åstorps storlek att bära sina egna kostnader, vilket kräver en produktivitetsökning 

och effektivisering av verksamheten.

Omvärldsanalys
      Elevernas kunskapsresultat: säkerställa att alla elever i Åstorps kommun når goda kunskapsresultat i alla 
ämnen och att resultaten utvecklas positivt över tid.

Segregation: en ökande andel elever i kommunen är nyanlända. Eleverna bor främst i de centrala delarna av 
Åstorp. Detta innebär en ökande skolsegregation i kommunen, då Haganässkolan, Rågenskolan och förskolorna 
i område Centrum tar emot en hög andel av dessa elever.

Personalförsörjning: rekrytera och behålla legitimerad, behörig och kompetent personal i våra verksamheter. 
Detta gäller särskilt förskollärare, fritidspedagoger, lärare i Svenska som andraspråk, SFI-lärare, språklärare, 
ma/no-lärare, personal i elevhälsan, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagoger/speciallärare. Ökande 
löneglidning medför ökande kostnader för nyrekrytering.

Lokalutveckling: säkerställa att lokalbeståndet möter de faktiska volymökningarna, hantera gamla och 
otidsenliga lokaler i skola och förskola med renoveringsbehov samt hantera ett underskott av specialsalar (slöjd, 
idrott och hälsa, musik hem- och konsumentkunskap).

Likvärdighet: erbjuda en likvärdig utbildning för alla elever i förskola och skola.

Ekonomisk redogörelse
Belopp i Mkr Utfall  

2016
Årsbudget 

2017
Budget 

2018
Budget 

2019
Budget 

2020

RESULTATBUDGET

Summa intäkter 63,5 47,1 47,0 47,0 47,0

Summa kostnader -460,3 -451,6 -457,6 -453,6 -453,6

varav personalkostnader -277,4 -294,8 -289,0 -289,0 -289,0

Summa Nettokostnader -396,8 -404,7 -410,6 -406,6 -406,6

INVESTERINGSBUDGET

Investeringsinkomst 0 0 0 0 0

Investeringsutgift -4,6 -11,0 -8,8 -8,5 -7,3

Nettoinvestering -4,6 -11,0 -8,8 -8,5 -7,3

Förändring taxor och avgifter
Vid en översyn av taxor och avgifter inför budget år 2018 ser bildningsförvaltningen inga förändringar. Verk-
samheten är styrd av den statliga maxtaxan inom både förskola och skolbarnomsorg.
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Uppdragsbeskrivning
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, förvaltningslagen och andra övergripande lagar 
ska kultur- och fritidsnämnden inom ramen för uppdraget fullgöra kommunens uppgifter inom 
följande lagstiftningsområden: Bibliotekslagen, (SFS 2013:801).

Kultur- och fritidsnämnden

Foto: Michael Svensson / Åstorps kommun

Kommunfullmäktiges 
inriktningsmål Nämndsmål Indikator

Hållbart samhälle

Vi ska ta hänsyn till mil-
jömässiga, sociala och 
ekonomiska aspekter i 
samhällsutvecklingen.

Miljöperspektivet ska beaktas i alla verksamheter.

Arbeta för ökad mångfald och integration.

Utveckla och stärka samarbetet med näringsliv, föreningsliv 
och studieförbund samt med kommunens övriga förvaltningar.

Effektivt lokalutnyttjande som stimulerar verksamheternas 
utveckling.

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre

Vi ska möjliggöra för 
individen att nå livskva-
litet och framtidstro.

Kommuninvånarna ska erbjudas ett varierat kulturliv och 
möjligheten till en aktiv och varierad fritid.

Prioritera verksamhet för barn, unga och äldre. Antal arrangemang som riktats till målgrupperna.

