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Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen måndag den 26 april 
2021 klockan 18:30 för behandling av följande ärenden:  
 

1. Kommunfullmäktiges öppnande 
2. Godkännande av kallelse 
3. Upprop av ledamöter inklusive tjänstgörande ersättare 
4. Godkännande av föredragningslista 
5. Val av två ledamöter att justera protokollet samt beslut om tidpunkt och plats 

för protokollets justering 
6. Presentationer från Åstorps kommun 
7. Allmänhetens frågestund om Årsredovisning 2020 
8. Årsredovisning 2020 för Åstorps kommun 
9. Eventuella avsägelser/val 
10. Eventuella nyinkomna frågor 
11. Eventuella nyinkomna interpellationer 
12. Åstorps framtida vattenförsörjning och reningsverk  
13. Utvärdering av gemensam Överförmyndarnämnd 4K 
14. Värdegrundsdokument för förtroendevalda 
15. Kompletteringsbudget 2021 med finansiella mål 
16. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 

resultatutjämningsreserv 
17. Beslut om förkortning av Vision 2030 vid kommunikationsinsatser 
18. Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) Översyn av chefsavtal och rutiner 

för att förhindra onödigt dyra utköp i framtiden 
19. Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) Attraktiv arbetsgivare med fokus 

på att få ned våra sjukskrivningar 
20. Eventuella nyinkomna motioner 
21. Anmälningar/delgivningar 

 
Bitten Mårtensson Merih Özbalci 
Ordförande Kommunsekreterare  
 
Kallelsen med handlingarna och årsredovisning 2020 finns på kommunens webbsida, 
www.astorp.se/kf och på Medborgarkontoret, Storgatan 7, Åstorp från den 19 april.  
 
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga, men beakta följande: 
 
 
Med anledning av rådande situation med covid-19 vill vi betona de allmänna 
rekommendationer som råder i landet och som ni kan läsa mer om på 
www.krisinformation.se  

• Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld eller uppvisar andra 
symtom 

• Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus 
• Undvik sociala kontakter om du är över 70 år 

För att sprida ut de som är närvarande i salen kommer allmänheten placeras uppe på 
balkongen. Vi ser gärna att ni använder handspriten som finns utplacerade på flera 
ställen i lokalerna. Följ anvisningarna som ges vid mötet. 

http://www.astorp.se/kf
http://www.krisinformation.se/
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För gruppmöten har rum reserverats i Kulturhuset Björnen från klockan 17:30 
enligt följande: 
• För Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet cafeterian 
• För Sverigedemokraterna grupprummet i källaren 
• För Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna stora 

konferensrummet på andra våningen 
 
För detaljer kring grupprum eller om det behövs fler grupprum, kontakta 
kommunkansliet 042-640 13. 



 

 

 

 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-04-26 

Datum för anslagets uppsättande 2021-04- 

Datum för anslagets nedtagande 2021-05- 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

    

    

    

Underskrift Merih Özbalci 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2021-04-26 

Plats och tid Kulturhuset Björnen 18:30 –  

Ajournering  

Beslutande Se bilaga 

Övriga deltagare Merih Özbalci, kanslichef 

Jonas Jönsson, 

kommunchef, §§  

 

 

Utses att justera   

Plats och tid  

      

      

      

Sekreterare Merih Özbalci, §§ 40- 

   

 

 

   
     

Ordförande Bitten Mårtensson (S)   

   

 

 

 

  

  

  

      

Justerande   

 

 

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2021-04-26 

 

Paragraf Ärende 

Kf § 40  Godkännande av kallelse 
Kf § 41  Godkännande av föredragningslistan 
Kf § 42  Presentationer från Åstorps kommun 
Kf § 43  Allmänhetens frågestund om Årsredovisning 2020 

Kf § 44  Årsredovisning 2020 för Åstorps kommun 
Kf § 45  Eventuella avsägelser/val 
Kf § 46  Eventuella nyinkomna frågor 
Kf § 47  Eventuella nyinkomna interpellationer 

Kf § 48  Åstorps framtida vattenförsörjning och reningsverk 
Kf § 49  Utvärdering av gemensam Överförmyndarnämnd 4K 
Kf § 50  Värdegrundsdokument för förtroendevalda 
Kf § 51  Kompletteringsbudget 2021 med finansiella mål 

Kf § 52  Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 

resultatutjämningsreserv 
Kf § 53  Beslut om förkortning av Vision 2030 vid kommunikationsinsatser 

Kf § 54  Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) Översyn av chefsavtal 

och rutiner för att förhindra onödigt dyra utköp i framtiden 
Kf § 55  Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) Attraktiv arbetsgivare 

med fokus på att få ned våra sjukskrivningar 
Kf § 56  Anmälningar/delgivningar 

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2021-04-26 

 

 

 N
är

v
ar

o
 

  

Namn Ledamöter 

  

Ja
 

N
ej

 

A
v

st
år

 

Ja
 

N
ej

 

A
v

st
år

 

Wiveca Andreasson (M)         

Annica Vink (C)        

Åsa Holmén (L)         

Hans Sundström (KD)        

Ronny Sandberg (S)        

Johan Bergqvist (V)         

Maria Gottschalk (-)        

Jan Karlsson (M)        

Murat Özbalci (C)        

Mattias Jonsäter (L)         

Isabella Dzanko (S)        

Peter Lindberg (SD)         

Martin Sjöström (M)        

Ioana Cimpoeru (S)         

Richard Mattson (SD)        

Joakim Sandberg (M)        

Menaid Nocic (S)         

Sten Hugosson (SD)        

Roger Nielsen (M)        

Lennart Fredriksson (S)        

Marika Lindberg (SD)         

Othman Al Tawalbeh (S)        

Rolf Lundqvist (SD)         

Gun Friberg (S)        

Marcus Möller (SD)         

Dafina Lugici (S)         

Anna-Lena Olsson (SD)         

Anton Holmberg (SD)        

Janet Norbäck (M) 2:e vice ordf.         

Lucy Glinka (S) 1:e vice ordf.        

Bitten Mårtensson (S) ordf.         

        

NÄRVAROLISTA  
kommunfullmäktiges ledamöter  

och ersättare samt omröstningsbilaga 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2021-04-26 

 

 

Namn Ersättare N
är

v
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(M) 

  

Ja
 

N
ej

 

A
v

st
år

 

Ja
 

N
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A
v
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år

 

Amelie Stenqvist        

Ulf Söderström        

Fredrik Karlsson        

        

(C)        

Ebba Kroon        

Bertil Wemmert        

        

(L)        

Bodil Hellberg         

Monica Glans        

        

(KD)        

Barbro Nielsen        

Nils-Göran Nilsson        

        

(S)        

Mikael Mårtensson        

Linda-Marie Camper        

Florian Bobocea        

Kerstin Andersson        

Richard Ridwall        

        

(V)        

Gunilla Pellinen        

Sven Ohlsson        

        

(SD)        

Jan Hennicks (-)        

Glehn Edman        

Tony Wiklander        

Harri Rosqvist        

Conny Prisell        

        

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

5(23) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2021-04-26 

 

Kf § 40 

 

Godkännande av kallelse 

Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens anslagstavla den 

14 april 2021 och sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 

samma dag varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i 

Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar den 16 april 2021. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

 

MECI
Start av ärende



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

6(23) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2021-04-26 

 

Kf § 41 

 

Godkännande av föredragningslistan 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

 

MECI
Start av ärende



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2021-04-26 

 

Kf § 42 

 

Presentationer från Åstorps kommun 

Det genomförs en presentation av årsredovisningen som presenteras av 

representanter från kommunen och de helägda kommunala bolagen. 

Revisionen presenterar sin granskning av årsredovisningen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

MECI
Start av ärende



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2021-04-26 

 

Kf § 43 

 

Allmänhetens frågestund om Årsredovisning 2020 

 

Sammanfattning 

Allmänheten skall vid något tillfälle årligen beredas tillfälle att ställa frågor i 

anslutning till ett sammanträde eller annan aktivitet med fullmäktige.  

 

I anslutning till sådana frågestunder kan information om kommunens 

ekonomi och andra väsentliga frågor lämnas. 

 

I kungörelsen har det angivits att allmänhetens frågestund skall förekomma 

och uppgift härom har också tagits in i ortstidningarna.  

 

Allmänhetens frågestund hålls innan fullmäktige behandlar ärendet 

Årsredovisning 2020. 

 

Under frågestunden får någon överläggning ej förekomma och därmed bör 

sammanträdet ajourneras för att ge allmänheten möjlighet att fritt få ställa 

frågor. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

MECI
Start av ärende



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

9(23) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2021-04-26 

 

Kf § 44 

 

Årsredovisning 2020 för Åstorps kommun 

Dnr KSFD 2021/71 

 

Sammanfattning 

Föreligger Åstorps kommuns årsredovisning 2020 med pensionsredovisning 

i enlighet med blandmodellen. Föreligger särredovisning av vatten- och 

avloppsverksamheten 2020. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-04-07 § 59 

Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 65 

Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2021-03-11 

Årsredovisning 2020 inklusive särredovisning av vatten- och 

avloppsverksamheten 2020.  

Revisionsberättelse 2020 

Revisorernas redogörelse 2020 

Granskning av bokslut och årsredovisning 2020 Åstorp 

Samtliga granskningsrapporter finns på www.astorp.se/revision 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

 

Expedieras 

Akten 

http://www.astorp.se/revision
MECI
Start av ärende
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ÅSTORP

Kommunstyrelsen 9(37)

PROTOKOLL
2021-04-07

Ks §59

Årsredovisning 2020 for Åstorps kommun
DnrKSFD2021/71

Sammanfattning
Föreligger Åstorps kommuns årsredovisning 2020 med pensionsredovisning i
enlighet med blandmodellen. Föreligger särredovisning av vatten- och
avloppsverksamheten 2020.

Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 65
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2021-03-11
Årsredovisning 2020 inklusive särredovisning av vatten- och
avloppsverksamheten 2020.

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att:
• Fastställa årsredovisningen, med pensionsredovisning i enlighet med

blandmodellen, med bedömningen att Åstorps kommun hade god
ekonomisk hushållning 2020.
Fastställa särredovisningen av vatten- och avloppsverksamheten 2020

Roger Nielsen (M) yrkar på att ändra texten på sida 38, till "inte heller under
2020 har det genomförts någon medarbetarundersökning i kommunen för att
följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet på en koinmunövergripande nivå".

Roger Nielsen (M) yrkar som ett tilläggsyrkande att föreslå
kommunfullmäktige att Kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg (S)
medges ansvarsfrihet med anmärkning för 2020.

Åsa Holmen (L) yrkar bifall till Rogers tilläggsyrkande.

Åsa Holmen (L) yrkar på att ordförandes vägran ska noteras i protokollet.

Ordförande vägrar att ställa Roger Nielsens (M) tilläggsyrkande under
proposition då det inte hör till kommunstyrelsens ansvar att pröva frågan om
ansvarsfrihet, då den prövas av fullmäktige på rekommendation av revisionen,
efter att kommunstyrelsen tagit ställning till årsredovisningen.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Ordförande ställer Roger Nielsens (M) yrkande om ändring i texten under
proposition och finner att detta bifalles.

Ordfor|flde&5ignatur
^^

(1) Jysterandes signatur
(,U^

(2) Justerandes signatur

^l^>
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 10(37)

PROTOKOLL
2021-04-07

Ks § 59, forts

Ordförande ställer Åsa Holmens (L) yrkande under proposition och filmer att
detta bifalles.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ändra texten på sida 38, till "inte heller under
2020 har det genomförts någon medarbetarundersökning i kommunen för att
följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet på en kommunövergripande nivå".

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

• Fastställa årsredovisningen, med pensionsredovisning i enlighet med
blandmodellen, med bedömningen att Åstorps kommun hade god
ekonomisk hushållning 2020.
Fastställa särredovisningen av vatten- och avloppsverksamheten 2020.

Reservation

Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet.

Expedieras
Akten

Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur

l\.^[f\
(2) Justerandes signatur

<^vv
Utdragsbestyrkande



Liberalerna

Åstorpsalliansen
Reservation

KS 2021-04-07

§ 59 Årsredovisning 2020

Åstorpsalliansen vill påpeka att vi ser en bristande styrning, ledning, uppföljning samt
kontroll från de styrande partierna. På ett antal olika områden har det under året påvisats att
det firms brister inom byggnationer, verkställighet, upphandlingar, kommunikation samt
utköp av personal.
Byggprojekt. Här finns en rapport från revisionen "Granskning av lokalförsörjnings- och
detalj eplaneprocessen 2020-11-10" som har granskat hur kommunen planerar byggprojekt. I
revisionens granskning av lokalförsörjningen i kommunen påtalades brister gällande tidigare
sätt att hantera investeringar i kommunen. Rapporten framhåller att kommunens arbete med
att projektera nya idrottshallar och en ny skola har dragit ut på tiden. Revisionen påpekar
kommunens brist på dokumentation gällande kommunikation, rollfördelning och ansvar.

Revisionen framhåller även att kommunen har lidit brist på planering eftersom det inte funnits
någon lokalförsörjningsplan och en strategi för befintliga lokaler och nyetablering.
Samarbetsproblem mellan olika förvaltningar lyfts även fram.
(För mer detaljerad beskrivning se bilaga l.)
Vi har lämnat in motion, väckt ärende och begärt rapporter om hur arbetet med att ta fram en
strategisk lokalplanering framskrider samt yrkat på och krävt fram en avstämning gällande
kommunens process på nuvarande byggnationer. Vi har lagt följande yrkande som enbart
blivit besvarat och inte genomfört under 2020: "Utreder orsakerna bakom vad som uppfattas
som undermålig styrning och föreslår nödvändiga förändringar. " (För att yrkande i sin helhet
se bilaga 2.) Under 2020 påbörjades en process med att ta fram en lokförsörjningsplan. Den
kommer förhoppningsvis att förbättra arbetet i framtida projekt, däremot kommer de
konflikter som finns mellan kommunen och BFAB inte att lösas av detta dokument. Här krävs

ett tydligare och mer handlingskraftigt ledarskap för att komma till rätta med problemen.
Byggandet av arrangemangshallen är nu på gång, en annan hall än vad som beställdes från
början. Det ändras längs vägen utan tydliga beslut, med en investering som är ca tre gånger så
hög från det ursprungliga. Inga småpengar från ca 40 mkr till 120 mkr. Haganässkolan är
fortfarande inte färdigprojekterad och har därför inte gått ut på upphandling. Så fortfarande år
2021 vet vi inte när denna står klar. De enda byggprojekt som frodas i kommunen är
"modulskolor". Dessa har vi inga problem att få till snabbt, ibland alldeles för snabbt, utan
genomarbetade beslutsunderlag. De kostar alldeles för mycket pengar och är naturligtvis inte
lika bra som nybyggda, genomtänkta skolor. Här saknas styrning och ledning.

is^^;>
^-^ ^U\ ^L^



Liberalerna

Åstorpsalliansen

Tekniska förrådet. Vi har haft allvarliga problem med försvunna redskap, otillåtet nyttjande
på förrådet samt ej uppdaterade inventarielistor. Att det funnits bekymmer här sedan länge är
inte okänt för kommunen, men inget har gjorts. Till slut lämnades det in en polisanmälan,
tyvärr la polisen ner utredningen. Även här kommer revisionen med svidande kritik om varför
inget gjorts åt problemet tidigare. Det var för de flesta ingen hemlighet att det fanns saker att
förbättra. Även här har Åstorpsalliansen drivit på med väckt ärende och interpellation i
frågan.
Medarbetarundersökning. För att ha ett fokusområde Attraktiv arbetsgivare så noterar vi att
inte heller under år 2020 lyckades en medarbetarundersökning genomföras. Inte sedan 2015
har medarbetarna på ett anonymt, strukturerat vis fått möjlighet att tycka till om Åstorps
kommun som arbetsgivare. Även här har Åstorpsalliansen lämnat in motion samt påtalat
brister i kommunens ledarskap.

Overenskommelser/utköp med/av chefer och medarbetare. Även under året 2020 har vi
fortsatt med överenskommelser/utköp. I november ställde Åstorpsalliansen en interpellation
till kommunstyrelsens ordförande. Utköpen/överenskommelserna omfattar flera miljoner
kronor under åren 2018-2020. Bara under år 2020 handlar det om flera olika yrken i svaret
står att läsa "Bitr rektor, Socialsekreterare, Ekonomibiträde, Personlig assistent,
Undersköterska, Familj estödsassistent. Städare." Även här har Åstorpsalliansen lämnat in en
motion och vi hoppas nu framåt att med förbättrad styrning, ledning och kommunikation från
kommunstyrelsens ordförande kunna komma tillrätta med dessa onödiga utgifter.
Vi i Åstorpsalliansen vill med vårt yrkande nedan framhålla en rekommendation till
fullmäktige, hur vi ser på ansvarsförhållande för kommunstyrelsens ordförande utifrån
framlagda motiveringar. Vi är medvetna om att ansvarsdelen prövas i fullmäktige. Men vi
anser samtidigt att vi har rätt lägga förslag i kommunstyrelsen för att på sätt förbereda
fullmäktige på vidare ställningstagande. Då ordförande i kommunstyrelsen vägrade att ställa
vårt yrkande under proposition så reservera vi oss mot det beslutet. Vi yrkade dock att det till
protokollet skulle finns en motivering till skälet att hindra att vårt yrkande prövades och det
gick igenom.

Bilaga l. Granskning av lokalförsörjnings- och detalj eplaneprocessen 2020-11-10
Bilaga 2. Yrkande Åstorpsalliansen

^^ ^^'



Liberalerna

Åstorpsalliansen

Yrkande:

Att föreslå kommunfullmäktige att bevilja kommunstyrelsens ordförande Roimy Sandberg (S)
ansvarsfrihet med anmärkning för 2020 till följd av bristande ledning och styrning.

Motivering: KSO kritiseras för bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll.

Kommunstyrelsen 2021-04-07

Då våra yrkande föll reserverar vi oss mot beslutet.

Roger Nielsen (M) Åsa Holmen (L) Nils-Göran Nilsson (KD)

M^ r^
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1 Sammanfattning
Vi har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens
lokalförsörjnings- och detaljplaneprocessen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år
2020.

Granskningen har syftat till att konstatera om kommunen har ändamålsenliga och
samverkande processer avseende arbete med detaljplaner och lokalförsörjning med
god framförhållning.

Åstorps kommun har i många år haft en låg upparbetningsgrad av sin
investeringsbudget. De planerade byggnationerna av Haganässkolan och
arrangemangshallen är en del av detta. Det har i många år .diskuterats behovet av en
ny skola i Åstorp och fortfarande är ingen skola byggd. Vi noterar att den process som
omfattar investeringar i byggnader har ändrats under årens lopp. Gemensamt för
samtliga varianter är en brist på dokumentation som beskriver roller och ansvar.

Kommunen har också lidit brist på planering i form av lokalförsörjningsstrategier och
lokalförsörjningsplaner. En lokalförsörjningsplan är nu framtagen. Men på grund av den
korta tid som funnits till förfogande är den inte komplett och färdig.
Lokalförsörjningsplanen är i princip en inventering av vilka fastigheter som kommunen
äger för verksamhetsändamål. Den beskriver också utifrån demografiska prognoser
och andra underlag vilka behov av lokaler som finns i framtiden. En uppskattning av
investeringsvolymer finns också. Arbetet är påbörjat och har en god ansats.

Det saknas, anser vi, en lokalförsörjningsstrategi som talar om hur investeringar i
lokaler ska gå till. Ska det byggas eller hyras? Ska koncepthus användas såsom t.ex.
av Kommentus upphandlade standardförskolor eller ska varje enskild byggnad ritas av
arkitekt? Hur flexibla ska nya byggnader vara utifrån hur olika verksamheter som kan
bedrivas i byggnaderna? Etc.

Detaljplaneprocessen har av vissa pekats ut som långsam. Att ta fram en detaljplan tar
tid och de 1-2 år som en detaljplan tar att ta fram i Åstorps kommun är ingenting som vi
bedömer som onormalt.

Samverkan mellan framför allt BFAB och bildningsnämnden har inte fungerat. Det visar
sig tydligt i planeringen av nya Haganässkolan och arrangemangshallen. Roller och
ansvar är otydliga. Förväntningarna på de olika samverkande parterna är otydliga.
Processen är otydlig Däri:ör ser vi positivt på det arbete som nu läggs ner på att
utveckla hela den process som leder från idé till färdig byggnad.
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Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att
tillsammans med i granskningen ingående nämnder:

—tillse att den påbörjade lokalförsörjningsprocessen slutförs och beslutas om politiskt

—fortsätta att utveckla lokalförsörjningsplanen
— utveckla och besluta om en lokalförsörjningsstrategi

—ta fram en modell för hur ett enskilt byggprojekt ska drivas (mer detaljerat än
lokalförsörjningsprocessen)

—vid behov mallar och blanketter som stöd i processen tas fram

2 Inledning/bakgrund
Vi har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens
lokalförsörjnings- och detaljplaneprocessen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år
2020.

Revisorerna har noterat att beslutade investeringar i verksamhetslokaler tar lång tid
innan upphandling av entreprenörer sker och byggnation kan påbörjas. Revisorerna
utesluter inte att det kan ha en koppling till detaljplaneprocessen och därför vill
revisorerna att hela kedjan från detaljplan till färdig byggnad genomlyses.

Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys
att kommunens lokalförsörjnings- och detaljplaneprocess behöver granskas.

Särskilt ska byggnationerna av Haganässkolan och arrangemangshallen
uppmärksammas i granskningen.

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning
Granskningen syftar till att konstatera om kommunen har ändamålsenliga och
samverkande processer avseende arbete med detaljplaner och lokalförsörjning med
god framförhållning.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

— Kartläggning av detaljplaneprocessen

— Vilken samverkan sker mellan bygg- och miljönämnden, serviceförvaltningen och
BFAB så att när ett behov uppstår av att bygga nya/bygga om lokaler så att det
finns en detaljplan som möjliggör investeringar i lokaler?

— Hur sker arbetet med kommunens lokalförsörjning?
I de enskilda nämnderna?

— Har t.ex. nämnderna själva gjort några analyser/utredningar som ligger till
grund för framtida lokalbehov?

— Vilken framförhållning finns i lokalförsörjningsarbetet?
För kommunens som helhet?

— Finns en kommunövergripande lokalförsörjningsplan och hur tas den fram?
3
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— Finns en strategisk lokalförsörjningsplan och hur följs den upp?
Strategier
Mål och mått

Granskningen omfattar detaljplaneprocessen och lokalförsörjningsprocessen.

2.2 Revisionskriterier

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

— Kommunallagen 6 kap § 6

—Tillämpbara interna regelverk och policys

2.3 Ansvarig nämnd/styrelse
Granskningen avser bygg- och miljönämnden, bildningsnämnden, kommunstyrelsen
och styrelsen för BFAB.

2.4 Metod

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer/avstämningar
med berörda tjänstemän och politiker.

Följande personer har intervjuats:

Mikael Fors, VD BFAB
Ronny Sandberg, Kommunstyrelsens ordförande
Anna Falkenstam, Ekonomichef

Karin Larsson, Lokalstrateg

Petruska Rogmark, Projektledare skolbyggnadsutveckling
Per-Johan Flenner, Rektor för område centrum

Dessutom har e-post-kommunikation förts med Camilla Eriksson,
samhällsbyggnadschef, som också tillhandahållit dokumentation.

Samtliga uppgiftslämnare har beretts tillfälle att faktagranska denna rapport.

3 Resultat av granskningen

3.1 Detaljplaneprocessen
Detaljplaneprocessen börjar med att antingen kommunen, BFAB eller annan extern
part kontrollerar om en plan möjliggör vad som är tänkt att byggas. Om inte befintlig
detaljplan medger att sökande kan bygga som tänkt får en ansökan om ändring av
detaljplan göras.

Hela processen beräknas normalt sett ta 1-2 år och börjar vad gäller uppförande av en
kommunal verksamhetsbyggnad såsom t.ex. en skola med en ansökan. Därmed kan
samhällsbyggnadsförvaltningen påbörja ett planuppdrag. l planuppdraget ingår en
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utredning av den plats som sökande avser bygga på samt vilka förutsättningar som
finns med tanke på t.ex. vägar, bostadsområde, geologiska och miljömässiga
förutsättningar m.m.

l Åstorps kommun är det verksamhetsnämnderna som tar det första initiativet genom
att till BFAB framställa ett behov av ny-, om- eller tillbyggnader. Det är därefter BFAB
som ansöker om en plan.

w
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Beslut om att starta ett planuppdrag tas av kommunstyrelsen. Efter kommunstyrelsens
beslut tar samråd vid. Beslut om samrådsutställning och därefter
granskningsutställning tas av bygg- och miljönämnden. Slutligen när alla parter fått
säga sitt beslutar kommunfullmäktige om att anta planen eller inte.
Kommunfullmäktiges beslut ska tillkännages på kommunens anslagstavla och vinner
laga kraft tidigast tre veckor efter beslut om att anta planen.

Det är berörd nämnd och BFAB som arbetar fram underlag till planuppdraget. Om det
inte finns en plan får en ansökan göras och nödvändiga handlingar skickas till
samhällsbyggnadsförvaltningen så att en detaljplan kan tas fram.

3.1.1 Haganässkolan och arrangemangshallen

Planuppdraget för Haganässkolan startade hösten 2017. Kommunstyrelsen beviljade
planstart i oktober samma år. Dessförinnan hade skolan diskuterats sedan flera år
tillbaka och bildningsförvaltningen arbetade med behov och kravställande från hösten
2016 och fram till kommunstyrelsens beslut om ptanstart. Verksamheten krav/behov
diskuterades även efter det att kommunstyrelsen beslutat om planstart. Skolan
beräknades ursprungligen kunna överlämnas till beställaren hösten 2021. Sammanlagt
beräknades alltså hela processen från ett identifierat behov till färdig byggnad uppgå till
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omkring 7 år. Själva planarbetet beräknades uppgå till knappt 1,5 år. Nuvarande
bedömning är att överlämnande kan ske hösten 2023.

Tidigt fanns framtagna skisser på skolans utformning och befintlig detaljplan avsågs att
användas. När skisserna presenterades för personalen på bildningsförvaltningen blir
reaktionen att de inte ville ha skolan med den utformningen som skisserna visade.

Anledningen till personalens negativa reaktion var att BFAB istället för att bygga helt
nytt ville renovera de gamla lokalerna och bygga till. Personalen uppfattade befintliga
lokaler som sjuka samt att de var geografiskt utspridda.

Under förstudiearbetet framkom att påtänkt tomt där den gamla skolan låg var 4000
kvm för liten. Samtidigt var prognosen att kommunen växte fortare än tidigare beräknat
varför kapaciteten i den nya skolan behövde utökas från 300 elever till 400 elever.
Därmed fanns ytterligare ett skäl att den tilltänkta tomten varför liten. För att lösa detta
undersöktes om intilliggande grönområde kunde användas. På denna tomt var det
tänkt att arrangemangshallen skulle stå. Att bygga skolan och hallen samtidigt skulle
förmodligen bli billigare men då arrangemangshallen skulle vara färdig inom 1-2 år och
skolan skulle ta längre tid att bygga blev det inte så.

En ny undervisningsmodell hade anammats sedan en tid tillbaka och skolans
utformning passade inte den nya modellen menade bildningsförvaltningen. BFAB å sin
sida menar att den nya undervisningsmetoden var anammad även i de första skisserna
men skola och förskola var skilda åt då skoldelen låg i helt nya byggnader medan
förskolan skulle inrymmas i befintliga byggnader som skulle byggas om och till.

Diskussionerna om skolans utformning inkl. hallen var långdragna. En projektor för
skolan och hallen hade upphandlats. Bl.a. ville bildningsförvaltningen ha en byggnad
vars utformning avviker från det traditionella med raka väggar. BFAB menade att det
skulle bli betydligt dyrare att bygga en sådan byggnad än en mer traditionell. Här finns
uppfattningar om att BFAB försöker hålla nere kostnaderna för byggnationer istället för
att verkställa enligt beställning, vilket enligt bildningsförvaltningen är enligt beskrivna
behov för elever och personal.

Det finns uppfattningar från sökande av detaljplan att 1-2 år är alldeles för lång tid att
handlägga en detaljplan.

3.1.2 Bedömning och kommentar

Planarbete är till stora delar styrt av Plan- och bygglagen. Handläggningstiden på 1-2
år för okomplicerade planer bedömer vi som rimlig i jämförelse med hur lång tid det tar
i många andra kommuner. Vetskapen om detta gör att de som begär ett planärende
måste vara ute i god tid och vad gäller investeringar i verksamhetslokaler krävs därför
en noga beskriven process och framförhållning i lokalförsörjningsplanerna.

BFAB:s roll att försöka hålla nere kostnader anser vi är bra. Givetvis ska önskemål från
nämnder och förvaltningar beaktas men BFAB som ett kommunalt och indirekt
skattefinansierat bolag bör också ha som uppgift att vara en motvikt mot de önskemål
som beställande förvaltningar har. Det innebär dock inte att BFAB på eget initiativ ska
ändra på saker men däremot lyfta alternativ, som diskussionsunderlag, som kan
innebära lägre kostnader utan att funktionen i byggnaden påverkas menligt.
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En modell för hur ett enskilt byggprojekt ska genomföras bör tas fram där BFAB:s och
beställarens roller och ansvar definieras. Inte minst är det viktigt att upprätta en
projektplan som beskriver när olika aktiviteter ska genomföras och hur framdriften ska
kommuniceras och till vem.

3.2 Samverkan vid investeringar i byggnader
l byggprojekt är flera parter inblandade. Samhällsbyggnadsförvaltningen står för
planarbetet. Initierande nämnd står för kravställande. BFAB projekterar och bygger
medan kommunstyrelsen beviljar planstart och startbesked.

Graden av samverkan mellan parterna har varierat över tid. Fram till omkring 2015 var
BFAB involverade i utformning från start och bidrog med sin kompetens. Ursprungliga
idéer kom från verksamheterna/förvaltningarna. Förvaltningarna lämnade förslag till sin
respektive nämnd varpå ärendet behandlades i nämnden och budgetberedningen som
efter budgetdiskussioner gav klartecken till förprojektering som BFAB stod för. l detta
skede gavs också en preliminär hyra baserat på i huvudsak kvadratmeterpriser.
Skisser på utformning togs fram i samverkan mellan BFAB och förvaltning. När skisser
och projektbeskrivningar var framtagna kunde budgetpåverkan för beställande
förvaltning beräknas i form av hyra. Ramhandlingar togs därefter fram och en
slutbeställning gjordes efter det att en upphandling genomförts. När projektet var
genomfört och kostnader sammanställda beräknades en slutlig hyra med tillägg för
extra beställningar från hyresgästen. BFAB var med andra ord involverade under hela
projektets gång från idéstadiet till färdig byggnad inkl. ansökan om detaljplaner.

Från 2016 och framåt ändrades processen. Då ville kommunen inte längre att BFAB
skulle medverka i början av processen. Allt förarbete skulle skötas av kommunen och
dess lokalenhet. BFAB skulle ta vid när detta förarbete var gjort och skulle bara
exekvera beställningen och handla upp. Så har det fungerat fram till nu. Det innebär att
behovet fortfarande initieras av verksamheterna som via en projektledare drar ärendet
vidare till sin respektive nämnd som i sin tur tar det vidare till budgetberedningen som
beslutar om beviljande eller avslag. Nämnden kan sedan via sin förvaltningschef göra
en formell beställning till lokalenheten som i sin tur gör en beställning till BFAB och gör
upp om preliminära hyror. Det är flera parter inblandade än i tidigare process som var
fram till 2016. BFAB kommer in betydligt senare i processen, först när de flesta beslut
om utformning har tagits.

En diskussion mellan VD och kommunens lokalstrateg har inletts och ett förslag på en
förbättrad process kommer förhoppningsvis att presenteras under hösten 2020.
Tanken är att kommunikationen mellan BFAB och kommunen som beställare ska bli
bättre och att allas kompetenser tas tillvara.

3.2.1 Bedömning och kommentar

Vi bedömer att det under åren inte har funnits någon beslutad process för hur
investeringar i verksamhetslokaler ska gå till i Åstorps kommun. Det har varit otydlighet
i roller och vilket ansvar olika samverkande parter har haft. Synen på vilken roll BFAB
ska ha har också varierat över tid, från att ha varit involverade från start till mål till att
ha en marginell roll i förstudier och kravspecifikationer. Därför ser vi fram emot de

7

© 2020 KPMG AB. All rights reserved.

Document classification: KPMG Public

k\M A.



diskussioner och utarbetande av en dokumenterad process för lokalinvesteringar som
håller på att tas fram. Se beskrivning i kapitel 3.5 i denna rapport.

3.3 Lokalförsörjningsplan
Kommunen har en lokalförsörjningsplan1 som är framtagen en lokalförsörjningsgrupp
som bildades hösten 2019 på kommunchefens uppdrag. Gruppen består av VD för
BFAB, kommunens lokalstrateg, kommunens ekonomichef och samtliga
förvaltningschefer. Sammankallande är VD för BFAB.

Syftet med lokalförsörjningsplanen är att skapa förutsättningar för en bättre
framförhållning vid planering och strukturering av kommunens samlade lokalbehov och
över tid optimera lokalanvändningen. Lokalförsörjningsplanen ska också vara ett
underlag för att kunna bedöma investeringsbehov och kommunens framtida
lokalkostnader i budgetprocessen.

Lokalförsörjningsplanen innehåller befolkningsprognoser för olika åldersgrupper, en
genomgång av befintliga fastighetsbestånd, kommunens strategi för ägande, vilka
planer som är aktuella för lokalförsörjningen samt en prognos för lokalbehovet för varje
nämnd/förvaltning. Prognoserna bygger på förändringar i befolkningen fördelad på
olika åldersgrupper.

Inom socialnämndens ansvarsområde beräknas antalet äldre över 80 år öka med 250
personer fram till år 2028. Detta innebär att om den relativa andelen över 80 år som
har behov av en boendeplats som gäller idag kommer 21 nya boendeplatser att
behövas fram till 2030 och med 45 nya boendeplatser fram till 2040. Behovet uppges
vara beroende på t.ex. att äldre kan bli friskare längre upp i åldrarna och att digitala
hjälpmedel kan förenkla att bo kvar hemma längre. Fram till 2028 bedöms nämnden
inte ha behov av ytterligare platser.

Socialnämnden lyfter också fram behovet av ett nytt gruppboende de närmaste åren.
Samt att Ekorren, fritidsverksamhet, är i behov av andra lokaler.

Inom individ- och familjeomsorgen bedöms det inte behövas några större
lokalförändringar.

Inom bildningsnämndens ansvarsområde förväntas en relativt kraftig ökning av
antalet förskolebarn och därmed behov av platser. Fram till 2028 beräknas Kvidinge att
öka antalet förskolebarn med 38, beroende om Prästamarken kommer att bebyggas
som tänkt eller inte. Annars stannar det kanske på 10 förskolebarn i ökning. Inom
delområde Rågen förväntas en ökning med 40 förskolebarn. Den kan också begränsas
till 15-25 barn beroende på inflyttning och nybyggnation av bostäder. l delområde
Tingdal är ökningen beroende av den planerade nybyggnationen på Björnekulla ås.
Ökningen kan uppgå till 44 fler förskolebarn än idag. Sammanlagt finns det alltså totalt
en prognos på ökning av antalet förskolebarn med runt 120 fram till 2028. Planerade
lokalförändringar inbegriper såväl omflyttningar från lokaler som är mindre lämpliga
samt moduler och/eller permanent nybyggnation av förskolor. Även en minskning av
antalet barn i befintliga förskolor planeras i syfte att anpassa antalet barn till
förskolornas kapacitet. Bildningsförvaltningen har påbörjat en utvärdering av

1Lokalförsörjningsplan 2020-2025, Serviceavdelningen, Version 2020
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permanenta förskolor som är ramupphandlade av Kommentus och som kan byggas via
avrop.

Grundskolan ligger också inom bildningsnämndens ansvarsområde och omfattar
åldersgrupperna 6-15 år. Även här förväntas en kraftig ökning. Den totala ökningen
förväntas bli omkring 260 barn i åldersgruppen. Antalet är beroende av ökningen i
bostadsbyggandet.

Planerade åtgärder är bl.a. byggnationen av Haganässkolan. Den kommer att ha en
kapacitet på ca 400 elever men ersätter samtidigt den nuvarande skolan.
Haganässkolan beräknas stå klar hösten 2023. Nuvarande skolor har en hög
utnyttjandegrad och modullösningar har fått tas till. Dessa moduler kommer att behöva
ersättas av permanenta lokaler och när Haganässkolan står klar vill
bildningsförvaltningen bygga om och till Tingdalsskolan. Ett förarbete har påbörjats.
Strategin framåt är färre skolbyggnader men med en högre kapacitet.

Antalet fritidsgårdar bedöms vara tillräckligt. Lösningar för att integrera fritidsgården i
Kvidinge med skolan skulle dock vara önskvärt.

Avseende vuxenutbildningen finns det inga direkta brister på lokaler. BFAB har dock
förvärvat "Krysset" under hösten 2019 och en ombyggnad och anpassning för en
samlokalisering mellan vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten är beslutad och
som kommer att genomföras under 2020.

Inom kultur- och fritidsnämnden ansvarsområde finns bibliotek, kulturhuset Björnen,
ett antal idrottsplatser, ett antal sporthallar, ishallen och friluftsbadet. De flesta
anläggningar uppges vara i gott skick men samtidigt upplevs en brist på lokaler. Bl.a.
behöver lokalfrågor vad gäller gymnastikföreningen lösas. Möjligheterna till att på
idrottsplatserna i Hyllinge och Kvidinge anlägga konstgräsplaner bör undersökas och
utredas uppges det i lokalförsörjningsplanen.

Vad gäller övriga byggnader lyfts administrationslokaler för kommunens
kärnverksamhet fram som ett problemområde. På grund av trångboddhet och dålig
fysisk arbetsmiljö har de flesta förvaltningar flyttat ut ur kommunhuset och är spridda
runt om i Åstorps samhälle. Önskemål om ett nytt kommunhus där all administration
kan samlas har diskuterats. En konsult har utrett ifall nuvarande kommunhus kan
byggas om men landade i en rekommendation att bygga ett helt nytt kommunhus
omfattande 3000 kvm fördelat på två plan.

Redan beslutade och planerade investeringar i lokaler beskrivs sammanfattande i
tabellen nedan. Tabellen beskriver den allra närmaste tiden 2020-2023. l förlängningen
påtalas att det, för att vara effektiv, krävs en framförhållning på mellan 4-5 år från idé till
färdig lokal. Denna tid krävs för att kunna genomföra förstudier och förprojektering
innan en formell beställning till BFAB kan göras.

l samband med att lokalförsörjningsplanen tagits fram har också en inventering av
befintliga lokaler påbörjats. Tanken är att upprätta ett "lokalkort" för samtliga
verksamhetslokaler. Detta ska innehålla, förutom byggnadsår och liknande, en
bedömning om skick och vilken verksamhet som bedrivs i lokalerna. Med detta som
grund kan sedan en slutlig och adekvat bedömning av investeringsbehovet på fem till
sex års sikt göras.
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Beslutade och planerade - Investeringsprojekt och
hyror 2020-2023

Projekt
Planerad

investerings-volym

Beräknad

hyresnivå inkl
energi Notering

Bildningsförvaltningen

Haganässkolan (inkl evakuering i moduler) 250 000 000 11 500 000 Externt förhyrda moduler

Moduler Rågen (80 barn) 3 500 000 l 550 000 Externt förhyrda moduler

Oaserna till förskola 6 300 000 905 000 Moduler ägda av BFAB

Modulförskola Nyvång 5 200 000 l 350 000 Moduler ägda av BFAB

Mottagningskök Hyllinge 14 400 000 483 000

Mottagningskök Rågen 7 000 000 285 000

Fritidsförvaltningen

Arrangemangshall + omklädning Ishall Bjärshög 60 000 000 3 100 000

Sporthall Tingdal 34 000 000 l 700 000

Övriga lokaler

Ombyggnad krysset - anpassning Activa 3 000 000 114 500

(förädling utanför bef hyresavtal)

(Invest om 5 miljoner inkluderas i Activas tidigare redovisade hyra för
krysset.)

3.3.1 Bedömning och kommentar

Arbetet med lokalförsörjningsplanen påbörjades hösten 2019. Dessförinnan har inte
kommunen haft någon lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplanen är ännu inte helt
färdig och kommer förmodligen heller aldrig att bli det. Det behöver vara ett levande
dokument som uppdateras kontinuerligt. Syftet med planen var att förbättra
planeringen på längre sikt och utgöra ett underlag för kommunens investeringsbehov
och därmed investeringsplan. En mer detaljerad plan för de närmaste åren är ett viktigt
underlag som troligen kommer att bidra till en bättre upparbetningsgrad av planerade
investeringar. Denna har de senaste åren varit låg även om den blivit bättre.

De planerade lokalkorten ser vi som ett bra medel för att dokumentera och konkretisera
investeringsbehoven, en dokumentation som blir värdefull som grund för kommunens
både kort- och långsiktiga investeringsplaner.

3.4 Strategier för lokalförsörjningsarbetet
Som framgår av föregående kapitel togs en lokalförsörjningsplan fram våren 2020.
Syftet med planen beskrivs i dokumentet men någon beslutad och etablerad
lokalförsörjningsprocess finns inte i kommunen. Kommunens lokalstrateg uppger att ett
arbete med att ta fram en lokalförsörjningsprocess för hur kommunen ska arbeta med
lokalfrågor i kommunen pågår. Lokalplanen är där en del av processen. Andra delar är
planprocessen och bygglovsprocessen. Processen beskrivs i nästa kapitel så långt
arbetet nu har framskridit, l det pågående arbetet med processen kommer också
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strategier för kommunens lokalförsörjning att upprättas. Planen ska utarbetas i
samverkan och i dialog med förvaltningarna vilket också innebär att de gör analyser
och utredningar som ligger till grund för planen. Nuvarande lokalförsörjningsplan har
tagits fram under en kort period som underlag till planeringsförutsättningarna i
budgetarbetet.

l kommande revideringar av lokalförsörjningsplanen kommer det att arbetas vidare
med principiella ställningstaganden/strategier för lokalplaneringen. Idag finns inga
fastställda nyckeltal förutom att bildningsnämnden för sin verksamhet har fastställt
kvadratmeter per barn för uteytorna i enlighet med rekommendationer från Boverket.

3.4.1 Bedömning och kommentar

Att en lokalförsörjningsplan nu har utarbetats, även om den inte är färdig, är ett stort
steg framåt. Investeringar i fastigheter tar tid och därför är det av vital betydelse med
framförhållning. En lokalförsörjningsplan ger också ett underlag för prioriteringar för vad
som behöver åtgärdas först och vad som kan vänta. Med rätt framförhållning kan t.ex.
behovet av s.k. paviljonglösningar begränsas. Några strategier för
lokalförsörjningsarbetet är ännu inte framtagna. Exempel på ställningstaganden som
kan göras är att bygga eller hyra, att låta andra än det egna bolaget bygga och hyra ut,
att använda sig av standardhus (t.ex. koncepthus för förskolor) eller att anlita arkitekt
för varje byggnad. Sådana strategier kan påverka såväl kostnader som tiden från idé till
färdig byggnad.

3.5 Ny process för investeringar i lokaler
Vi har tagit del av ett arbetsmaterial som beskriver hur processen är tänkt att fungera
framöver. Den är under utveckling och är inte antagen politiskt. Det finns ett stort behov
av att strukturera hur lokalförsörjningen ska gå till. De allra flesta av inblandade är inte
nöjda med hur det ser ut idag. Mest missnöjd med nuvarande arbetssätt är de vi har
intervjuat med informationsöverföring där missförstånd tycks vara vanligt
förekommande.

Processen är indelad i sex olika faser:

1. Behovs- och utredningsfas

2. Budgetprocess

3. Beställningsfas

4. Förprojekteringsfas

5. Upphandlingsfas

6. Genomförandefas

3.5.1 Behovs- och utredningsfas

Ett behov identifieras av en förvaltning. Därpå påbörjas en behovsanalys som bygger
på nyckeltal, fysisk planering, ny lagstiftning, befotkningsprognoser, politiska mål och
direktiv samt omvärldsbevakning och trender.
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Med detta som grund är det tänkt att en gemensam bedömning utifrån
kommunkoncernens perspektiv ska göras. Tänkta deltagare i bedömningen är
lokalstrateg, samhällsbyggnadsförvaltningen, BFAB och initierande förvaltning.

l samband med detta gör BFAB en preliminär kalkyl som bildar
planeringsförutsättningar till kommunens budgetarbete2. Handlar det om mindre
kostnader finns en pott för att hantera mindre lokalfrågor som är kopplat till
verksamhet, tillgänglighet, myndighet och arbetsmiljö (VTMA3). Analysen bildar även
underlag till kommunens lokalförsörjningsplan vilket även den blir en del av
planeringsförutsättningarna. Bedöms lokalbehovet behöva lösas inom fyra år ska en
beställning av utredning gå till BFAB. För lokalbehov mer än fyra år framåt tar BFAB
fram kalkylunderlag utifrån nyckeltal för att bedöma preliminära hyreseffekter.

BFAB:s utredning kan innebära att resultatet att behovet kan lösas genom befintliga
lokaler eller extern förhyrning. Den kan också innebära att ett behov av ny-, till- eller
ombyggnad behöver göras. Även utifrån detta underlag ska BFAB ta fram kalkyler och
hyreseffekter.

3.5.2 Budgetprocess

Behovsanalysen bildar underlag till kommunens investeringsramar och hyres- och
drifteffekter. Förslag till investeringsramar, hyres- och drifteffekter beslutas av
kommunstyrelsen och slutligt beslut tas av fullmäktige i samband med antagande av
budget.

3.5.3 Beställningsfas

l beställningsfasen görs en avstämning av berörd förvaltning, lokalstrateg och BFAB av
budgeten. Investeringar som inte finns i budget finansieras inom nämnds egen ram
alternativt via omfördelning inom central budget. Om finansiering finns går en
beställningsskrivelse till BFAB som bedömer om beställningen är komplett eller inte.
Om beställningen inte bedöms som komplett ska beställningen gå tillbaka till berörd
förvaltning för komplettering.

När beställningsskrivelsen bedöms som komplett begär så BFAB vid behov ett
planuppdrag för byggnation enligt beställningsskrivelsen. Begäran hanteras av
samhällsbyggnadsförvaltningen.

3.5.4 Förprojekten ngsfas

Beslut om planuppdrag tas av kommunstyrelsen och en förprojektering kan påbörjas av
BFAB. Lokalstrategen är också tänkt att delta i förprojekteringen. Samtidigt har
samhällsbyggnadsförvaltningen påbörjat, vid behov, ett arbete med utarbetande av
detaljplan. Slutligt beslutar fullmäktige om antagande av detaljplanen.

2 Här upplevs det av bildningsförvaltningen att riktvärden för framtida hyreskostnad tas fram utan att
baseras på initierande förvaltnings behov. Eftersom besluten fattas i KS och KF kan de inte ändras, menar
bildningsförvaltningen.
3 VTMA - verksamhet, tillgänglighet, myndighet och arbetsmiljö
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Om projektet följer budget påbörjas arbete med att upphandla entreprenör för
byggandet. Om projektet inte bedöms rymmas inom budget får alternativ utredas för att
finansiera projektet inom budgetram. Om det inte går avslutas projektet alternativt får
BFAB beräkna hur fördyringen påverkar hyresnivån. Om fördyringen accepteras
politiskt beslutas om en utökad budget för hyreseffekter. Om fördyringen inte
accepteras politiskt går ärendet tillbaka för att utreda alternativ för att finansiera
projektet inom budgetram.

3.5.5 Upphandlingsfas

Innan en byggnation startar måste BFAB få ett bygglov beviljat. Bygglov,
upphandlingsunderlag och upphandling hanteras parallellt under samma period.

När anbud erhållas och har utvärderats tar BFAB fram förslag till hyresavtal om bästa
anbud ryms inom beslutad budget. Om bästa anbud inte ryms inom budget beräknas
en hyreseffekt och antingen blir det en sådan eller inte. Om det blir en hyreseffekt
måste beslut tas om utökad ram för berörd förvaltning. Det görs av kommunstyrelsens
arbetsutskott (belopp upp till 250 000 kr), kommunstyrelsen (belopp upp till 500 000 kr)
eller fullmäktige (belopp högre än 500 000 kr). Om utökad ram inte beviljas går ärendet
tillbaka för utredning av alternativ för att finansiera projektet inom ram.

Innan anbud antas tecknas hyresavtal mellan BFAB och berörd förvaltning och
genomförandefasen kan startas.

3.5.6 Genomförandefas

Antagande av entreprenadanbud beslutas enligt processbeskrivningen av BFAB.
Därefter meddelas anbudsgivare om resultatet av upphandlingen och efter
överklagandetid kan avtal tecknas med den anbudsgivare som bedömts ha lämnat
mest fördelaktigt anbud. Nuvarande ordning är att VD tecknar avtal upp till fem miljoner
kronor om anbuden är inom ramen för hyreskalkylen. Därutöver går ärendet till
styrelsen.

Därpå påbörjas detaljprojektering av BFAB och när den är klar kan entreprenören
påbörja byggnationen. När byggnaden är färdigställd och kommunstyrelsen och
BFAB:s styrelse gett klartecken kan byggnaden tas i bruk. l processkartan är även
uppföljning inritat. Med uppföljning avses en utvärdering av hur projektet har
genomförts. Blev t.ex. slutresultatet i enlighet med beställningen? Följdes tidplanen?

3.5.7 Bedömning och kommentar

Att koppla ihop, och i ett flödesschema beskriva, alla samverkande processer som
krävs i investeringar av lokaler bedömer vi som pedagogiskt. Det bör ge en förståelse
för att saker och ting tar tid och att vissa beslut måste föregå andra beslut. Som det har
fungerat tidigare har det inte varit tydligt vem som ansvarar för vad. Vi är medvetna om
att processen är under utarbetande och alls inte färdig. Vi rekommenderar att innan
dokumentet beslutas politiskt att samtliga inblandade får möjligheter att ge sina
synpunkter. Det gäller framför allt från samhällsbyggnadskontoret, BFAB,
kommunstyrelseförvaltningen och även de stora lokalutnyttjarna t.ex.
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3.6

bildningsförvaltningens projektledare för skolbyggnadsutveckling. Vi tror att det kan ge
värdefull input.

Det som är bra med den beskrivna processen är att det finns flera avstämningspunkter
där beslut kan tas beroende på utfallet så långt i processen. Vad vi möjligen saknar är
fler politiska avstämningspunkter. l processen finns den första politiska
avstämningspunkten i samband med budgetprocessen. Dessförinnan kan BFAB ha
gjort en utredning om hur det upplevda behovet av lokaler kan lösas och en kalkyl har
tagits fram. Det innebär att tid och resurser tas i anspråk och då kan det möjligen vara
bra om politiken medverkar på något sätt innan allt för mycket arbete läggs ner.

Processbeskrivningen avslutas i denna version av att verksamheten tar byggnaden i
anspråk och BFAB går in i ett förvaltningsskede. Det bör, anser vi, kompletteras med
något steg till som beskriver roller och ansvar efter det att byggnaden står färdig och
börjar användas. Det finns alltid en garantitid på en fastighet som binder entreprenören
att åtgärda fel. Det bör preciseras vem som ansvarar för att upptäcka fel och kontakta
entreprenören för åtgärd. Vi rekommenderar att det bör vara ett gemensamt ansvar för
BFAB och verksamheten som nyttjar lokalerna. BFAB bör ansvara för tekniska
installationer och liknande medan verksamheten som dagligen vistas i lokalerna också
bör ha ett ansvar för att rapportera fel som upptäcks.

Vi ser också att det behöver upprättas mallar och checklistor för de olika
delprocesserna, t.ex. mall för hur en beställningsskrivelse på en byggnad ska se ut.

Vi ser även att det behöver upprättas tydliga rollbeskrivningar som tydligt anger vilka
funktioner som ansvarar för vad.

Varför har det tagit sådan tid för Haganässkolan och
arrangemangshallen att byggas?

3.6.1 Bedömning och kommentar

Bakgrunden till denna granskning är att revisorerna ställt sig frågan varför
Haganässkolan och arrangemangshallen inte är byggda när de har diskuterats i så
många år. Beslut om att bygga nya Haganässkolan togs av fullmäktige 2016. Vi kan
konstatera att det finns olika bilder av detta beroende på vem vi pratar med. Vi väljer,
för att inte underblåsa ökade motsättningar, att inte redogöra för vars och ens åsikter
utan istället redogöra för vad vi i vår analys ser för orsaker och brister i ärendena.

En av orsakerna till fördröjningen består i bristande kommunikation mellan inblandade
parter. Inblandade parter i detta sammanhang är från kommunens sida primärt BFAB,
bildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Det märks inte minst i
kommunikationen mellan bildningsförvaltningen och BFAB där flera olika skisser tagits
fram och förkastats av bildningsförvaltningen. Det märks även av skilda förväntningar
från de olika parterna i förstudie och förprojektering. Bl.a. har kravställande från
bildningsförvaltningen kommit sent i skedet och som ibland har varit svårt för
projektledaren på BFAB att tolka.

Avsaknaden av en strategisk lokalförsörjningsprocess har troligtvis också orsakat
problem. En sådan är nu framtagen men behöver kompletteras. En strategisk

14

© 2020 KPMG AB. All rights reserved.

Document classification: KPMG Public

^^ 14 KI A4-



4

lokalförsörjningsplan skulle kunna medge mer framförhållning i planeringen av nya
lokaler vilket skulle kunna ge mer tid till förstudier och därmed bidra till ett bättre
slutresultat.

Planen för byggnation inkl. framtagande av investeringsbudget har inte varit klart
uttalad. Den har dessutom ändrats under de senare åren från att BFAB varit involverad
under hela skedet inkl. förstudie till att inte vara involverad förrän det ska byggas.
Avsaknaden av en tydligt beskriven och beslutad process har lett till otydligt beskrivna
roller och ansvar vilket vi bedömer har lett till onödiga diskussioner, motsättningar och
förseningar.

Det pågående arbetet med en ny lokalförsörjningsprocess som inkluderar behovs- och
utvecklingsfas, budgetprocessen, planprocessen, bygglovsprocessen och
genomförandeskedet borde kunna lösa flera av de problem vi ser och göra det tydligt
för varje part att se sin del i processen och vilka beslut som måste tas och i vilken
ordning. Detta borde rimligen öka förståelsen för varandras olika roller.

Slutsats och rekommendationer

Slutsatsen baserad på våra iakttagelser och analyser är att kommunen saknar
ändamålsenliga och samverkande processer avseende arbete med detaljplaner och
lokalförsörjning med god framförhållning.

Vi bedömer dock att detaljplaneprocessen isolerat är fungerande och ändamålsenlig.

Vi bedömer att samverkan mellan inblandade parter har brister, framför allt vad gäller
informationsöverföring mellan parterna. Vi ser också otydligheter i roller och ansvar
mellan framförallt BFAB och bildningsförvaltningen.

Lokalförsörjningsarbetet fungerar dåligt. Dock har ett arbete påbörjats som vi bedömer
kommer att lösa många av nuvarande brister.

Vi bedömer att det saknas strategiska element i lokalförsörjningsplanen med innehåll
av mål och mått.
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4.1 Rekommendationer

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

—tillse att den påbörjade lokalförsörjningsprocessen slutförs och beslutas om politiskt
—fortsätta att utveckla lokalförsörjningsplanen

— utveckla och besluta om en lokalförsörjningsstrategi

—ta fram en modell för hur ett enskilt byggprojekt ska drivas (mer detaljerat än
lokalförsörjningsprocessen)

—vid behov mallar och blanketter som stöd i processen tas fram

Datum som ovan

KPMG AB

^^^
Göran Ackefoft (y
Certifierad kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat pé det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i
tryckfrihetsförordningen.
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Inledning 
I detta avsnitt ger kommunstyrelsens ordförande sin 
syn på året som gått. Vidare beskrivs kommunen utifrån 
några nyckeltal i ett femårsperspektiv. Här kan man ock-
så se en schematisk bild över Åstorps kommuns organi-
sation och resultat efter valet 2018.

Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen ska i enlighet den kommuna-
la redovisningslagen upprättas i årsredovisningen. I 
förvaltningsberättelsen värderas sammanfattningsvis 
begreppet god ekonomisk hushållning mot bakgrund av 
kommunens styrmodell. Därefter redovisas måluppfyl-
lelse för kommunens övergripande fokusområden och 
miljömål. Förvaltningsberättelsen avslutas med perso-
nalredovisning och ekonomisk analys av kommunen 
och kommunkoncernen.

Räkenskaper 
Det ekonomiska utfallet i kommunen och kommunkon-
cernen redovisas i avsnittet räkenskaper tillsammans 
med verksamhetens finansiering (kassaflödesanalys) 
och den ekonomiska ställningen vid årets slut (balans-
räkning).

Verksamheter 
Den sista delen av årsredovisningen utgörs av verksam-
hetsberättelsen där kommunens verksamhet beskrivs 
utifrån respektive nämnds politiska beslut. Nämndernas 
uppdrag beskrivs, tillsammans med måluppfyllelse. Även 
de kommunala bolagen beskrivs på samma sätt. För en 
fylligare beskrivning hänvisas till respektive nämnds 
och bolags egen redovisning.

Kommunala bolag 
Sista delen av verksamhetsberättelsen presenterar 
Åstorps kommuns helägda bolag.

Inledning
Ordförande om 2020                                                     5
Årets händelser                                                             6
Organisationsöversikt                                                 8
Mandatfördelning                                                         9
Samarbetet Familjen Helsingborg                           10

Skattekronan - så här används pengarna             11                

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse
Översikt av verksamhetens utveckling                  13                                                                 
Den kommunala koncernen                                      14                                                                                           
Viktiga förhållanden för resultat och  
ekonomisk ställning                                                    16                                                        
Händelser av väsentlig betydelse                            20 
Styrning och uppföljning av den  
kommunala verksamheten                                       20 
Miljöredovisning                                                           22
God ekonomisk hushållning och  
ekonomisk ställning                                                    25 
Balanskravsresultat                                                     37
Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse 
och god ekonomisk hushållning                              37                                                                                             
Personalredovisning                                                    38

Räkenskaper
Resultaträkning                                                             46                                        
Balansräkning                                                                47                                        
Kassaflödesanalys                                                        48                                        
Tilläggsupplysningar och noter                                49
Särreodvisning av VA-verksamheten                     66                                        

Kommunala bolag
Björnekulla Fastighets AB                                          103                                        
AB Kvidingebyggen                                                      104
Björnekulla IT                                                                 105                                       
Björnekulla Utveckling                                                106                                       

Verksamhetsberättelse
Kommunfullmäktige                                                   72                                       
Valnämnd och kommunrevision                             73                                       
Kommunstyrelsen                                                        75                                        
Bygg- och miljönämnd                                                79                                        
Bildningsnämnd                                                            83                                        
Kultur- och fritidsnämnd                                            90                                        
Socialnämnd                                                                  93
Räddningsnämnd                                                         98                                       
Överförmyndarnämnd                                                101                                                



Inledning

Årsredovisning 2020   I 4
Foto: Mickael Tannus 



Kommunstyrelsens 
ordförande om 2020

Ronny Sandberg (S) 
Kommunstyrelsens ordförande

Inledning
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Återigen kan vi se tillbaka på ett helt verksamhets-
år. 2020 har verkligen varit ett speciellt år som inte 
liknar något annat under min tid som kommunsty-
relsens ordförande. Vi inledde året med en rekry-
teringsprocess av ny kommunchef. Det blev Jonas 
Jönsson, som började i kommunen till sommaren. 
Året började också med signaler från Kina om en ny 
sjukdom - covid-19 som fick en snabb smittspridning 
och övergick till en pandemi.

För Åstorps del blev inledningen lugn; det handlade 
mycket om att skydda de äldre och sjuka i samhäl-
let, vi fick alla lära oss att följa restriktioner med att 
hålla avstånd och undvika folksamlingar. Det stora 
problemet var att få tag i skyddsutrustning till vår 
personal. Till sommaren började vi så smått andas 
ut då smittspridningen började vända neråt. Tyvärr 
var signalerna i omvärlden inte lika positiva och tidig 
höst började även smittspridningen öka i Sverige. 
Även Skåne fick denna gång en kraftig uppgång. För 
att hantera detta har vi varit tvungna att vidta flera 
restriktioner som begränsar våra invånares norma-
la liv. Allt detta har givetvis drabbat också Åstorps 
invånare, unga som äldre. Nu sätts vårt hopp till att 
vaccineringen av invånarna gör att vi kan återgå till 
en normal vardag igen.

Pandemin har även påverkat arbetsmarknaden.  
Arbetslösheten har tyvärr ökat och speciellt bland 
våra unga i kommunen. Pandemin har också inne-
burit stora kostnader för skyddsutrustning, extra be-
manning, ökad sjukfrånvaro med mera. Ekonomiskt 
skulle detta kunna innebära stora problem för Åstorp, 
men regeringen har med olika stöd kompenserat oss 
väl. 

Befolkningsminskningen från 2019 blev ettårig och 
vi ökar återigen. Många vill flytta till Åstorp - både 
människor och företag, så intäkterna från markför-
säljning ökar kraftigt. Det ekonomiska resultatet för 
Åstorp blir därför mycket bra och då har vi ändå gjort 
stora inbetalningar för framtida pensionskostnader.

När det gäller våra inriktningsmål så har inte 2020 
varit det bästa året att mäta efter. Många mål är svåra 
att mäta och det blir istället en bedömning hur det 
har gått, vilket man kan tycka olika om.

    År 2020 har vi arbetat fram en ny vision  
    med inriktningsmål för Åstorps kommun  
    fram till år 2030.

Som slutord vill jag tacka alla förtroendevalda och 
anställda för goda insatser under året. Det är detta 
som gör Åstorp till en attraktiv kommun som lockar 
invånare och företag till sig.
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Årets händelser

Medborgarlöfte mellan 
kommunen och polisen
Åstorps kommun och Polisen har 
skrivit under ett medborgarlöfte för att 
öka tryggheten och stärka det brotts-
förebyggande arbetet i Åstorp.

Kommunens hantering av 
Coronapandemin
Coronapandemin har påverkat alla 
kommunala verksamheter. Krisled-
ningsgruppen har haft kontinuerliga 
möten för att begränsa pandemins 
effekter så långt det är möjligt. Olika 
åtgärder, restriktioner och anpass-
ningar har genomförts för att minska 
smittspridningen. Därtill har kommu-
nen stöttat det lokala näringslivet i 
Coronakrisens ekonomiska efterverk-
ningar, bland annat via lokala present-
kort.

Tingvalla ska bli en port till 
Söderåsen
Projektet ”Tingvalla – en port till 
Söderåsen” har blivit tilldelat 1,6 
miljoner kronor från Leader och 
Europeiska Landsbygdsfonden. 
Projektet syftar till att göra områ-
det kring Tingvalla mer tillgängligt 
och attraktivt för besökare, som en 
naturlig port till Söderåsen.

Inledning

Öka takten
Processen Öka Takten har införts och 
innebär att personer med ekonomiskt 
bistånd, som står till arbetsmark-
nadens förfogande, erbjuds stöd till 
arbete i samverkan mellan arbets-
marknadsenhet, vuxenutbildning och 
Arbetsförmedlingen. Nära 92 procent 
av deltagarna i insatsen gick vidare 
till arbete eller studier.

Ny kommunchef på plats 
Åstorps nya kommunchef Jonas 
Jönsson började sin tjänst i juni. Han 
kommer senast från Ljungby kom-
mun där han varit kommundirektör 
sedan 2016.
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Kommunens nya hemsida
Under 2020 lanserades kommunens 
nya hemsida med fokus på service 
och tillgänglighet till invånare, före-
tag, föreningar och besökare.

Rågenskolan nominerad till 
European Health Awards
Sedan 2018 har Rågenskolan genom-
fört en rörelsesatsning där fysisk 
aktivitet genomsyrar hela skolda-
gen. Nu är skolan nominerad av Rik-
sidrottsförbundet till European Health 
Awards för sin satsning.

Översiktsplan på samråd
Den 20 oktober till 21 december 2020 
var kommunens nya förslag på över-
siktsplan ute på samråd. Då kunde 
kommunens medborgare och myn-
digheter lämna in synpunkter på 
förslaget.

Ny vision och inriktnings-
mål
Kommunfullmäktige har antagit en 
ny vision och nya inriktningsmål 
för kommunen. Visionen anger den 
övergripande viljeinriktningen för hur 
Åstorp som kommun och samhälle 
ska vara år 2030.

Utveckling av  
stationsområdet
Ombyggnationen av området framför 
stationsbyggnaden i Åstorp centrum 
har påbörjats. En ny gång- och 
cykelväg ska bland annat byggas så 
att gående och cyklister ska kunna ta 
sig fram bättre och säkrare.

108 sommarjobb till unga
Åstorps kommun har med sina 108 
tillsatta ferieplatser nått målet med 
att erbjuda sysselsättning till så 
många som möjligt av kommunens 
ungdomar.
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OrganisationsöversiktOrganisationsöversikt
  

Kommunfullmäktige 

räddningsnämnd

överförmyndarnämnd

Kommunstyrelsen

Bildningsnämnd

Kultur- och fritidsnämnd

Socialnämnd

Bygg- och miljönämnd

Valnämnd

Björnekulla Fastighets AB 

AB Kvidingebyggen 

Björnekulla IT AB

Björnekulla Utvecklings AB

Helägda kommunala bolag

Nordvästra Skånes Vatten och 

Nordvästra Skånes 
Renhållning AB 

SKL Kommentus 

Kommunassurans Syd AB 

Delägda kommunala bolag

Medelpunkten 

AV Media Skåne 

Kommuninvest ekonomisk 

 

Samägda företag 

Kommunrevision

Kommunstyrelse-  
förvaltningen

Bildningsförvaltningen
 

Socialförvaltningen

Samhällsbyggnads-

 

förvaltningen

Räddningstjänsten

Avlopp AB 

Inera AB

förening

Krisledningsnämnd

Gemensam 

Gemensam 

Samhällsberedningen

Brottsförebyggande rådet

Rådgivande organ

Pensionärsrådet

Ungdomsrådet



Mandatfördelning
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och är 
det enda beslutsorgan i kommunen som väljs direkt i allmänna och lika val. 

Inledning

I september 2018 genomfördes val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. 
I valet fick kommunfullmäktige i Åstorp en mandatfördelning enligt nedan.

Styrande koalition
Den styrande koalitionen efter valet 2018 består av: 

Socialdemokraterna (S)
Centerpartiet (C)  
Vänsterpartiet (V) 

Socialdemo-
kraterna

Sverigede-
mokraterna Moderaterna Liberalerna Centerpartiet Kristdemo-

kraterna
Vänster-
partiet

S SD M L C KD V

Mandat 10 9 6 2 2 1 1 Könsfördelning M/K          75 49 

Procent 32 31 18 5 6 3 3 Deltagande kommunalval 2018: 77,18%

De 31 mandaten fördelades enligt följande: 
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Familjen Helsingborg 
Familjen Helsingborg är ett samarbete mellan elva kommuner: Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp,  
Ängelholm och Örkelljunga.

Inledning

Familjen Helsingborg har genomfört följande aktiviteter under 2020:

Åtta nya test- och utvecklingsprojekt
Startat upp åtta test- och utvecklingsprojekt som ska 
ta oss närmre ambitionerna i Familjen Helsingborgs 
Utvecklingsplan 2020-2023.

Nya prioriteringar inom infrastruktur 
Förberett och beslutat om nya prioriteringar för  
infrastruktur och kollektivtrafik inom Familjen  
Helsingborg. Dessa används i relation till statliga och  
regionala myndigheter..

Insatser till följd av coronapandemin  
Varit en plattform för insatser till följd av  
Coronapandemin. Till exempel insatser för företaga-
re genom informationssamordning och projektet  
Framtidscoach, insatser för invånare genom  
samverkan mellan biblioteken och genom projektet 
Rampljus med digitala lokala kulturprogram.

Gemensamma ställningstaganden 
Tagit fram gemensamma ställningstaganden som 
kommunerna kunnat använda i sitt svar på Region 
Skånes övergripande strategi respektive plan för den 
regionala utvecklingen..

Dialog om förnyat arbetssätt
Deltagit i dialogen kring förnyat arbetssätt och fokus 
i kommunförbundet Skåne.

Sju styrelesemöten
Styrelsen har haft totalt sju möten under året, varav 
ett längre som ägnades åt läget på arbetsmarknaden 
och i näringslivet som en följd av pandemin.

Samarbetets vision är att upplevas som en samman-
hängande stadsbygd, uppfattas som innovativ och 
spännande och uppnå livskvalitet för invånare och 
livskraft för företag. Kommunerna ska förverkliga 
det genom att samarbeta för tillväxt, effektivitet och 
utveckling. En gemensam utgångspunkt i samarbe-
tet är den utvecklingsplan som Familjen Helsing-
borgs styrelse beslutar om. 
 
Under 2020-2023 ligger fokus på utvecklingsområ-
dena: Livskvalitet, Infrastruktur, Företagsamhet och 

Digitalisering. Familjen Helsingborg har en konkret 
samverkan inom till exempel samhällsplanering, 
kollektivtrafik, socialtjänst, näringsliv, utbildning, 
bibliotek, arbetsmarknad, kultur och infrastruktur. 
Samverkan sker inom cirka 40 nätverk. Ett av dessa 
är Kommundirektörernas nätverk som bland annat 
bereder ärenden till styrelsen. Under åren 2019 och 
2020 har styrelsens ordförande varit Peter Daniels-
son och vice ordförande Ronny Sandberg. 

Foto: Anna Alexander Olsson 
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Skattekronan

Så här fördelades pengarna år 2020: 

Utbildning/skola
53%

Äldreomsorg
18%

Funktionshinderverksamhet 
7%

Kommungemensam verksamhet* 
5%

Kultur och fritidsverksamhet
4%

Gator, parker och markförsäljning  
3%

Individ och familjeomsorg  
5%

Arbetsmarknadsåtgärder 
2%

Räddningstjänst 
1%

Bygg och miljö 
1%

Politisk verksamhet 
1%

*Den kommungemensamma verksamheten innefattar central 
administration såsom ekonomi, HR, kansli, kommunikation, kris och 
säkerhet, turism och näringsliv samt medborgarkontor. 



Förvaltningsberättelse 
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Enligt kommunallagen ska kommuner ha god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet och i verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. 
I detta avsnitt beskrivs verksamhetens utveckling över tid. Därefter följer en 
värdering av kommunens måluppfyllelse för att slutligen utmynna i en 
bedömning av om kommunen har god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet.

Förvaltningsberättelse 

Översikt av verksamhetens utveckling
I nedanstående tabell presenteras vissa utvalda nyckeltal som är av betydelse för att kunna 
beskriva kommunens utveckling över tid.

KOMMUNEN 2020 2019 2018 2017 2016
Verksamhetens intäkter (mkr) 279 252 245 238 238
Verksamhetens kostnader (mkr) 1 165 1 080 1 058 1 031 980
Årets resultat (mkr) 37 39 29 4 13

Soliditet1 46% 42% 43% 45% 48%
Soliditet inklusive totala pen-
sionsförpliktelser 36% 33% 33% 33% 34%

Nettoinvesteringar2 (mkr) 100 95 67 52 49

Självfinansieringsgrad3 246,8% 168,4% 211,3% 81,7% 120,4%
Långfristig låneskuld (mkr) 316 387 384 330 303
Antal anställda (4) 1 061 1069 1 067 1 067 1 079
Folkmängd 16 063 15 940 15 987 15 828 15 528
Kommunal skattesats 31,47% 31,47% 30,98% 30,98% 30,98%
KOMMUNKONCERNEN 2 020 2 019 2 018 2 017 2 016
Verksamhetens intäkter (mkr) 314 287 278 266 266
Verksamhetens kostnader (mkr) 1 171 1 073 1 059 1 025 965

Årets resultat (mkr) 20 44 28 4 26
Soliditet 32% 32% 32% 32% 37%
Soliditet inklusive totala pen-
sionsförpliktelser 25% 25% 24% 24% 27%
Nettoinvesteringar (mkr) (2) 150 215 123 81 73
Självfinansieringsgrad (3) 96% 43% 83% 118 % 74 %
Långfristig låneskuld (mkr) 786 773 718 553 534
Antal anställda 1084 1092 1089 1088 1099
1 ) Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital.

2 )
Nettoinvesteringar definieras som bruttoinvesteringar med avdrag för de investeringsbe-
lopp som finansierats med offentliga bidrag.

3 )
Självfinansieringsgrad definieras som kassaflöde från den löpande verksamheten divide-
rat med nettoinvesteringar.

4) Antal anställda definieras som tillsvidarenatsällda

Förvaltningsberättelse

Den ekonomiska utvecklingen har varit stabil de 
senaste tre åren. Årets resultat uppgår till 37 miljoner 
kronor för kommunen respektive 20 miljoner kronor 
för koncernen. Kommunens ekonomiska förhållan-
den är fortsatt positiva: soliditeten är god och själv-
lånefinansieringsgraden av investeringar är hög.            

Samtidigt är likviditeten stark, vilket möjliggjort 
amortering av låneskulden och en extra inlösen av 
pensionsskulden. Till stor del kan kommunens höga 
resultat kopplas till extra tillskott av generella stats-
bidrag och kostnadsersättningar från staten direkt 
relaterade till covid-19.



Den kommunala koncernen 
Åstorps kommunala koncern består av den kommunala organisationen och dess helägda 
dotterbolag Björnekulla fastighets AB. Björnekulla fastighets AB äger i sin tur Björnekulla 
IT AB, Björnekulla utvecklings AB och AB Kvidingebyggen.

KOMMUNKONCERNEN
KOMMUNENS NÄMNDER KONCERNBOLAG

Kommunfullmäktige Björnekulla fastighets AB 100 %
Valberedningen AB Kvidingebyggen 100 %

Kommunrevisionen Björnekulla IT AB 100 %
Demokratiberedningen Björnekulla utvecklings AB 100 %

Kommunstyrelsen
Bildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden

Bygg- och miljönämnden
Räddningsnämnden

Ekonomiska engagemang mellan kommunens koncernföretag

Koncerninterna förhållanden
Bidrag, tillskott och utdel-
ningar Ägartillskott Koncernbidrag Utdelning
Enhet Ägarandel Givna Mottagna Givna Mottagna Givna Mottagna
Kommunen 0 0 0 0 0 2,0
Björnekulla 
Fastighets 
AB 100 % 0 0 0 0 2,0 0
AB Kvi-
dingebyggen 100 % 0 0 0 0 0 0
Björnekulla 
IT AB 100 % 0 0 0 0 0 0
Björnekulla 
Utveckling 
AB 100 % 0 0 0 0 0 0
Intäkter, kostnader, ford-
ringar och skulder Försäljning Lån Borgen
Enhet Ägarandel Köpare Säljare Fordringar Skulder Givna Mottagna
Kommunen 84,7 4,9 242,6 1,9 474,4 0,0
Björnekulla 
Fastighets 
AB 100 % 1,8 81,5 1,6 97,1 0,0 367,2
AB Kvi-
dingebyggen 100 % 2,7 2,5 0,3 143,7 0,0 107,2
Björnekulla 
IT AB 100 % 0,4 0,7 0,1 1,8 0,0 0,0
Björnekulla 
Utveckling 
AB 100 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Förvaltningsberättelse
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Privata utförare 
KOMMUNALA UPPDRAGSFÖRETAG

SAMÄGDA FÖRETAG UTAN BETYDANDE INFLYTANDE KOMMUNALA ENTREPRENADER
SKL Kommentus AB 0 % Metria

Nordvästra Skånes Renhållnings AB 7 % Kyrktuppen
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 1 % Montessori Filosofen

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 17 %
Inera AB 0 %

Kommunförbundet Medelpunkten 10 %
AV Media Skåne 6 %

Kvidinge Folkets Husförening -
Kommuninvest ekonomisk förening -
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Väsentliga förhållanden
Coronapandemin har under 2020 skapat stora utma-
ningar, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. 
Skatteunderlagsprognoser fluktuerar kraftigt när 
situationen på arbetsmarknaden är svår att förutspå.  
Skatteintäkterna har påverkats negativt, men staten 
har tillskjutit medel i motsvarande grad samtidigt 
som de tillfälliga permitteringsstöden har mildrat 
effekten. Statliga stöd har stärkt kommunernas eko-
nomi för året 2020 och därför mildrat utmaningarna 
kommande år. Kostnaderna har också ökat: sjuktalen 
ökade markant från och med mars månad, men även 
där har staten kompenserat kommunsektorn. Även de 
ökade kostnaderna för verksamheterna med anled-
ning av pandemin, bland annat skyddsmaterial, har 
kompenserats. Samtidigt ses kostnader för försörj-
ningsstöd öka.

Väsentliga förändringar i verksamheten
Pandemin och smittrisken har under året haft en stor 
inverkan på de kommunala verksamheterna. Kommu-
nen har vidtagit många åtgärder för att öka trygghe-
ten och minska smittrisken med anledning av detta. 
Som exempel kan nämnas besöksförbud på vård- och 
omsorgsboenden, inställda aktiviteter och evene-
mang, ökad tillsyn av restauranger, digitala möten 
samt förändringar och anpassningar inom mängder 
av verksamheter.