Mål
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Ekonomisk redogörelse
Belopp i Mkr Utfall  

2016
Årsbudget 

2017
Budget 

2018
Budget 

2019
Budget 

2020

RESULTATBUDGET

Summa intäkter 5,1 4,1 4,1 4,1 4,1

Summa kostnader -35,1 -34,8 -34,8 -34,8 -34,8

varav personalkostnader -13,9 -13,6 -13,7 -13,7 -13,7

Summa Nettokostnader -30,0 -30,6 -30,7 -30,7 -30,7

INVESTERINGSBUDGET

Investeringsinkomst 0 0 0 0 0

Investeringsutgift -1,6 -4,3 -4,5 -5,5 -1,8

Nettoinvestering -1,6 -4,3 -4,5 -5,5 -1,8

Förändringar under budgetår 
och planår
Demografi
Ökad segregation i samhället. För att delta i samhälleligt utbud är 
det mycket som krävs. Bland annat behövs en tillräckligt god eko-
nomi, för barnen krävs stöd från föräldrar för att delta i utbudet och 
alla åldrar behöver ett digitalt kunnande med mera.

På grund av närhet till flera större kommuner har Åstorps kom-
mun stor konkurrens från närliggande kommuner, när det gäller 
aktiviteter inom kultur- och fritidssektorn.

Lagstiftning
 Statlig påverkan genom riktade bidrag. Det är svårare för mindre 
kommuner att söka och tillägna sig medel på grund av att det finns 
mindre ekonomiska och personella resurser att tillgå. Att bidragen 
ofta ges till mer kortsiktiga projekt kan också påverka kontinuiteten 
i utvecklingsarbetet.

Olika utredningar, så som till exempel Kulturskoleutredningen 
och den Nationella biblioteksstrategin, kommer att påverka utveck-
lingen och förutsättningar för dessa verksamheter.

Trender
Förväntningar från medborgare på dygnetruntservice ställer nya 
krav på kommunens serviceförmåga.

Barn och ungdomar har inte samma uthållighet som förr, vilket 
innebär att större flexibilitet krävs i synen på aktiviteter och utbud.

Bokutgivningen ökar, men barn och unga läser mindre och har 
svårigheter när det gäller läsförståelse.

E-sport är på uppgång, kommunen och föreningsrörelsen påver-
kas, osäkerhet kring hur detta ska mötas upp.

Omvärldsanalys
Ungdomars minskande deltagande i organiserad  
förenings- och fritidsverksamhet
Det finns en utmaning i ungdomars minskande deltagande i 
organiserad förenings- och fritidsverksamhet samt ett minskande 
ideellt engagemang. Åstorp har ett brett 
utbud av aktiviteter och föreningar 
men en minskning av aktiva barn. Ett 
minskande engagemang hos föräld-
rarna spelar stor roll för föreningarnas 
överlevnad men kan på sikt också få 
negativa konsekvenser kring barn och 
ungdomars hälsa.

Ett bibliotek för alla
Biblioteket är en demokratisk mötes-
plats och har en samhällsbyggande 
funktion. Till en del består denna i att 
tillgängliggöra medier varav en del är 
digitala. De som inte kan tillgodogöra 
sig information via digitala medier 
kan hindras att delta i samhällsutveck-

lingen och att ta del av rättigheter och skyldigheter. Utmaningen 
är att stödja medborgare i digital bildning, så att klyftan mellan 
digitalt kunniga och okunniga minskar. En annan utmaning är att 
intressera sällanbesökare och medborgare i olika åldersgrupper 
för biblioteken och dess innehåll. Att mötas, att delta i utbudet, att 
studera, att använda olika databaser och spela spel etc.

Framgångsrik inkludering av nyanlända
Kultur och fritids olika verksamheter och utbud erbjuder en möjlig-
het att delta och förstå svenska kulturyttringar och vanemönster. Ett 
deltagande i fritids- eller kulturaktiviteter innebär också en möjlig-
het att i roliga och stimulerande sammanhang naturligt öva på det 
svenska språket. Utmaningen är att skapa sammanhang som lockar 
till deltagande och genom att stödja en ökad föreningsaktivitet och 
skapa programpunkter och utbud där samtliga medborgare kan 
mötas.