Internationella skeenden
Coronapandemin gav en extremt snabb nedgång i 
produktion och sysselsättning i världsekonomin. 
Smittspridningen har tagit ny fart i många länder och 
utvecklingen är därmed mycket osäker. Samtidigt ver-
kade den makroekonomiska bottennivån ha passerats 
och följts av en positiv ekonomisk utveckling, men 
konjunkturutsikterna är även på kort sikt osäkra.

Politiska beslut
Under året har kommunens intäkter blivit högre än 
planerat inom exploateringsverksamheten samt 
genom höga statsbidrag. Kommunfullmäktige har 
därför vid två tillfällen beslutat om extra inlösen av 
pensionsskulden om totalt 55 miljoner kronor inklusi-
ve löneskatt.

Utvecklingen på arbetsmarknaden
Coronapandemin och konjunkturnedgången kopplat 
till pandemin har gjort att arbetslösheten har ökat 
under 2020. I Åstorps kommun ökade arbetslösheten 
från 9,6 (2019) till 11,5 procent 2020 (årsgenomsnitt), 
vilket är en större ökning än på riksnivå och i Skåne 
län. 

Att arbetslösheten ökat mer i Åstorps kommun tyder 
på att kommunens invånare i högre utsträckning 
arbetar inom sektorer som drabbats ekonomiskt av 
krisen eller inom arbeten som är generellt konjunk-
turkänsliga. För konjunkturkänsliga grupper såsom 
unga och utrikes födda har arbetslösheten ökat sär-
skilt mycket under 2020. Bland unga, 18-24 år, ökade 
arbetslösheten från 12,2 procent 2019 till 15,8 procent 
2020 (+3,6 procentenheter).

Den långsiktiga utvecklingen på arbetsmarknaden i 
och kring Åstorps kommun är att arbetsmarknaden 
har breddats (geografiskt) och fördjupats. Framför allt 
kan man se detta mönster när man tittar på arbets-
pendling. Sedan år 2000 har inpendlingen ökat pro-
centuellt mest från Landskrona, Höganäs och Hel-
singborg. Utpendlingen har ökat procentuellt mest till 
Landskrona, Malmö och Ängelholm. Detta tyder på att 
Åstorps arbetsmarknad har integrerats främst med de 
större kustnära kommunernas arbetsmarknad.

Demografiska förändringar
Åstorps kommun har haft en stor befolkningsökning 
under perioden 2002-2018, motsvarande en genom-
snittlig årlig tillväxt med 1,3 procent (motsvarar cirka 
180 personer per år). Den avgörande förklaringarna till 
befolkningstillväxten är en stor invandring och stabila 
födelsetal som gett ett positivt födelsenetto. Denna 
utveckling har sedan 2019 delvis vänt, på så sätt att 
invandringen har minskat och att vi ser en större ut-
flyttning än väntat inom de grupper som nyligen har 
kommit till kommunen. Under 2020 ökade befolkning-
en med 123 personer.

De kommande tio åren väntas därför en mer dämpad 
befolkningstillväxt jämfört med perioden 2002-2018 
(med en genomsnittlig årlig tillväxt under 1 procent) . 
Den framtida befolkningsutvecklingen kommer san-
nolikt drivas mer av bostadsbyggande och födelsetal 
och mindre av invandring. Nivån på bostadsbyggan-
det blir därmed avgörande för hur stor befolkningstill-
växten blir.

Det finns omfattande planer på bostadsbyggande i i 
kommunen, både mer i närtid och under detaljpla-
neskede, vilket potentiellt kan ge en högre befolk-
ningstillväxt än vad som annars är troligt. Därtill har 
coronapandemin försämrat konjunkturläget, vilket 
antas ha en generellt dämpande effekt på inflyttning-
en, både genom följdeffekter på bostadsmarknaden 
och via en minskad invandring. I nuläget vet vi dock 
inte hur stor effekt pandemin har haft och kommer ha 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning



Befolkningsutveckling 

Befolkningsutveckling 
(st) 2020 2019 2018 2017 2016

Folkmängd 16 063 15 940 15 987 15 828 15 528
Folkökning 123 -47 159 300 335
Födelsenetto 18 45 61 39 55
Födda 184 181 194 165 178
Döda 166 136 133 126 123
Flyttnetto 94 -89 92 260 284
Inflyttade 1 512 1 387 1 415 1 544 1 546
Utflyttade 1 418 1 476 1 323 1 284 1 262

Befolkningsutveckling uppdelat på ålder

Befolkningsutveckling
2020 2019 2018 2017 2016

0 år 193 184 204 172 186
1 -5 år 1 043 1 046 1 060 1 072 1 051
6 -12 år 1 643 1 574 1 594 1 613 1 544
13 -15 år 725 726 674 640 562
16 -18 år 654 601 624 610 586
19 -29 år 1 855 1 936 1 990 2 011 1 983
30 -44 år 3 145 3 099 3 115 3 033 3 014
45 -64 år 3 963 3 892 3 866 3 825 3 784
65 -79 år 2 142 2 194 2 183 2 200 2 178
80 + år 700 688 677 652 640
Totalt 16 063 15 940 15 987 15 828 15 528

Redovisning av risker

Identifierad risk Beskrivning
Organisatorisk 

enhet
Exempel på hantering av 

risk
Omvärldsrisk

Befolkning

 
Risk för befolkningsminskning med 100 
individer kommande tre år. Minskade in-
täkter från skatter och statsbidrag.

Kommunala 
koncernen

Översyn av servicenivåer och  
av lokalbehov, samordning 
inom koncernen och inter-
kommunal samverkan.

Verksamhetsrisk

Personal

Oförmåga att upprätthålla planerad beman-
ning. Negativa effekter på personal och 
kvalitet.

Bildningsnämnden, 
Socialnämnden

Vikariepool, friskvårsinsatser 
och lång handledning av ny-
anställda.

Finansiell risk

Ränterisk
Hög skuldsättning, betydande  
kostnadseffekter vid ökad räntenivå.

Kommunala  
koncernen

Tak för skuldsättning per invå-
nare, policy för räntebindning 
och investeringsprövning.
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Förvaltningsberättelse

Den kommunala koncernen och kommunen är främst 
exponerad för följande finansiella risker: Ränterisk 
som påverkar finansnettot negativt om räntenivåerna 
stiger, refinansieringsrisk om koncernens/kommunen 

kreditvärdighet sjunker eller en stor del av skuldport-
följen förfaller samt kredit- eller likviditetsrisk som 
visar betalningsberedskapen på kort sikt.

Den vikande konjunkturen har lett till ett kraftigt ökat 
behov av försörjningsstöd bland invånarna. 

Ökningstakten har inte avstannat.

Andra faktorer som leder till behovsförändringar 
avseende kommunal service



Finansiella risker och riskhantering
Kommunen och den kommunala koncernen är expo-
nerad för framförallt följande finansiella risker: rän-
terisk, finansieringsrisk, kredit- och likviditetsrisk 
samt marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar.

Ränterisk 
Den 31 december 2020 uppgick den kommuna-
la koncernens räntebärande skulder till 786 (773) 
miljoner kronor, medan de räntebärande finansiella 
tillgångarna uppgick till 20 (14) miljoner kronor. Den 
kommunala koncernens räntebärande nettoskuld 
uppgick per balansdagen till 767 (759) miljoner 
kronor. Nettoskulden har ökat främst till följd av ett 
ökat insatskapital i Kommuninvest samt ökning av 
förutbetalda intäkter gällande anslutningsavgifter 
kopplade till VA.

Kommunens räntebärande skulder uppgick till 316 
(387) miljoner kronor per den 31 december 2020, 
medan kommunens räntebärande finansiella till-
gångar per samma tidpunkt uppgick till 295 (376) 
miljoner kronor. För kommunen uppgick nettoskul-
derna per den 31 december 2020 till 21 (11) miljoner 
kronor.

Enligt finanspolicyn ska den genomsnittliga rän-
tebindningstiden på externa räntebärande skulder 
årligen ses över med ett försiktighetsperspektiv. Per 
den 31 december 2020 uppgick den genomsnittliga 
räntebindningstiden för den kommunala koncer-
nens upplåning till 0,32 (0,4) år. 

Kredit- och likviditetsrisk 
Kommunen placerar likviditet i räntebärande vär-
depapper utgivna av svenska staten, svenska kom-
muner och av andra helägda dotterbolag, svenska 
bank- och bolåneinstitut samt av svenska företag. 
Placeringar ska göras i värdepapper med god likvidi-
tet och där löptiderna inte är längre än prognostise-
rat framtida utflöde av likviditet.

Marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar
Enligt finanspolicyn får finansiella placeringar 
göras såväl i räntebärande värdepapper som i aktier. 
Placering ska ske i minst tre tillgångsslag, enskilt 
tillgångsslag får ej utgöra mer än 50 procent av totalt 
portföljvärde.

December 2020 bestod den kommunala koncernens 
finansiella placeringar till 40 (42) procent aktier och 
till resterande del av räntebärande värdepapper. 
Kommunens finansiella placeringar bestod till 40 
(42) procent av marknadsnoterade aktier och till 
resterande del av räntebärande värdepapper.

Pensionsförpliktelser 

Pensionsförpliktelser Finansiella placeringar Återlånade medel
6,7 0,0 6,7
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Förvaltningsberättelse

Pensionsförpliktelsen avseende kommunen redovi-
sas enligt den så kallade blandmodellen. Det betyder 
att pensioner som är intjänade före 1998 inte skuld-
förs utan redovisas som ansvarsförbindelse. An-
svarsförbindelsen, inklusive löneskatt, uppgår per 31 
december 2020 till 63,5 miljoner kronor (107,9 mkr).

Visstidspension kan utgå till förtroendevalda enligt 
pensionsreglementet för förtroendevalda. Denna 

förpliktelse ingår i posten avsättningar. Övrig del 
av avsättningsposten i balansräkningen består av 
intjänad pensionsrätt, särskild ålderspension för 
räddningspersonal och efterlevandepensioner.



Finansiella placeringar avseende pensionsmedel 

Finansiella placeringar Anskaffningsvärde Marknadsvärde Avkastning
OBLIGATIONER
AKTIEOBLIGATION GLOBALA BOLAG CHANS 
102, KP 83 2 856 000 2 797 760 -58 240 
MEGA KREDITBEVIS EUROPA BUFFERT 800 000 814 000 14 000
AKTIEOBLIGATION SVENSKA BOLAG TRYGG, 
KP 93 1 000 000 1 096 500 96 500
TELIA SONERA AB 1 138 700 1 090 370 -48 330
FONDER
Nordea stabila aktier 300 000 318 642 18 642
Nordea Global Passiv tillväxt SEK 300 000 370 038 70 038
Nordea Sverige passiv 200 000 276 595 76 595
Nordea Swedish bond 9 957 000 10 002 077 45 077
LIKVIDA MEDEL
Likvid konto Nordea 0 132 874 132 874

SUMMA 16 551 700 16 898 856 347 156

Finansiella placeringar
Ingående marknads-

värde
Utgående mark-

nadsvärde Årets förändring
OBLIGATIONER
AKTIEOBLIGATION GLOBALA BOLAG CHANS 
102, KP 83 2 874 200 2 797 760 76 440
MEGA KREDITBEVIS EUROPA BUFFERT 1 073 200 814 000 -259 200
AKTIEOBLIGATION SVENSKA BOLAG TRYGG, 
KP 93 1 073 200 1 096 500 23 300
TELIA SONERA AB 1 105 206 1 090 370 -14 836
FONDER
Nordea stabila aktier 327 028 318 642 -8 386
Nordea Global Passiv tillväxt SEK 366 617 370 038 3 421
Nordea Sverige passiv 247 380 276 595 29 215
Nordea Swedish bond 9 946 840 10 002 077 55 237
LIKVIDA MEDEL
Likvid konto Nordea 66 704 132 874 66 170

SUMMA 17 013 671 16 898 856 -114 815

Portföljens svenska och utländska aktier och aktie-
relaterade instrument skall vara börsnoterade. Med 
börsnoterade menas föremål för regelbunden handel 
på auktoriserad marknadsplats som är öppen för 
allmänheten och som står under tillsyn av myndighet 
eller annat behörigt organ. Vid nyintroduktioner kan 
avsteg från börsnotering göras under förutsättning att 
aktierna enligt introduktionsprospektet har för avsikt 
att omgående börsnoteras.

Enskild emittent, eller emittenter ingående i samma 
koncern, får utgöra maximalt 40 procent av mark-
nadsvärdet av den svenska ränteportföljen. Undantag 

är svenska staten där engagemanget är obegränsat. 
Vidare ska placering ske i minst tre tillgångsslag och 
enskilt tillgångsslag får ej utgöra mer än 50 procent av 
totalt portföljvärde.

All form av ekonomisk verksamhet innebär alltid ett 
visst mått av finansiellt risktagande. Genom en aktiv 
finansförvaltning skapas möjlighet till ett rationellt 
hanterande av risker med beaktande av den kostnad 
som det kan medföra att minska eller eliminera dessa. 
Åstorps kommuns finansiella placeringar bedöms föl-
ja placeringsreglementets angivna mål och riktlinjer.

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel
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Enligt kommunallagen ska kommuner ha god ekono-
misk hushållning i sin verksamhet och i verksamhet 
som bedrivs genom andra juridiska personer. Varje år 
i samband med budget fastställer kommunfullmäkti-
ge i Åstorp en finansiell styrprincip och inriktnings-
målen knutna till långsiktiga fokusområden.

Uppföljning av dessa ligger till grund för en värdering 
av kommunens ekonomiska hushållning. Förvalt-
ningsberättelsen är alltså en uppföljning av kommun-
fullmäktiges fokusområden och mål som utmynnar i 
en bedömning och värdering av god ekonomisk hus-
hållning. Förvaltningarnas måluppfyllelse presenteras 
i verksamhetsberättelserna.

Samtliga av kommunfullmäktiges mål gäller till och 
med 2020. Det innebär att dessa mål följs upp en sista 
gång i och med denna årsredovisning. 

Styrmodell – kort beskrivning
Åstorps kommuns målstyrningsmodell bygger på en 
vision, fokusområden och inriktningsmål. Modellen 
beslutades av fullmäktige 2012. 

Fokusområden och inriktningsmål kompletteras av 
en finansiell styrprincip.

”Åstorp – Söderåsstaden där 
människor och företag möts och 
växer”

Åstorps vision visar riktningen för kommunens ut-
veckling på lång sikt. Visionen åskådliggör en önskad 
framtid och avser att beröra, skapa känsla samt ge 
energi.

Fokusområden
För att nå visionen finns fem kommunövergripande 
fokusområden, som utgör Åstorps strategiska mål-
områden. Både fokusområdena och inriktningsmålen 
beslutades av kommunfullmäktige 2017. 

Inriktningsmål
Inriktningsmålen visar var kommunen ska vara år 
2020. Det finns dessutom beslutade förtydligande av 
respektive  inriktningsmål.

Händelser av väsentlig betydelse 
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Coronapandemin har dominerat året som gått och är 
därför den enskilt viktigaste händelsen 2020. Hela den 
kommunala verksamheten har under perioden ställts 
om för att skydda riskgrupperna, framför allt de äldre. 
Såväl verksamheternas ambitioner som den kommu-
nala ekonomin har påverkats kraftigt. Kommunens 
skatteintäkter har fallit radikalt. Samtidigt har verk-
samheterna haft stora merkostnader för hygienartik-
lar, förbrukningsmaterial och personalkostnader. 

Staten kompenserar kommunerna i hög utsträckning 
för både inkomstbortfall och merkostnader. I avsnittet 
om ekonomi beskrivs de samhällsekonomiska kon-
sekvenserna vidare och effekterna på kommunens 
intäkter och kostnader. I nämndernas verksamhets-
berättelser finns att läsa om den direkta påverkan 
coronapandemin haft på verksamhetsnivå. 

Befolkningsförändring är av väsentlig betydelse för 
kommunens utveckling så väl utifrån ett verksam-
hetsperspektiv som ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Befolkningsutvecklingen bromsade in 2019 från en 
mycket expansiv utveckling 2016-2018. Under 2020 
ökade folkmängden med totalt 123 personer till 16 063 
invånare. Kommunens olika åldersgrupper förändra-
des enligt följande: 

Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten 

Vision:

184 barn har fötts.

I åldrarna 1-18 har befolkningsmängden ökat 
med 118 personer.

I åldrarna 19-64 har befolkningsmängden ökat 
med 36 personer.

I åldrarna 65-79 har befolkningsmängden mins-
kat med 52 personer.

I åldrarna 80+ har befolkningsmängden ökat 
med 12 personer.

166 personer har avlidit.



Fokusområden 

Fokusområden KF inriktningsmål

Ökad sysselsättningsgrad

Vi ska ge alla invånare möjlighet, att efter sina egna förutsätt-
ningar, försörja 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 framtids-

tro.

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.

Finansiell styrprincip 
Den finansiella styrprincipen 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 genera-
tioner med kostnader och åtaganden.

En hållbar ekonomi på kort och lång sikt utgör förut-
sättningen för att kunna driva verksamhet med god 
kvalitet.

Mål År 2016 År 2020
Högst 98 procent av skatter och bidrag ska användas till verksamhetskostnader. Verk-
samheternas nettokostnader mäts utifrån ett femårsperspektiv 98% 98%
Kommunens soliditet ska vara stark. Soliditeten i procent, inklusive pensionsåtagande 
före 1998. (Medelvärdet för länet 31 procent år 2015). 33%

Medelvärdet 
för länet 2020

Investeringar, exklusive exploaterings- och va-investeringar, ska finansieras fullt ut 
med skattemedel. Summan av investeringar får högst uppgå till summan av avskriv-
ningar för motsvarande anläggningar med tillägg för budgeterat resultat (mkr). 100% 100%
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Förvaltningsberättelse



Miljöredovisning 
Miljöredovisningen utgår ifrån kommunens antagna miljömål som gäller fram till och med 
år 2020. Måluppfyllelsen och utförda aktiviteter redovisas nedan utifrån målområdena 
klimat, god livsmiljö, inköp och avfall, natur och vatten.

Klimat
Mål Måluppfyllnad Tema Aktiviteter
På ett långsiktigt sätt arbe-
ta för att minska Åstorps 
kommuns bidrag av växt-
husgaser

Digitalisering 
och tjänste-
resor

Under året har stora delar av kommunens organisation börjat arbeta mer 
digitalt på grund av pandemin. Med hjälp av digitala verktyg har beho-
vet av resor för fysiska möten minskat.

Klimathänsyn i 
planering

Kommunen har en stor möjlighet att minska sin påverkan på klimatet 
genom en genomtänkt fysisk planering vilket arbetas in i kommunens 
nya översiktsplan 2021, där även anpassning av befintlig bebyggd miljö 
är en viktig del för att förbereda samhället för kommande utmaningar 
kopplade till klimatförändringarna.

Energiproduk-
tion

Solceller planeras att sättas upp på den nya evenemangshallens tak.

Värna om den luftkvalité vi 
har och planera att den ej ska 
försämras.

Fordon och 
uppvärmning

Förekomsten av luftföroreningar i kommunen mäts men kommunen 
saknar strategiskt arbete för att bevara en god luftkvalitet. I nuläget 
klarar kommunen miljökvalitetsnormerna för luft men halten av hälso-
farliga partiklar ökar längs motorvägen. 

När nya fordon anskaffas inom kommunens verksamheter ska det mest 
miljövänliga alternativet väljas. Medarbetarna rekommenderas att gå 
eller cykla vid tjänsteärenden i närområdet. Införskaffande av lånecyk-
lar för detta planeras.
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Förvaltningsberättelse

Klimat
En ökad digitalisering där tekniska verktyg i olika 
utsträckning kan bidra till att minska resbehovet för 
fysiska möten och en fortsatt strävan mot att ut-
veckla kommunens egen produktion av förnyelsebar 
energi kan bidra till att sänka kommunens klimatav-
tryck. 

Men Åstorps kommun står inför utmaningar på 
klimatområdet. Kommunen är i stort utsträckning 
bil- och fossilbränsleberoende, genom samhälls-
planeringen har kommunen en stor möjlighet att 
underlätta för till exempel alternativa transportsätt 
som inte bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser 
och luftföroreningar. 

Att anpassa den bebyggda miljön till kommande 
klimatförändringar är en annan utmaning. Kraftiga 
skyfall med översvämningar och hälsofarliga värme-
böljor förutspås bli vanligare. I tätorter kan värme-
böljor orsaka att ett fenomen som kallas urbana 
värmeöar uppstår när samhället i allt för stor uträck-
ning består av värmeabsorberande material som 
asfalt och betong, som inte i tillräcklig utsträckning 
balanseras med grönstruktur. Kommunen saknar 
dessutom en strategi för hur träd och grönstruktur 
ska bevaras och vid behov kompenseras vid explo-
atering. Grönstrukturen är livsviktig i ett klimats-
mart och hållbart samhälle. Den är både vatten- och 
temperaturreglerande och dessutom tar den upp och 
lagrar koldioxid när den växer. 



God livsmiljö
Mål Måluppfyllnad Tema Aktiviteter
Att planera och arbeta för 
att utveckla ett långsiktigt 
hållbart samhälle ur ekono-
miskt, miljömässigt, socialt 
och kulturellt perspektiv

Agenda 2030 
och det Glo-
kala Sverige

De globala målen i Agenda 2030 är beaktade i framtagandet av kommu-
nens nya vision och inriktningsmål.

Deponier och 
förorenad 
mark

Tekniska kontoret håller på att inventera kända områden med förorenad 
mark inom kommunen.

Översikts-
plan 2021

Kommunens nya översiktsplan med utblick mot 2040 är under framta-
gande med syftet att utveckla Åstorps kommun till en långsiktigt hållbar 
kommun för alla invånare, både nuvarande och kommande.

Hållbar 
fysisk plane-
ring

En projektgrupp för fysisk planering har bildats med tjänstepersoner från 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tekniska kontoret. Genom att samla 
bred kompetens tidigt i planeringsskedet kan frågor kopplade till god 
livsmiljötidigt vägas in i processen och ges tillräckligt utrymme för att 
säkerställa en god och hållbar samhällsutveckling.
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God livsmiljö
En god livsmiljö är en förutsättning för att 
människor ska kunna leva ett hälsosamt liv och 
tillsammans skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. 
Med de globala målen i Agenda 2030 som utgångs

punkt och ledstjärna i kommande hållbarhetsarbete 
finns goda förutsättningar i Åstorps kommun, men 
kommunen behöver ha en strategi för hur det ska 
genomföras i praktiken.

Inköp och avfall 
Hur kommunen hanterar avfall är en viktig del i 
kommunens totala miljöpåverkan och just 
hanteringen av hushållsavfall är vi duktiga på, men 
samtidigt är det viktigt att vi inte blir för bekväma i 
det utan fortsätter att sätta ambitiösa mål på 
avfallsområdet. 

Genom att sträva efter att öka både återanvändning 
och återbruk av material i kommunens egen 

organisation kan kommunen göra såväl miljömässi-
ga som ekonomiska vinster.

Vid upphandling och inköp av nya varor, produkter 
och tjänster ska det vara självklart att också miljök-
rav finns med, och för att det ska få genomslagskraft 
i verkligheten behöver kraven också följas upp så att 
de efterlevs.

Inköp och avfall 
Mål Måluppfyllnad Tema Aktiviteter
Arbeta för att minska 
spridning av miljöfarliga 
ämnen samt minska mäng-
den avfall.

Avfallshante-
ring

Arbetet med målen i kommunens avfallsplan har fortsatt under året men 
några planerade aktiviteter som ett projekt riktat mot att minska avfallet 
i omsorgsverksamheten har påverkats av pandemin. Åstorp hamnade 
på 7:e plats i Avfalls Sveriges årliga kommunranking över landets bästa 
kommuner på hantering av hushållsavfall.

Upphandling 
och inköp

I dagsläget saknas struktur och utrymme för att följa upp miljökrav från 
upphandlingar.

Nedskräpning Kommunen deltog i Håll Sverige Rents event Skräpplockardagarna 
2020 där elever och pedagoger tillsammans gav sig ut i sitt närområde 
och plockade skräp. 

Under året har Tekniska kontoret hanterat mellan 25-30 fall där större 
avfallsmängder dumpats i naturområden.

Kunskapen och informa-
tionen om farliga ämnen 
ska öka.

Utbildning och 
information

Under sommaren genomförde NSVA en kommunikationskampanj i 
centrala Åstorp och Hyllinge där gatu-stickers informerade om att havet 
börjar i dagvattenbrunnen i gatan. Syftet med kampanjen var att infor-
mera om de stora problemen med ökande skräpmängder i våra hav.



Vatten
Mål Måluppfyllnad Tema Aktiviteter
Skydda och värna om våra 
grundvattentäkter för att 
även i framtiden kunna 
vara självförsörjande på 
vatten av god kvalité.

Tillsyn och 
rening

Utbyggnaden av kommunalt avlopp till Maglaby och Högalid inom vatten-
skyddsområdet är klar och påkoppling av hushåll har påbörjats.

Vi ska värna om våra 
vattendrag med särskild 
betydelse för natur- och 
kulturmiljö. Hänsyn ska tas 
till våra vattendrag så att de 
skyddas från miljöskadliga 
ämnen.

Kontroll Den årliga provtagningen av kommunens vattendrag Humlebäcken och Köle-
bäcken visade på att båda vattendragen brottas med övergödningsproblem och 
uppnår inte miljökvalitetsnormen God ekologisk status enligt Vattendirektivet. 

LONA-projektet Förstudie Humlebäcken har slutförts och godkänts av Läns-
styrelsen. Slutsatser från förstudien är bl.a. att utsläpp av förorenat dagvatten 
från tätorterna och avloppsvatten från kommunens reningsverk bidrar till att 
Humlebäckens status klassas som Dålig och inte uppnår sin miljökvalitetsnorm 
enligt Vattendirektivet.

Kommunen ska på sin 
mark där det är lämpligt 
anlägga våtmarker samt 
förespråka och stötta andra 
till att anlägga våtmarker 
på effektiva områden.

Planering 
och an-
läggning

En ny dagvattendamm har anlagts intill Kölebäcken inom utbyggnadsområdet 
på Södra industriområdet och dagvattnet inom området kommer avledas genom 
öppna svackdiken. En LONA-ansökan för att restaurera Maglaby Kärr utanför 
Kärreberga har lämnats in till Länsstyrelsen tillsammans med Bjuvs kommun, 
Naturskyddsföreningen och markägaren.
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Natur
Mål Måluppfyllnad Tema Aktiviteter
Åstorps kommun ska ar-
beta enligt visionen som är 
tagen i Söderåsens över-
siktsplan avseende skog.

Naturreser-
vat

Visionen i FÖP Söderåsen arbetas in i kommunens nya översiktsplan.

Öka kunskapen om värdet 
med biologisk mångfald 
och värna om hotade arter.

Mångfald Två naturvårdsprojekt med fokus på att gynna pollinerande insekter drivs i 
kommunen, dels via ängsmark och dels via bihotell.

I kommunen finns etablerade bestånd av de invasiva arterna jätteloka och parks-
lide, men kommunen har saknat ett aktivt bekämpningsarbete. Miljökontoret 
håller på att ta fram en handlingsplan för bekämpningen.

Värna och ta tillvara på 
kommunens värdefulla 
naturområden genom sköt-
selplaner och skydd

Naturom-
råden

Miljökontoret har tillsammans med Tekniska kontoret och Kultur & fritid initie-
rat ett förbättringsarbete kring skötseln av kommunens naturreservat för att nå 
respektive skötselplans mål.

Natur
Biologisk mångfald och naturens ekosystemtjänster 
är nödvändigt för oss människor. I Åstorps kommun 
har vi en varierande natur med både Söderåsens sko-
gar och det öppna slättlandskapet och engagemanget 
för våra naturvärden är stort inom både kommunens 
organisation, hos invånare och det lokala förenings-
livet. För att även kommande generationer ska få 
uppleva samma vackra natur som vi har idag måste vi 

bevara och förvalta våra naturvärden klokt och vid be-
hov även skydda dem för framtiden. Ett hot mot detta 
är etableringen av invasiva arter, vilka kan konkur-
rera ut lokala arter med risk för att de förändrar hela 
ekosystem. Kommunen saknar en uppdaterad plan för 
hur naturområden, naturvärden och grönstruktur ska 
bevaras och vid behov också kompenseras när kom-
munen växer och utvecklas.

Vatten
Kommunens vattenförekomster uppnår inte god eko-
logisk status utan är påverkade av övergödning, för-
orenat dagvatten och fysisk förändring som fördjup-
ning, uträtning och kulvertering. Miljöproblemen har 
många olika orsaker och långt ifrån alla ligger inom 
kommunens påverkansområde men eftersom vatten 
är vår gemensamma resurs drabbar konsekvenserna 
med en försämrad vattenkvalitet alla. 

Genom att möjliggöra för en LONA-ansökan för res-
taureringen av Maglaby kärr kan Kölebäckens ekolo-
giska förutsättningar förbättras. I kommunens fort-
satta samhällsutveckling behöver vattenperspektivet 
inkluderas och kommunens dagvattenpolicy följas. 
Liksom för grönstrukturen så behöver kommunens 
syn på sin vattenförvaltning tydliggöras och stärkas.



God ekonomisk hushållning och ekonomisk 
ställning

Måluppfyllnad
Kommunens fokusområden följs upp ur ett helhets-
perspektiv utifrån nämndernas måluppfyllnad för 
respektive fokusområde och centrala nyckeltal.
I måluppföljningen används följande tecken:

God ekonomisk hushållning nås genom fullmäktiges fokusområden och 
den finansiella styrprincipen, vilket utgör målet med den ekonomiska 
förvaltningen i enlighet med kommunallagen.
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Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelse

Måluppfyllelse

Målet är nära att bli uppfyllt. 

Målet är uppfyllt.

Målet är delvis uppfyllt. 

Målet är inte uppfyllt. 

Foto: Mickael Tannus 



Andel förvärvsarbetande 

Nyckeltal 2017 2018 2019 Riket 2019
Andel förvärvsarbetande i kom-
munen (20-64 år) 74,9% 75,9 % 76,3% 79,3 %

Ökad sysselsättningsgrad 
Vi ska ge alla invånare möjlighet att, efter sina egna 
förutsättningar, försörja sig genom arbete och moti-
vera unga till sin egen försörjning. 

Förtydligande: Det är viktigt att ingen står utanför 
arbetsmarknaden och att unga människor motiveras 
till arbete. Därför ska vi samverka med andra parter 
och myndigheter för att främja olika sätt att skapa 
fler arbetstillfällen på och bidra till att fler människor 
blir anställningsbara. Vi ska även underlätta etable-
ring och tillväxt för företag.

Måluppföljning: Målet bedöms som ej uppfyllt.

Kommunen arbetar intensivt med näringslivsut-
veckling, arbetsmarknadsinsatser och samverkan för 
att öka möjligheterna till förvärvsarbete och motive-
ra unga till egenförsörjning. Trots många goda insat-
ser, har coronapandemin gjort att arbetslösheten har 
ökat under 2020. I kommunen ökade arbetslösheten 
från 9,6 till 11,5 procent 2019 till 2020 (årsgenomsnitt), 
vilket är en större ökning än på riksnivå och i Skåne 
län. Att arbetslösheten ökat mer i Åstorp tyder på att 
kommunens invånare i högre utsträckning arbetar 

inom sektorer som drabbats ekonomiskt av krisen 
eller inom arbeten som är generellt konjunkturkäns-
liga.

Kommunen har genomfört flera insatser för att 
stödja näringslivet under Coronakrisen, bland annat 
genom presentkort att nyttja hos lokala företag. 
Sysselsättningsnivån ligger dock delvis utanför vad 
kommunen kan påverka. Emellertid kan kommunen 
göra desto mer för att förhindra att arbetslösheten 
till följd av Coronakrisen biter sig fast och blir till 
långtidsarbetslöshet, framför allt inom konjunk-
turkänsliga grupper såsom unga och utrikes födda. 
Inom dessa grupper har arbetslösheten ökat särskilt 
mycket. Bland unga, 18-24 år, ökade arbetslösheten 
från 12,2 till 15,8 procent från 2019 till 2020.

Trots kommunens åtgärder har alltså utvecklingen 
för sysselsättningen gått åt fel håll, vilket indikerar 
att den ena delen av målet, att alla ska ges möjlighet 
till arbete, inte är uppfylld. Men den andra delen av 
målet, att unga ska motiveras till egenförsörjning, 
är uppfylld. Därav görs bedömningen att målet som 
helhet är delvis uppfyllt.

Fokusområde 1 – ökad sysselsättningsgrad

 Arbetslöshet ålder 16-64 år  Arbetslöshet ålder 18-24 år

2 019 2 020
Förändring 2019-2020 

(procentenheter) 2 019 2 020
Förändring 2019-2020 

(procentenheter)
Riket 7,0 % 8,5% +1,5 8,6 % 11,6 % +3,0
Region Skåne 9,3 %  10,7% +1,4 11,4 % 14,2 % +2,8
Åstorps kommun 9,6 % 11,5 % +1,9 12,2 % 15,8 % +3,6

Arbetslöshet 
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Förvaltningsberättelse
Förklaring: Siffrorna avser årsgenomsnitt. Arbetslösheten anger andel öppet arbetslösa och sökande i  
program med aktivitetsstöd av den registerbaserade arbetskraften.  
Målvärde: Under medelvärdet för riket år 2020.  

Målvärde: Över medelvärdet för riket år 2020  
Källa: KKiK



Fokusområde 2 – hållbart samhälle
Hållbart samhälle 
Vi ska ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekono-
miska aspekter i samhällsutvecklingen. 

Förtydligande: Ett hållbart samhälle betyder livskva-
litet för alla nu och i framtiden. Ett hållbart samhälle 
tar hänsyn till de ekologiska, sociala och ekonomiska 
aspekterna i samhällsutvecklingen. För att uppnå ett 
hållbart samhälle ska vi inte konsumera mer än vad 
jorden kan producera och inte heller producera mer 
avfall än vad naturen kan bryta ner. Ett hållbart sam-
hälle innebär: 

- närhet till god samhällsservice 
- bra kommunikationer
- tillgång till ett varierat fritids- och kulturutbud
- miljö- och hållbarhet
- tillgång till en varierad bostadsmarknad.

Måluppföljning: Målet bedöms som ej uppfyllt. 

Hållbarhetsperspektiven har lyfts fram i arbetet med 
att ta fram kommunens nya vision och inriktnings-
mål. Därtill har ett förslag på nya miljö- och klimatmål 
utarbetats, tillsammans med mer konkreta åtgärdsför-
slag. För att ta steg mot ett hållbart samhälle behöver 
hela kommunen samverka utifrån ett helhetsperspek-
tiv. Med den nya visionen och inriktningsmålen är 
en tydligare och mer ambitiös inriktning utstakad för 
hela kommunens hållbarhetsarbete. Nu påbörjas 

arbetet med att göra verkstad av målsättningarna och 
kommunen har stora möjligheter att göra betydligt 
mer för att ställa om till ett hållbart samhälle. Vilket 
också indikeras av Aktuellt Hållbarhets miljöranking 
2020, där Åstorp fick plats 204 av 290 kommuner. Inom 
Skåne rankas Åstorp på plats 30 av 33 kommuner.

Gällande den sociala och ekonomiska hållbarheten 
har kommunen stora utmaningar med segregationen. 
Kommunen har bland annat problem med trång-
boddhet och svag etablering på arbetsmarknaden 
inom vissa grupper och områden. Till detta kan också 
nämnas att ohälsotalen är fortsatt höga jämfört med 
riksnivån och särskilt höga för kvinnor över 40 år.

Trygghet är en viktig del i den sociala hållbarheten. 
I Polisens trygghetsmätning från 2020 fick kommu-
nen ett problemindex på 2,50 vilket indikerar att det 
finns en upplevd trygghetsproblematik. Den fråga 
som får allra högst problemindex handlar om trygg-
hetskänslan när man är ensam ute under sen kväll. I 
enkätundersökningen till visionsarbetet framgick att 
invånarnas klart viktigaste fråga inför framtiden är 
tryggheten. För att förebygga och motverka trygghets-
problemen startades projektet Tryggare Åstorp under 
2019, som har pågått även under 2020.
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Ohälsotal 2018 2019 2020 Riket 2020
Ohälsotal för personer i arbetsför ålder (frånvarodagar som ersätts 
från sjukförsäkringen) 32,3 30,9 30,0 22,6

Upplevd trygghet 2018 2019 2020
Polisområde Nordvästra 

Skåne 2020
Invånarnas upplevda trygghet (problemindex med skala 0-6, där 0 
är ”närmast obefintliga problem” och 6 är ”alarmerande påtagligt 
problem”). 2,53 2,65 2,50 2,06

Upplevd trygghet

Ohälsotal
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Målvärde: problemindex 2,0 (definieras som ”inte särskilt påtagliga problem”)  
Källa: Polisens trygghetsmätning

Målvärde: Under medelvärdet för riket år 2020.  
Källa: Försäkringskassan
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Fokusområde 3 – förbättra framtiden för barn, unga och äldre

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre 
Vi ska möjliggöra för individen att  nå livskvalitet och 
framtidstro. 

Förtydligande: Utbildningens betydelse ökar i takt 
med att andelen kunskapsintensiva arbeten ökar och 
vi ska därför rusta barn och unga för att möta kom-
mande kunskapskrav. Vi ska även så tidigt som möj-
ligt hjälpa barn och unga som har problem. Ett tryggt 
åldrande är beroende av goda boendemiljöer, trygghet 
i det offentliga rummet samt kommunal service och 
omsorg av god kvalitet. Därför ska vi utveckla och 
arbeta aktivt med att förbättra dessa faktorer.

Måluppföljning: Målet bedöms som delvis uppfyllt. 

Skolans uppdrag är väsentligt för att skapa en god 
framtid för barn och unga. För Åstorps kommun ser 
vi att andelen 9-klassare som är behöriga till gymna-
siet låg ganska stabilt kring 88 procent under perio-
den 2000-2014 och minskade under åren 2015-2017, 
sannolikt på grund av fler nyanlända elever. Under 
de senaste tre åren 2018-2020 har behörigheten legat 
högre igen: 87, 80 respektive 87 procent. Detta tyder på 
en återgång till den tidigare nivån. En behörighet på 
87 procent är ett gott resultat i jämförelse med riks-

nivån (84 procent) och jämfört med kommuner inom 
Familjen Helsingborg, där endast Höganäs har högre 
behörighet (89 procent).