Kulturinsatser som intresserar alla medborgare
De allra flesta människor uppskattar händelser som kan rymmas 
under benämningen kulturaktiviteter men långt ifrån alla besöker 
arrangemang och aktiviteter som erbjuds. Kulturhändelser har 
också den förmågan att på ett välgörande sätt skaka om lite grann, 
det väcker nya tankar och det ger ett sammanhang och en mötes-
plats som är bra för oss människor. Utmaningen är att konkurrera 
med medias utbud, att få medborgarna i Åstorp att välja händelser 
i Åstorp framför TV-soffan. En annan utmaning är att erbjuda rätt 
program, då ett stort utbud presenteras av andra närliggande kom-
muner.

Behålla service och utbud utan utökad budget med stigande 
invånarantal
Åstorps kommuns befolkningsunderlag ökar och ökningen består 
av människor i alla åldrar och med olika nationaliteter. Det är en 
utmaning att möta efterfrågan, ge rimlig service och stimulera till 
ökad användning av upplevelser och aktiviteter i nuläget. För att 
hantera framtiden krävs ökade anslag till personalbudget och till 
programverksamheten.
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Uppdragsbeskrivning
Socialnämnden ska utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, förvaltningslagen och 
övriga övergripande lagar fullgöra kommunens uppgifter inom följande lagstiftnings-
områden:
• Socialtjänstlagen (SoL)
• Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
• Alkohollag
• Lagen om bostadsanpassningsbidrag

 
Socialtjänstens målgrupper
Målgrupper som omfattas av socialtjänstens ansvar är personer som är i behov av 
insatser för att uppnå en skälig levnadsnivå. Enligt särskilda bestämmelser ska social-
tjänsten värna om följande grupper:
• Barn och unga
• Äldre personer
• Människor med funktionshinder
• Personer med missbruksproblem
• Personer som vårdar och stödjer närstående
• Brottsoffer
• Skuldsatta personer
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Kommunfullmäktiges 
inriktningsmål Nämndsmål Indikator

Ökad sysselsättningsgrad

Vi ska ge alla invånare 
möjlighet, att efter sina 
egna förutsättningar, 
försörja sig genom ar-
bete och motivera unga 
till egen försörjning.

Aktivt arbete med andra aktörer för att främja hållbar 
sysselsättning för kommuninvånare och därmed säkra egen 
försörjning.

Andel invånare med ekonomiskt bistånd.

Hållbart samhälle

Vi ska ta hänsyn till mil-
jömässiga, sociala och 
ekonomiska aspekter i 
samhällsutvecklingen.

Socialnämnden ska vara en aktiv aktör för att bidra till ett 
socialt hållbart samhälle.

Andelen invånare som är självförsörjande.

Regler för föreningsbidrag ska vara inriktade mot 
förebyggande verksamhet för olika målgrupper och minimera 
oönskad ensamhet och social isolering.

Infört regelverk.

Stödja utveckling av sociala arenor för att skapa samhörighet 
och främja social trygghet.

Aktiviteter som mäter/bedömer utfall.

Fokus på måltiderna som höjdpunkter i vardagen för 
målgrupperna inom nämndes ansvarsområde.

Så tycker äldre om äldreomsorgen (Socialstyrelsen)
Delaktighet inom funktionshinderverksamhet.

Väldfärdstekniken ska implementeras för att minska 
isolering, stödja självständighet och möjliggöra delaktighet i 
samhällslivet.

Bedömning av vad som genomförts.

Stödja anhörigas roll för att främja en långsiktig och hållbar 
levnadssituation.

Aktiviteter som mäter/bedömer utfall.

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre

Vi ska möjliggöra för 
individen att nå livskva-
litet och framtidstro.

Förebyggande och tidiga insatser utifrån ett salutogent 
perspektiv ska prioriteras.

Utbildning för all personal, målvärde 2018 minst 70%.

Verkställande av vård och insatser bör i möjligast mån ske i 
Åstorps kommun.

Antalet externa placeringar ska minska.