Under året har tryggheten för invånarna handlat 
mycket om hanteringen av coronapandemin och 
i synnerhet om att förhindra smittspridning inom 
omsorgsverksamheterna. Det är ännu för tidigt att ut-
värdera detta arbete. Vi kan dock se att personalkon-
tinuiteten inom hemtjänst har förbättrats markant till 
2020, vilket är positivt ur ett smittskyddsperspektiv. 
Endast 16 av landets 290 kommuner hade en bättre 
personalkontinuitet än Åstorp 2020.

Åstorp har problem med segregation och sämre 
levnads- och boendeförhållanden inom vissa grup-
per. Kommunen är utvald av Delmos som en av 32 
kommuner med större segregationsutmaningar. En 
relativt stor andel barn och unga lever i ekonomiskt 
utsatta hushåll (11,4 procent 2018) och 25 procent av 
invånarna som bor i flerbostadshus är trångbodda, 
jämfört med rikets 18 procent (enligt norm 2, 2019). 
Under året har kommunen agerat för att förbättra 
situationen för socialt utsatta invånare, men för att 
bryta segregationen behöver mer göras.

Utbildningsnivå i jämförelse med riket och länet
(andel med respektive utbildningsnivå i åldern 16-74 år)

 Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning

Kortare än 9 år 9 eller 10 år Högst 2 år 3 år
Kortare 
än 3 år

3 år eller 
mer Forskarutbildning Uppgift saknas

Riket 4 % 13 % 19 % 23 % 15 % 22 % 1 % 3 %
Skåne 4 % 13 % 18 % 23 % 15 % 23 % 1 % 3 %
Åstorps 
kommun 6 % 19 % 24 % 27 % 11 % 10 % 0,2 % 4 %

Källa: SCB, utbildningsnivån anges per den 2019-12-31.

Behörighet till gymnasiet och fullföljd gymnasieutbildning

Nyckeltal 2018 2019 2020 Riket 2020
Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiet 
(yrkesprogram) 87 % 80 % 87 % 84 %
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år 74 % 66 % 70 % 71 %

Målvärde: 100 % år 2020.  
Källa: Skolverket och SCB
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Fokusområde 4 – Attraktiv arbetsgivare 

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

Förtydligande: För att kunna möta de utmaningar 
som finns i att rekrytera och behålla kompetent och 
rätt personal måste vi vara en attraktiv arbetsplats, 
där medarbetare får växa och utvecklas i en kreativ 
miljö.

Måluppföljning: Målet bedöms som delvis uppfyllt. 

Under 2020 har kommunens styr- och ledningsmo-
dell reviderats i riktning mot en tydligare och mer 
pedagogisk modell, med utgångspunkt i tillitsbaserad 

styrning och ledning samt med mer fokus på sam-
verkan och analys utifrån ett kommungemensamt 
perspektiv. Modellen syftar till att genom samverkan 
och tillit dra nytta av all den kompetens som finns 
hos medarbetare och chefer inom kommunen. Ambi-
tionen är att den nya modellen på så sätt även ska ge 
en attraktivare och mer utvecklande arbetsplats.

Gällande arbetsmiljön har inga utredda och konsta-
terade fall av kränkande särbehandling förekommit 
i kommunen under året. Det hälsofrämjande arbetet 
har fortgått under 2020. 

Sjukfrånvaron har ökat under året, sannolikt delvis 
på grund av pandemin och tillämpad försiktighets-
princip vid förekomst av symptom. Från en relativt 
låg nivå på 5,1 procent 2019 ökade sjukfrånvaron till 
5,97 procent under 2020, för samtliga förvaltning-
ar. Denna nivå är ändå lägre än den tidigare nivån 
kring 6,5 procent som sjukfrånvaron låg på under 
åren 2016-2018. Med tanke på de rådande förutsätt-
ningarna med en pågående pandemi, bedöms 5,97 
procents sjukfrånvaro som ett relativt gott utfall trots 
att det ligger under målnivån på 4 procent. Corona-
pandemin har också inneburit att en hel del utbild-
ningar och möten har fått ställas in eller göras om 
till digitala, vilket har försvårat arbetssituationen för 
medarbetarna.

Kommunen jobbar med att erbjuda befintliga med-
arbetare önskad sysselsättningsgrad och alla nya 
tillsvidareanställda medarbetare blir erbjudna hel-
tidsanställning. 2020 var den genomsnittliga syssel-
sättningsgraden 96 procent, vilket är relativt högt.

Sysselsättningsgrad bland kommunanställda

Nyckeltal 2018 2019 2020

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för 
kommunens medarbetare 96 % 96 % 96 %

Målvärde: Alla medarbetare ska erhålla önskad sysselsättnings-
grad till år 2020. Källa: Personalekonomisk redovisning

Förvaltningsberättelse

Nöjdhet och personalkontinuitet inom äldreomsorgen
Nyckeltal 2018 2019 2020 Riket 2020
Andel av äldre med hemtjänst som anser att de är mycket eller ganska 
nöjda med hemtjänsten 88 % 84 % 87 % 88 %
Andel av äldre i särskilt boende som anser att de är mycket eller ganska 
nöjda med sitt särskilda boende 79 % 67 % 80 % 81 %
Personalkontinuitet inom hemtjänst (genomsnittligt antal olika personer 
som besöker en vårdtagare under en 14-dagarsperiod) 15 16 11 15

Målvärde: Bättre medelvärde än för riket år 2020.  
Källa: Socialstyrelsen



Fokusområde 5 – Service och bemötande 

Service och bemötande 
Vi ska utföra tjänster med hög kvalitet och god till-
gänglighet. 

Förtydligande: För oss betyder god service ett 
gemensamt förhållningssätt med utgångspunkt i vi-
sionen och våra värdeord. Vi har ett respektfullt och 
professionellt uppträdande med syfte att behandla 
alla på bästa sätt utifrån deras förutsättningar. 

Med stöd i dagens teknik eftersträvar vi tillgänglig-
het och öppenhet, det ska vara lätt för medborgare, 
företag, föreningar, förtroendevalda och medarbetare 
att ta del av vår verksamhet och information om 
kommunen.

Måluppföljning: Målet bedöms som nära att bli 
uppfyllt. 

Under 2020 lanserades kommunens nya hemsida 
med fokus på service och tillgänglighet till invå-
nare, företag, föreningar och besökare. Hemsidan 
lever upp till kraven på tillgänglighet för offentliga 
webbplatser och har inneburit ett stort digitalt lyft 
för kommunen och alla som söker information via 
hemsidan.

2020 års Servicerapport (JSM Telefront) påvisar att 
kommunen har en god nivå gällande service och be-
mötande både via e-post och telefoni. Åstorps kom-
mun fick ett resultat som är bättre än snittet i sex av 
åtta kategorier och i nivå med snittet i två kategorier 
(jämför med kommuner av liknande storlek). Detta 
indikerar att kommunen har en god kvalitet i service 
och bemötande samt en välfungerande kundtjänst. 
Kommunens utbud av e-tjänster utökats och förbätt-
ras kontinuerligt, vilket också underlättar för invå-
narna i kontakten med kommunen.

Nyckeltal 2018 2019 2020
Riket 
2020

Gott bemötande 
vid kontakter med 
kommunen, andel 
av maxpoäng 71% 83% 86% 84%

Förvaltningsberättelse

Gott bemötande (undersökning) 
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Målvärde: Över medelvärdet för riket år 2020.  
Källa: KKiK
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Finansiell styrprincip
Den finansiella styrprincipen omfattar tre delar. För 
det första ska högst 98 procent av skatter och bidrag 
användas till verksamhetskostnader. Verksamheter-
nas nettokostnader mäts utifrån ett femårsperspektiv: 
Åstorps kommun uppnår målet för 2020 då 96,5 pro-
cent av skatter och bidrag används till verksamhets-
kostnader.

Den andra delen avser kommunens soliditet, som ska 
vara stark, uttryckt genom soliditeten i procent, inklu-
sive pensionsåtagande före 1998 och jämföras med 
kommunerna i regionen. 

Åstorps kommun uppnår målet för 2020 då soliditeten 
om 36,2 procent överstiger genomsnittet för kommu-
nerna i regionen som enligt senast data är 36,0 pro-
cent (KFI). 

Den tredje delen omfattar investeringar, exklusive ex-
ploaterings- och VA-investeringar, vilka ska finansie-
ras fullt ut med skattemedel. Summan av investering-
ar får högst uppgå till summan av avskrivningar för 
motsvarande anläggningar med tillägg för budgeterat 
resultat (miljoner kronor). Åstorps kommun uppnår 
målet för 2020 då de anslagsfinansierade investering-
arna finansieras fullt ut av årets resultat.

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning

Ekonomi

Mål 2016 2020 Utfall 2020
Högst 98 procent av skatter och bidrag ska användas till verksamhetskost-
nader. Verksamheternas nettokostnader mäts utifrån ett femårsperspektiv. 98% 98% 96,5%
Kommunens soliditet ska vara stark. Soliditeten i procent, inklusive pen-
sionsåtagande före 1998.  
(Medelvärdet för länet 31procent år 2015). 33%

Medelvärdet 
för regionen 

2020 36,2%
Investeringar, exklusive exploaterings- och va-investeringar, ska finansie-
ras fullt ut medskattemedel. Summan av investeringar får högst uppgå till 
summan av avskrivningar förmotsvarande anläggningar med tillägg för 
budgeterat resultat (Mkr). 100% 100% 149,5%

Indikatorer i nämnder och styrelser Målvärde 2020 Utfall 2020

God budgetföljsamhet i samtliga nämnder och styrelser
100% av nämnder och 

styrelser
Budgetavvikelse +1,7%. En 

nämnd avviker negativt.

Åtgärdsplan är upprättad vid befarad negativ budgetavvikelse
100% av nämnder och 

styrelser
En nämnd har rapporterat 

sent.
Styrelser och nämnder ska löpande erhålla information om det verk-
samhetsmässiga och ekonomiska utfallet. 10 gånger per år 10 gånger

Plan för intern kontroll är upprättad.
100% av nämnder och 

styrelser 100%

Finasiell styrprincip
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Intern kontroll
Intern kontroll är en process genom vilken kommu-
nens styrelse, nämnder, ledning och annan personal 
skaffar sig säkerhet för att kommunens mål uppnås. 
Under 2020 har arbetet utförts i enlighet med det av 
fullmäktige antagna reglementet. Bedömning av vilka 
områden som ska granskas bygger på väsentlighet 
och risk. För kontroller som genomförts under 2020 
har inte några större brister identifierats. Där avvikel-
se fanns har rapportering skett till berörd nämnd som 
vid behov vidtagit åtgärder. Den interna kontrollen be-
döms som väl fungerande och har en omfattning som 
bedöms som tillräcklig utifrån kommunens storlek 
och samlade verksamhet.

Ekonomisk ställning
Den finansiella analysen är ett underlag för att man 
ska kunna bedöma kommunens styrkor och svaghet-
er. Den ska också bidra till att ge svar på frågan om 
kommunen har en så god ekonomisk hushållning 
som kommunallagen kräver. 

Som verktyg använder Åstorp en modell som bygger 
på fyra aspekter som är viktiga ur ett finansiellt per-
spektiv. 

Resultat: Vilken balans har kommunen haft mellan 
sina kostnader och intäkter under året och över tiden. 

Kapacitet: Vilken kapacitet har kommunen att möta 
finansiella svårigheter på lång sikt. 

Risk: Finns det några risker som kan påverka kommu-
nens resultat och kapacitet. 

Kontroll: Vilken kontroll har kommunen över den eko-
nomiska utvecklingen.

Resultat och kapacitet
Resultatet visar om resurserna kommunen förbrukar 
täcks av intäkter, skatter och andra medel. Om kostna-
derna överstiger intäkterna uppstår obalans. Genom 
att analysera och jämföra flera år kan man också mäta 
utvecklingen. Rör sig kommunen mot obalans eller 
ökad obalans visar det att den finansiella motstånds-
kraften (kapaciteten) urholkas. Man mäter alltså den 
ekonomiska förmåga kommunen har på lång sikt ur 
ett finansiellt perspektiv.

Budgetavvikelse 

Kommentar: Ur ett finansiellt perspektiv har Åstorp en stabil ekonomi med ett starkt resultat 2020. 
Coronapandemina effekter på både intäkter, kostnader och verksamhet förklarar att budgetavvi-
kelsen är stor för nämnderna och att prognserna har varierat kraftigt under året. 

DRIFTSREDOVISNING (mkr) REDOVISNING BUDGET AVVIKELSE
Styrelse/nämnd 2020 2020 2020
Kommunfullmäktige 1,0 1,4 0,4
Valnämnd 0,0 0,1 0,1
Kommunrevision 0,9 1,0 0,1
Kommunstyrelse 73,6 74,0 0,4
Räddningsnämnd 10,7 11,8 1,1
Bygg- och miljönämnd 6,2 6,4 0,2
Bildningsnämnd 463,6 470,0 6,4
Kultur- och fritidsnämnd 36,2 33,5 -2,8
Socialnämnd 265,0 273,7 8,7
Justeras: Poster som ej är hänförba-
ra till verksamhetens intäkter och 
kostnader i resultaträkningen
Verksamhetens intäkter och kost-
nader i resultaträkningen 857,2 871,9 14,6
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Årets resultat

Kommunkoncernen
Resultatet för kommunkoncernen 2020 uppgick till 
20,0 miljoner kronor (39,9 mkr). Det budgeterade 
resultatet var 27,0 miljoner kronor. Vid delårsrappor-
ten uppgick prognosen till 38,8 mkr. Kommunkon-
cernens resultat om 20,0 miljoner kronor är påverkat 
av nedskrivning inom de kommunala bolagen, men 
ligger fortfarande till grund för en stabil ekonomisk 
bas. Koncernbolagens resultat för 2020 uppgick till 
-16,0 miljoner kronor (2,5 mkr), vilket är 18,5 miljoner 
kronor sämre än föregående period. Det budgeterade 
resultatet för koncernbolagen uppgick till 6,0 miljo-
ner kronor, vilket ger en negativ budgetavvikelse om 
22 miljoner kronor. Prognosen per 2020-07-30 visade 
på ett resultat om 5,0 miljoner kronor. Det negativa 
resultatet består till största del av en nedskrivning 
av fastigheter på 14 miljoner kronor, som beror på 
omvärdering av ett antal fastigheter. Trots detta ser 
koncernbolagen ljust på framtiden och anser även 
fortsättningsvis att årets resultat borgar för att man 
i framtiden ska kunna vara en stabil och ansvarsta-
gande hyresvärd som kan motsvara förväntningarna 
från såväl lokalnyttjare som bolagets ägare.

Kommunen
Resultatet för 2020 uppgick till 37,0 miljoner kronor. 
Det budgeterade resultatet var 21,0 miljoner kronor. 
Under året har prognoserna varierat; vid delårsrap-
porten uppgick prognosen till 33,8 miljoner kronor 
och efter november till 68,8 miljoner kronor Den star-
ka prognosen förklarades med stora statliga bidrag. 
En inlösen av pensionsskulden motsvarande 55 mil-
joner kronor belastade sedan reslutatet i december 
månad. Den långsiktiga ekonomiska målsättningen 
är att kommunens resultat ska utgöra minst 2 pro-
cent av summan av skatteintäkter och statsbidrag 
(21,0 miljoner kronor för 2020) sett över en femårspe-
riod. Redovisat resultat 2020 (exkl. VA) utgör 3,9 pro-
cent av skatteintäkter och statsbidrag vilket medför 
att genomsnittsresultatet för 2016-2020 uppgår till 2,7 
procent och ovan nämnda målsättning uppfylls. 

Jämförelsestörande poster

Kommunen
Av resultatet är 30,0 mkr engångsintäkter som 
erhållits genom generella statsbidrag för att möta 
pandemikostnader (17,9 miljoner kronor). 7,2 miljoner 
kronor av resultatet avser medel för att motverka 
segregation. Dessutom innehåller resultatet reavin-
ster avseende exploatering om 23,5 miljoner kronor. 

Kommunkoncernen
Under året har inga ytterligare poster noterats i bo-
lagskoncernen utöver de som återfinns i kommunen. 

Nämndernas budgetavvikelse
En förutsättning för budget i balans är att varje verk-
samhet har god budgetföljsamhet. Vid utgången av 
2020 uppgick nämndernas budgetavvikelse till +14,6 
miljoner kronor. De tre största avvikelserna avser 
socialnämnden (+8,7 mkr), bildningsnämnden (+6,4 
mkr) respektive kultur- och fritidsnämnden (-2,8 
mkr). Socialnämndens positiva avvikelse är hänförlig 
till att planerade utvecklingsarbeten och kompetens-
utveckling fått stå tillbaka på grund av pandemin och 
utöver detta har kostnaderna för personlig assistans 
minskat som en följd av lägre volymer. Bildnings-
nämndens positiva avvikelse beror huvudsakligen 
på ej nyttjade medel för volymer och IT samt högre 
statsbidrag än budgeterat inom förskolan. Kultur- 
och fritidsnämndens negativa avvikelse beror på 
lägre statsbidrag och högre kostnader för underhåll 
av anläggningar. Räddningsnämnden avviker posi-
tivt med +1,1, främst på grund av fördröjd organisa-
tionsförändring. Vatten- och avloppsverksamheten 
redovisade ett verksamhetsresultat på +2,9 miljoner 
kronor, varefter VA-kollektivet har ett ackumulerat 
överskott på +7,4 miljoner kronor.

Intäkter

Kommunen
Budgeterad nivå avseende skatteintäkter och stats-
bidrag för 2020 byggde på den prognos som Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) lämnade i oktober 
månad 2019. Budgetavvikelsen för 2020 är positiv om 
11,2 miljoner kronor. Överskottet består av en försäm-
ring av skatteintäkterna med -14,7 miljoner kronor 
i förhållande till budget som kompenseras av högre 
generella statsbidrag än budget, +25,9 miljoner kro-
nor. Dessutom erhölls ett riktat statsbidrag från dele-
gationen mot segregation om +7,2 miljoner kronor. 

Verksamhetens intäkter har ökat med 26 miljoner 
kronor från 2019. 8,7 miljoner kronor avser intäkter 
som kompensation för sjuklönekostnader och 17,9 
miljoner kronor i täckning för pandemirelaterade 
kostnader. 

Förvaltningsberättelse

98% 
av skatter och bidrag ska användas 
till verksamhetskostnader

Högst
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Kommunkoncernen
Kommunkoncernens verksamhetsintäkter är 313,8 
miljoner kronor (287,0) vilket är en ökning om 9,3 
procent. Ökningen är i linje med kommunens intäkt-
sökning. 

Kostnader

Kommunen
Bruttokostnaderna exklusive avskrivningar 2020 
uppgick till 1 165 miljoner kronor (1 083,9 mkr), vilket 
är en ökning med 7,4 procent eller 80,9 miljoner 
kronor i jämförelse med föregående år. En stor del 
utgörs av den extra inlösen av pensionsskulden som 
gjordes under året (55 mkr inklusive särskild löne-
skatt). Den största kostnadsposten utgörs av perso-
nalkostnader som uppgår till 61,4 procent (59,4 pro-
cent) av de totala kostnader, vilket är en ökning om 
2,0 procentenheter i jämförelse med föregående år. 
Personalkostnaderna har ökat med cirka 9,5 procent 
eller 63,7 miljoner kronor från 2019. Om pensions-
inlösen avräknas uppgår kostnadsökningen till 1,3 
procent. Sjuklönekostnaderna uppgick under året till 
14,1 miljoner kronor. Staten har kompenserat kom-
munen med 8,7 miljoner kronor varför en jämförelse 
med tidigare år inte är adekvat. Lokalkostnaderna 
utgjorde 8,2 procent (8,5 procent) av de totala kostna-
derna. Lokalkostnaderna ökade med 1,3 procent eller 
1,3 miljoner kronor i jämförelse med föregående år. 

Kommunkoncernen
Bruttokostnaderna exklusive avskrivningar 2020 
uppgick till 1 1710,5 miljoner kronor (1 077,7 mkr). 
Elimineras pensionsinlösen uppgår kostnadsökning-
en till 3,5 procent i jämförelse med föregående år. 
Bruttokostnadsutvecklingen följer trenden i kommu-
nen. 

Finansiella poster

Kommunen
Finansnettot uppgår till +4,1 miljoner kronor (3,6 
mkr), vilket är en förbättring med 14,2 procent. Fak-
torer som påverkar förändringen är framför allt att 
kommunens långfristiga fordringar på koncernbolag 
minskar i takt med att koncernbolagen övergår till 
att låna mot kommunalborgen istället för via kon-
cerninternbelåning samt eventuella utdelningar från 
bolagen.

Kommunkoncernen
Finansnettot uppgår till -2,1 miljoner kronor (0 mkr). 
Förändring följer budget.

Förvaltningsberättelse

Skatteintäktsutveckling och nettokostnadsut-
veckling
Åstorps kommun har haft en gynnsam skatte-
intäktsutveckling fram till 2017 i förhållande till 
ökningen av nettokostnaderna. Från 2018 är trenden 
bruten och skatteintäktsutvecklingen är vikande 
samtidigt som verksamhetskostnaderna är ökande. 

2020 uppgår skatteintäktsökningen till 4,4 procent 
och nettokostnadsökningen till 4,5 procent. Kom-
munens skattesats är ett medelvärde relativt länets 
övriga kommuner. Samtidigt har inte skatten höjts 
de senaste tio åren.
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Investeringar

Kommunen
Årets investeringar uppgick till 99,9 miljoner kro-
nor (95,4 mkr) av budgeterade 153,7 miljoner kronor. 
Exempel på stora genomförda investeringar är Södra 
industriområdet, färdigställandet av avloppsutbyggna-
den i Högalid/Maglaby samt utbyggnad och utbyte av 
rör- och ledningsnätet inom VA. Genomförandegraden 
av investeringarna uppgår därmed till 65 procent av 
budgeterade medel.

Några av de större projekten har avstannat i avvaktan 
på upphandling och har därför inte blivit genomförda. 

De större investeringsprojekten som inte blivit ge-
nomförda är inköp av höjdfordon till räddningstjäns-
ten, IT-inköp, central digitaliseringsutveckling samt 
exploatering av Prästamarken.

Kommunkoncernen
Årets invetseringar uppgick till 150,6 miljoner kronor 
(216,3 miljoner kronor). Exempel på stora genomförda 
investeringar är mottagningskök på Hyllinge skola, 
förskola Nyvång, stambyte Torggatan Kvidinge och 
arrangemangshall. 

Självfinansieringsgrad av årets nettoinvesteringar

Risk och kontroll
En god ekonomisk hushållning innebär att kommu-
nen inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta 
finansiella problem. 

Kommunen ska bedriva verksamhet utifrån ett sunt 
och långsiktigt hållbart finansiellt riskperspektiv. 

Kassalividitet/kortfristiga skulder
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Ansvarsförbindelser och 
borgensåtaganden 2020 2019
Fastighetsinteckningar 116,9 116,9
Borgensåtagande 490,9 404,7
Ansvarsförbindelser 65,5 110,0
Summa 673,3 523,7

Likviditet ur ett riskperspektiv 

Kommunen
Likviditeten uppgick vid årsskiftet till 89,2 miljoner 
kronor (97,1 mkr). Kassalikviditeten mäter kommu-
nens kortsiktiga betalningsförmåga och uppgick vid 
årsskiftet till 42,4 procent (53,3 procent), en försämring 
om 10,9 procentenheter, främst på grund av ökningen 
av de kortfristiga skulderna. Detta innebär fortsatt att 
den finansiella beredskapen på kort sikt är god. 

Ungefär en tiondel av kommunens kortfristiga skul-
der utgörs av semesterlöneskulden som inte kommer 
att omsättas det närmaste året.

Kommunkoncernen
Likviditeten uppgick vid årsskiftet till 154,9 miljoner 
kronor (187,0 mkr). Kassalikviditeten för koncernen 
uppgick till 64,3 procent (93,3 procent), en försämring 
om 29 procentenheter, men den finansiella beredska-
pen på kort sikt är fortsatt god. 

Skulder och säringsredovisning

Kommunen
Kommunens ansvarsförbindelse avseende pensioner 
uppgår till 65,5 miljoner kronor. Borgensåtaganden 
uppgår till 490,7 miljoner kronor, vilket är en ökning 
med 86,2 miljoner kronor och avser utökat borgenså-
tagande till Björnekulla fastighets AB och AB Kvi-
dingebyggen. 

Kommunkoncernen
Kommunkoncernens totala borgensåtaganden har 
ökat med 86,2 miljoner kronor vilket främst avser utö-
kat borgensåtagande till Björnekulla fastighets AB och 
AB Kvidingebyggen. Samtidigt uppgår fastighetsin-
teckningar inom Björnekulla fastighets AB-koncernen 
till 116,9.

Soliditet

Soliditeten exklusive pensionsåtagande uppgick till 
45,5 procent respektive 36,2 procent inklusive pen-
sionsåtagande. Båda soliditetsmåtten har förbättrats 
sedan föregående år. Soliditeten är ett mått på kom-
munens ekonomiska styrka på lång sikt. Kommunen 
har vid årsskiftet anläggningslån om 254,5 miljoner 
kronor (345,1 miljoner kronor) varav 236,5 miljoner 
kronor är vidareutlånat till kommunala bolag. Övriga 
långfristiga skulder uppgår till 61,6 miljoner kronor va-
rav 9,4 miljoner kronor främst avser långfristig skuld 
inom VA-kollektivet och VA-lån för anläggningsav-
gifter. Förutbetalda intäkter uppgår till 52,2 miljoner 
kronor.

Den genomsnittliga låneräntan för kommunen res-
pektive kommunkoncernen uppgick under 2020 till 
0,48 procent respektive 0,35 procent. Räntebindnings-
tiden är kort och merparten av lånen är rörliga. Den 
genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgår till 0,96 
respektive 0,93 år. Detta innebär att kommunen och 
kommunkoncernen har låga räntekostnader samti-
digt som man är känslig för ränteändringar på kort 
sikt.

Avsättningar

Kommunen
Kommunkoncernen har ett pensionsåtagande som 
uppgår till 72,3 miljoner kronor. Kommunen står för 
hela åtagandet. De pensioner som intjänats fram till 
1998 uppgår till 65,5 miljoner kronor. Denna del mins-
kade i förhållande till 2019 med 44,5 miljoner kronor. 
Pensionsförpliktelsen avseende kommunen redovisas 
enligt den så kallade blandmodellen. Det betyder att 
pensioner som är intjänade före 1998 inte skuldförs 
utan redovisas som ansvarsförbindelse. Förpliktelser 
för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är 
beräknade enligt RIPS17/19. 

Under avsättningar redovisas avsättningar för pensio-
ner (överenskommelse särkild avtalspension) och av-
sättning pensioner förtroendevalda. Denna del uppgår 
till 6,8 miljoner kronor. 

Vidare har kommunen gjort en avsättning avseende 
planskild korsning om 3,2 miljoner kronor samt en 
avsättning om 90 miljoner kronor avseende medfi-
nansiering gångbro över järnvägen. 

Kommunkoncernen
Kommunkoncernens avsättningar är i linje med kom-
munens avsättningar.

Ansvarsförbindelser och 
borgensåtaganden 2020 2019
Borgensåtagande 490,7 404,5
Ansvarsförbindelser 65,5 110,0
Summa 556,2 514,5
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Förvaltningsberättelse

Teckenförklaring

Bedömning av måluppfyllelse och god ekonomisk 
hushållning

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse
Fokusområden KF KS BMN BIN SN KFN RN
Ökad sysselsättningsgrad
Hållbart samhälle
Förbättra framtiden för barn, unga och äldre
Attraktiv arbetsgivare
Service och bemötande

Måluppfyllelse

Målet är nära att bli uppfyllt. 

Målet är uppfyllt. Målet är delvis uppfyllt. 

Målet är inte uppfyllt. 

Den sammanlagda bedömningen är att Åstorps 
kommun hade god ekonomisk hushållning år 
2020 trots de stora osäkerheter som pandemin 
medfört för verksamhet och ekonomi. Målupp-
fyllelsen är relativt god utifrån de mätningar 
som gjorts och utifrån kända händelser under 
perioden. Nämndernas budgetavvikelse är sam-
mantaget positiv trots pandemirelaterade kost-
nader eftersom kompensation har erhållits från 

staten. Under 2020 har tio ekonomiska rapporter 
presen terats genom månadsuppföljningar och 
delårsrap port. Dessutom har ekonomin belysts i 
samband med bokslut och budgetberedning.  
Slutligen har samtliga nämnder beslutat om plan 
för intern kontroll. Ur ett finansiellt perspektiv 
har Åstorp en stabil ekonomi med ett starkt  
resul tat för 2020, där den finansiella  
styrprincipens tre delar uppfylls. 

Åstorps kommun uppfyller balanskravet. Balanskra-
vet är kommunallagens regelverk för krav på eko-
nomisk balans för kommuner. Ekonomisk balans 
handlar om att styra ekonomin både i ett kortare 
och i ett längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i 
ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär 
det att kommande generationer får betala för denna 
överkonsumtion. 

Normalt sett ska ekonomin visa ett positivt resultat 
på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas 
av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av 
investeringar. Balanskravet innebär att underskott 
som uppkommit under enskilt räkenskapsår ska 
återställas inom de tre påföljande åren.

Balanskravsresultat

Balanskravsutredning 2020 2019 2018
Årets resultat enligt resultaträkningen 37,0 36,3 28,5
- Samtliga realisationsvinster -0,5 -0,4 -6,3
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper. -0,1 -0,5 0,0
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper. 0,0 0,0 0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 36,4 35,4 22,2
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv  0,0 0,0 0,0
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0
Årets balanskravsresultat 36,4 35,4 22,2

Den sammanlagda bedömningen är att Åstorps 
kommun hade god ekonomisk hushållning år 
2020 trots de stora osäkerheter som pandemin 
medfört för verksamhet och ekonomi. Målupp-
fyllelsen är relativt god utifrån de mätningar 
som gjorts och utifrån kända händelser under 
perioden. Nämndernas budgetavvikelse är sam-
mantaget positiv trots pandemirelaterade kost-
nader eftersom kompensation har erhållits från 

staten. Under 2020 har tio ekonomiska rapporter 
presen terats genom månadsuppföljningar och 
delårsrap port. Dessutom har ekonomin belysts i 
samband med bokslut och budgetberedning.  
Slutligen har samtliga nämnder beslutat om plan 
för intern kontroll. Ur ett finansiellt perspektiv 
har Åstorp en stabil ekonomi med ett starkt  
resul tat för 2020, där den finansiella  
styrprincipens tre delar uppfylls. 
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Förvaltningsberättelse

Nulägesbilden är ett viktigt verktyg för att sätta upp 
mål för framtiden och stämma av hur dessa uppnås, 
kommunen kan utvecklas som arbetsgivare och 
uppnå målet om att vara en attraktiv arbetsgivare. 
För att i framtiden kunna attrahera och rekrytera 
kompetenta medarbetare, men även för att kunna 
behålla och utveckla befintliga medarbetare, blir det 
allt viktigare att kunna lyfta fram de styrkor som 
kommunen har arbetsgivare. 

Utmaningen för kommunal verksamhet framöver 
kommer att handla om att möta krav från kommun-
invånare utifrån ökade förväntningar på bland annat 
tillgänglighet, tekniska lösningar samt mer individu-
ella lösningar för brukare och kunder. 

Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning 
Den rekryteringsutmaning som varit känd sedan ett 
antal år inom den offentliga sektorn kvarstår, och 
så även för Åstorps kommun. Inom de flesta yrkes-
områden har tillgången på kompetens varit god, och 
kraven på verksamheterna inom Åstorps kommun 
påverkas ännu inte starkt av det demografiska läget 
då andelen barn och äldre i befolkningen inte ökat 
lika snabbt som i flera andra kommuner.

Åstorps kommun måste ändå nogsamt göra sin 
kompetensbehovsanalys inom kända bristyrken som 
exempelvis sjuksköterskor, undersköterskor, för-
skolelärare och vissa lärarkategorier. Analysmaterial 
och rutiner för kompetensförsörjning är utarbetade 
och ska implementeras under 2021 och vara en del 
av den kommunövergripande uppföljningen framö-
ver.

Arbetsmiljö och hälsa
Arbetsmiljön i Åstorps kommun ska främja medar-
betarnas hälsa, välbefinnande och personliga utveck-
ling och präglas av delaktighet, respekt och förtro-
ende. Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas systematiskt 
(SAM), som en integrerad del i verksamheten genom 
att regelbundet undersöka, riskbedöma, åtgärda och 
följa upp verksamheten för att förebygga ohälsa och 
olycksfall. Arbetet måste bedrivas i samverkan och 
så nära medarbetarnas vardag som möjligt. Dialogen 
på arbetsplatserna är en förutsättning för delaktighet 

och utveckling. Ett bra samarbete mellan arbetsgi-
vare och fackliga organisationer är en förutsättning 
för väl fungerande verksamheter. Den partsgemen-
samma samverkan bidrar till en positiv utveckling av 
kommunen. Under 2020 har en översyn av gällande 
samverkansavtal påbörjats med utgångspunkt i cen-
trala parters avtal om samverkan och arbetsmiljö. 
Anvisningar för att därefter förenkla efterlevnaden 
av avtalet är under framtagande i det partsgemen-
samma arbetet.

Hälsoprojektet som påbörjades 2019 fortsatte i olika 
delar under 2020. Dels genom några chefsutbild-
ningar som genomfördes digitalt under hösten. En 
annan del är den utvecklingsinsats, de så kallade 
rehabråden som arbetats fram tillsammans med 
Försäkringskassan med syfte att aktivt sänka sjuk-
skrivningarna.

Inte heller under 2020 har det genomförts någon 
medarbetarundersökning i kommunen för att följa 
upp det systematiska arbetsmiljöarbetet på en kom-
munövergripande nivå. Årligen genomför cheferna 
sedan länge medarbetarsamtal med alla medarbe-
tare. Samtalet ska dels öka kunskapen om kommu-
nens, förvaltningens och den enskilda arbetsplatsens 
mål och planer men också vara en grund för det nära 
arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Introduktion
Under 2020 har enbart introduktion för nya chefer 
hållits på grund av pandemin. Samtidigt har ett arbe-
te påbörjats för att ställa om till digital introduktion 
för alla medarbetare framöver. 

Förmån Åstorp
Under 2020 fanns Förmån Åstorp, en portal med 
förmåner och rabatter för medarbetarna.

Friskvård
Anställda i Åstorps kommun erbjuds ett friskvårds-
bidrag om 1500 kronor per år. Under 2020 använde 
57 procent av medarbetarna sitt friskvårdsbidrag, en 
minskning från 65 procent jämfört med året innan. 
Totalt utbetalt belopp 2020 för friskvårdsbidrag var 
826 tkr (928).

Personalredovisning 
Åstorps kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser och 
arbetsmiljöer där alla känner arbetsglädje, ansvar och delaktighet. Genom att skapa och 
ständigt utveckla detta ökas möjligheten att trygga kompetensförsörjningen. 
Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs för att kunna möta medborgarnas behov av 
god service genom hela livet.



Obligatorisk sjukredovisning 2020 2019
Total sjukfrånvaro* 5,97% 5,05%
- varav långtidssjukfrånvaro 32,83% 50,99%
Sjukfrånvaro kvinnor 6,52% 5,68%
Sjukfrånvaro män 3,61% 2,05%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 29 år eller yngre 3,55% 4,80%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30-49 år 4,15% 4,94%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äldre 8,45% 7,89%
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Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron har ökat under 2020 med en 
halv dag per anställd. Till stor del har den ökade sjuk-
frånvaron sin grund i den pandemi som pågår. Förut-
om frånvaro i konstaterad covid-19 medför pandemin 
att medarbetare, som vanligtvis hade kunnat arbeta 
med milda symptom, nu har behövt vara sjukskrivna. 
Pandemins påverkan på sjuksiffrorna varierar mellan 
yrkesgrupper och verksamheter då vissa har haft möj-
lighet att arbeta hemma vid milda symptom istället 
för att vara sjukskrivna. 

Störst ökning av sjukfrånvaron under 2020 är på 
kommunens två stora förvaltningar. På bildningsför-
valtningen har sjukfrånvaron ökat med i genomsnitt 
en och en halv dag per anställd och på socialförvalt-
ningen var ökningen knappt två och en halv dag mer. 
Kommunstyrelseförvaltningen minskade sjukfrånva-
ron med en och en halv dag. Antagligen beror detta på 
att medarbetarna inom KSF består av många yrkeska-
tegorier som arbetat hemma och inte utsatt varandra 
för den annars vanliga spridningen av exempelvis 
influensa och vinterkräksjuka.

Arbetsskador och tillbud
Samtliga medarbetare och chefer har tillgång till det 
digitala verktyget KIA, där man rapporterar in arbets-
skador och tillbud. Lite förenklat benämns arbetsska-
dor AJ! (någon är skadad), och tillbud OJ! (någon hade 
kunnat skadas). 

Riskobservation är vad det låter som, en risk som 
någon observerat som kan leda till arbetsskada eller 
tillbud. De senaste åren kan vi se en stor ökning i 
antalet inrapporteringar. Ökningen beror sannolikt 
på införandet av KIA och att det tidigare varit ett stort 
mörkertal gällande olycksfall och tillbud.

 Kommun 2020 2019 2018 2017 2016
Arbetssjukdom 58 31 36 19 5
Färdolycksfall 4 13 5 9 15
Olycksfall 151 125 76 76 44
Totalt 213 169 117 104 64

 Kommunen 2020 2019 2018 2017 2016
Tillbud 193 151 235 168 95
Riskobserva-
tioner 79 27 17 21 i u
Totalt 272 178 252 189 95

Registrerade arbetsskador

Sjuklönekostnader
Kostnaderna för sjuklön, inklusive arbetsgivaravgifter, 
under 2020 uppgick till 14,1 miljoner kronor (9,2), vilket 
motsvarar 1,9 procent (1,4) av de totala personalkost-
naderna på 729,6 miljoner kronor. 

Sjuklönekostnaderna har således ökat med 4,9 mil-
joner kronor under året. Ökningen kan förklaras med 
effekter av pandemin.

*Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga medarbetare.  
Även tidsbegränsad sjukersättning samt rehabiliterings- och arbetsskadeersättning ingår.
**Den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer’’

Registrerade tillbud/riskobservationer

i u = ingen uppgift
Hot kan registreras som både riskobservation eller tillbud. 
Det är den anställdes upplevelse som styr klassificeringen.

Personalklubben 
Personalklubben är en verksamhet som drivs av kom-
munens egna medarbetare. Den är utan medlemsav

gift, och alla anställda inom kommunen oavsett an-
ställningsform är välkomna att delta vid aktiviteterna. 
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Personalstruktur
Det totala antalet anställda minskade med 53 perso-
ner från förra året. Andelen tillsvidareanställda i för-
hållande till det totala antalet anställda uppgick vid 
årets slut till 60 procent (56 procent) och har alltså 
ökat med 4 procent. Tillsvidareanställningar definie-
ras också som så kallade trygga anställningar och 
det är en positivutveckling i Åstorps kommun. Under 
de senaste fem åren har dessutom andelen deltids-
anställningar med månadslön minskat 7 procent, 
från 23 procent år 2016 till 16 procent år 2020.

Under 2020 när det var än viktigare med stabilitet i 
verksamheterna för att minimera risken för smitta, 
minskade antalet anställda med timlön, och om-
vandlades till månadsanställda.

En anledning till att antalet tillsvidareanställda har 
ökat är att räddningstjänsten har rekryterat ytterli-
gare 13 personer med en tillsvidareanställning till sin 
verksamhet, och därmed gått från 11 personer 2019 
till 25 personer 2020. 

Anställda per förvaltning

Personalomsättning
Personalomsättningen var under 2020 knappt 9 pro-
cent totalt för kommunen, vilket var en ökning med 
drygt 3 procent jämfört med föregående år. Nyckel-
talet mäter antalet medarbetare som har avslutat sin 
anställning av totalt antal medarbetare i slutet av 
året. Pensionsavgångar utgör ungefär en femtedel 
och 81 procent slutar på egen begäran. Under 2020 
har antalet tillsvidareanställningar minskat samti-
digt som fler medarbetare har slutat.

Ålder
För hela gruppen medarbetare med månadslön, 
tillsvidare och visstidsanställda, låg medelåldern vid 
årsskiftet på 46,1 (47,2) år, en liten minskning jämfört 
med 2019. Medelåldern för kvinnor var 45,8 år och för

män 46,9 år.

Den största andelen medarbetare återfinns i ålders-
gruppen 40–59 år. Medarbetare inom den yngsta 
gruppen (<29 år) har minskat det senaste året vilket 
bidrar till en högre medelålder. 

Antal medarbetare som arbetar längre och längre har 
ökat kraftigt de senaste åren. Man kan tidigast ta ut 
pension från 62 år och man har rätt att arbeta fram 
till 68 års ålder. Förutom att fler anställda numera 
väljer att arbeta längre blir det också vanligare att 
anställda som valt att gå i pension kommer tillbaka 
och arbetar i en annan anställningsform, exempelvis 
inom läraryrket.

 65 år 66 år 67 år 68 år 69 år ->
Kommun 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Tillsvidare 16 15 9 9 6 5 0 0 0 0
Visst månad 4 2 6 0 5 1 6 5 38 32
Totalt 20 17 15 9 11 6 6 5 38 32

Anställda medarbetare över 65 år

Förvaltning Tillsvidare 2020 (2019) Visstid månad 2020 (2019) Visstid timlön 2020 (2019) Totalt 2020 (2019)

BIN 608 106 253 967
SOF 323 69 237 629
KSF 93 15 16 124
SBF 12 1 2 15
RTJ 25 0 1 26
Totalt 1061 (1069)  192 (192) 509 (638) 1761 (1814)

Nämnd Redovisat 2020 Budget 2020 Avikelse

Bildningsnämnden -346,8 -333,3 -13,5
Socialnämnden -211,1 -210,1 -1,0 
Kommunstyrelsen -68,6 -62,8 -5,8 
Kultur- och fritidsnämnden -15,9 -15,2 -0,7
Räddningsnämnden -19,8 -20,2 -0,4

Personalkostnader 2020 i miljoner kronor,  avvikelse > 0,4 mkr



Frånvaro motsvarande i tid samt i procent

Förvaltning
Helårsarb     
semester

Helårsarb 
sjukdom

Helårsarb    
f-ledighet och 

VAB

Helårsarb 
tjänstledig-

heter
Helårsarb

totalt
Frånvaro

i %
BIN 551,4 54,1 26,0 33,8 165,3 15
SOF 22,5 39,6 24,3 28,9 115,3 32
KSF 13,9 3,8 6,1 2,3 26,1 18
SBF 1,2 <0,1 0,2 0,4 1,9 16
RTJ 1,0 <0,1 0,4 0,0 1,5 12
Totalt 90,0 97,7 57,0 65,4 310,1 24

Medellön månadsavlönade
Medellönen den 31 december 2020 uppgick till 32 423 
(31 788) kronor beräknat på månadsavlönade enligt 
AB. Detta motsvarar en ökning på cirka 2,0 procent 
jämfört med 2019.
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Förvaltningsberättelse

Arbetad tid och frånvaro
Den faktiska arbetade tiden för 2020 motsvarade arbe-
te utfört av 1 079 helårsarbetare. Detta utgjorde 76 pro-
cent (85 procent) av medarbetarnas totala tillgängliga 
arbetstid. Resterande 24 procent (15 procent) utgjorde 
frånvarotid, vilket motsvarar 310 helårsarbetare.  
Varje procent ökad arbetstid i kommunen motsvarar 
drygt 13 helårstjänster. 

Chefsstuktur
Antalet chefer var i stort sett samma i antal som 2019, 
63 stycken (ökning med 1) men det genomsnittliga 
antalet medarbetare varje chef hade fullt ansvar för 
minskade, från 31 till 28 medarbetare per chef.  Ex-
kluderar vi de timavlönade förändras siffran ytterli-
gare, till 20 personer, samma som året innan. Antalet 
medarbetare per chef varierar dock stort mellan 
förvaltningarna och dess verksamheter, allt från två 
medarbetare per chef till över 50 stycken. Flest med-
arbetare per chef återfinns inom de kvinnodominera-
de yrkena.

4,7 procent av de tillsvidareanställda kvinnorna 
innehar en chefsposition jämfört med männen där 
motsvarande siffra är 11,4 procent.

Andel kvinnor och män per förvaltning
Andel kvinnor och män per förvaltning
Statistiken omfattar alla månadsavlönade vid årsslu-
tet. Andelen kvinnor uppgår till 82 procent och 

andelen och män till 18 procent. Det sker ytterst små 
variationer av den här könsfördelningen inom den 
kommunala sektorn.

Andel kvinnor och män per förvaltning

32 423 kr 
den 31 december 2020.

Medellönen i kommunen uppgick till

Förvaltning K M Andel i % K Andel i % M
BIN 572 142 80 20
SOF 356 36 91 9
KSF 79 29 73 27
SBF 6 7 46 54
RTJ 2 23 8 92
Totalt 1015  237 82 18

Kommunen Medel K M
K i % 
av M

2020 32 423 32 038 34 146 93,8
2019 31 788 31 388 33 859 92,7
2018 30 751 30 370 32 653 93,0
2017 29 776 29 525 31 470 93,5
2016 28 788 28 443 30 439 93,4

En lönekartläggning genomförs årligen för att 
kontrollera att det inte föreligger några osakliga 
skillnader i lön mellan traditionellt manliga och 
kvinnliga yrken, eller mellan män och kvinnor inom 
samma yrke.



Förväntad utveckling 

Migration
Coronapandemin och införda restriktioner har 
minskat den internationella rörligheten och lett 
till en minskad migration till Sverige. Under 2020 
minskade antalet asylansökningar jämfört med 2019. 
Cirka 13 000 personer sökte asyl, en minskning med 
cirka 40 procent jämfört med 2019 och det lägsta 
antalet på tjugo år. Migrationsverket räknar med en 
fortsatt påverkan av pandemin framöver och prog-
nosticerar antalet asylsökande till 12 000 – 20 000 
under 2021, med ett huvudscenario på cirka 16 000. 
Detta scenario utgår ifrån att reserestriktionerna 
och den begränsade rörligheten kvarstår under det 
första halvåret 2021, för att sedan normaliseras när 
massvaccinationen genomförts i Europa. På något 
längre sikt väntas en gradvis återgång till runt 20 000 
asylsökande per år, när pandemin har mattats av. 
(Källa: Migrationsverket, prognos P1-21)

Åstorps kommun hade 24 mottagna nyanlända un-
der 2020, varav inga anvisade. Under åren 2021-2024 
väntas anvisningstalet till kommunen fortsätta vara 
noll och antalet egenbosatta nyanlända väntas ligga 
kvar kring 20-25 personer per år. Detta grundas på 
Migrationsverkets prognos på riksnivå och antagan-
det att kommunen följer rikets trender, vilket har 
varit fallet historiskt sett.

Sedan den 1 januari 2020 gäller att asylsökande kan 
förlora rätten till ersättning om de bosätter sig i vissa 
områden med socioekonomiska utmaningar. Läns-
styrelsen hade inget att invända mot Åstorps kom-
muns anmälan att undanta hela kommunen. Detta 
kan få effekten att antalet egenbosatta asylsökande 
kommer minska något, dock är omfattningen av 
effekten svårbedömd.

Infrastruktur och pendlingsmönster
I december 2021 planeras tågsträckan Söderåsbanan 
öppna för persontågstrafik (Trafikverket). Enligt plan 
ska Pågatåg gå mellan Åstorp och Teckomatorp, med 
mellanstationer i Billesholm, Kågeröd och Svalöv. 
Detta kommer också minska pendlingstiden med tåg 
mellan Åstorp och Malmö/Lund-området.

Åstorp är en utpräglad pendlingskommun. De kom-
muner som flest Åstorpsbor pendlar till är Helsing-
borg, Ängelholm, Klippan, Bjuv, Malmö och Lands-
krona. Störst inpendling till Åstorp kommer ifrån 

kommunerna Helsingborg, Klippan, Ängelholm, Bjuv, 
Höganäs och Landskrona. Av dessa kommuner har 
Åstorp en positiv nettoinpendling (fler inpendlare än 
utpendlare) från Klippan, Bjuv och Höganäs. Från de 
övriga kommunerna är nettoinpendlingen negativ 
(fler utpendlare än inpendlare). Sedan år 2000 har in-
pendlingen ökat procentuellt mest från Landskrona, 
Höganäs och Helsingborg. 

Utpendlingen har ökat procentuellt mest till Lands-
krona, Malmö och Ängelholm (se tabeller nedan). 
Detta tyder på att arbetsmarknaderna i kommunerna 
har integrerats, särskilt har pendlingen till och från 
de större kustnära kommunerna ökat. Utav kom-
munerna med mest pendling till/från Åstorp har 
pendling ökat procentuellt mest till/från Landskro-
na. Sannolikt kommer denna utveckling av allt mer 
geografiskt integrerade arbetsmarknader att fortsätta 
i framtiden.

Inpendling  
(st)

Pendlare 
2019

Förändring 
2000-2019

Procentuell 
förändring 
2000-2019

Helsingborg 1 178 +539 +84 %
Klippan 538 +171 +47 %
Ängelholm 527 +94 +22 %
Bjuv 453 +161 +55 %
Höganäs 181 +92 +103 %
Landskrona 117 +69 +144 %

Utpendling 
(st)

Pendlare 
2019

Förändring år 
2000- 2019

Procentuell 
förändring 
(2000-2019)

Helsingborg 2 195 +777 +55 %
Ängelholm 551 +234 +74 %
Klippan 331 +86 +35 %
Bjuv 331 -19 -5 %
Malmö 182 +104 +133 %
Landskrona 139 +90 +184 %
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Kommunens förväntade utveckling avseende väsentliga förhållanden för ekonomisk 
ställning presenteras nedan.

Förvaltningsberättelse

I december 2021 planeras tågsträckan 
Söderåsbanan öppna för persontågstrafik.
Enligt plan ska Pågatåg gå mellan Åstorp 
och Teckomatorp, med mellanstationer i 
Billesholm, Kågeröd och Svalöv. 

Källa: SCB (RAMS), gäller förvärvsarbetande pendlare ålder 16+

Källa: SCB (RAMS), gäller förvärvsarbetande pendlare ålder 16+

Utpendling från Åstorp

Inpendling från Åstorp



Näringsliv och turism
Åstorps centrala placering i en attraktiv region gör det 
fortsatt mycket intressant för företag att etablera sig 
i kommunen. Ett logistiskt ypperligt läge och en stark 
arbetsmarknadsregion stärker möjligheterna ytterli-
gare.

Genom att arbeta mot en bredare branschvariation 
och fler företag i kommunen stärks Åstorps position. 
Ett viktigt perspektiv för den fortsatta utvecklingen är 
tillgången till personal, kompetensförsörjningen inom 
regionen.

Åstorp arbetar med att stärka vårt varumärke, detta 
gör platsen mer intressant vilket lockar nya företag, 
besökare och kommuninvånare.
Åstorps kommun arbetar tillsammans med de tre öv-
riga kommunerna och andra aktörer med att utveckla 
Söderåsen som destination. Inom arbetet utvecklas 
alla intresserade företag, föreningar med flera inom 
exempelvis digitalisering, marknadsföring. Vi stärker 
arbetet ytterligare genom en utveckling av platsen 
Tingvalla där även Söderåsens Nationalpark har ett 
stort intresse för utvecklingen.

Sammantaget har Åstorps kommun fortsatt en stark 
position för företagande och bra förutsättningar för 
god utveckling post corona.

Bredbandsutbyggnad
Inom kommunen är bredbandsutbyggnaden med fiber 
god inom tätorterna, med 96 procents anslutningsgrad 
i samtliga tätorter både för villor och för lägenheter. På 
landsbygden ligger anslutningsgraden på 10 procent, 
vilket blir utmaningen att öka framåt.

 
Bostadsbyggande
De kommande åren finns ganska omfattande bygg-
planer i kommunen. Mellan cirka 60 och 100 bostäder 
är planerade att byggas i genomsnitt per år 2021-2023. 
De större byggprojekten i närtid utgörs av villabebyg-
gelse i Grytevad och Nyvång Skönbäck. Sen planeras 

ett större flerbostadshus centralt i Åstorp (Hästhoven) 
med 54 lägenheter. Därefter är en stor bostadsbyggna-
tion (med sammanlagt över 300 bostäder) planerad på 
området Björnekulla ås, sannolikt med färdigställda 
bostäder etappvis under åren 2023-2030. En större 
bostadsbyggnation är också planerad på Prästamar-
ken i Kvidinge. Planprocessen för Prästamarken har 
dock bromsats på grund av arkeologiska fynd i områ-
det. Detta ger en viss osäkerhet kring när och i vilken 
utsträckning byggnation av Prästamarken kan ske.

För bostadsbyggandet finns det en generell osäker-
het kring bostadsmarknadens utveckling kopplat till 
hur konjunkturen utvecklas. Vi vet i nuläget inte hur 
mycket Coronakrisen och dess efterverkningar på 
konjunkturen kommer påverka bostadsbyggandet i 
kommunen. Fram till och med 2020 så fanns fortfa-
rande en god efterfrågan på bostäder och inga större 
bakslag gällande byggplaner framåt i tiden.

Sysselsättning och utbildningsnivå
Coronapandemin och den påföljande konjunkturned-
gången har lett till en ökad arbetslöshet under 2020. I 
kommunen ökade arbetslösheten från 9,6 till 11,5 pro-
cent 2019 till 2020 (årsgenomsnitt), vilket är en större 
ökning än på riksnivå och i Skåne län. Att arbets-
lösheten ökat mer i Åstorp tyder på att kommunens 
invånare i högre utsträckning arbetar inom sektorer 
som drabbats ekonomiskt av krisen eller inom arbe-
ten som är generellt konjunkturkänsliga. Det är inom 
konjunkturkänsliga grupper såsom unga och utrikes 
födda som arbetslösheten har ökat mest. Bland unga, 
18-24 år, ökade arbetslösheten från 12,2 till 15,8 procent 
från 2019 till 2020. Framöver har Åstorp en utmaning i 
att förhindra att arbetslösheten till följd av Coronakri-
sen biter sig fast och blir till långtidsarbetslöshet.

Som grundförutsättning ligger Åstorp strategiskt pla-
cerat inom pendlingsavstånd till en stor arbetsmark-
nadsregion. När Söderåsbanan öppnar för persontåg 
2021/2022 väntas pendlingstiden mellan Åstorp och 
Malmö-Lund-området minska ytterligare, vilket än 
mer knyter samman arbetsmarknaden. På sikt väntas 
därför Åstorps arbetsmarknad fortsätta att integreras 
med de större kustnära kommunernas och städernas 
arbetsmarknad.

Bredbandutbyggnad 
Andel med 
fiber (%)

Lägenheter (totalt) 96 %
Villor (totalt) 45 %
Landsbygd (totalt, endast villor) 10 %
Tätort (totalt) 96 %
Villor i Åstorp tätort 96 %
Villor i Hyllinge tätort 96 %
Villor i Kvidinge tätort 96 %
Villor i Nyvång tätort 96 %
Lägenheter i tätort 96 %
Totalt kommun 79 %
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Sysselsättning 
Coronapandemin och den påföljande konjunktur-
nedgången har lett till en ökad arbetslöshet under 
2020. I kommunen ökade arbetslösheten från 9,6 till 
11,5 procent 2019 till 2020 (årsgenomsnitt), vilket är 
en större ökning än på riksnivå och i Skåne län. Att 
arbetslösheten ökat mer i Åstorp tyder på att kom-
munens invånare i högre utsträckning arbetar inom 
sektorer som drabbats ekonomiskt av krisen eller 
inom arbeten som är generellt konjunkturkänsliga. 
Det är inom konjunkturkänsliga grupper såsom unga 
och utrikes födda som arbetslösheten har ökat mest. 
Bland unga, 18-24 år, ökade arbetslösheten från 12,2 
till 15,8 procent från 2019 till 2020. 

Framöver har Åstorp en utmaning i att förhindra att 
arbetslösheten till följd av Coronakrisen biter sig fast 
och blir till långtidsarbetslöshet.

Som grundförutsättning ligger Åstorp strategiskt 
placerat inom pendlingsavstånd till en stor arbets-
marknadsregion. När Söderåsbanan öppnar för 
persontåg 2021/2022 väntas pendlingstiden mellan 
Åstorp och Malmö-Lund-området minska ytterligare, 
vilket än mer knyter samman arbetsmarknaden. På 
sikt väntas därför Åstorps arbetsmarknad fortsätta 
att integreras med de större kustnära kommunernas 
och städernas arbetsmarknad.

Skattekraft i kronor per invånare
SKATTEKRAFT 2020 2019 2018 2017 2016
Kr per invånare 175 084 172 496 168 537 164 336 158 151

Förvaltningsberättelse

Arbetslöshet
Inkomstnivå Arbetslöshet ålder 16-64 år Arbetslöshet ålder 18 - 24 år

(%) 2019 2020

Förändring 2019-
2020 (procentenhe-

ter) 2019 2020

Förändring 2019-
2020 (procentenhe-

ter)
Riket 7,0% 8,5% +1,5 8,6% 11,6% +3,0
Skåne 9,3% 10,7% +1,4 11,4% 14,2% +2,8
Åstorps kommun 9,6% 11,5% +1,9 12,2% 15,8% +3,6

Siffrorna avser årsgenomsnitt. Arbetslösheten anger andel öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd av 
den registerbaserade arbetskraften. Målvärde: Under medelvärdet för riket år 2020. Källa: Arbetsförmedlingen

Inkomst 
Inkomstnivån för invånarna i Åstorps kommun ligger 
generellt lägre än på riksnivå, både bland kvinnor och 
män. Inkomsten för män i Åstorps kommun ligger 
nästan på samma nivå som i Skåne län. Däremot är 
inkomsterna för kvinnor betydligt lägre i Åstorps 
kommun än i Skåne som helhet. Trenden visar att 
kvinnorna i Åstorp år 2005 hade en medianinkomst 
på samma nivå som kvinnor hade i Region Skåne, 
men sedan dess har haft en sämre inkomstutveck-
ling och på medianen har hamnat 14 tusen kronor 
(årligen) under inkomstnivån för kvinnor i hela Skå-
ne. Bland Åstorps invånare har kvinnorna en årsin-
komst som på medianen är 62 tusen kronor lägre än 

männens. Inkomstskillnaderna mellan könen är stör-
re i Åstorp än i Skåne län samt på riksnivå. Inkom-
stutvecklingen för kommunens invånare är starkt 
kopplad till konjunkturens utveckling. En långsiktig 
trend är alltså att inkomsterna för män i kommunen 
följer regionens utveckling, men att inkomsterna för 
kommunens kvinnor hamnar efter. Kommunen har 
en utmaning i att arbeta för att bryta trenden med att 
kommunens kvinnor hamnar efter i inkomstutveck-
ling.

Både inkomstutvecklingen och demografiska föränd-
ringar påverkar kommunens skattekraft, som de se-
naste åren har ökat, vilket visar på samma mönster. 

Inkomstnivå uppdelat på kvinnor och män i jämförelse med riket och Skåne län (tkr)
Inkomstnivå 2019 2018 2017
(tkr) Kvinnor Män Total Kvinnor Män Total Kvinnor Män Total
Riket 223 277 248 218 269 241 210 261 234
Skåne 214 265 236 208 257 230 201 249 222
Åstorps kommun 200 262 230 194 256 223 186 248 215

Källa: SCB, visar disponibel mediannettoinkomst för befolkningen i åldern 20+ (efter att skatter och övriga 
transfereringar dragits/lagts till)
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Räkenskaper
I detta avsnitt redovisas det ekonomiska utfallet i kommunen och kommun-
koncernen, tillsammans med verksamhetens finansiering (kassaflödesanalys) 
och den ekonomiska ställningen vid årets slut (balansräkning).

Resultaträkning
RESULTATRÄKNING KONCERNEN KOMMUNEN
(mkr) Not 2 020 2 019 2 020 2 019
Verksamhetens intäkter 2 313,8 287,0 279,1 252,4
Verksamhetens kostnader 3 -1 170,5 -1 077,7 -1 164,8 -1 083,9
Avskrivningar 4 -72,0 -80,3 -32,3 -46,8
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -928,7 -871,0 -918,0 -878,3
Skatteintäkter 5 587,2 592,1 587,2 592,1
Generella statsbidrag och utjämning 6 363,8 318,9 363,8 318,9
VERKSAMHETENS RESULTAT 22,3 40,0 33,0 32,7
Finansiella intäkter 7 1,0 2,0 6,1 5,2
Finansiella kostnader 8 -3,1 -2,2 -2,1 -1,6
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 20,2 39,8 37,0                                  36,3

ÅRETS RESULTAT 20,2 39,8 37,0 36,3
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BALANSRÄKNING KONCERNEN KOMMUNEN
(mkr) Not 2020 2019 2020 2019
TILLGÅNGAR 1 667,2 1 579,1 1 160,9 1 166,8
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 259,3 1 171,7 808,9 828,0
Immateriella anläggningstillgångar 9 3,2 3,5 3,2 3,5
Materiella anläggningstillgångar 1 242,8 1 154,0 517,8 448,2
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 1 021,0 906,6 426,3 324,6
Maskiner och inventarier 11 101,9 86,0 59,9 62,5
Övriga materiella anläggningstillgångar 12 119,8 161,3 31,6 61,0
Finansiella anläggningstillgångar 13 13,4 14,3 288,0 376,3
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 14 94,1 98,4 94,1 98,4
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 313,8 309,0 257,9 240,4
Förråd m.m. 15 27,5 0,4 27,2 0,1
Fordringar 16 113,9 72,8 124,0 94,4
Kortfrisitiga placeringar 17 17,5 17,6 17,5 17,6
Kassa, bank 18 154,9 187 89,2 97,1

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 667,2 1 579,1 1 160,9 1 166,8
EGET KAPITAL 531,3 389,3 528,4 491,4
Årets resultat 19 20,2 43,2 37,0 36,3
Resultatutjämningsreserv 19 0 0 0 0
Övrigt eget kapital 19 511,1 457,3 491,4 455,1
AVSÄTTNINGAR 108,4 216,3 106,2 105,5
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 20 6,7 114,6 6,7 6,7
Andra avsättningar 21 101,7 101,7 99,5 98,9
SKULDER 1 027,5 973,5 526,3 569,8
Långfristiga skulder 22 786,1 773,1 316,1 387,7
Kortfristiga skulder 23 241,4 200,4 210,2 182,1

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 844,6 821,6 727,6 704,7
Panter och därmed jämförliga säkerheter 24 116,9 116,9 0 0
Ansvarsförbindelser 727,7 704,7 727,6 704,7
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder 
eller avsättningar 25 65,4 110,0 65,4 110,0

Övriga ansvarsförbindelser 24 171,5 190,2 171,5 190,2

  Leasing 26 490,8 404,5 490,6 404,5
Soliditet exklusive pensioner före 1998 32% 32% 46% 42%
Soliditet inklusive pensioner före 1998 25% 25% 36% 33%

Balansräkning
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KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN KOMMUNEN
(mkr) Not 2020 2019 2020 2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 19 20,2 39,9 37,0 36,3

Utbetalningar för ianspråktagna avsättningar 20,21 -1,7 -6,4 0 -5,3

Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 27 79,7 88,3 36,0 48,5
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 98,2 121,8 73,0 79,5
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 16 -34,1 -10,2 29,7 -3,4
Ökning/minskning förråd och varulager 15 4,2 2,2 4,1 2,2
Ökning/minskning kortfristiga skulder 23 35,0 -19,5 28,1 -17,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten 103,3 94,3 75,5 60,5

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 28 -0,8 -1,3 -0,8 -1,3
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 29 -149,8 -215,0 -100,1 -86,5
Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar 22 0 0 0 0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 30 0 1,5 0 0,5
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 31 -2,0 0 -2,0 0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 32 2,2 0 0,2 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -150,0 -214,8 -102,7 -87,3

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 22 83,0 58,0 20,0 5,0
Amortering av skuld 22 -158,4 -9,7 -91,3 -0,7
Ökning/minskning av långfristiga fordringar 13 90,4 6,7 90,4 6,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 15,0 55,0 19,1 11,0

ÅRETS KASSAFLÖDE -32,1 -65,5 -8,1 -15,8
Likvida medel vid årets början 187,0 252,6 97,1 112,9
Likvida medel vid årets slut 154,9 187,0 89,2 97,1

Kassaflödesanalys
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Tilläggsupplysningar och noter

Not 1. Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen 
om kommunal redovisning och rekommendationer 
från rådet för kommunal redovisning (RKR). 

Avvikelse från redovisningsprinciper
Enligt RKR 13.2 Redovisning av hyres-/leasingavtal 
ska en kommun under vissa förutsättningar aktive-
ra hyresavtal för fastigheter, även om dessa ägs av 
helägda dotterföretag. Vidare ska objekt som innehas 
enligt finansiella leasingavtal enligt rekommenda-
tionen redovisas som anläggningstillgång i balans-
räkningen samt förpliktelsen att i framtiden betala 
leasingavgifter redovisas som skuld i balansräkning-
en. Kommunens samtliga hyres- och leasingavtal är 
klassificerade som operationella leasingavtal.

Värderings- och 
omräkningsprinciper

Finansiella instrument
I enlighet med LKBR 7 kap 6 § värderas finansiella 
instrument som innehas för att generera avkastning 
eller värdestegring till verkligt värde.

Värdering av anläggningstillgångar
I enlighet med LKBR 7 kap1 §  värderas anläggnings-
tillgångar till det belopp som motsvarar utgifterna för 
tillgångens förvärv eller tillverkning. I de fall anlägg-
ningstillgång har ett lägre värde än anskaffnings-
värdet vid räkenskapsårets utgång skall skall värdet 
skrivas ned till detta lägre värde i enlighet med LKBR 
7 kap 4§.

Avsättningar
I enlighet med LKBR 7 kap 11 § värderas avsättningar 
till den på balansdagen bästa uppskattningen av det 
belopp som kommer att krävas för att reglera förplik-
telsen.

Utländsk valuta
Tillgångar, avsättningar och skulder i utländsk valuta 
är omräknade till balansdagens växelkurs i enlighet 
med LKBR 7 kap 9§

Särreodvisning 
Särredovisning upprättas i enlighet med lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster för kommu-
nens vatten- och avloppsverksamhet.

Särredovisning bedöms ej erfordras för vissa finan-
siella förbindelser i enlighet med lagen (2005:590) om 
insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Särredovisning bedöms ej erfordras för vissa kommu-
nala befogenheter lagen (2009:47) om vissa kommu-
nala befogenheter.

Särredovisning bedöms ej erfordras för ellagen 
(1997:857)

Särredovisning bedöms ej erfordras för fjärrvärmela-
gen (2008:263)

Särredovisning bedöms ej erfordras för naturgaslagen 
(2005:403)

Jämförelsetal 
Värderingsprincip för finansiella instrument har 
ändrats i enlighet med LKBR 7 kap 6 §. Det medför att 
finansiella instrument som innehas för att generera 
avkastning eller värdestegring värderas till verkligt 
värde. Jämförelsetalen för finansiella instrument har 
räknats om i enlighet med LKBR 7 kap 6 §.

Jämförelsetal 
Värderingsprincip för finansiella instrument har 
ändrats i enlighet med LKBR 7 kap 6 §. Det medför att 
finansiella instrument som innehas för att generera 
avkastning eller värdestegring värderas till verkligt 
värde. Jämförelsetalen för finansiella instrument har 
räknats om i enlighet med LKBR 7 kap 6 §.

Finansiella instrument
Kommunen har ej haft något innehav i finansiella 
instrument under räkenskapsåret.

Bidrag till infrastuktur
• Bidrag till statlig infrastruktur, motpart trafikver-
ket avseende byggnation järnvägsstation Kvidinge. 
Bidragets totala belopp uppgick till 17 464 455 kr och 
upplöses under 25 år. Kvarstående belopp per  2020-12-
31 uppgår till 11 293 723 kr. 

• Bidrag till statlig infrastruktur, motpart trafikverket 
avseende byggnation järnvägsövergång. Bidragets 
totala belopp uppgick till 90 000 000 kr och upplöses 
under 25 år. Kvarstående belopp per 2020-12-31 uppgår 
till 82 800 000 kr.
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Nyttjandeperiod för materiella anläggnings-
tillgångar
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod materiella 
anläggningstillgångar per tillgångsslag:
• Maskiner och inventarier: 3,6
• Byggnader och tekniska anläggningar: 17,4

Nyttjandeperiod för immateriella anläggnings-
tillgångar
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod materiella 
anläggningstillgångar per tillgångsslag:
• Immateriella anläggningstillgångar: 3,5 år

Avsättning eller ansvarsförbindelse för pen-
sionsförpliktelser
Kommunen redovisar pensionsförpliktelsen i enlighet 
med blandmodellen sedan år 2020, vilket innebär att 
endast pensionsskuld efter 1998 redovisas på skuld-
sidan i balansräkningen. Per bokslutsdatum 201231 
uppgår kommunens samlade pensionsförpliktelser till 
70,2 miljoner kronor. Pensionsförpliktelser intjänade 
före 1998 uppgår per 201231 till 63,5 miljoner kronor 
och vid redovisning enligt blandmodellen klassificerar 
den delen som en ansvarsförbindelse.

Extraordinära poster
Under räkenskapsåret har inga poster klassificerats 
som extraordinära.

Räkenskapsrevision
En upplysning ska lämnas om den sammanlagda 
kostnaden för de kommunala revisorernas gransk-
ning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning.

Kostnader för räkenskapsrevision:
2020: 0,9 miljoner kronor
2019: 1,0 miljoner kronor

Upplysningar om redovisningsprinciper
LKBR 4 §   När årsredovisningen upprättas ska följan-
de grundläggande redovisningsprinciper iakttas:

1. Kommuner och regioner ska förutsättas fortsätta 
sina verksamheter.  
2. Samma principer för värdering, klassificering och 
indelning av de olika posterna ska konsekvent tilläm-
pas från ett räkenskapsår till ett annat.   
3. Värdering av de olika posterna ska göras med iakt-
tagande av rimlig försiktighet.
4. Intäkter och kostnader som är hänförliga till räken-
skapsåret ska tas med oavsett tidpunkten för betal-
ningen.

5. De olika beståndsdelar som balansräkningens pos-
ter består av ska värderas var för sig.
6. Tillgångar och skulder får inte kvittas mot varan-
dra. Inte heller får intäkter och kostnader kvittas mot 
varandra.
7. Den ingående balansen för ett räkenskapsår ska 
stämma överens med den utgående balansen för det 
närmast föregående räkenskapsåret.
8. Förändringar i eget kapital ska redovisas i resulta-
träkningen.

Om det finns särskilda skäl och det är förenligt med 
god redovisningssed och kravet i 4 kap. 3 § på en rätt-
visande bild, får avvikelse göras från första stycket. 
Lag (2019:986).

Kommunala koncernföretag
I den kommunala koncernen inkluderas kommunens 
helägda dotterbolags koncernen Björnekulla fastig-
hets AB med tillhörande dotterbolag Björnekulla IT AB, 
Björnekulla Utveckling AB och AB Kvidingebyggen.

LKBR 5 § Ett kommunalt koncernföretags tillgångar 
och skulder enligt förvärvsanalysen i 4 § ska räknas 
in i den sammanställda resultaträkningen och i den 
sammanställda balansräkningen.

Konsolideringsmetod
LKBR 5 §  
Ett kommunalt koncernföretags tillgångar och skul-
der enligt förvärvsanalysen i 4 § ska räknas in i den 
sammanställda resultaträkningen och i den samman-
ställda balansräkningen.

Konsolidering ska ske i proportion till kommunens 
eller regionens ägda andel av det kommunala kon-
cernföretaget. Om det kommunala koncernföretaget 
är ett kommunalförbund eller ett samordningsförbund 
enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser, ska konsolidering ske i pro-
portion till kommunens eller regionens andel av det 
kommunala koncernföretagets tillgångar och skulder. 
Om det kommunala koncernföretaget är en stiftelse, 
ska konsolidering ske i proportion till den andel av 
stiftelsens kapital som kommunen eller regionen har 
bidragit med.
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Not 2. Verksamhetens intäkter

NOT.1 KONCERNEN KOMMUNEN
VERKSAMHETENS INTÄKTER 2020 2019 2020 2019
Försäljningsintäkter 16,2 13,6 9,5 8,4

Taxor och avgifter 39,5 37,2 56,9 54,9
Hyror och arrenden 65,1 63,8 11,9 11,5
Bidrag 131,3 126,6 131,3 126,6
Försäljning av verksamhet och konsulttjäns-
ter 45,5 32,9 45,5 32,9
Exploateringsintäkter 24,0 18,1 24,0 18,1
Realisationsvinster 0 0,0 0 0
Försäkringsersättningar 0 0,0 0 0
Övriga intäkter -7,8 -5,2 0 0
Summa 313,8 287,0 279,1 252,4

Jämförelsestörande poster
Bidrag för att motverka segregation 7,2 7,2 7,2 7,2
Exploateringsintäkter 18,7 13,1 18,7 13,1

NOT.3 KONCERNEN KOMMUNEN
VERKSAMHETSKOSTNADER (mkr) 2020 2019 2 020 2019
Löner och sociala avgifter -640,2 -642,5 -627,1 -629,2

Pensionskostnader -102,4 -45,6 -101,6 -47,5
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial -55,0 -72,1 -49,4 -33,4
Bränsle, energi och vatten -25,6 -19,3 -18,2 -19,3
Köp övrig huvudverksamhet -177,7 -166,5 -177,7 -166,5
Lokal och markhyror -14,6 -12,6 -75,1 -72,5
Övriga tjänster -99,2 -72,8 -77,7 -78,1
Lämnade bidrag -37,5 -37,1 -37,5 -37,1
Realisationsförluster och utrangeringar 0 0 0 0
Bolagsskatt -0,7 -0,2 -0,4 -0,3
Övriga kostnader -17,6 -8,9 0 0
Summa -1 170,5 -1 077,6 -1 164,7 -1 083,9

Jämförelsestörande poster: 0 0 0 0

Not 3. Verksamhetens kostnader

Not 4. Avskrivningar 
NOT.4 KONCERNEN KOMMUNEN
AVSKRIVNINGAR 2020 2019 2020 2019
Avskrivning immateriella tillgångar -1,1 -1,3 -1,1 -1,3
Avskrivning byggnader, mark och tekniska 
anläggningar* -38,3 -40,0 -15,9 -14,7

Avskrivning maskiner och inventarier -18,7 -33,7 -15,3 -30,9
Nedskrivning anläggningstillgångar -13,9 -5,3 0 0
Summa -72,0 -80,3 -32,3 -46,9

* Övervärde koncernförvärv: Årligen återläggs avskrivning om 1,1 mkr koncernredovisningen avseende internvinst på 
fastighetsförsäljning
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Not 5. Skatteintäkter 

NOT 5. KONCERNEN KOMMUNEN
SKATTEINTÄKTER 2020 2019 2020 2019
Preliminär kommunalskatt 601,9 598,6 601,9 598,6
Preliminär slutavräkning innevarande år -11,4 -7,1 -11,4 -7,1
Slutavräkningsdifferens föregående år -3,3 0,6 -3,3 0,6
Summa* 587,2 592,1 587,2 592,1

*Preliminär slutavräkning av skatteintäkter baseras på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR:s) decemberprognos och 
motsvarar för år 2019 -430 kr per invånare. Detta medför en negativ korrigeringspost på -244 kr per invånare som påverkar 
bokslut 2020. SKR´s prognos för slutavräkningen 2020 blir negativ och uppgår till -715 kr per invånare.