Attraktiv arbetsgivare

Vi ska ge våra medar-
betare förutsättningar 
till ett hållbart och vär-
defullt arbetsliv oavsett 
livssituation.

Nämnden ska vara en arbetsgivare som erbjuder goda 
arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter för medarbetarna.

Aktiviteter som mäter/bedömer utfall.

Alla medarbetare ska ges möjlighet till heltid eller önskad 
sysselsättningsgrad.

Antalet heltider i verksamheten.
Antal/andel som önskar annat än heltid.

Service och bemötande

Vi ska utföra tjänster 
med hög kvalitet och 
god tillgänglighet.

Fokus på insatser gällande bemötande. Bemötande enligt KKiK.
Aktiviteter som mäter/bedömer utfall.

Synpunktshanteringen ska vara tillgänglig och välkänd. Så tycker äldre om äldrevården (Socialstyrelsen)
Antal inkomna synpunkter.

Utökad användning av kompletterade metoder för att få 
fördjupad kunskap om kvaliteten i verksamheterna. Fem aktiviteter som bidrar till målet.

Utveckla och förädla den offentliga miljön inom nämndens 
ansvarsområde. Aktiviteter som mäter/bedömer utfall.

Mål
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Förändringar under  
budgetår och planår
Det kommunala mottagandet av ensamkommande 
barn har avstannat under 2017. Dock kan situationen 
snabbt förändras med tanke på flyktingsituationen 
runt om i världen. De boende som redan finns i kom-
munen kommer att bli föremål för omstrukturering i 
och med att den statliga ersättningsnivån sänks. Kom-
munen måste anpassa sina resurser samtidigt som en 
viss beredskap för snabba förändringar måste finnas.

Personalsituationen och svårigheten i att rekrytera 
och behålla erfaren personal är en av förvaltningens 
största utmaningar. Särskilt kännbart är detta inom 
barn och ungdom men även inom handläggning och 
beslut om insatser för funktionshindrade och övriga 
vuxna.

Konsekvenserna av allt för täta skiften av personal 
riskerar att insatserna ofta blir kostsamma och pla-
ceringar utanför hemmen som inte alltid ger önskad 
effekt i förhållande till kostnader.

En ökad stabilitet i personalgrupperna leder till att 
den interna samverkan mellan enheterna kan utveck-
las vilket blir en gynnsam effekt för de individer som 
är föremål för socialtjänstens insatser.

Samarbetet med förskola och skola kommer att 
behöva utvecklas mer för att på sikt sänka antalet 
orosanmälningar om barn som far illa. Samtidigt som 
detta behov är påtagligt måste handläggarna få erfa-
renhet för att känna sig säkra i sitt arbete. Att arbeta 
med utsatta barn och unga är ett emotionellt mycket 
krävande arbete. Arbetet med att utveckla metoder 
inom verksamheterna är därför av största vikt.

Ett annat utvecklingsområde för socialtjänsten 
är digitalisering och e-tjänster. Att hitta former för 
ansökningar via webben, att öka dialogen med våra 
kommuninvånare är exempel på sådana områden.

Bostadsbrist påverkar socialtjänstens målgrupper 
med ökad efterfrågan på hyresrätter.

Ungdomars ställning på arbetsmarknaden ses 
fortsatt ansträngd.

Fler och fler ungdomar och unga vuxna har 
diagnoser som ger att de kommer ha större behov av 

anpassade boenden när de kommer ut i vuxenlivet. 
Volymökningar inom funktionshinderverksamheten 
(autism- och neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar).

Regeringens bemanningssatsning på personal 
inom äldreomsorgen stärker äldreomsorgens verk-
samhet under år 2018 men det är osäkert hur denna 
satsning kommer att bli därefter.

Betalningsansvarslagen med ett ökat ansvar för 
utskrivningsklara på kommunerna från slutenvården 
kommer att införas år 2018 vilket ökar omvårdnad 
och sjukvårdens insatser.