Not 6. Generella statsbidrag och utjämning
NOT 6. KONCERNEN KOMMUNEN
GENERELLA STATSBIDRAG OCH 
UTJÄMNING 2020 2019 2020 2019
Inkomstutjämningsbidrag 255,8 253,7 255,8 253,7
Kommunal fastighetsavgift 30,9 29,0 30,9 29,0

Bidrag för LSS-utjämning -16,9 -16,5 -16,9 -16,5
Kostnadsutjämningsbidrag 42,0 31,8 42,0 31,8
Regleringsbidrag 16,3 11,2 16,3 11,2
Övriga generella bidrag 35,7 9,6 35,7 9,6
Summa 363,8 318,8 363,8 318,8

Varav jämförelsestörande poster 0 0 0 0
*Statsbidrag för att stimulera ökat bostads-
byggande (Byggbonus) 0 0 0 0

Not 7. Finansiella intäkter
NOT 7. KONCERNEN KOMMUNEN
FINANSIELLA INTÄKTER 2020 2019 2020 2019

Utdelningar på aktier och andelar 0,7 1,1 2,7 1,1
Ränteintäkter 0,3 0,3 3,4 3,4
Övriga finansiella intäkter 0 0,6 0 0,6
Summa 1,0 2,0 6,1 5,1

Not 8. Finansiella kostnader
NOT 8. KONCERNEN KOMMUNEN
FINANSIELLA KOSTNADER 2020  2019 2020 2019

Räntekostnader -2,7 -2,0 -1,5 -1,4
Ränta på pensionsavsättningar 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader -0,4 -0,2 -0,4 -0,2
Summa -3,1 -2,2 -1,9 -1,6
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Not 9. Immateriella anläggningstillgångar 

Not 9. Koncernen Kommunen
Immateriella anläggningstillgångar 2020 2019 2020 2019
Ingående anskaffningsvärde 6,3 6,8 6,3 6,8
Årets anskaffningar 0,8 1,3 0,8 1,3
Årets försäljningar/utrangeringar 0, 0 -1,9 0,0 -1,9
Årets omklassificeringar 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående anskaffningsvärde 7,1 6,2 7,1 6,2
Ingående avskrivningar -2,8 -2,4 -2,8 -2,4
Avgår årets försäljningar/utrangeringar 0,0 0,9 0,0 0,9
Årets omklassificeringar 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets avskrivningar -1,1 -1,3 -1,1 -1,3
Utgående avskrivningar -3,9 -2,8 -3,9 -2,8
Ingående nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Avgår årets försäljningar/utrangeringar 0 0,0 0,0 0,0

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets omklassificeringar 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Redovisat värde vid årets slut 3,2 3,4 3,2 3,4
Avskrivningstid 5 år 5 år 5 år 5 år

Not 10. Mark, byggnader och tekniska anläggningar

NOT 10. KONCERNEN KOMMUNEN
MARK, BYGGNADER OCH TEKNIS-
KA ANLÄGGNINGAR* 2020 2019 2020 2 019
Ingående anskaffningsvärde 1 358,1 1 241,0 471,4 429,5
Årets anskaffningar 122,1 79,8 117,5 42,0
Årets försäljningar/utrangeringar -10,0 -0,4 0,0 0,0
Årets omklassificeringar 31,7 37,7 0,0 0,0
Utgående anskaffningsvärde 1 501,9 1 358,1 588,9 471,5
Ingående avskrivningar -414,8 -374,8 -146,8 -132,1
Avgår årets försäljningar/utrangeringar 4,9 0,0 0,0 0,0
Årets omklassificeringar 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets avskrivningar -38,3 -40,0 -15,9 -14,7
Utgående avskrivningar -448,2 -414,8 -162,7 -146,8
Ingående nedskrivningar -36,7 -25,7 0,0 0,0
Avgår årets försäljningar/utrangeringar 4,0 0,0 0,0 0,0
Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets omklassificeringar 0,0 -5,7 0,0 0,0
Årets nedskrivningar 0,0 -5,3 0,0 0,0
Utgående nedskrivningar -32,7 -36,7 0,0 0,0

Redovisat värde vid årets slut 1 021,0 906,6 426,2 324,7
Genomsnittlig avskrivningstid 0-50 år 0-50 år 0-50 år 0-50 år
*Årligen elimineras övervärde koncernförvärv avseende fastigheter i koncernen, under 2020 elimineras återstående värde 
om 76 091 599 kr.

Årsredovisning 2020   I 53

R
äkenskaper



Not 11. Maskiner och inventarier
NOT 11. KONCERNEN KOMMUNEN
MASKINER OCH INVENTARIER 2020 2 019 2020 2019
Ingående anskaffningsvärde 315,6 301,6 258,1 251,5

Årets anskaffningar 21,9 26,1 12,0 23,3
Årets försäljningar/utrangeringar -2,2 -17,3 -1,6 -16,6
Årets omklassificeringar 12,2 5,3 0,0 0,0
Utgående anskaffningsvärde 347,5 315,7 268,5 258,2
Ingående avskrivningar -229,6 -217,5 -195,6 -185,9
Avgår årets försäljningar/utrangeringar 0,4 8,1 0,1 7,7
Årets omklassificeringar 0,0 0,0 0 0,0
Årets avskrivningar -16,5 -20,2 -13,1 -17,4
Utgående avskrivningar -245,7 -229,6 -208,6 -195,6
Ingående nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Avgår årets försäljningar/utrangeringar 0,0 0,0 0,0 0,0
Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets omklassificeringar 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Redovisat värde vid årets slut 101,8 86,1 59,9 62,6
Genomsnittlig avskrivningstid 3 -20 år 3 -20 år 3 -20 år 3 -20 år

Not 12. Övriga materiella anläggningstillgångar

NOT 12. KONCERNEN KOMMUNEN
ÖVRIGA MATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2020 2019 2020 2019
Ingående pågående nyanläggningar 161,3 95,1 61,0 39,8
Påbörjade under året 51,1 170,2 15,3 87,1
Avslutade under året -92,6 -104,1 -44,7 -65,9
Summa 119,8 161,2 31,6 61,0
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Not 13. Finansiella anläggningstillgångar
NOT 13. KONCERNEN KOMMUNEN
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILL-
GÅNGAR 2020 2019 2020 2019
Björnekulla Fastighets AB 0,0 0,0 40,0 40,0
SKL Kommentus AB 0,0 0,0 0,0 0,0
Nordvästra Skånes Renhållnings AB 0,3 0,3 0,3 0,3
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 0,6 0,6 0,6 0,6
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 1,0 1,0 1,0 1,0
Inera AB 0,0 0,0 0,0 0,0
Kvidinge Folkets Husförening 0,0 0,0 0,0 0,0
Kommuninvest ekonomiskförening 9,5 7,4 9,4 7,4
Summa aktier och andelar * 11,4 9,3 51,4 49,3
Utlämnade lån till koncernföretag 0,0 0,0 236,5 324,7
Förlagslån (Kommuninvest ekonomisk för-
ening) 0,0 2,2 0,0 2,2
Övriga långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa långfristiga fordringar 0,0 2,2 236,5 326,9
Uppskjutna skattefordringar 1,9 2,6 0,0 0,0
Summa uppskjutna skattefordringar 1,9 2,6 0,0 0,0

Summa finansiella anläggningstillgångar 13,4 14,1 287,9 376,2

Not 14. Bidrag till statlig infrastruktur
NOT 14. KONCERNEN KOMMUNEN
BIDRAG TILL STATLIG INFRA-
STRUKTUR 2020 2019 2020 2019
Ingående bidrag till statlig infrastruktur 107,6 17,6 107,6 17,6
Årets bidrag till statlig infrastruktur 0,0 90,0 0,0 90,0
Utgåene anskaffningsvärde bidrag till 
statlig infrastruktur 107,6 107,6 107,6 107,6
Ingående ackumulerad upplösning -9,2 -4,9 -9,2 -4,9
Årets upplösning -4,3 -4,3 -4,3 -4,3
Utgående upplösning -13,5 -9,2 -13,5 -9,2

Redovisat värde vid årets slut 94,1 98,4 94,1 98,4

Not 15. Förråd
NOT 15 KONCERNEN KOMMUNEN
FÖRRÅD 2020 2019 2020 2019
Förråd 0,5 0,4 0,2 0,1
Exploateringsmark 27,0 31,2 27,0 31,2
Summa 27,5 31,6 27,2 31,3
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Not 17. Kortfristiga placeringar
Not 17 KONCERNEN KOMMUNEN
Kortfristiga placeringar 2020 2019 2020 2019
Anskaffningsvärden kortfristiga placeringar 17,1 15,0 17,1 15,0
Årets anskaffningar 0,0 5,6 0,0 5,6
Årets försäljningar 0,0 -3,5 0,0 -3,5
Utgående anskaffningsvärde kortfristiga 
placeringar 17,1 17,1 17,1 17,1
Ingående nedskrivning 0,5 -0,2 0,5 -0,2
Återförd nedskrivning -0,5 0,2 -0,5 0,2
Årets nedskrivning 0,3 0,5 0,3 0,5
Utgående nedskrivning 0,3 0,5 0,3 0,5
Ingående placerbart kapital 0,1 2,1 0,1 2,1
Årets förändring 0,1 -2,0 0,1 -2,0
Utgående placerbart kapital 0,2 0,1 0,2 0,1

Utgående värde kortfristiga placeringar 17,6 17,7 17,6 17,7
Marknadsvärde kortfristiga placeringar 0,0 0,0 17,5 17,6
Orealiserad kursvinst 0,0 0,0 0,5 0,5

Not 18. Kassa, bank
NOT 18. KONCERNEN KOMMUNEN
KASSA, BANK 2020 2019 2020 2019
Kassa, bank 154,9 187,0 89,2 97,1
Summa kassa, bank 154,9 187,0 89,2 97,1

Checkräkningskredit*
Beviljad kredit 30,0 30,0 25,0 25,0
Nyttjad kredit 0,0 0,0 0,0 0,0
Ej nyttjad kredit 30,0 30,0 25,0 25,0

* Åstorp kommunkoncern innehar ett koncernkonto med kommunen som huvudkontoinnehavare. Koncernkontot innehar en 
beviljad kredit om 30 Mkr, varav kommunen får nyttja 25 Mkr och dotterbolaget Björnekulla fastighets AB med underkon-
cern får nyttja 5

Not 16. Fordringar
Not 16 KONCERNEN KOMMUNEN
Fordringar 2020 2019 2020 2019
Kundfordringar 26,2 8,4 27,0 9,0
Stadsbidragsfordringar 0,9 0,4 0,9 0,4
Mervärdesskattefordringar 4,6 1,9 2,0 1,4
Koncerninterna fordringar 0,0 0,1 6,1 10,4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäk-
ter 34,7 25,6 48,0 41,4
Övriga kortfristiga fordringar 47,5 36,4 40,1 31,7
Summa 113,9 72,8 124,1 94,3

Not 19. Eget kapital
NOT 19. KONCERNEN KOMMUNEN
EGET KAPITAL 2020 2019 2020 2019
Ingående balans 389,3 304,1 383,5 343,9
Resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0
Bokningar direkt mot eget kapital 121,8 153,2 107,9 111,2
Årets resultat 20,2 39,9 37,0 36,3
Summa 531,3 497,2 528,4 491,4

Årsredovisning 2020   I 56

R
äkenskaper



Not 20. Avsättning till pensioner och liknande förpliktelser
NOT 20 KONCERNEN KOMMUNEN
AVSÄTTNING FÖR PENSIONER OCH 
LIKNANDE FÖRPLIKTELSER 2020 2019 2020 2019
Avsättning till pensioner ÖK-SAP* 1,7 1,9 1,7 1,9
Avsättningar till pensioner exklusive ÖK-
SAP* 0,0 0,0 0,0 0,0
Avsättning till pensioner avseende förtroen-
devalda 3,7 3,4 3,7 3,4
Summa pensionsavsättningar exkl. löne-
skatt 5,4 5,3 5,4 5,3
Löneskatt 1,3 1,3 1,3 1,3
Summa pensionsavsättningar inkl. löne-
skatt 6,7 6,6 6,7 6,6

Specifikation av pensionsavsättningsför-
ändring
Ingående avsättning till pensioner 5,4 5,5 5,4 5,5
Försäkring IPR 0,0 0,0 0,0 0,0
Ränteuppräkning 0,1 0,1 0,1 0,1
Basbeloppsuppräkning 0,1 0,1 0,1 0,1
Utbetalningar -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Ändring diskonteringsränta 0,0 0,0 0,0 0,0
Aktualisering 0,0 0,0 0,0 0,0
Bromsen 0,0 0,0 0,0 0,0
Slututbetalning FÅP 0,0 0,0 0,0 0,0
Nyintjänad pension 0,2 0,1 0,2 0,1
Övrig post -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Förändring avsättningar till pensioner avse-
ende förtroendelvalda 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa pensionsavsättningar exklusive 
löneskatt 5,5 5,5 5,5 5,5
Löneskatt 1,3 1,3 1,3 1,3
Summa pensionsavsättningar inkl 
löneskatt 6,8 6,8 6,8 6,8

Antal visstidsförordnanden
Politiker 1 1 1 1
Tjänstemän 0 0 0 0

*Överenskommen särskild avtalspension
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Not 21. Övriga avsättningar
Not 21 KONCERNEN KOMMUNEN
Övriga Avsättningar 2020 2019 2020 2019

Åtagande: Översvämningar i Hyllinge *
Ingående balans 0.0 5,0 0.0 5,0
Årets avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets upplösning 0,0 -5,0 0,0 -5,0
Utgående värde 0,0 0,0 0,0 0,0

Åtagande: Miljöanpassning Norra vallgatan 
**
Ingående balans 6,3 6,3 6,3 6,3
Årets avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets upplösning 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående värde 6,3 6,3 6,3 6,3

Åtagande: Skatteskuld***
Ingående balans 2,8 1,2 0,0 0,0
Årets avsättning 0,0 1,6 0,0 0,0
Årets upplösning -0,6 0,0 0,0 0,0
Utgående värde 2,3 2,8 0,0 0,0

Åtagande: planskild korsning****
Ingående balans 2,6 0,0 2,6 0,0
Årets avsättning 0,6 2,6 0,6 2,6
Årets upplösning 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående värde 3,2 2,6 3,2 2,6

Åtagande: medfinansiering Gångbro****
Ingående balans 90,0 0,0 90,0 0,0
Årets avsättning 0,0 90,0 0,0 90,0
Årets upplösning 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående värde 90,0 90,0 90,0 90,0

Redovisat värde vid årets slut 102,9 101,7 99,5 98,9

*Avsättning för framtida åtaganden gällande regressärende avseende försäkringskostnader i samband med översvämning i 
Hyllinge

**Avsättning för framtida åtaganden gällande sanering av deponin på Norra Vallgatan

***Skatteskuld avser temporär skillnad mellan bokföringsmässig avskrivning och skattemässig avskrivning.

****Avsättning för framtida åtaganden gällande planskild korsning

*****Avsättning för framtida åtaganden gällande medfinansiering Gångbro
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Not 22. Långfristiga skulder

NOT 22 KONCERNEN KOMMUNEN
LÅNGFRISTIGA SKULDER 2020 2019 2020 2019
Lån i banker och kreditinstitut*
Ingående belåning 730,5 679,9 345,1 345,1
Upplåning under året 90,0 53,0 0,0 0,0
Amortering under året -96,0 -2,4 -90,6 0,0
Utgående värde 724,5 730,5 254,5 345,1
Lån som förfaller inom:
1 år 387,9 574,6 163,5 254,6
2 -3 år 246,0 144,3 91,0 91,0
3 -5 år 28,6 11,6 0,0 0,0
Senare än 5 år efter balansdagen 62,0 0,0 0,0 0,0

Investeringsbidrag*
Ingående investeringsbidrag 8,5 8,9 8,5 8,9
Nya investeringsbidrag under året 0,0 0,0 0,0 0,0
Upplösta investeringsbidrag under året -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
Utgående värde 8,1 8,5 8,1 8,5
Återstående antal år (vägt snitt) 26,0 26,5 27,5 27,5

Förutbetalda anslutningsavgifter VA
Ingående förutbetalda anslutningsavgifter 
VA 28,7 28,2 28,7 28,2
Nya förutbetalda anslutningsavgifter VA 16,1 1,1 16,1 1,1
Upplösta förutbetalda anslutningsavgifter 
VA -0,7 -0,7 -0,7 -0,7
Utgående värde 44,1 28,6 44,1 28,6
Återstående antal år (vägt snitt) 38,0 39,1 38,0 39,1

Övriga långfrisiga skulder
Avräkning VA-kollektivet 7,4 4,5 7,4 4,5
Skuld till donationsmedelsfonder 0,6 0,5 0,6 0,5
VA-lån 1,4 0,4 1,4 0,4
Långfristiga skulder till koncernbolag 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående värde 9,4 5,4 9,4 5,4

Summa långfrisitga skulder 786,1 773,0 316,1 387,6

Not 23. Kortfristiga skulder till dotterföretag

NOT 23 KONCERNEN KOMMUNEN
KORTFRISTIGA SKULDER 2020 2019 2020 2019
Kortfristiga skulder till koncernbolag 1,2 2,3 1,9 1,2
Leverantörsskulder 50,0 40,7 33,0 30,3
Moms och punktskatter 16,0 10,4 16,0 10,4
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 0,0 0,2 0,0 0,2
Upplupna kostnader och förutbetalda intäk-
ter 168,2 142,0 159,5 140,1
Övriga kortfristiga skulder 6,0 4,8 -0,2 0,0
Summa 241,4 200,4 210,2 182,2
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Not 24. Ansvarsförbindelser och borgensåtaganden

NOT 24 KONCERNEN KOMMUNEN
ANSVARSFÖRBINDELSER OCH BOR-
GENSÅTAGANDEN 2020 2019 2020 2019
Ställda säkerheter
Företagsinteckningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Fastighetsinteckningar 116,9 116,9 0,0 0,0
Summa ställda säkerheter 116,9 116,9 0,0 0,0

Ansvarsförbindelser
Nordvästra Skånes Renhållning AB, enligt 
konsortialavtal* 13,0 11,6 13.0 11,6
Björnekulla fastighets AB 367,2 346,4 367,2 346,4
Aktiebolaget Kvidingbyggen 107,2 43,0 107,2 43,0
Kvidinge Folkets hus (Swedbank) 0,1 0,1 0,1 0,1
Åstorps Björnboulare (Swedbank) 0,5 0,5 0,5 0,5
Åstorps Ryttarförening (Swedbank) 2,7 2,9 2,7 2,9
Fastigo 0,2 0,2 0,0 0,0
Summa ansvarsförbindelser 490,9 404,7 490,7 404,5

Summa ställda säkerheter och ansvars-
förbindelser 607,8 521,6 490,7 404,5
Tillåten borgen enligt konsortieavtal uppgår till 24 692 000 kr
Solidarisk borgen - Kommuninvest ekonomisk förening: Åstorps kommun har i juni 1997, förnyat 2009, ingått en solidarisk 
borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 
292 kommuner och regioner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likaly-
dande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal 
som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive 
medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i 
Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Åstorp kommuns ansvar enligt ovan 
nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 
501 229 801 864 kronor och totala tillgångar till 525 483 415 941 kronor. Åstorp kommuns andel av de totala förpliktelser-
na uppgick till 838 005 042 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 882 259 203 kronor.

Not 25. Pensionsförpliktelser
NOT 25 KONCERNEN KOMMUNEN
PENSIONSFÖRPLIKTELSER 2020 2019 2020 2019
Ingående ansvarsförbindelse 88,6 91,4 88,6 91,4
Ränteuppräkning 0,6 0,8 0,6 0,8
Basbeloppsuppräkning 1,9 2,2 1,9 2,2
Utbetalningar -5,3 -6,2 -5,3 -6,2
Ändrad diskonteringsränta 0,0 0,0 0,0 0,0
Nyintjänade -0,3 -0,2 -0,3 -0,2
Överfört till ordinarie beräkning -32,8 0,5 -32,8 0,5
Summa pensionsavsättningar exkl. löne-
skatt 52,7 88,5 52,7 88,5
Löneskatt 12,8 21,5 12,8 21,5
Summa pensionsavsättningar inkl. löne-
skatt 65,5 110,0 65,5 110,0
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Not 26. Leasing
NOT 26. KONCERNEN KOMMUNEN
LEASING 2020 2019 2020 2019
Finansiella leasingavtal över 3 år
Fastigheter
Totala minimileaseavgifter 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuvarande minimileaseavgifter 0,0 0,0 0,0 0,0
Därav förfall inom 1 år 0,0 0,0 0,0 0,0
Därav förfall inom 1-5 år 0,0 0,0 0,0 0,0
Därav förfall inom senare än 5 år 0,0 0,0 0,0 0,0
Variabla avgifter som ingår i periodens re-
sultat 0,0 0,0 0,0 0,0

Maskiner och inventarier
Totala minimileaseavgifter 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuvarande minimileaseavgifter 0,0 0,0 0,0 0,0
Därav förfall inom 1 år 0,0 0,0 0,0 0,0
Därav förfall inom 1-5 år 0,0 0,0 0,0 0,0
Därav förfall inom senare än 5 år 0,0 0,0 0,0 0,0
Variabla avgifter som ingår i periodens re-
sultat 0,0 0,0 0,0 0,0

Operationella leasingavtal över 3 år
Nuvarande minimileaseavgifter 171,5 190,2 171,5 190,2
Därav förfall inom 1 år 60,8 56,2 60,8 56,2
Därav förfall inom 1-5 år 108,6 133,7 108,6 133,7
Därav förfall inom senare än 5 år 2,1 0,3 2,1 0,3

Not 27. Ej likvidpåverkande poster
Not 27 KONCERNEN KOMMUNEN
EJ LIKVIDPÅVERKANDE POSTER 2020 2019 2020 2 019
Av- och nedskrivningar 73,1 84,0 32,3 46,8
Förändring långfristiga periodiseringar 1,7 0,0 -0,6 -2,6
Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur 4,9 4,3 4,3 4,3
Realisationsvinst/förlust 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa ej likvidpåverkande poster 79,7 88,3 36,0 48,5

Not 28. Investering i immateriella anläggningstillgångar
NOT 28 KONCERNEN KOMMUNEN
INVESTERING I IMMATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2020 2019 2020 2019
Licenser och system -0,8 -1,3 -0,8 -1,3
Övriga poster 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa investering i immateriella anlägg-
ningstillgångar -0,8 -1,3 -0,8 -1,3

Årsredovisning 2020   I 61

R
äkenskaper



Not 29. Investering i materiella anläggningstillgångar

NOT 29. KONCENREN KOMMUNEN
INVESTERING I MATERIELLA AN-
LÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2020 2019 2020 2019
Mark, byggnader och tekniska anläggningar -160,3 -162,4 -117,5 -42,0
Maskiner och inventarier -18,9 -31,3 -12,0 -23,3
Övriga materiella anläggningstillgångar -29,4 -21,2 -29,4 -21,2
Summa investering i materiella anlägg-
ningstillgångar -149,0 -214,9 -100,1 -86,5

Not 30. Försäljning av materiella anläggningstillgångar
NOT 30 KONCERNEN KOMMUNEN
FÖRSÄLJNING AV MATERIELLA AN-
LÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2020 2019 2020 2019
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 0,0 0,4 0,0 0,0
Maskiner och inventarier 0,0 1,1 0,0 0,5
Summa försäljning av materiella anlägg-
ningstillgångar 0,0 1,5 0,0 0,5

Not 31. Investering i finansiella anläggningstillgångar
NOT 31 KONCERNEN KOMMUNEN
INVESTERING I FINANSIELLA AN-
LÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2020 2019 2020 2019
Aktier och andelar -2,0 0,0 -2,0 0,0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa investering i finansiella anlägg-
ningstillgångar -2,0 0,0 -2,0 0,0

Not 32. Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
NOT 32 KONCERNEN KOMMUNEN
FÖRSÄLJNING AV FINANSIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2020 2019 2020 2019
Aktier och andelar 2,2 0,0 0,2 0,0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa försäljning av finansiella anlägg-
ningstillgångar 2,2 0,0 0,2 0,0
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Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämnd

DRIFTSREDOVISNING (mkr) REDOVISNING BUDGET BUDGETAVVIKELSE
Styrelse/nämnd 2020 2020 2020
Kommunfullmäktige 1,0 1,4 0,4
Valnämnd 0,0 0,1 0,1
Kommunrevision 0,9 1,0 0,1
Kommunstyrelse 73,6 74,0 0,4
Räddningsnämnd 10,7 11,8 1,1
Bygg- och miljönämnd 6,2 6,4 0,2
Bildningsnämnd 463,6 470,0 6,4
Kultur- och fritidsnämnd 36,2 33,5 -2,8
Socialnämnd 265,0 273,7 8,7
Justeras: Poster som ej är hänförbara till verksam-
hetens intäkter och kostnader i resultaträkningen
Verksamhetens intäkter och kostnader i resulta-
träkningen 857,2 871,9 14,6

Driftsredovisning verksamhet 

DRIFTSREDOVISNING 
(mkr) INTÄKTER KOSTNADER BUDGETAVVIKELSE
Verksamhet Innev.år Budget Fg.år Innev.år Budget Fg.år Intäkter Kostnader

Politisk verksamhet 0,0 0,0 0,7 11,1 9,7 10,9 0,0 -1,4
Infrastruktur, skydd mm 39,8 36,0 35,6 77,9 75,3 73,3 3,8 -2,6
Fritid och kultur 5,7 6,2 4,4 49,5 48,0 38,9 -0,5 -1,5
Pedagogisk verksamhet 97,8 82,9 95,3 553,8 544,6 536,3 14,9 -9,2
Vård och omsorg 59,3 37,1 40,8 321,1 307,3 300,5 22,2 -13,8
Särskilt riktade insatser 7,5 5,9 16,6 10,6 9,4 19,5 1,6 -1,2
Affärsverksamhet 56,1 54,1 47,7 37,3 38,2 34,6 2,0 0,9
Gemensamma verksamheter 42,8 34,4 40,1 104,8 95,9 103,2 8,4 -8,9
Justeras: Poster som ej är 
hänförbara till verksamhet-
ens intäkter och kostnader i 
resultaträkningen
verksamhetens intäkter 
och kostnader i resulta-
träkningen 309,0 256,6 281,2 1 166,1 1 128,4 1  117,2 52,4 -37,7
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Investeringsredovisning 

Årsredovisning 2020  I 64

INVESTERINGSREDOVISNING 
(mkr) RESULTAT BUDGET BUDGETAVVIKELSE
Nämnder, styrelser (mkr) 2020 2020 2020
Kommunfullmäktige 0,0 0,0 0,0
Valnämnden 0,0 0,0 0,0
Kommunrevisionen 0,0 0,0 0,0
Kommunstyrelsen 87,3 119,1 31,8
Överförmyndarnämnden 0,0 0,0 0,0
Räddningsnämnden 1,0 9,9 8,9
Bygg- och miljönämnd 0,0 0,1 0,1
Bildningsnämnd 5,1 11,6 6,5
Kultur- och fritidsnämnd 4,1 6,6 2,5
Socialnämnd 2,4 6,4 4,0
Summa nämnder, styrelser 99,9 153,7 53,8

Finansförvaltningen 0,0 0,0 0,0

TOTALT 99,9 153,7 53,8

R
äkenskaper



Årsredovisning 2020   I 65

INVESTERINGSREDOVISNING 
PER VERKSAMHET (mkr)

UTGIFTER SEDAN  
PROJEKTETS START

VARAV:  
ÅRETS INVESTERINGAR 

Färdigställda projekt Beslutad 
totalutgift

Ack. ut-
fall

Avvikel-
se

Budget Utfall Avvikelse

Politisk verksamhet 2,5 0,1 2,4 2,5 0,1 2,5
Fritid och kultur 6,6 3,8 2,8 6,6 3,8 2,8
Pedagogisk verksamhet 11,6 5,1 6,5 11,6 5,1 6,5
Vård och omsorg 6,4 1,4 5,0 6,4 1,4 5,0
Särskilt riktade insatser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Affärsverksamhet 132,8 107,7 25,1 80,5 64,9 15,6
Infrastruktur och skydd 10,0 0,1 9,9 10,0 0,1 9,9
Gemensamma verksamheter 24,1 3,7 20,4 23,5 3,5 20,0
Summa färdigställda projekt 194,0 14,1 179,9 117,6 78,9 103,5
INVESTERINGSREDOVISNING 
KOMMUN (mkr)

UTGIFTER SEDAN  
PROJEKTETS START

VARAV:  
ÅRETS INVESTERINGAR

Pågående projekt Beslutad 
totalutgift

Ack. ut-
fall

Avvikel-
se

Budget Utfall Avvikelse

Politisk verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fritid och kultur 0,7 0,2 0,5 0,7 0,2 0,5
Pedagogisk verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vård och omsorg 2,5 1,0 1,5 2,5 1,0 1,5
Särskilt riktade insatser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Infrastruktur och skydd 3,2 1,5 1,7 2,9 1,3 1,6
Affärsverksamhet 29,5 27,6 1,9 13,9 12,0 1,9
Gemensamma verksamheter 8,0 1,2 6,8 8,0 0,6 7,4
Summa pågående projekt 43,9 30,0 13,9 28,0 13,8 14,2

Investeringsredovisning färdigställda projekt per verksamhet
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Särredovisning VA-verksamhet 

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige finansie-
ras helt av anslutna kunder genom VA-taxan och ska 
bedrivas till självkostnadspris samt ha ett nollresul-
tat. Det innebär att VA-verksamhet inte finansieras 
av skattemedel. Det är kommunfullmäktige i varje 
kommun som beslutar om investeringsramar och 
taxor och som därmed sätter ramarna för VA-verk-
samheten.
 
Anläggningsavgifterna är en engångsavgift som ska 
täcka kostnaderna för anslutning av nya kunder. I 
vissa områden tillämpas särtaxa, efter beslut i kom-
munfullmäktige.

Brukningsavgifterna ska täcka kostnader för drift av 
den allmänna vatten- och avloppsverksamheten. De 
ska också täcka kapitalkostnader för investeringar 

i huvudledningsnät, reningsverk och andra anlägg-
ningar. De i sin tur påverkas av olika faktorer som 
exempelvis klimatförändringar, lagkrav och reinveste-
ringstakt.

Brukningsavgifterna är uppdelade i en rörlig del ba-
serad på vattenförbrukningen och en fast del. Till-
sammans står det för varje enskild abonnents del av 
VA-verksamheten. Totalt fanns det 3 809 abonnenter i 
Åstorps kommun den 2020-12-31.

Varje kommun har olika förutsättningar, till exempel 
ledningslängd per kund, storlek på anläggningar och 
reinvesteringsbehov. Det medför att VA-avgifterna är 
olika i kommunerna.

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar sedan 2009 för den 
kommunala vatten- och avloppsverksamheten i kommunerna Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Under 2020 har även Perstorp anslutit 
till NSVA. NSVA är gemensamt ägt av dessa sju kommuner. Varje kommun har en 
lika stor ägarandel, dock ligger ägandet av anläggningarna fortfarande kvar i 
kommunerna. Under 2020 har Örkelljunga kommun tagit beslut att ansluta sig till 
NSVA, vilket kommer att ske under 2021.
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RESULTATRÄK-
NING (Mkr) Utfall 2019 Utfall 2020 Budget 2020 Budgetavvikelse
Brukningsavgifter 31,7 32,9 33,2 -0,3
Amläggningsavgifter 2,8 14,4 0,0 14,4
Periodisering årets 
anläggningsavgifter -2,8 -14,4 0,0 -14,4
Periodisering tidigare 
års anläggningsav-
gifter 0,7 0,7 0,7 0,0
Övriga intäkter 0,3 0,4 0,0 0,4
Summa externa in-
täkter 32,7 34,0 33,9 0,1
Interna intäkter 1,1 1,2 1,2
VERKSAMHETENS 
INTÄKTER 33,8 35,2 35,1 0,1

Externa kostnader -22,7 -22,7 -23,8 1,1
Interna kostnader -1,4 -1,3 -1,2 -0,1
Avskrivningar -7,0 -7,5 -6,9 -0,6
VERKSAMHETENS 
KOSTNADER -31,1 -31,5 -31,9 0,4

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNA-
DER 2,7 3,7 3,2 0,5

Finansiella intäkter 2,0 0,0 0,0 0,0
Finansiella kostnader -2,6 -0,8 -2,8 2,0
RESULTAT EFTER 
FINANSIELLA 
POSTER 2,1 2,9 0,4 2,5

Extraordinära kost-
nader 1,9 0,0 0,0 0,0
ÅRETS RESULTAT 4,0 2,9 0,4 2,5

Ekonomi R
äkenskaper



Balansräkning 
Balansräkning (Mkr) Utfall 2019 Utfall 2020
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningar 0,0 0,0
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 185,7 258,5
Maskiner och inventarier 0,0 0,0
Pågående nyanläggningar 47,9 22,5
Summa anläggningstillgångar 233,6 281,0

Omsättningstillgångar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2,7 3,6
Övriga omsättningstillgångar 39,7 53,2
Summa omsättningstillgångar 42,4 56,8
SUMMA TILLGÅNGAR 276,0 337,8

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat resultat 0,5 4,5
Årets resultat 4,0 2,9
Summa eget kapital 4,5 7,4

Skulder
Långfristiga skulder
Lån från Åstorps kommun 233,6 281,0
Investeringsfond 0,0 0,0
Förskottsbetalda intäkter från anläggningsavgifter 30,4 44,1
Summa långfristiga skulder 264,0 325,1
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7,5 5,3
Summa kortfristiga skulder 7,5 5,3
SUMMA SKULDER 271,5 330,4

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 276,0 337,8

Gemensamma nyckeltal med kommuner i Nordvästra 
Skåne Utfall 2019 Utfall 2020
Drifts- och underhållskostnad för:
produktion av dricksvatten (kr/levererad m3) 3,26 2,84
behandling av avloppsvatten (kr/behandlad m3) 2,63 2,79
distribution av dricksvatten (kr/levererad m3) 4,97 4,28
distribution av dricksvatten (kr/m vattenledning) 24,37 21,67
avledning av avloppsvatten (kr/avledd m3) 2,96 3,07
avledning av avloppsvatten (kr/m ledning), exkl dagvatten 32,08
avledning av avloppsvatten (kr/m ledning), inkl dagvatten 16,09 16,31
Svinn 26,84% 25,47%

Gemensamma nyckeltal med kommuner 
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Totalt finns det 2 vattenverk och 2 reningsverk i kommunen. 
Totalt antal meter rörledningsnät 2020 (2019): 
Vattenledningar: 212 000 meter (203 000) 
Avloppsledningar: 157 000 meter (148 000) 
Dagvattenledningar: 155 000 meter (147 000)



Interna poster 
 I resultatet ingår ett antal interna poster, det vill säga intäkter 
och kostnader som uppstått mellan VA-verksamheten och övriga 
kommunala förvaltningar.

Interna kostnader (Mkr) Utfall 2020 Utfall 2019
Koncessionsavgift gata 1 000 1 000
Andel Geosecma 40 40
Andel Metria 0 0
Kravverksamhet, inkasso 109 109
Porto fakturor 71 71
Avgifter för autogiro 0 0
Övrigt 6 0
Intern administration 119 119
Underhållsarbete
Summa interna kostnader 1 345 1 339
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För dricksvattenverksamheten har projektutred-
ning pågått för ett nytt vattenverk i Kvidinge. Även 
en del underhåll har gjorts på kommunens vatten-
verk. Verksamheten med avloppsrening har fortsatt 
arbetat med utredning av eventuellt nytt renings-
verk samt underhåll av kommunens reningsverk 
och pumpstationer. För ledningsnätsverksamheten 
har utbyggnaden av kommunalt avlopp till Högalid 
och Maglaby färdigställts under 2020 och enbart en 
del återställnings- och inkopplingsarbete kvarstår. 
Utöver detta har ledningsnät underhållits och lagts 
om runt om i Åstorps kommun. Utbyggnad har även 
skett av kommunalt avlopp till Hammars väg.
 
Resultatet för 2020 uppgår till 2 864 tusen kro-
nor vilket är 1 131 tusen kronor lägre än resultatet 
2019. Den största skillnaden mellan åren är lägre 
kostnader 2019 då delar av en avsättning för över-
svämningsskador bokades tillbaka. Bruknings-
avgifterna har ökat 2020 vilket beror på att taxan 
höjdes med i genomsnitt 2 procent 200101. Även 
avskrivningskostnaderna har ökat 2020. Till NSVA 
har under tiden 2020-01-01 - 2020-12-31 betalats 
cirka 20 692 tusen kronor avseende direkta och 
indirekta kostnader inom driftverksamheten jämfört 
med cirka 20 735 tusen kronor år 2019. Kostnaderna 
för NSVA 2020 är 1,7 miljoner kronor lägre än bud-
geterat. 0,4 miljoner kronor för avloppsrening kan 
främst hänföras till lägre kemikaliekostnader, bland 
annat då en del av etanolen blivit billigare än budge-
terat. Rörnätsarbetet har kostat 0,6 miljoner kronor 
mindre än budgeterat bland annat beroende på lägre 
kostnad för läckor och tillsyn. Avdelning lednings-
nät och projekt har 0,7 miljoner kronor lägre kostna-
der än budgeterat.
 
Totala investeringar i VA-anläggningar under året 
uppgår till cirka 52 959 tusen kronor att jämföra 
med total investeringsbudget som uppgick till cir-
ka 58 341 tusen kronor. Den största avvikelsen avser 
kostnader för nytt vattenverk, vilket är 6,7 miljoner 
kronor under årsbudget. Årsbudget har inte kun-
nat upparbetas på grund av uteblivna tillstånd från 
fastighetsägare för provborrningarna. Med utebliv-
na provresultat är förutsättningarna för oklara och 
därmed har ingen upphandling av totalentreprenör 
kunnat starta. 

Av de externa intäkterna kommer cirka 33 procent 
från företag och cirka 67 procent från privatperso-
ner. Anläggningsavgifterna periodiseras över 50 år 

för att matcha avskrivningar på ledningsnätet. 
Totalt innehar VA-verksamheten 2020-12-31 ett ack-
umulerat överskott på 7 402 tusen kronor. 

Miljö
Under året har totalt 57 stycken vattenprov avse-
ende bakterieanalyser och 56 stycken vattenprov 
avseende kemiska analyser tagits på dricksvattnet 
i vattenverk, reservoarer och rörnät. Av dessa har 
inget visat på otjänligt vatten.
 
Kommunens reningsverk har följt de gällande villko-
ren för rening men där det ena reningsverket haft 
vissa bekymmer under året.

Framtid
De stora utmaningarna inför framtiden är den 
framtida vattenförsörjningsfrågan, eventuellt nytt 
reningsverk samt fortsatt utbyggnad av kommunalt 
avlopp på landsbygden. Enligt lag (2006:412) om all-
männa vattentjänster ska kommunen ordna vatten-
försörjning eller avlopp om det finns ett behov med 
hänsyn till människors hälsa eller miljön. Åstorps 
kommun har därför antagit en strategi för vatten 
och avlopp på landsbygden.

Den 1 januari 2021 justeras brukningsavgifterna för 
dricksvatten 0 procent, spillvatten med 2 procent 
och dagvatten med +9,3 procent vilket innebär en 
snitthöjning av VA-taxan med 2 procent. 

Händelser under året
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Verksamhetsberättelse
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Verksamhetsberättelse 
Den sista delen av årsredovisningen utgörs av verksamhetsberättelsen 
där kommunens verksamhet beskrivs utifrån respektive nämnds 
politiska beslut. Nämndernas och de kommunala bolagens uppdrag 
beskrivs, tillsammans med måluppfyllelse. Om du vill få en mer 
utförlig beskrivning kan du läsa respektive nämnds och bolags 
redovisning. 

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 förtroen-

devalda
• 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.

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ. 
De förtroendevalda tillsätts via allmänna val. 

Driftsredovisning

Kommentar: Kostnader i enlighet med budget.

Verksamheter (mkr) Utfall 2020
Budget 

2020 Avvikelse
Intäkter 0,0 0,0 0,0
Kostnader -1,0 -1,2 0,2
Varav personalkostna-
der -0,6 -0,8 0,2
Summa nettokostna-
der -1,0 -1,2 0,2

V
erksam

hetsberättelse
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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.

Valnämnden 
Valnämnden ansvarar för uppgifter som enligt vallagen och annan tillämplig lagstiftning 
ska fullgöras av valnämnd. 

Revisionen ska årligen granska delårsbokslutet och 
årsbokslutet. Därutöver genomförs ett antal förvalt-
ningsgranskningar av nämnderna. Dessutom 
granskas via lekmannarevisorn kommunens bolag. 

I externa bolag, där kommunen är delägare, medver-
kar 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.

Driftsredovisning

Kommunrevisionen 
Kommunfullmäktige fastställer revisionens reglemente. Revisionen fastställer vilka 
granskningar som ska genomföras inklusive lekmannagranskningarna av kommunens 
bolag. 

Driftsredovisning

Verksamheter (mkr) Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse
Intäkter 0,0 0,0 0,0
Kostnader 0,0 -0,1 0,1
Varav personalkostnader 0,0 -0,1 0,1
Summa nettokostnader 0,0 -0,1 0,2

Verksamheter (mkr) Utfall 2020
Budget 

2020 Avvikelse
Intäkter 0,0 0,0 0,0
Kostnader -0,9 -0,9 0,0
Varav personalkostnader -0,2 -0,2 0,0
Summa nettokostnader -0,9 -0,9 0,0

V
erksam

hetsberättelse



Kommunstyrelsen 
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 bland annat 
HR och ekonomi. Vidare ansvarar styrelsen för tek-
niska frågor så som att se till att en tillfredställan-
de markberedskap upprätthålls, en väl fungerande 
VA-verksamhet, energiplanering och trafikförsörjning.

Styrelsen ansvarar även för att utveckla och samord-
na kommunkoncernens IT och telefoni, främja syssel-
sättning, näringsliv, turism, folkhälsa, information och 
kommunikation samt måltidsverksamhet och migra-
tionsfrågor. 

Kommunstyrelsen är ansvarig för att samtliga nämn-
der och förvaltningar har effektiva metoder för styr-
ning av verksamhet och projekt, att verksamheten 
uppnår beslutade kvalitetsmål och att den löpande 
verksamheten sköts rationellt och ekonomiskt.

Ökad sysselsättningsgrad 

Måluppfyllelse: Målet bedöms som ej uppfyllt.

Kommunen arbetar aktivt med näringslivsutveckling 
och arbetsmarknadsinsatser för att öka möjligheter-
na att komma i sysselsättning. Sådana aktiviteter är 
exempelvis att feriearbete för ungdomar har erbjudits 
fullt ut, så att 108 ungdomar deltog i feriejobb under 
året. Därtill har den nya arbetsprocessen Öka Takten 
implementerats. Processen innebär att personer som 
är inskrivna på ekonomiskt bistånd och samtidigt 
står till arbetsmarknadens förfogande erbjuds stöd till 
arbete via arbetsmarknadsenheten, i samarbete med 
vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen. Nära 92 
procent av deltagarna i insatsen har gått vidare till 
arbete eller studier.

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar också med 
kompetensförsörjning utifrån arbetsgivares behov. Vi 
investerar i de ungas framtid genom samverkan mel-
lan skola och arbetsliv, med hjälp av PRAO-samord-
nare. Därtill ordnas entreprenörscaféer på grundskola 
och vuxenutbildning, samt projektet med sommarlov-
sentreprenörer i konceptet UngDrive.

Södra industriområdets utbyggnad har pågått och 
kommer möjliggöra för fler entreprenörer med per-
sonalintensiva verksamheter att etablera sig. Detta 
underlättar för näringslivet att växa och skapa fler 
jobb. Utöver detta arbetar kommunen med att möjlig-
göra för fler lokala entreprenörer att lämna anbud i 
kommunala upphandlingar. 

Nämndsmål Indikator Utfall

Vi ska öka  
möjligheten för  
kommunens invånare 
att förvärvsarbeta.

Andel anvisade ungdomar till kommunala arbetsmark-
nadsinsatser som erbjuds arbetsmarknadskunskap med 
inkluderande praktik

 
Målvärde 2020 
100%
Antal nystartade bolag per år

Målvärde 2020 
90 85 

Fokusområden 
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Pandemin har förhindrat  
denna verksamhet och  
därför är indikatorn inte  
mätbar 2020. 

108 ungdomar 
feriejobbade under år 2020
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Ett förslag på nya miljö- och klimatmål för kommu-
nen har tagits fram. Till förslaget har även åtgärds-
förslag och rekommendationer tagits fram i dialog 
med samtliga förvaltningar och bolag. Hållbarhets-
fokus har därtill lyfts i arbetet med kommunens nya 
vision och inriktningsmål.

Vidare har det genomförts kommunikationsinsatser 
för att gynna fossilfria tjänsteresor och digitala mö-
ten, med goda resultat. Coronapandemin har också 
lett till generellt färre tjänsteresor. För att detta ska 
kunna fortsätta även efter pandemins slut, behövs 
satsningar på bättre möjligheter för digitala möten 
i kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen arbe-
tar också med att skapa digitala lösningar i form av 
e-tjänster, e-fakturor och elektroniska beställningar 
vid inköp, för att minska miljöpåverkan och effekti-
visera arbetssätten.

Utöver detta har en utredning om kommunens 
fordon genomförts och överlämnats för politiskt 
beslut. Andra aktiviteter för att minska kommunens 
miljöpåverkan är exempelvis arbetet med återbruk 
tillsammans med NSR och kostenhetens arbete för 
att tydliggöra behovet av matsvinnsmätningar och 
sammanställa mätningarna åt verksamheterna.

Som en del i klimatanpassningsarbetet för att före-
bygga översvämningar vid extremväder, har arbetet 
påbörjats med att anlägga våtmarker i Hyllinge.

Nämndsmål Indikator Utfall

Vi ska minska 
kommunens 
miljöpåver-
kan.

Antal tjänstecyklar för 
färd per cykel i tjänsten. 

Målvärde 2020 
4 4 
Kostnaden för inköpt 
papper samt kopiering. 

Målvärde 2020 
300 tkr

 535 tkr 

Andel inköpta livsmedel 
som är närproducerade i 
Skåne. 

Målvärde 2020 
20%

10,4% 

Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet 
under hela året, andel (%) 

Målvärde 2020 
30%

11% 
(avser 
2019)

Hållbart samhälle

Måluppfyllelse: Målet bedöms som ej uppfyllt.
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För att förebygga och motverka trygghetsproblemen 
initierades det kommunövergripande samverkans-
projektet Tryggare Åstorp under 2019. Projektet har 
pågått även under 2020, dock har Coronapandemin 
försvårat det strategiska trygghetsarbetet.

Under 2020 har tryggheten för invånarna handlat 
mycket om hur kommunen på bästa sätt kan han-
tera coronapandemin. Bland annat har kriskom-
munikationsplanen aktiverats och tillämpat, därtill 
har krisledningsgruppen haft kontinuerliga möten 
för att begränsa pandemins effekter så långt det är 
möjligt.

Kommunen har en löpande tillsyn för att åtgärda 
felanmälda problem i den offentliga miljön, vilket 
bidrar till att öka boendemiljöns attraktivitet och in-
vånarnas känsla av trygghet. Därtill fortgår arbetet 
med att öka tillgängligheten i den offentliga miljön. 
Tillgängliga naturområden och grönstråk påver-
kar möjligheterna till en hälsosam livsstil. Under 
hösten 2020 har ombyggnaden av stationsområdet 
påbörjats, vilket syftar till att öka både tryggheten 

och attraktiviteten i Åstorps centrum. En ny trafik-
plan och cykelplan är också under framtagande.

Arbete har även pågått med projekt Destination 
Söderåsen för att skapa en mer trygg, hälsofräm-
jande och attraktiv plats att bo och verka på, men 
även att besöka. En befolkningsprognos och lokal-
försörjningsplan har tagits fram för att kommunen 
ska kunna planera inför framtida behov och kunna 
erbjuda en högkvalitativ utbildning och service.

Kommunen har problem med segregation och 
sämre levnads- och boendeförhållanden inom vissa 
grupper. Detta framgår av flera utredningar och av 
att kommunen är utvald av Delmos (Delegationen 
mot segregation) som en av 32 kommuner med 
större segregationsutmaningar. För att förbättra 
framtiden för framför allt barn och unga så behöver 
kommunen bryta segregationen inom boende, skola 
och arbetsmarknad. Här har kommunen en fortsatt 
utmaning och behöver göra mer för att nå upp till 
målet om en förbättrad framtid.
 

Nämndsmål Indikator Utfall

Vi ska erbjuda en 
trygg och attraktiv 
boendemiljö.

Trygghetsmätning polisen

Målvärde 2020 
2 (problemindex) 2,5 
Andel felanmälningar via e-tjänst/infracontrol som åtgärdas inom 30 
dagar. 
 
Målvärde 2020 
95% 98% 
Andel färdigställda kommunala tomter av detaljplanelagda tomter.

 
Målvärde 2020 
20% 80% 

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

Andel matgäster som är nöjda med kvaliteten på de måltider som ser-
veras. 
 
Målvärde 2020 
100%

Ingen undersökning har  
gjorts 2020 på grund av  

coronapandemin. 

Utfall 2019: 95,5% 
Andel tillgängliga grönområden och grönstråk.

 
Målvärde 2020 
75% 75% 
Ohälsotal, dagar

Målvärde 2020 
26 (dagar per person, 16-64 år) 30 

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre

Måluppfyllelse: Målet bedöms som delvis uppfyllt.
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Attraktiv arbetsgivare

Måluppfyllelse: Målet bedöms delvis uppfyllt.

Kommunens styr- och ledningsmodell har reviderats i 
riktning mot en tydligare och mer pedagogisk modell, 
med utgångspunkt i tillitsbaserad styrning och led-
ning samt med mer fokus på samverkan och analys 
utifrån ett kommungemensamt perspektiv.

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar kontinuerligt 
med att skapa förutsättningar för en attraktiv arbets-
plats. Både arbetsmiljö, kompetensutveckling, kom-
munikation, digitalisering och välfungerande system 
är viktiga komponenter för att bli en attraktiv arbets-
plats. Inom samtliga dessa områden har kommunen 
tagit steg framåt under 2020.  Exempelvis har certi-
fieringsutbildningar och ekonomiforum hållits med 
inriktning på inköp, kontering och direktupphandling. 
Därtill har utbildningar och stöd erbjudits i lednings-
systemet Stratsys.

Inom HR-området har kommunen tagit fram en plan 
för aktiva åtgärder mot diskriminering, därtill har 
chefsutbildningar utformats för att förbättra ledarska-

pet. Samverkansavtalet håller på att förhandlas om, 
utifrån ambitionen att öka påverkansmöjligheterna 
och delaktigheten i det egna arbetet. Arbetet med att 
upprätta kompetens- och personalförsörjningsplaner 
har påbörjats. Det hälsofrämjande arbetet har fortgått 
under året. Coronapandemin har inneburit att en hel 
del utbildningar och möten har fått ställas in eller 
göras digitalt, vilket har försvårat arbetssituationen.

Dock har sjukfrånvaron ökat under året, sannolikt 
delvis på grund av pandemin och tillämpad försik-
tighetsprincip vid förekomst av symptom. Från en 
relativt låg nivå på 5,1 procent 2019 ökade sjukfrån-
varon till 5,7 procent under 2020, för samtliga förvalt-
ningar. Denna nivå är ändå lägre än den tidigare nivån 
kring 6,5 procent som sjukfrånvaron låg på under åren 
2016-2018. Med tanke på de rådande förutsättningarna 
med en pågående pandemi, bedöms 5,7 procents sjuk-
frånvaro som ett relativt gott utfall trots att det ligger 
under målnivån på 4 procent.

Nämndsmål Indikator Utfall
Kränkande särbehandling (utredda och konstaterade fall)

Målvärde 2020 
0 fall 0 fall  
Sjukfrånvaro (samtliga förvaltningar)

Målvärde 2020 
4% 5,7%  
Antal erbjudna sommarferiepraktikantplatser

Målvärde 2020 
75 108 
Andel inkomna ärenden till IT-helpdesk som är avslutade inom 24 h

Målvärde 2020 
80%

V
erksam

hetsberättelse

Vi ska erbjuda en attraktiv arbets-
plats för medarbetare att söka sig 
till och stanna på.



Under 2020 lanserades kommunens nya hemsida 
med fokus på service och tillgänglighet till invånare, 
företag, föreningar och besökare. Hemsidan lever upp 
till kraven på tillgänglighet för offentliga webbplatser. 
Bland annat finns en ny funktion på startsidan som 
visar eventuella störningar i den offentliga miljön. 
Utöver detta sker ett löpande arbete med att lägga upp 
relevant och aktuell information på hemsidan, in-
tranätet och sociala medier.

Ett kompetensutvecklingsarbete har också påbörjats 
för att kommunen ska bli en språkutvecklande ar-
betsplats med ett inkluderande språkbruk. Därtill har 
klarspråksutbildningar genomförts för att förenkla 
kommunikationen med invånare och andra intres-
senter.

Användandet av kommunens e-tjänster har tagit fart 
och nya e-tjänster utvecklas kontinuerligt. Därtill har 
ett samarbete upprättats mellan 5K-kommunerna 
med en gemensam e-tjänstutvecklare. 

Under 2020 har framför allt e-tjänsten Skolstart ut-
vecklats. Vidare pågår en upphandling av ett system 
för automatiserad bygglovsprocess, vilket väntas för-
enkla för de som söker bygglov. Via e-tjänsten Infra-
control har invånarna möjlighet att på ett enkelt sätt 
göra felanmälningar till tekniska kontoret att åtgärda 
i den offentliga miljön. Det har också genomförts ett 
gemensamt arbete inom kommunen för att säkerstäl-
la en god service och myndighetsutövning gentemot 
företagen.

Service och bemötande

Måluppfyllelse: Målet bedöms som nära att bli uppfyllt.
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Driftsredovisning

Verksamheter (mkr) Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse
Intäkter 72,2 57,6 14,6
Kostnader -145,6 -131,6 -14,0
Varav personalkostnader -69,9 -63,5 -6,4
Summa nettokostnader -73,4 -74,0 -0,6

Kommentar: Intäkterna är högre än budgeterat bland 
annat beroende på högre exploateringsintäkter, 
men även högre statsbidrag. Kostnaden för personal 
är högre än budgeterat vilket bland annat beror på 
arbetsmarknadsavdelningen där fler personer varit i 
åtgärder vilket inneburit 4,9 miljoner kronor i högre 
kostnader än budgeterat. Även städenheten har högre 
personalkostnader än budgeterat, totalt 0,9 miljoner 

kronor. En stor del av dessa kostnader avser extra be-
manning i samband med pandemin och statlig ersätt-
ning har erhållits för större delen av dessa kostnader. 
de ökade kostnaderna är inköp av förbrukningsmate-
rial i samband med pandemin för 0,7 miljoner kronor 
mer än budgeterat. Största delen av dessa kostnader 
täcks av bidrag från staten.

Investeringsprojekt (mkr) Utfall 2020 Budget 2020 Budgetavvikelse

Kommunstyrelsen -87,3 -119,1 31,8
Summa nettokostnader -87,3 --119,1 31,8

Investeringsredovisning

Kommentar: Investeringsutfallet för 2020 är 31,8 miljoner kronor lägre 
än budget. Flera investeringsprojekt har mindre avvikelser, men bland 
de som har större positiva avvikelser kan nämnas; nyinvestering i 
vattenverk samt IT- investeringar. 

Nämndsmål Indikator Utfall

Kommunens invånare och andra intressenter ska 
ha en god tillgång till information om kommunen 
och vårt arbete.

Undersökningen  
”Information till alla” som tidigare SKL gjor-
de finns inte längre, därav kan inte indikatorn 
som byggde denna undersökning användas. 

Kommunens invånare och andra intressenter ska 
ha god tillgång till kommunens tjänster.

Användningsnivå för införda e-tjänster

 Ej mätbar på ett 
tillförlitligt sätt. 
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Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden beslutar i frågor som rör byggande, användning av 
mark, samhällsplanering och miljö- och hälsofrågor i Åstorps kommun. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen är kommunens 
minsta förvaltning med för närvarande, år 2020, 
14 medarbetare. 

Även om samhällsbyggnadsförvaltningen är kommu-
nens minsta, spänner den över ett brett och omfattan-
de arbetsområde. Allt ifrån kommunens vision och 
strategiska utvecklingsprojekt till tekniska arbetsupp-
gifter på mer operativ nivå, som ventilationskontroller 
och provtagning i våra vattendrag.

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, förvalt-
ningslagen och andra övergripande lagar ska bygg- 
och miljönämnden inom ramen för uppdraget fullgöra 
kommunens uppgifter inom en rad lagstiftningsom-
råden, men framförallt miljöbalken (1998:808), livs-
medelslagen (2006:804) och plan- och bygglagen, PBL 
(2010: 900).

Foto: Mickael Tannus 
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Hållbarhet

Måluppfyllelse: Målet anses som delvis uppfyllt. 

Nämndsmål Indikator Utfall
Vi ska verka för ett inklu-
derande samhällsbygge 
genom dialog och krav i 
både planering och bygg-
process samt utpekande av 
strategiska markinnehav 
och på så sätt skapa förut-
sättningar för en varierad 
bebyggelsestruktur med 
blandade bostadsformer.

Trångboddhet i flerbostadshus, andel (%)

Målvärde 2020 
17,6%

I pågående detaljplanering ges goda förutsättningar för en varie-
rad bebyggelsestruktur och olika bostadsformer.

Arbete pågår 
Vi ska verka för ett hållbart 
samhällsbygge där vi in-
tegrerar klimatanpassning 
och prioriterar en hälso-
sam livsstil med levande 
centrum, tätortsnära na-
turområden och fossilfria 
transporter.

Cykelväg i kommunen, totalt (meter per invånare)

Målvärde 2020 
3,3 3,4 
Placering i ranking av kommunernas arbete med klimatanpass-
ning (IVL, Svenska miljöinstitutet)

Målvärde 2020 
50% 88% 

Vi ska genom en levan-
de översiktsplan och 
samverkan med andra 
förvaltningar, garantera 
en sammanhållen samhälls-
byggnadsprocess från plan 
till åtgärd.

Samtliga förvaltningars deltagande i ÖP-processen genom med-
verkan på ÖP-träffar och framtagande av underlag

Uppfyllt 
Processbeskrivning för samverkan och ansvarsfördelning mellan 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tekniska kontoret, framta-
gen och implementerad under 2020.

Pågår 

Vi ska minska kommunens 
miljö- och klimatpåverkan 
och utsläppen till våra vat-
tendrag, samt främja eko-
systemtjänster, biologisk 
mångfald och värdefulla 
naturområden.

Placeringen i Aktuell Hållbarhets miljörankning av Sveriges 
kommuner

Målvärde 2020 
100 rankingplats 204 rankingplats 
Skyddad natur totalt, andel (%)

Målvärde 2020 
5,8% 1% 
Vattendrag med god ekologisk status, andel (%)

Målvärde 2020 
20% 14% 
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv.

Målvärde 2020 
4ton CO2-ekv/inv

Ett hållbart samhälle ska vara hållbart utifrån både 
sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Med 
andra ord behöver samtliga förvaltningar i kom-
munen samverka effektivt för att nå goda resultat. 
Arbetet för hållbarhet kan på ett och annat sätt om-
fatta i stort sett all kommunal verksamhet och måste 
genomsyra arbetet från strategisk nivå, hela vägen 
fram till genomförande.

Målet anses Delvis uppfyllt då ett arbete för hållbar-
het är ständigt pågående processer. Processerna är 
oftast långa och långsamma och ger ofta inte alltid 
något större utslag i mätningar mellan åren.

Fokusområden 
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V
erksam

hetsberättelse
Ökad sysselsättningsgrad 

Måluppfyllelse: Målet anses som nära att bli uppfyllt.

Åstorps kommun har ett välutvecklat tillsynsarbete 
på samhällsbyggnadsförvaltningens miljökontor. 
Senaste tiden har det, utöver den ordinarie till-
synsverksamheten, pågått ett relativt intensivt arbe-
te kring boendesituationen för socialt utsatta grup-
per. Arbetet har bedrivits tillsammans med bland 
annat byggkontoret och socialförvaltningen, men

också tillsammans med statliga myndigheter. 
Arbetet har fallit väl ut och Åstorps kommun avser 
fortsätta detta arbete också framöver.

Gällande företagarnas bedömning av förvaltning- 
ens arbete med miljö- och hälsoskydd liksom livs-
medelskontroller har nått bra resultat och nämnds-
målen här är uppfyllda.

Nämndsmål Indikator Utfall

Vår fysiska planering ska 
förbättra förutsättningarna 
för företagande och pro-
ritera kollektivtrafiknära 
boenden som underlättar 
pendling.

Befolkning i kol-
lektivtrafiknära 
läge, andel (%). 

Målvärde 2020 
75% 

Måluppfyllelse: Målet anses som delvis uppfyllt. 
Samtliga medarbetare på samhällsbyggnadsförvalt-
ningen har den sysselsättningsgrad de önskar. 

När det gäller andel befolkning i kollektivtrafiknära 
lägen är förändringsprocesserna relativt långsam-
ma, men framförallt begränsade i omfattning i en 
liten kommun. Detta gör att förändringarna kan 
vara för små eller obefintliga en del år. 

Dessutom finns heller inga siffror för senaste åren 
att jämföra med.

Nämndsmål Indikator Utfall

Vi ska ha hög kvalitet på 
miljö-, hälsoskydds- och 
livsmedelstillsyn samt 
främja samverkan i sam-
band med tillsyn för att 
minska otryggheten i kom-
munen och förbättra bo-
endesituationen för socialt 
utsatta grupper.

Företagarnas bedömning av servicen inom myndighetsområdet Miljö- 
och hälsoskydd (enligt undersökningen Insikt, NKI)

78 
Företagarnas bedömning av servicen inom myndighetsområdet Livs-
medelskontroll (enligt undersökningen Insikt, NKI)

Målvärde 2020 
81

84 
Antal samverkansinspektioner som syftar till att förbättra tryggheten i 
kommunen och boendesituationen för socialt utsatta grupper.

Målvärde 2020 
10 3 
Rutiner för samverkan mellan miljökontoret och andra förvaltningar i 
bostadsfrågor, med fokus på att förbättra boendesituationen för socialt 
utsatta grupper.  Uppfyllt

Attraktiv arbetsgivare  

Måluppfyllelse: Målet anses uppfyllt.

På samhällsbyggnadsförvaltningen råder hög trivsel 
och frisknärvaron är hög. Under 2020 har frisknärva-
ron på förvaltningen varit över 99 procent. Nämnds-
målet om en frisknärvaro om 95 procent är därmed 
uppfyllt.

Nämndsmål Indikator Utfall

Vi ska erbjuda en attraktiv 
och utvecklande arbets-
plats.

Förvaltningens 
frisknärvaro

Målvärde 2020 
95% 99% 

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre 



Service och bemötande 

Måluppfyllelse: Målet anses som nära att bli uppfyllt.

Driftsredovisning

Kommentar: Nämnden har i stort följt budget.

Verksamheter (mkr) Utfall 2020
Budget 

2020 Avvikelse
Intäkter 4,4 3,8 -0,6
Kostnader -10,6 -10,2 -0,4
Varav personalkostna-
der -8,8 -8,4 -0,4

Investeringsredovisning
Investeringsprojekt 
(mkr) Utfall 2020

Budget 
2020 Avvikelse

Bygg- och miljönämnden 0 -0,1 0,1
Summa nettokostnader 0 -0,1 0,1

Kommentar: Inköp av IT-utrustning har endast skett för belopp 
under investeringsgränsen.
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Myndighetsutövningen på samhällsbyggnadsför-
valtningen håller en god kvalitet och få ofta högt 
betyg i de mätningar som regelbundet genomförs. 
Flertalet gånger bland högst rankade i landet. Här 

bör noteras att samtliga värden är bra, fast målet inte 
är helt uppnått.

Nämndsmål Indikator Utfall

Våra tjänster och kommu-
nikation gentemot kom-
muninvånare och andra 
aktörer ska präglas av ett 
gott bemötande och god 
tillgänglighet, kvalitet och 
rättsäkerhet. 

Andelen som graderat ”upplevt gott bemötande” vid kontakt med bygg-
kontoret (JSM Telefront).

Målvärde 2020 
68% 100% 
Andelen som graderat ”upplevt gott bemötande” vid kontakt med miljö-
kontoret (JSM Telefront).

Målvärde 2020 
76%

84% 
Företagarnas bedömning av Rättssäkerhet inom myndighetsutövning 
(enligt undersökningen Insikt, NKI).

Målvärde 2020 
79 78 
Företagarnas bedömning av Kompetens inom myndighetsutövning (en-
ligt undersökningen Insikt, NKI).

Målvärde 2020 
81 76 

Vi ska erbjuda lättillgäng-
lig och relevant informa-
tion om våra verksamhe-
ter.

Företagarnas bedömning av serviceområdet Information inom myndig-
hetsutövning (enligt undersökningen Insikt, NKI)

Målvärde 2020 
77NKI 73NKI 
Företagarnas bedömning av serviceområdet Effektivitet inom myndig-
hetsutövning (enligt undersökningen Insikt, NKI).

Målvärde 2020 
78 74 

Hållbart samhälle

Måluppfyllelse: I den samlade bedömningen anses 
målet vara uppfyllt.

Bildningsnämndens verksamheter arbetar systema-
tiskt och strukturerat med hållbarhetsfrågor utifrån 
olika perspektiv såsom miljö, hållbart arbetsliv,  
psykiskt och fysiskt välmående med mera.
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Bildningsnämnden 

På övergripande nivå inom bildningsnämndens verksamhetsområden styrs 
verksamheten av de statliga styrdokumenten; läroplan för grundskola, förskola, 
fritidshem, särskola och kommunal vuxenutbildning samt skollagen. Till detta 
adderas de kommunala mål och riktlinjer som kommunen har tagit fram för 
verksamheten. 

Hållbart samhälle

Måluppfyllelse: I den samlade bedömningen anses 
målet vara uppfyllt.

Bildningsnämndens verksamheter arbetar systema-
tiskt och strukturerat med hållbarhetsfrågor utifrån 
olika perspektiv såsom miljö, hållbart arbetsliv,  
psykiskt och fysiskt välmående med mera.

Fokusområden 
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Nämndsmål Indikator Utfall 2019

Ett hållbart förhållningssätt präglar 
alla verksamheter.

Minst två miljöcertifieringar per enhet 
under 2019-2022. 
Målvärde 2020 
1 antal miljöcertifieringar per enhet

1,5 antal miljöcertifieringar per 
enhet 

Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i 
skolan, andel (%) 
Målvärde 2020 
81% 80% 
Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i 
skolan, andel (%) 
Målvärde 2020 
88% 90% 
Elever i årskurs 5 som har studiero på lek-
tionerna, andel (%) 
Målvärde 2020 
69% 59% 
Elever i årskurs 9 som har studiero på lek-
tionerna, andel (%) 
Målvärde 2020 
62% 57%  

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre 

Måluppfyllelse: I den samlade bedömningen anses 
målet vara nära att bli uppfyllt. 

Bildningsnämndens verksamheter arbetar kontinuer-
ligt och systematiskt med att förbättra barn och ungas 
förutsättningar att ha inflytande över sin vardag, att 
vara delaktiga i sitt lärande och att bli självständiga 
individer med hög tilltro till sin förmåga. Alla barn och 
elever skall ges möjlighet att nå sin fulla potential och 
goda kunskapsresultat genom individuella anpass-
ningar i det dagliga arbetet. Lärandet i förskola och 

skola skall få barn och elever att bli medvetna om en 
hälsosam livsstil och hur vårt leverne påverkar miljö 
och klimat.

År 2020 har inga nationella prov genomförts på grund 
av covid-19-pandemin. I övrigt fortsätter arbetet med 
en uppfylld digitaliseringsplan.

Möjligheten att jämföra med andra kommuner när det 
gäller elevernas kunskapsresultat är borttagen under 
2020 till följd av ett beslut från Skolverket.
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V
erksam

hetsberättelse
Nämndsmål Indikator Utfall

Vi skapar förutsättningar för barn och unga att bli själv-
ständiga individer med hög tilltro till sin egen förmåga.

Elever i årskurs 9 som anger att de kan nå kun-
skapskraven i skolan om de försöker, andel (%)

Målvärde 2020 
91% 93% 
Elever i årskurs 5 som anger att de kan nå kun-
skapskraven i skolan om de försöker, andel (%)

Målvärde 2020 
92% 92% 

Barn och elever är delaktiga i sitt lärande och har inflytan-
de över sin vardag i förskola, skola och fritidshem.

Andel elever i förskolan som anser att de får 
vara med och påverka hur de ska arbeta. (för-
valtningens enkät/intervju)

Målvärde 2020 
85% positiva svar 69% 
Elever i årskurs 5 som anser att de på lektio-
nerna är med och påverkar på vilket sätt de ska 
arbeta med olika skoluppgifter, andel (%)

Målvärde 2020 
70% 61% 
Elever i årskurs 9 som anser att de på lektio-
nerna är med och påverkar på vilket sätt de ska 
arbeta med olika skoluppgifter, andel (%)

Målvärde 2020 
51% 52% 

Alla verksamheter har inkluderande lärmiljöer med hög 
tillgänglighet i utbildningen för alla barn och elever.

Andel elever vars skolfrånvaro överstiger 5 %

Målvärde 2020 
0% 72% 
Elever i årskurs 5 som anser att lärarna hjälper 
dem i skolarbetet när de behöver det, andel (%)

Målvärde 2020 
94% 94% 
Elever i årskurs 9 som anser att lärarna hjälper 
dem i skolarbetet när de behöver det, andel (%)

Målvärde 2020 
84% 89% 
Elever i årskurs 5 som anser att lärarna förklarar 
vad de ska göra i skolarbetet så att de förstår, 
andel (%)

Målvärde 2020 
93% 90% 
Elever i årskurs 9 som anser att lärarna förklarar 
vad de ska göra i skolarbetet så att de förstår, 
andel (%)

Målvärde 2020 
78% 86% 

En hälsosam livsstil präglar alla verksamheter.

Andel elever som anser att de känner att de 
hinner med sitt arbete under skoldagen. (förvalt-
ningens enkät)

Målvärde 2020 
100% 77,5% 
Andel elever i förskola och grundskola som an-
ser att de får ta del av en rörelsebaserad aktivitet 
varje dag. (förvaltningens enkät)

Målvärde 2020 
80% 100% 
Andel barn i förskolan som har utomhusaktivite-
ter varje dag. (förvaltningens enkät)

Målvärde 2020 
100% 86% 
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Nämndsmål Indikator Utfall

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

Andel gröna/godkända mätningar i LIKA ”Ledarskap” ökar 
för varje år för att 2022 vara 100%

Målvärde 2020 
100% 90% 
Andel gröna/godkända mätningar i LIKA ”Infrastruktur” 
ökar för varje år för att 2022 vara 100%

Målvärde 2020 
100% 82% 
Andel gröna/godkända mätningar i LIKA ”Kompetensut-
veckling” ökar för varje år för att 2022 vara 100%

Målvärde 2020 
100% 85% 
Andel gröna/godkända mätningar i LIKA ”Användning” 
ökar för varje år för att 2022 vara 100%

Målvärde 2020 
100% 84% 

Andel elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnes-
provet i matematik, kommunala skolor, ska ligga över 
riksgenomsnittet.

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla del-
prov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel 
(%)

Målvärde 2020 
62%

Andel elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnes-
provet i svenska och svenska som andraspråk, kommu-
nala skolor, ska ligga över riksgenomsnittet.

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

Målvärde 2020 
74%  

Andel elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, 
kommunala skolor, ska ligga över riksgenomsnittet.

Mått 4. Elever i åk 6 med lägst betyget E  i matematik, kom-
munala skolor, andel (%)

Målvärde 2020 
86% 89% 

Andel elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, 
kommunala skolor, ska ligga över riksgenomsnittet.

Elever i åk 6 med lägst betyget E  i svenska, kommunala 
skolor, andel (%)

Målvärde 2020 
92% 92% 

Andel elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska som 
andraspråk, kommunala skolor, ska ligga över riksge-
nomsnittet.

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

Målvärde 2020 
59% 52% 

Andel elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska, 
kommunala skolor, ska ligga över riksgenomsnittet.

Elever i åk 6 med lägst betyget E  i engelska, kommunala 
skolor, andel (%)

Målvärde 2020 
88% 90% 

Andel elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, ge-
nomsnitt (17 ämnen) ska ligga över riksgenomsnittet.

Elever i åk 9 meritvärde kommunala skolor (exkl. nyinvand-
rade och okänd bakgr.), genomsnitt (17 ämnen)

Målvärde 2020 
225 poäng

223 poäng 

Meritvärdet i årskurs 9 för pojkar ska öka.

Meritvärde för pojkar i årskurs 9 i kommunala skolor, ge-
nomsnitt (17 ämnen)

Målvärde 2020 
204 poäng

216 poäng 

Andel elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
kommunala skolor, ska ligga över riksgenomsnittet.

Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. nyin-
vandrade och okänd bakgr.), kommunala skolor, andel (%)

Målvärde 2020 
86% 91% 
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Nämndsmål Indikator Utfall

Andel av Åstorps elever i årskurs 9 som påbörjar sin 
gymnasieutbildning ska öka.

Elever som avslutat årskurs 9 på våren och som ej återfanns i 
gymnasieskolan på hösten, hemkommun, andel (%)

Målvärde 2020 
1,4%  

Andel gymnasieelever med examen eller studiebevis 
inom tre år, hemkommunen, ska ligga över riksgenom-
snittet.

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, 
hemkommun, andel (%)

Målvärde 2020 
71% 54% 



Attraktiv arbetsgivare 

Måluppfyllelse: I den samlade bedömningen anses 
målet vara nära att bli uppfyllt.

I alla verksamhetsdelar arbetas det med konti-
nuerliga uppföljningar gällande det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Utöver detta har bildningsför-
valtningens verksamheter arbetat tillsammans med 
HR-avdelningen och fackliga organisationer i ett 
personalstrategiskt arbete med fokus på arbetsmiljö 
under 2020.  

I övrigt arbetar vi också med olika faktorer som 
anses vara strategiskt viktiga i arbetet med att vara 
en attraktiv arbetsgivare.

När vi kommer till sjukfrånvaron för 2020 är denna 
högre än föregående år på grund av av den pågåen-
de covid-19 pandemin.

Nämndsmål Indikator Utfall

Bildningsnämnden är en arbetsgivare som erbjuder goda 
villkor för medarbetarna. Detta genom bland annat god ar-
betsmiljö, god ledarkompetens, professionell och personlig 
utveckling, konkurrenskraftiga löner och ändamålsenliga 
lokaler.

Genomsnittlig frisknärvaro inom  
bildningsförvaltningen

 
Målvärde 2020 
95%
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Verksamhet (antal personer) Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse
Förskola 919 956 -37
Fritidshem 755 817 -62
Grundskola 2 312 2 264 48
Grundsärskola 38 38 0
Gymnasium 605 575 30
Introduktionsprogram (IM) 68 50 18
Vuxenutbildningen 565 400 165
Summa 5262 5 100 162

Volymredovisning

Kommentar: Siffrorna i tabellen innefattar alla barn och elever som är folkbokförda i Åstorps 
kommun och visar ett snitt över året.

Driftsredovisning

Verksamheter (mkr) Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse
Intäkter 98,6 83,8 14,8
Kostnader -562,2 -553,8 -8,4
Varav personalkostnader -346,8 -333,3 -13,5
Summa nettokostnader -463,6 -470,0 -6,4

Kommentar: Högre intäkter på grund av ej budgeterade statsbidrag samt 
statlig kompensation som väger upp det högre utfallet för personalkostnader. 

Investeringsprojekt (mkr) Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse
Central administration 0 -0,2 0,2
Kulturskolan -0,2 -0,3 0,1
Fritidsgårdar -0,1 -0,1 0,0
Öppen förskola 0 -0,1 0,1
Förskola -2,0 -2,6 0,6
Fritidshem 0 0 0
Grundskola -2,8 -8,0 5,2
Grundsärskola 0 -0,1 0,1
Gymnasial vuxenutbildning -0,1 -0,2 0,1
Summa nettokostnader -5,2 -11,6 6,4

Investeringsredovisning

Kommentar: Ej genomförda investeringar flyttas till 2021.
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Kultur- och fritidsnämnden 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, förvaltningslagen och andra över-
gripande lagar ska kultur- och fritidsnämnden inom ramen för uppdraget full-
göra kommunens uppgifter inom följande lagstiftningsområden: biblioteksla-
gen, (SFS 2013:801). Utöver detta ska kultur- och fritidsnämnden uppfylla de mål 
och ambitioner som finns inom Åstorps kommun. 

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter genomför 
kontinuerligt förbättrande och kompetenshöjande 
insatser på området. Medvetenheten inom perso-
nalgruppen på hållbarhetsområdet är god. Däremot 
är verksamheterna idag inte fullt ut hållbara. Arbete 
återstår att göra. Det finns ingen entydighet eller 
övergripande tydligt genomförd policy i kommunen 
angående avvägningar mellan fossilbränslen och eld-
rift för maskiner och fordon. Detta bidrar sannolikt till 

att övergången mot alternativ till fossila bränslen inte 
är det uppenbart första valet vid nyanskaffning. 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet innebär 
mycket samarrangemang och utbyte med externa ak-
törer vars policy vad gäller hållbarhet vi idag inte kan 
påverka. En möjlig väg vore att ställa högre krav på 
aktörens hållbarhetsarbete vid ingående av uppdrags-
överenskommelser.

Nämndsmål Indikator Utfall

Ett hållbart förhållningssätt 
präglar alla verksamheter

 Kvalitetskartan
    Delvis uppfyllt          

Hållbart samhälle

Måluppfyllelse: Målet bedöms vara delvis uppfyllt.

Fokusområden 
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Nämndsmål Indikator Utfall
Vi skapar förutsättningar för barn, unga och äldre till ökad fy-
sisk aktivitet och rörelse samt övriga fritidsaktiviteter

 

 Kvalitetskartan
      
     Delvis uppfyllt 

Invånare i Åstorps kommun har en digital kompetens som ger 
likvärdiga möjligheter att delta i ett digitalt samhällsliv.  Kvalitetskartan      Delvis uppfyllt 

Alla verksamheter har inkluderande förhållningssätt med hög 
tillgänglighet för alla barn, unga och äldre.  Kvalitetskartan                 Uppfyllt 

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre

Måluppfyllelse: Målet bedöms vara delvis uppfyllt. 

Kultur och fritid erbjuder ett brett utbud av aktiviteter 
med yttersta syfte att utveckla och främja ett sam-
hälle präglat av mångfald, demokratiska värderingar 
och fri åsiktsbildning vars medborgare bär demokra-
tiska värderingar och respekt för alla människors lika 
värde. 