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal för Skånes kommu-
ner är ett utvecklingsavtal med början september 2017 
som innebär teambaserat samarbete kring de mest 
sjuka med ännu oklara ekonomiska förutsättningar. 
Organisation inom sjukvård och rehabilitering kom-
mer behöva anpassas dag, kväll och natt för att klara 
förutsättningarna till att möta vård- och omvårdnads-
behovet.

Hemvården
Omvårdnadsbehovet för brukare inom hemvården 
ökar sedan flera år. Insatser för att säkerställa den 
enskildes behov och säkerhet samt värna om de 
anställdas arbetsmiljö blir allt viktigare. Omvårdnads-
behovet ökar med många besök/dygn och med behov 
av dubbelbemanning för att klara omvårdnaden för 
den enskilde.

Särskilt boende
Ökande vårdtyngd inom äldrevården. Brukarna som 
får plats blir äldre och har större omvårdnadsbehov. 
Stor omsättning på särskilda boendeplatser skapar 
ökad belastning för verksamheterna.

Rehabilitering
I takt med att antalet äldre ökar och allt fler äldre 
med ökad vårdtyngd vårdas i ordinärt boende, växer 
behovet av hjälpmedel och rehabilitering.
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Ekonomisk redogörelse
Belopp i Mkr Utfall  

2016
Årsbudget 

2017
Budget 

2018
Budget 

2019
Budget 

2020

RESULTATBUDGET

Summa intäkter 92,7 67,7 61,5 61,5 61,5

Summa kostnader -354,4 -310,9 -302,9 -302,9 -302,9

varav personalkostnader -203,5 -208,4 -207,1 -207,1 -207,1

Summa Nettokostnader -261,7 -243,2 -241,4 -241,4 -241,4

INVESTERINGSBUDGET

Investeringsinkomst 0 0 0 0 0

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

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

Foto: Staffan Jönsson / trefo.se
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Räddningsnämnden
Uppdragsbeskrivning
Klippan och Åstorps kommuner har kom-
mit överens om att från och med den 1 sep-
tember 2013 inrätta en gemensam nämnd 
enligt 3 kap. 3 a § kommunallagen och i öv-
rigt i enlighet med bestämmelserna i nämn-
da lag för sådan nämnd, kallad Klippans 
och Åstorps kommuners räddningsnämnd 
(nedan kallad nämnden), för samverkan om 
den kommunala räddningstjänsten. Åstorps 
kommun är värdkommun och nämnden in-
går i värdkommunens organisation. Utöver 
vad som följer av lag gäller reglementet och 
ett mellan kommunerna ingånget samver-
kansavtal för räddningsnämnden.

Nämnden har att svara för en gemen-
sam räddningstjänst inom Klippans och 
Åstorps kommuner i enlighet med gällande 
räddningstjänstlagstiftning. Nämnden 
fullgör också de uppgifter som enligt lag ska 
fullgöras av den kommunala nämnd som 

svarar för räddningstjänsten.
Nämnden ska medverka (ej ansvara) i 

kommunernas arbete för upprätthållande 
av krishanteringssystem, säkerhetsskydd, 
internt skydd samt riskhanterings- och för-
säkringsfrågor för kommunerna. Ansvaret 
för dessa uppgifter ingår inte i nämndens 
ansvar utan åvilar alltjämt respektive kom-
mun.

Gällande räddningstjänstlagstiftning 
omfattar bland annat nedan angivna 
uppgifter enligt lag om skydd mot olyckor 
(2003:778).
• 1 kap. 3 § om räddningstjänstens pla-

nering och organisation- 3 kap. 1–10 §§ 
om kommunens    skyldigheter rörande 
förebyggande verksamhet, räddnings-
tjänst samt efterföljande åtgärder

• 5 kap 1–4 §§ om tillsyn
• 6 kap 1–9 §§ om särskilda skyldigheter 

för kommuner rörande tjänsteplikt, 
ingrepp i annans rätt,  redovisning av 

beslut om tjänsteplikt, skyldighet att 
medverka i räddningstjänst eller sane-
ring efter  utsläpp av radioaktiva ämnen

• 7 kap 1–8 §§ om ersättning
• 8 kap 1–4 §§ om räddningstjänst under 

höjd beredskap
• Uppgifter som åvilar kommun/rädd-

ningstjänst finns i nedan angivna lagar 
och förordningar.

• Förordning om skydd mot olyckor 
(2003:789) som rör fullgörande av upp-
gifter enligt lag om skydd mot  olyckor.

• Lag (1990:712) samt förordning 
(1990:717) om undersökning av olyckor

• Lag (1999:381) samt förordning 
(1999:382) om åtgärder för att förebygga 
och begränsa följderna av  allvarliga 
kemikalieolyckor

• Lag (2010:1011) samt förordning 
(2010:1075) om brandfarliga och explo-
siva varor.

Kommunfullmäktiges 
inriktningsmål Nämndsmål Indikator

Hållbart samhälle

Vi ska ta hänsyn till mil-
jömässiga, sociala och 
ekonomiska aspekter i 
samhällsutvecklingen.

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

Antal gjorda tillsynsbesök utifrån LSO/LBE

U. Nöjd Kund-Index, Företagsklimat - Brandtillsyn

Nöjd Kund-Index, Serviceundersökning - Totalt

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

Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att 
räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och 
genomföras på ett effektivt sätt för kommuninnevånarna.

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

Uppfyllnad av utryckningspersonalens anspänningstider.
Målvärde 2018: 100%

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre

Vi ska möjliggöra för 
individen att nå livskva-
litet och framtidstro.

Räddningstjänsten ska utbilda kommunens verksamheter i 
brandkunskap. Antal utbildade personer.

Attraktiv arbetsgivare

Vi ska ge våra medar-
betare förutsättningar 
till ett hållbart och vär-
defullt arbetsliv oavsett 
livssituation.

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

Antal utbildade räddningsledare
Målvärde 2018: 100%

Kvalitetssäkring av övningsplan för den operativa 
deltidspersonalen.

Uppföljning av övningstimmar i övningsplan
Målvärde 2018: 50

Mål
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Förändringar under  
budgetår och planår
Ser man till demografin så verkar räddningstjänsten 
inom ett tillväxtområde, Åstorp och Klippan, där 
befolkningen kontinuerligt ökar och då inte minst med 
tanke på de senaste årens flyktingsituation där våra 
kommuner har fått ett ökat tryck på att ta emot och 
ordna boenden till nyanlända. Med den ökande mäng-
den invånare blir logistik och infrastruktur mer belastat 
och det finns en ökande trend på larm/utryckningar. 
Med den ökande folkmängden sker även en uppåtgå-
ende trend på tillsyner, tillstånd och remisser inom 
våra kommuner. Dagens samhälle och dess invånare, 
ställer också högre och högre krav tillgänglighet och 
information inom det uppdrag vi ska leverera till dem. 
Tittar man på den mängd invånare som det operativa 
deltidskollektivet servar, bestående av tre stycken 
operativa deltidstyrkor placerade i Åstorp, Klippan och 
Ljungbyhed, så är antalet larm/utryckningar som vår 
räddningstjänst åker på mycket högt. Jämför man med 
grannkommunerna med operativ heltidspersonal så 
ligger vi på samma mängd larm som dessa eller mer. 
För att upprätthålla en robust och säker räddningstjänst 
behöver den geografiska placeringen av räddningstjäns-
ten och vilken bemanningsform som behövs ses över. 

Kunskapskraven och mängden övning har över tid 
ökat för den operativa personalen, fler och fler delega-
tioner och intyg krävs för att personalen ska vara be-

höriga för att jobba i yrket. Detta får till följd att kraven 
hela tiden ökar på kvalitetssäkringen av personalens 
förmåga och den övningstid som måste genomföras av 
den operativa hel- och deltidspersonalen samt planeras 
av en fåtalig heltidspersonal.

Sett till den grundläggande utbildningen för den 
operativa deltidspersonalen, så har myndighetens 
skola idag för avsikt att korta ner deltidsbrandmän-
nens utbildning och lägga över mer ansvar på kom-
munernas räddningstjänster, detta kommer kräva mer 
resurser i form av mer heltidspersonal/utbildare och 
egna övningsområden, alternativt mer samverkan med 
omgivande kommuners räddningstjänster.

Utöver den dagliga driften så belastas personalen av 
ett konstant utvecklings- och förändringsarbete inom 
bland annat arbetsmiljö, teknik, material, juridik, öv-
ning/rutiner och säkerhet. När det gäller teknikutveck-
ling och upphandling av teknik/materiel, så tenderar 
detta att bli mer och mer avancerat och kritiskt granskat 
både gällande miljöpåverkan och arbetsmiljö. Detta 
leder ofta till krävande, svåra upphandlingar och många 
gånger dyra lösningar som kräver specialistkompetens i 
förfarandet, i en smal specialiserad bransch.

Administrationen har ökat genom förändringen av 
myndighetens syn på tillsynsverksamheten (genom 
Tillsynshandboken 2012). Det nya arbetssättet har 
implementerats under 2016 och erfarenheterna visar 
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Ekonomisk redogörelse
Belopp i Mkr Utfall  

2016
Årsbudget 

2017
Budget 

2018
Budget 

2019
Budget 

2020

RESULTATBUDGET

Summa intäkter 22,9 23,3 14,5 14,5 14,5

Summa kostnader -30,9 -31,8 -23,3 -23,3 -23,3

varav personalkostnader -15,1 -16,4 -16,7 -16,7 -16,7

Summa Nettokostnader -8,0 -8,5 -8,8 -8,8 -8,8

INVESTERINGSBUDGET

Investeringsinkomst 0 0 0 0 0

Investeringsutgift -0,7 -5,1 -0,7 -1,8 -8,5

Nettoinvestering -0,7 -5,1 -0,7 -1,8 -8,5

att ärendena generellt sett drar ut på tiden, främst på 
grund av de högre formaliakraven. Som en följd av de 
ökande kraven krävs allt mer kompetensutveckling och 
omvärldsbevakning av förebyggandepersonalen för att 
gå i jämn takt med omvärlden. Som utvecklingen idag 
fortlöper är det inte möjligt att uppfylla med samma 
målsättningar och personalkapacitet som tidigare. Det 
vill säga samma antal personer ska utföra mer omfat-
tande arbete mot lika många ”kunder” samtidigt som 
personalen måste genomgå en större förändringspro-
cess för att klara av de nya kraven som ställs på dem.

Myndigheten ser just nu över föreskrifterna som 
berör hantering av brandfarliga och explosiva varor. 
Detta innebär att en översyn av befintliga rutiner och 
processer behöver genomföras. Beaktar man tidigare 
beskrivna trender inom området, är detta ytterligare en 
belastning inom myndighetsutövningen. Konsekvensen 
blir att inga extra strategiska resurser finns avsatta för 
att hantera detta förändringsarbete, utan kommer be-
hövas inom befintliga resurser. Lösningen är att anställa 
fler resurser eller samverka mer över kommungrän-
serna för att lösa det strategiska arbetet.

De största utmaningarna är personalförsörjning, 
operativ bemanningsform, geografisk placering av 
räddningstjänsten och frågan om en eventuell anslut-
ning till förbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst, 
de stora frågorna. När det gäller frågan om personal-
försörjningen, då med fokus på deltidspersonalen, så 
är det stora frågetecken om vi klarar av att rekrytera 
och behålla deltidspersonal med kvalitet, kompetens, 

kontinuitet och stabilitet enligt de uppsatta kraven vi 
ställer på våra förmågor i framtiden! Fler och fler arbe-
tar utanför kommunerna och det är svårt att rekrytera 
deltidspersonal som kan upprätthålla anspänningstiden 
från både sin arbetsplats och bostad. Verksamheten 
kommer att få lägga stora resurser på rekrytering och 
utbildningsfrågor och det kommer krävas en egen HR-
resurs inom verksamheten som kontinuerligt jobbar 
med rekrytering och utbildning inom räddningstjäns-
ten.

Det blir också nödvändigt att se över den framtida 
geografiska placeringen av våra brandstationer för att 
täcka vårt räddningsområde på bästa sätt, beroende 
på vilken form av bemanning man väljer att använda 
sig av. Med bättre geografisk placering av räddnings-
tjänsten skulle man kunna täcka av större område med 
mindre resurser bestående av heltidspersonal. Väljer 
kommunerna att gå med i förbundet Räddnings-
tjänsten Skåne Nordväst, så får kommunerna tillgång 
till förbundets resurser att jobba vidare med de stora 
frågeställningarna. Väljer kommunerna att köra rädd-
ningstjänsten i fortsatt egen regi, kommer verksamhe-
ten behöva ett flertal strategiska tjänster för att lösa sitt 
uppdrag och kunna jobba vidare med de stora framtida 
frågeställningarna.

Långsiktiga lösningar och beslut är nödvändigt för 
att skapa en framtida robust och säker räddningstjänst 
för Åstorps och Klippans kommuner.



Foto: Michael Svensson / Åstorps kommun
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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  
2016

Prognos 
2017

Budget 
2018

Plan  
2019

Plan  
2020

RESULTATBUDGET

Summa intäkter 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

Summa kostnader -64,0 -65,0 -65,0 -65,0 -65,0

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

Finansnetto -3,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0

Resultat efter finansiella poster 8,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Framtid
Inriktningar BFAB 2018
Projektering och upphandling kring om- och tillbyggnad Haganässkolan samt skapande av arrangemangshall. 
Även fortsatt investering gällande automatisering av värme och ventilation för att minska energikostnader som 
med tanke på kostnadsutveckling och förbrukning kan komma att tynga resultatbudgeten. Fortsatt utbyte till 
alternativa och mer 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 2018
Investeringar i form av påbörjad om- och tillbyggnad av Haganässkolan samt byggnation av arrangemangshall 
vilket troligen kommer påbörjas först under slutet 2018. Intresse finns för byggnation av nytt LSS-boende för 
socialförvaltningen.
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  
2016

Prognos 
2017

Budget 
2018

Plan  
2019

Plan  
2020

RESULTATBUDGET

Summa intäkter 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0

Summa kostnader -27,0 -27,0 -27,0 -27,0 -27,0

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

Finansnetto 0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

Resultat efter finansiella poster 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Framtid
Inriktningar KvB 2018
Tillskapande av fler bostäder varpå arbete initialt inriktas på byggnation av fem lägenheter i före 
detta fritidsgården i Hyllinge. Projektet med planering av ett trygghetsboende i kvarteret Backsippan 
fortgår. Arbete 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 2018
Omvandling av Hyllinge före detta fritidsgård till fem lägenheter är det projekt som beräknas kunna 
färdigställas under 2018. Vidare kommer mindre investeringar bli aktuella för trygghetsboende i 
kvarteret Backsippan då projektet beräknas kunna påbörjas under 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  
2016

Prognos 
2017

Budget 
2018

Plan  
2019

Plan  
2020

RESULTATBUDGET

Summa intäkter 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

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

varav personalkostnader 0 0 0 0 0

Finansnetto 0 0 0 0 0

Resultat efter finansiella poster 0 0 0 0 0

Framtid
Inriktningar BITAB 2018
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.
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Björnekulla Utvecklings AB

Vision
Utvecklingsbolagets ska erbjuda tillträde till nätverk och öppna nya affärsmöjligheter för 
privata intressenter för 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 entre-
prenörer och finansiärer och andra intressenter att driva konkreta projekt i egen regi som i 
förlängningen är till gagn för Åstorps kommun och dess invånare.

Ekonomisk redogörelse

Belopp i Mkr Utfall  
2016

Prognos 
2017

Budget 
2018

Plan  
2019

Plan  
2020

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

Framtid
Inriktningar BUTAB 2018
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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