Verksamheternas inriktning ska främja en utveckling 
av starka individer med mod och handlingsberedskap 
och goda förutsättningar att delta i det demokratiska 
samtalet. God folkhälsa såväl fysisk som psykisk skall 
vara en ständig ledstjärna då aktiviteter formuleras 
och genomförs. Aktiviteterna skall också erbjuda av-
koppling och glädje.

Kultur och fritids samtliga medarbetare arbetar i 
publik verksamhet och i ständig kontakt med de som 
använder anläggningar eller tjänster. En hög service-
grad och professionellt bemötande i såväl administra-
tion och drift är en självklar ambition.

Nämndsmål Indikator Utfall
Vi synliggör arrangemang 
och verksamhet inom kul-
tur- och fritidsnämnden till 
en bred allmänhet.

Kvalitetskartan Delvis upp-
fyllt 

Service och bemötande

Måluppfyllelse: Målet bedöms vara delvis uppfyllt.
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Verksamheter (mkr) Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse
Intäkter 4,8 5,3 -0,5
Kostnader -41,1 -38,8 -2,3
Varav personalkostnader -15,9 -15,2 -0,7
Summa nettokostnader -36,3 -33,5 -2,8

Driftsredovisning

Kommentar: Den negativa budgetavvikelsen beror på uteblivna intäkter 
i form av statsbidrag, anläggningshyror och avgifter. Ökade personal-
kostnader för kulturverksamhet, Friluftsbadet samt utökad städning till 
följd av covid-19-pandemin samt ökade lokalkostnader bidrar. Liksom 
höga kostnader för förbrukningsinventarier samt reparation och un-
derhåll av maskiner och inventarier i anläggningarna. Icke budgeterat 
extra stöd har också utbetalts till föreningar på grund av pandemin. 

Investeringsprojekt (mkr) Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse
Central administration 0 0 0
Bibliotek -0,4 -0,4 0
Allmän kulturverksamhet -0,3 -0,5 0,2
Allmän fritidsverksamhet -0,3 -1,5 1,2
Idrotts- och fritidsanläggningar -3,1 -4,2 1,1
Summa nettokostnader -4,1 -6,6 2,5

Investeringsredovisning

Kommentar: En del investeringar är helt eller delvis ej genomförda 
under 2020 och medel kommer att överflyttas till 2021.

Attraktiv arbetsgivare

Måluppfyllelse: Målet bedöms vara uppfyllt. 

Sjuktalen inom kultur- och fritid är låga. Satsningar på 
kompetensutveckling görs kontinuerligt och ett arbete 
pågår för att förbättra samarbete och kommunikation 
mellan verksamhetens olika områden. Gemensamma 
utvecklingsdagar för all personal i verksamheten ge-
nomförs årligen viket har lett till högre effektivitet och 
arbetsglädje, och framöver också till att personal inom 
städ och vaktmästeri på ett mer aktivt sätt kommer 
att arbeta med värdskap som en del av sitt uppdrag.

Nämndsmål Indikator Utfall

Kultur- och fritidsnämnden är en arbetsgivare som erbjuder goda villkor  
för medarbetarna genom bland annat god arbetsmiljö, god ledarkompetens,  
professionell och personlig utveckling, konkurrenskraftiga löner och  
ändamålsenliga lokaler.

 

 Kvalitets- 
 kartan

Uppfyllt 

1,89% 
hamnar sjuktalen på under 2019. 



Socialnämnden  
Socialförvaltningen tillhandahåller tjänster inom äldreomsorg, handikappom-
sorg, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg för att du som kom-
muninvånare ska få den hjälp och det stöd du är i behov av när behoven inte 
kan tillgodoses på annat sätt.
En av de grundläggande principerna för socialförvalt-
ningens arbete är att insatserna ska bygga på frivil-
lighet och att syfta till att stärka förmågan hos den 
enskilde. 

Arbetet ska präglas av hög rättssäkerhet vilket bland 
annat innebär att det ska vara tydligt vilka kommun-
invånarens rättigheter såväl som skyldigheter är. 
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Fokusområden 

Måluppfyllelse: Målet bedöms som nära att bli uppyllt.  

Att fortsätta arbetet med att bli en attraktiv arbetsgi-
vare är ett ständigt pågående arbete. Att lyckas med 
rekrytering av personal kommer att kräva en samver-
kan mellan alla kommunala förvaltningar och tillsam-
mans med näringslivet.

Arbetsgivaren erbjuder önskad sysselsättningsgrad 
och ett flexibelt schema. Delaktighet, samverkan och 
dialog finns genomgående i verksamheterna. Vid 
medarbetarsamtalet planerar chef och medarbetare 

för en individuell utvecklingsplan, vilket ger en konti-
nuerlig kompetensutveckling.

Attraktiv arbetsgivare

Nämndsmål Indikator Utfall

Socialnämnden ska 
erbjuda sina medarbe-
tare goda arbetsvillkor 
och utvecklingsmöj-
ligheter

Heltidsarbetande 
månadsavlönade, 
kommun, andel (%)

Målvärde 2020 
100%  100% 
Sjukfrånvaro kom-
munalt anställda 
totalt, (%) 

6% 
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Hållbart samhälle
 
Måluppfyllelse: Målet bedöms som delvis uppfyllt.

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar 
utveckling. Målen syftar till att utrota fattigdom och 
hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för 
alla människor, uppnå jämställdhet och egenmakt för 
alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt 
skydd för planeten och dess naturresurser. Åstorps 
kommun arbetar mot målen i Agenda 30.

Alla verksamheter arbetar för att uppnå ett hållbart 
samhälle. Utveckling av digitala tjänster har genom-
förts under året. Arbetsredskap har digitaliserats i 
olika verksamheter, utveckling av digitala tjänster och 
verktyg genomförs inom hela socialförvaltningen. 
Förebyggande arbete har genomfört med fokus på 
stimulans och mötes forum för att minska isolering. 
I alla kontakter med individer och deras familjer görs 
bedömningar utifrån en enskildes behov på kort och 
lång sikt utifrån en trygg tillvaro och en framtida håll-
bar livssituation.

Nämndsmål Indikator Utfall
Vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder på grund av sjukdom 
och ohälsa, andel (%)
Vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder på grund av sociala 
skäl, andel (%)
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel 
(%)

Vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd, 
andel (%)

Socialnämnden ska bejaka den 
digitala utvecklingen i samhället

SKL - eBlomlåda för Åstorp, socialförvaltningen 
 10% 

Socialnämnden ska styra och följa 
upp nämndens ekonomi

Ekonomisk följsamhet 
Uppfyllt 

Ökad sysselsättningsgrad

Måluppfyllelse: Målet bedöms som nära att bli uppyllt.  

Alla medarbetare inom socialförvaltningen erbjuds 
en heltidsanställning som grund, med rätt att önska 
sysselsättningsgrad.

Flera arbetsprocesser inom myndighetsenheten utgår 
från målsättningen att individen ska ha en egen 
försörjning och en sysselsättning som är anpassad till 
individens förmåga och behov, här bland finns insat-
ser som daglig verksamhet, extratjänster, hjälp till 
studier och praktik.

Enheten för försörjningsstöd har ett nära samarbete 
med enheten för arbete och tillväxt samt vuxenutbild-
ningen för att öka andelen kommuninvånare som har 
en egen försörjning genom arbete eller studier. 
Arbetsprocessen kallas Öka Takten.

För att uppnå socialnämndens övergripande mål att 
ge alla invånare, utifrån sina egna förutsättningar, 
möjlighet att försörja sig genom arbete är det nödvän-
digt med ett nära och gemensamt arbete tillsammans 
med enheten för arbete och tillväxt, vilket enheten har 
en struktur för att göra idag.

Nämndsmål Indikator Utfall

Socialnämnden ska 
verka för att alla 
kommuninvånare är 
självförsörjande och i 
sysselsättning.

Invånare 0-19 år i 
ekonomiskt utsatta 
hushåll, andel (%)  
Vuxna biståndsmot-
tagare med lång-
varigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) av 
befolkningen 
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Förbättra framtiden för barn, unga och äldre

Måluppfyllelse: Målet bedöms som delvis uppfyllt.
 
Samverkan inom och över gränser inom kommunal 
verksamhet ger större möjlighet att ge kommunin-
vånare det stöd som de är i behov av i sin vardag. En 
samverkan med externa samarbetspartners är påbör-
jad och kommer att utvecklas med stöd av program-
förklaringen, Ett tryggare Åstorp.

Nationella kvalitetsregister används i alla verksamhe-
ter vilket förbättrar kvalitetsarbetet för omsorgstagar-
na där socialförvaltningen verkställer insatser.

Verksamheterna arbetar kontinuerligt med tidiga 
insatser och det förbyggande arbetet ökar hela tiden. 
Tydliga processer utarbetas och uppdateras kontinu-
erligt för att förbättra och trygga framtiden för kom-
muninvånarna i alla åldrar.

Nämndsmål Indikator Utfall

Socialnämnden ska 
arbeta för lika rättig-
heter, skyldigheter och 
möjligheter för alla 
kommuninvånare

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, förtroende och 
trygghet, andel (%)

Målvärde 2020 
100% 88% 
Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO  - helhetssyn, andel (%)

Målvärde 2020 
100% 83% 
Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO vårdnadshavare  - helhetssyn, 
andel (%)

Målvärde 2020 
100% 100% 
Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren får bestämma om saker som är 
viktiga, andel (%)

Målvärde 2020 
100% 100% 
Brukarbedömning ekonomiskt bistånd IFO  - helhetssyn, andel (%)

Målvärde 2020 
100% 81% 
Brukarbedömning gruppbostad LSS  - Brukaren får bestämma om saker som är 
viktiga hemma, andel (%)

Målvärde 2020 
100% 87% 
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygg-
het, andel (%)

Målvärde 2020 
100% 88% 
Brukarbedömning individ. och familjeomsorg totalt -  helhetsyn, andel % 
 
Målvärde 2020 
100% 86% 
Brukarbedömning ekonomiskt bistånd IFO  - helhetssyn, andel (%)

Målvärde 2020 
100% 80% 
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Måluppfyllelse: Målet bedöms som delvis uppyllt.  
 
Att möta kommuninvånaren med hög service och ett 
gott bemötande är ett ständigt arbete inom social

nämndens alla verksamheter, dygnet runt, sju dagar i 
veckan.

Service och bemötande

Nämndsmål Indikator Utfall

Socialnämndens verksamheter 
ska präglas av respekt , värdig-
het och trygghet

Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren känner sig trygg 
med alla i personalen, andel (%)

Målvärde 2020 
100% 

79% 
Brukarbedömning gruppbostad LSS  - Brukaren känner sig 
trygg med alla i personalen, andel (%) 73% 
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet (mycket 
trygga), andel (%)

Målvärde 2020 
100% 41% 
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, an-
del (%)

Målvärde 2020 
100% 92% 
Brukarbedömning ekonomiskt bistånd IFO  - få kontakt, andel 
(%)

Målvärde 2020 
100% 64% 
Brukarbedömning missbruksvård IFO  - få kontakt, andel (%)

Målvärde 2020 
100% 100%



Verksamheter (mkr) Budget 2020 Utfall 2020 Budgetavvikelse
Intäkter 66,8 43,0 23,8
Kostnader -331,7 -316,7 -15,0
Varav personalkostnader -211,2 -210,1 -1,1
Summa nettokostnader -264,9 -273,7 8,8

Driftsredovisning

Investeringsprojekt (mkr) Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse
Nytt verksamhetssystem -0,8 -2,5 1,7
Inventarier verksamheten -0,3 -0,5 0,2
Inventarier förvaltning övergripande -0,7 -0,7 0
Vitvaror verksamheten 0 -0,1 0,1
Sängar och madrasser särskilt boende -0,3 -0,3 0
IT-utrustning verksamheten 0 -0,1 0,1
IT, maskinvara, programvara, förstärkning verk-
samheten 0 -0,1 0,1
Wifi inom äldre- och gruppboende 0 -0,1 0,1
Välfärdsteknologi och e-hälsa -0,2 -1,5 1,3
Ersättning vitvaror, slitage Hökens lägenheter 0 -0,3 0,3
Larm/tillbehör -0,1 -0,2 0,1
Summa nettokostnader -2,4 -6,4 4,0

Investeringsredovisning
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Kommentar: Under året har det skett ombyggnation och 
renovering i kommunhuset plan 1 där lokalerna anpas-
sats till arbetsplatser i öppen miljö. 

Arbetet med att införa nytt verksamhetssystem, Life 
Care, började under hösten och kommer att pågå fram till 

första halvåret 2022. Under året har verksamheten haft 
utgifter för upphandling, projektledning och en första 
delbetalning för införande av systemet.

Inom vård och omsorg sker det ett löpande utbyte av 
sängar, madrasser och övriga inventarier.

Kommentar: Socialnämnden redovisar ett överskott 
på 8,8 miljoner för 2020. Året har kraftigt påverkats 
av situationen med pandemin. Staten har på två olika 
sätt kompenserat kommunerna för merkostnader som 
uppstått under året. Socialförvaltningen har fått 3,1 
miljoner kronor för täckning av sjuklönekostnader och 

16,3 miljoner kronor i statsbidrag för merkostnader på 
grund av sjukdomen covid-19. Samtidigt har de redovi-
sade merkostnaderna uppgått till 19,9 miljoner kronor. 
Nettokostnaden exklusive verksamhetsförändringar har 
ökat med 1,6 procent mellan 2019 och 2020.

Verksamhet (antal personer) Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse
Institutionsplaceringar barn och unga inklusive ensamkommande, antal 
årsplaceringar* 6,2 3,0 3,2
Familjehem barn och unga inklusive ensamkommande, antal placerade 32 44 -12
Institutionsplaceringar vuxna missbrukare, antal årsplaceringar* 1,0 1,0 0
Psykiatri - antal brukare i snitt per månad 43 40 3
Psykiatri - antal kontaktpersoner i snitt per månad 19 20
Personlig assistans SFB, antal personer med insats 18 19 -1
Ekonomiskt bistånd, antal biståndstagare genomsnitt per månad 331 280 51
Hemvård, antal beviljade timmar/år 105 424 - 105 424
Hemvård, antal brukare med insats under året 342 -
Hemsjukvård, genomsnittligt antal inskrivna per månad (mars-dec) 235 235
Genomsnittligt antal belagda platser per månad särskilt boende 79 84

Summa 105 874,2 407,0 105 468,2

Volymredovisning

* årsplacering = x antal dygn/366 dygn för 2020 annars 365 dygn.

V
erksam

hetsberättelse



Räddningsnämnden 
Klippan och Åstorps kommuner har kommit överens om att från och med den 
1 september 2013 inrätta en gemensam nämnd enligt 3 kapitel 3 a § i kommu-
nallagen och i övrigt i enlighet med bestämmelserna i nämnda lag för sådan 
nämnd, kallad Klippans och Åstorps kommuners räddningsnämnd (nedan kall-
ad nämnden), för samverkan om den kommunala räddningstjänsten.
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Åstorps kommun är värdkommun och nämnden ingår 
i värdkommunens organisation. Utöver vad som följer 
av lag gäller detta reglemente och ett mellan kommu-
nerna ingånget samverkansavtal för räddningsnämn-
den.

Nämnden har att svara för en gemensam räddnings-
tjänst inom Klippans och Åstorps kommuner i enlig-
het med vad som vid var tid åvilar var och en av kom-
munerna enligt 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 försäkringsfrågor för kommunerna. Ansvaret för 
dessa uppgifter ingår inte i nämndens ansvar utan 
åvilar alltjämt respektive kommun.



Nämndsmål Indikator Utfall

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

Antal gjorda tillsynsbesök utifrån LSO/
LBE 77 st 
U. Nöjd Kund-Index, Företagsklimat 
- Brandtillsyn 

93 (Sverigebäst)
Mått 33. Vad ger företagarna för 
sammanfattande omdöme om kommunens 
service för företagen? 

3.2/6
Andelen invånare som anser att  
kommunens webbinformation är god  
skall öka (%) 

33% (ökat med 1%)

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

Andel av kommunens invånare som nås av 
livräddande styrka inom 20 minuter. 
 
Målvärde 2020 
90% 100% 
Andel larm där utryckningspersonalens 
anspänningstid är under 5 minuter. 100% 

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre 

Måluppfyllelse: Målet anses som delvis uppfyllt.  

Nämndsmål Indikator Utfall

Räddningstjänsten ska utbilda 
kommunens verksamheter i brand-
kunskap.

Antal utbildade personer (kommunanställda, elever och 
övriga i Åstorp och Klippan)

Målvärde 2019 
1 500 137 st

Öka tryggheten och säkerheten 
barn och unga samt att motverka 
psykisk ohälsa.

Uppföljning och redovisning av planen i sin helhet. 
Redovisning av vilka övriga samhällsaktörer som varit 
delaktiga.  
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Hållbart samhälle

Måluppfyllelse: Målet anses som nära att bli uppfyllt.

Fokusområden 



Nämndsmål Indikator Utfall
Plan för utbildning- och kom-
petensutveckling för rädd-
ningstjänsten personal ska 
finnas, alla operativa befäl ska 
ha minst räddningsledare A- 
utbildning.

Andel av tjänstgöringstiden som 
har bemannats med rätt utbildade 
operativa befäl (minst räddningsle-
dare A) 

100% 

Kvalitetsäkring av övningsplan 
för den operativa deltidsperso-
nalen.

Genomförda övningstimmar per 
individ (ej befäl)

 Minst 50 
Ny organisation för Rädd-
ningstjänsten Söderåsen ska 
vara på plats.

Uppföljning

På plats 201123

Attraktiv arbetsgivare

Måluppfyllelse: Målet anses som nära att bli uppfyllt.

Verksamheter (mkr) Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse
Intäkter 29,8 28,3 1,5
Kostnader -40,5 -49,1 -0,4
Varav personalkostnader -19,8 -20,2 0,4
Summa nettokostnader -10,7 -11,8 1,1

Driftsredovisning

Kommentar: Det ekonomiska utfallet 2020 för Rädd-
ningstjänsten Söderåsen uppgår till 0,4 miljoner kro-
nor. Underskottet fördelas enligt följande, 60 procent 
- 239 tusen kronor för Klippan och 40 procent -
160 tusen kornor för Åstorp.

Intäkterna har totalt sett varit 1,5 miljoner kronor 
högre än budgeterat. Detta beror främst på att ersätt-
ningarna från andra kommuner vid utryckningar till 
dessa är cirka 0,6 miljoner kronor högre än budgeterat. 
Även ersättningen från Klippan för byggnadsarbeten 
på stationen i Klippan är en stor förklaring till avvi-
kelsen då cirka 0,5 miljoner kronor fakturerats till 
Klippan utan att något var budgeterat för detta. Utöver 
detta har ett fordon sålts under året vilket gett en 
intäkt på 0,3 miljoner kronor. Intäkterna för gransk-
ningsavgifter är cirka 0,2 miljoner kronor. högre än 
budgeterat och intäkterna för utbildningar är cirka 0,1 

miljoner kronor lägre än budgeterat.
Utfallet för de övriga externa kostnaderna uppgår till 
2,2 miljoner kronor högre än budgeterat. Den största 
avvikelsen bland dessa kostnader avser materialkost-
nader som uppgår cirka 0,9 miljoner kronor högre än 
budgeterat. 

En stor del av dessa kostnader avser arbetet med sta-
tionen i Klippan där en stor del av kostnaderna också 
vidarefakturerats till Klippans fastighetsavdelning. 

Andra kostnader som överstiger budget är inköp av 
mobiltelefoner och kläder som tillsammans överstiger 
budget med cirka 0,3 miljoner kronor. Även komradio-
kostnaderna överstiger budget med cirka 0,3 miljoner 
kronor och både systemkostnaderna och utbildnings-
kostnaderna överstiger budget med tillsammans cirka 
0,3 miljoner kronor.

Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt 
(mkr) Utfall 2020 Budget 2020 Budgetavvikelse
Räddningsnämnden -1,0 -9,9 8,9
Summa nettokostnader -1,0 -9,9  8,9

Kommentar: Fördröjningar av leveranser på grund av pandemin har gjort 
att största delen av investeringsbudgeten skjuts till 2021 och framåt.
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Överförmyndarnämnden 
Överförmyndarnämnden består av den gemensamma nämnden i Perstorp. 
Nämnden ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen bedrivs i 
enlighet med den rättsliga reglering som styr verksamheten. 

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsyns-
myndighet. Genom att ha kunskap om gällande lag-
stiftning, väl fungerande rutiner och ha förståelse för 
vad granskningen syftar till, kan nämnden bidra till 
att den enskildes egendom förvaltas på säkert sätt.

Överförmyndarnämndens ansvar är att minska risken 
för rättsförluster och därutöver utöva tillsyn över ställ-
företrädare i ärenden gällande godmanskap, förvaltar-
skap och förmyndarskap. 

Överförmyndarnämnden ska även vid behov förordna 
gode män för att tillvarata bortavarandes rätt vid bout-
redningar, förordna gode män eller förmyndare för 

barn, som saknar rättslig företrädare, förordna goda 
män för omyndiga vid rättshandling med vårdnads-
havare, utfärda förvaltarfrihetsbevis samt ge/neka 
samtycke till att omyndig från 16 års ålder får bedriva 
företagsverksamhet med mera.  

Länsstyrelsen granskar årligen överförmyndarnämn-
dens verksamhet. Den stora utmaningen för framti-
den är att kunna rekrytera godemän och förvaltare. 
Dessa är fria uppdragstagare och inte anställda av 
överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden 
får inte agera arbetsgivare då uppdragen räknas som 
ideella uppdrag. För utfört uppdrag betalas ett arvode 
ut efter granskad års- eller sluträkning av respektive 
kommun.

Verksamheter (mkr) Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse
Intäkter 0 0 0
Kostnader -2,5 -1,9 -0,6
Varav personalkostnader -1,4 -0,8 -0,6
Summa nettokostnader -2,5 -1,9 -0,6

Kommentar: Avser Åstorps kommuns del.

Driftsredovisning

V
erksam

hetsberättelse

Verksamheter (antal personer) Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse
Godmanskap 116 114 2
Godmanskap EKB 11 14 -3
Förvaltarskap 29 27 2
SFV 8 10 -2
Förmyndarskap 68 64 4
Medförmyndare 1 1 0
Summa nettokostnader 233 230 3

Volymredovisning



Kommunala bolag
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Kommunala bolag 
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Björnekulla fastighets AB
Björnekulla Fastighets AB producerar, hyr ut och förvaltar attraktiva och pris-
värda lokaler för kommunala verksamheter. Bolaget har i uppdrag att bidra till 
att uppfylla kommunens mål om ett hållbart samhälle samt ha en långsiktigt 
effektiv förvaltning av fastighetsbeståndet.

Årets händelser
Även 2019 har för BFAB varit ett väntans år, väntan 
på beställningar, detaljplaner och andra beslut för att 
kunna förverkliga de projekt med om- och nybyggna-
tion som diskuterats under flera år och som kommer 
ge stora mervärden för kommuninvånarna.

2019 har dock varit en vågdelare där vi aktivt kunnat 
jobba med direkt projektering och underlag för upp-
handling av såväl Bjärshöghallen som ny idrottshall 
på Tingdal. Båda dessa projekt kommer upphandlas 
under våren 2020 och enligt tidplanen kunna påbörjas 
under sommaren 2020.

Om- och tillbyggnad av Hyllingeskolans mottagnings-
kök, som är det första projektet kring förändrade mot-
tagningskök, har påbörjats under året och kommer 
efter färdigställandet motsvara verksamhetens behov 
för lång tid framåt.

Vi har under året också fortsatt rusta oss för att kunna 
möta kommande behov för att genomföra planerade 
projekt där det största, nya Haganässkolan, kommer 
kräva stora resurser. 

Framtid 
Trots framtida kreditexponering till följd av stora 
byggnationer och ett mer administrativt betungande 
arbete ser bolaget ljust på framtiden och anser även 
fortsättningsvis att årets resultat borgar för att man 
i framtiden ska kunna vara en stabil och ansvarsta-
gande hyresvärd som kan motsvara förväntningarna  
från såväl lokalnyttjare som bolagets ägare. 

Inte minst spännande och intressant kommer de 
kommande byggnationer bli för oss inom bolagskon-
cernen, för vem vill inte vara delaktig i den utveckling 
på lokalsidan som står för dörren vad gäller skolor och 
fritidsanläggningar.

Även med en förväntad god utveckling är det inte 
utan att det finns osäkerhetsmoment som bolagen ak-
tivt måste arbeta med. Främst är det osäkerheten gäl-
lande framtida känslighet för upp- och nedgångar av 
räntenivåerna, vilket vi alltid har att förhålla oss till. 
Detta samtidigt som framtida byggnation av bostäder 
och lokaler måste ske på sunda ekonomiska grunder 
och med stor försiktighet för att inte äventyra bola-
gens ekonomiska ställning. Vi måste också löpande 
se över vår personalsituation och förändra denna och 
dess struktur efter rådande krav och förväntningar. 

Ett tillkommande riskmoment framöver är de uppsäg-
ningar av speciallokaler som kan kräva omfattande 
ombyggnadsåtgärder för att på nytt bli uthyrningsba-
ra. 

Ekonomisk redogörelseUtfall (Mkr) 2020 2019 2018
Omsättning 90,5 113,6 89,2
Resultat efter finansiella 
poster 2,6 2,0 5,2
Soliditet 11,7% 12,0% 12,4%
Nettoinvestering 45,0 49,1 19,0
Anställda 17 17 16

K
om
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unala bolag 



AB Kvidingebyggen är ett allmännyttigt bostadsbolag inom områdena förvaltning, 
uthyrning, fastighetsutveckling samt byggprojekt. Bolaget har i uppdrag att bidra till 
att uppfylla kommunens mål om ett hållbart samhälle samt att vara en viktig del i 
kommunens utveckling för såväl invånare som för näringsliv genom förvaltning, 
anskaffning och utveckling av attraktiva bostäder och lokaler.

AB Kvidingebyggen 

Årets händelser
Trots pandemin har 2020 varit ett traditionellt, men 
framåtskridande år med ett ständigt arbete att före-
bygga och genomföra löpande underhållsåtgärder i 
fastighetsbeståndet.

Standardförbättringar och stambyte på Torggatan i 
Kvidinge som färdigställdes 2020 har gett ökad hyres-
intäkt för att täcka investeringen och samtliga lägen-
heter har rullats ut under 2020 varför området nu på 
nytt är utan vakans. Tidigare års ekonomiska påver-
kan med drygt 20 friställda lägenheter för genomför-
andet av renoveringen på Torggatan har haft en stor 
negativ påverkan på bolagets tidigare resultat. Tyvärr 
har bolagets resultat för 2020 påverkats av de sane-
ringskostnader av byggmaterial som var nödvändiga 
för renoveringen. Under 2020 har vi också genomfört 
motsvarande standardförbättring av fem lägenheter 
på Trädgårdsgatan 5 i Åstorp. Återinflyttning kunde 
ske under december månad 2020. Alla bolagets lägen-
heter är uthyrda vid bokslutstillfället. 

Årets resultat påverkas negativt av nedskrivningar av 
två av bolagets fastigheter (-13,9 mkr). Per boksluts-
datum finns ett totalt övervärde i beståndet om 122 
miljoner kronor (marknadsvärde jämfört med bokfört 
restvärde) men K3-regelverket fordrar att värdering 
utförs per fastighet. Utöver nedskrivningar har en 
uppskrivning av en av bolagets fastigheter gjorts (13,9 
mkr) vilket leder till att det egna kapitalet hålls intakt. 

AB Kvidingebyggens möjlighet till delaktighet i den 
framtida samhällsutvecklingen av vår kommun har 
tagit ytterligare ett steg framåt genom att detaljplanen 
för Björnekulla Ås har vunnit laga kraft under året. 
Styrelsen har under hösten 2020 genomfört ett in-
tensivt arbete vad gäller såväl gestaltning som fram-
tida försäljningar varför vårt mål är att redan under 
inledningen av 2021 kunna påbörja försäljningen av 
kvartersmark till intressenter och exploatörer. Pla-
nen är också att Kvidingebyggen själv ska påbörja en 
planering av drygt sextio hyresrätter i flerfamiljshus 
på området.

Väsentligt för bolagets utveckling är att bibehålla den 
trend som råder kring uthyrningssituationen, vakan-
sen är obefintlig och efterfrågan stor från presumtiva 

hyresgäster registrerade som sökande.
I dag finns det inom bolaget inga kända uppgifter 
om saneringsbehov av fukt, radon m.m. Eventuellt 
uppkommande problem av denna karaktär beräknas 
kunna hanteras inom löpande underhållsåtgärder.

Framtid
Framtiden för AB Kvidingebyggen innebär förutom 
det löpande arbetet att vi måste fortsätta med byggna-
tion av nya bostäder, om än i rimlig omfattning så att 
vi inte äventyrar bolagets ekonomi och våra hyresgäs-
ters trygghet.

2019 beställdes 10 marklägenheter enligt konceptet 
Kombo-Mark för uppförande i Kvidinge. Till följd av 
stor efterfrågan med påföljande förseningar i leve-
ranser från av Sveriges Allmännytta upphandlade 
leverantör Götene Hus beräknas byggnationen kunna 
påbörjas först andra halvåret 2021.

En annan intressant utveckling av vår kommun är 
kommande byggnationer i kvarteret Gladan (Björne-
kulla Ås) som är mycket spännande och där detaljpla-
nen fastställts under hösten 2020. Styrelsen beräknas 
fatta beslut kring gestaltning och försäljningsförut-
sättningar i början av 2021 varefter exploatering av 
området kan komma påbörjas.

Bolagets medvetna arbete med verksamhetens 
inriktning, återhållsamhet i kombination med olika 
satsningar för att vara framåtskridande, har visat sig 
mycket framgångsrik och kommer fortsätta även 
framledes. Det finns dock osäkerhetsmoment som bo-
lagen aktivt måste arbeta med. Främst gällande fram-
tida känslighet för upp- och nedgångar av räntenivå-
erna som vi alltid måste hantera och ha marginal för. 
Vi ser fram emot kommande år då det blir att sträva 
mot nya, såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga, 
resultat och mål enligt av Åstorps kommunkoncern 
antagen vision.
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Utfall (Mkr) 2020 2019 2018
Omsättning 35,9 33,4 32,8

Resultat efter finansiella poster -18,4 0,3 2,3
Soliditet 16,3% 17,6% 25,37
Nettoinvestering 4,4 74,0 45,0
Anställda 6 6 5



Björnekulla IT AB ansvarar för Åstorps kommuns utbyggnad av IT-infrastruktur 
inom kommunen. Utbyggnaden prioriterar ortssammanbindande nät tillsammans 
med kommunens arbetsställen och industriområden. Bolaget ska också verka för 
anslutning till befintliga nät inom kommunen.

Björnekulla IT AB 

Årets händelser
Björnekulla IT AB (BITAB) har under året fortsatt 
arbetet med att medverka till att Åstorp kommun 
och dess invånare ges möjlighet att nå regionens 
målsättning om att 95 procent av alla hushåll ska ha 
tillgång till fiber år 2020. Detta arbete sker i samarbe-
te med Bjäre Kraft som bygger vidare på sina om-
rådesnät i vår kommun, under 2020 har det säker-
ställts att nybyggnadsområden i Nyvång kommer får 
tillgång till fiber.

Via samarbete med exploateringsverksamheten 
inom Åstorps kommun har tillkommande industri-
områden förberetts för uppkoppling med fiber i ett 
nät som är öppet för alla aktörer och tjänsteleveran-
törer av bredbandstjänster.

Bolagets löpande verksamhet har bedrivits enligt 
tidigare principer utan några direkta förändringar av 
övergripande natur.

Ekonomisk redogörelse 

Utfall (Mkr) 2020 2019 2018
Omsättning 1,8 2,4 1,9
Resultat efter finansiella poster 0 0 0
Soliditet 27,2% 22,3% 22,9%
Nettoinvestering 0 0 0,1
Anställda 0 0 0
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95%av alla 
hushåll ska ha tillgång till fiber 2020.

Framtid
Björnekulla IT AB kommer även framöver verka 
enligt nuvarande inriktning via samarbete med 
Öresundskraft och Bjäre Kraft och medverka till en 
löpande utbyggnad av fibernätet. Den direkta ut-
hyrningen av fiberanslutningar till företag löper på 
med ett antal nya anslutningar per år vilket ger en 
stabilitet för bolagets fortsatta verksamhet. Det finns 
idag inget som talar för att någon större expansion 
kommer bli aktuell för bolaget.

Den bedömda framtida risken för bolaget och dess 
utveckling är idag liten då all utbyggnad sker först 
efter att avtal tecknats med ny kund. Den eventuella 
risk som skulle kunna finnas är att en ny aktör utan-
för det samarbete som är etablerat mellan BITAB och 
Öresundskraft samt mellan BITAB och Bjäre Kraft 
skulle etablera sin verksamhet i vår kommun och 
med en aggressiv prissättning försöka ta marknads-
andelar på företagssidan.

K
om

m
unala bolag 



Björnekulla Utvecklings AB ska medverka till att skapa förutsättningar för 
entreprenörer/finansiärer och andra intressenter att etablera verksamhet som 
gynnar kommuninvånarna och kommunens utveckling. 

Björnekulla Utvecklings AB

Utfall (Mkr) 2020 2019 2018
Omsättning 0 0 0
Resultat efter finansiella poster 0 0 0
Soliditet 92,3% 98,7% 99,0%
Nettoinvestering 0 0 0
Anställda 0 0 0

Mkr Ack investering Planerad investering Projektets status
Haganässkolan 2,3 mkr 250 mkr Pågående
Arrangemangshall 9,7 mkr 120 mkr Pågående
Tingdalshallen 1,8 mkr 39 mkr Pågåendet

Mottagningskök Hyllinge skola 15,1 mkr 15,0 mkr Färdigställt
Förskola Nyvång 11,9 mkr 12, 0 mkr Färdigställt
Stambyte Torggatan Kvidinge 33,5 mkr 38,2 mkr Färdigställt
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Årets händelser
Björnekulla Utvecklings AB:s (BUTAB) enda uppdrag 
kring före detta Makadamen har under året varit helt 
vilande i väntan på arbetet med detaljplanen och där 
tillhörande naturvårdsinventering som kommer få en 
stor inverkan på möjlig framtida utformning.

Framtid
Björnekulla Utvecklings AB räknar med att arbetet 
kring Makadamprojektet på nytt måste intensifieras 
för att möjliggöra och klarlägga nödvändiga investe-
ringar i ett kommande sport- och rekreationsområde.

Ekonomisk redogörelse 

Viktigare investeringsobjekt
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Åstorps kommun 
 
____________________________________________________________________ 

Revisorerna i Åstorps kommun  2021-04-15 
      
   Till 
   Fullmäktige i Åstorps kommun 
   Org.nr. 212000-0936 

 

Revisionsberättelse för år 2020 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda 
lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. 
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.  

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och 
återredovisning till fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den 
omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan 
”Revisorernas redogörelse”. 

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Åstorps 
kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt.  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har 
varit tillräcklig. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är i enlighet med 
de finansiella mål som fullmäktige uppställt. 

Vi bedömer att inget av verksamhetsmålen är i enlighet med vad fullmäktige 
fastställt. Två av målen är nära uppnådda, nämligen Attraktiv arbetsgivare och 
Service och bemötande. 
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Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och 
beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020. 

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter. 

 
Åstorps kommun 2021-04-13 

 

Underskrifter 

Monica Backe Mats Lindskog Anders Wilhelmsson  

 

 

Kristoffer Glinka Birger Sandell   

 

 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 

Revisorernas redogörelse  

Granskning av årsbokslut/årsredovisning per 2020-12-01 

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i Björnekulla Fastighets AB, AB 
Kvidingebyggen, Björnekulla Utvecklings AB och Björnekulla IT AB.  

Revisionsberättelse från NSR 
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Åstorps kommun 
Revisorerna 
 
 
Till fullmäktige i Åstorps kommun 
 

Revisorernas redogörelse för år 2020 
I enlighet med kommunallagens krav har vi granskat all verksamhet som bedrivs inom styrel-
sens och nämndernas verksamhetsområden. Vi har genom lekmannarevisorer granskat den 
verksamhet som bedrivs i kommunens bolag, stiftelser, fonder och andra samverkansorgan. 
Vi har bedömt om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är till-
räcklig. 
 
Revisionens arbete syftar ytterst till att ge fullmäktige underlag för ansvarsprövning. Under 
det löpande verksamhetsåret har revisorerna återkopplat resultatet av genomförda gransk-
ningar till styrelsen och de nämnder som blivit granskade. Resultatet av djupgranskningar har 
fortlöpande överlämnats till fullmäktige. 

Granskningens inriktning och resultat 
Vi har granskat styrelsens och nämndernas verksamhet i den omfattning som vi anser motive-
rat. Granskningsinsatserna har planerats med utgångspunkt från genomförd riskanalys. Utifrån 
riskanalysen har ett antal prioriterade granskningsområden framkommit, vilka har dokumente-
rats i en revisionsplanering för 2020. Planeringen har följts under året.  
 
För att möjliggöra en effektiv granskning har de förtroendevalda revisorerna fördelat olika be-
vakningsområden mellan sig. Varje revisor har tagit del av protokoll och annan viktig doku-
mentation inom bevakningsområdet samt gjort besök i verksamheten. Revisorernas arbete och 
iakttagelser har redovisats vid revisionens möten.  
 
Revisorerna har bjudit in nämnder och styrelser samt förvaltningsföreträdare för att delge re-
sultatet av de granskningar som genomförts eller för att informera sig i en speciell sakfråga. 
Revisorerna har även genomfört studiebesök i verksamheten.  
 
Revisionens lekmannarevisor har under året deltagit i gemensamma träffar och studiebesök 
när det gäller kommunens bolag och utlagda verksamheter.  
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Årlig granskning   

Grundläggande granskning 
Revisorerna har tagit del av protokoll, verksamhetsplaner och uppföljningar, granskat interna 
kontrollplaner och andra handlingar, genomfört dialogmöten med nämnder och styrelser och 
ledande tjänstemän samt löpande inhämtat information och granskat verksamheterna inom 
nämnder och styrelser. 

Fördjupade granskningar 
Under året har revisorernas granskningar kompletterats med fördjupade granskningar till vilka 
sakkunniga biträden anlitats. Följande djupgranskningar har genomförts: 
 

― Granskning av myndighetsutövningen inom bygg- och miljönämnden 
― Granskning av ansökan om statsbidrag 
― Granskning av lokalförsörjnings- och detaljplaneprocessen 
― Granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i skolan 
― Insatser för att få nyanlända med uppehållstillstånd självförsörjande och handlägg-

ningen av bistånd till asylsökande 
― Granskning av inköp och upphandling på tekniska kontoret 
― Uppföljning av granskningar genomförda 2018 
― Delårsbokslut 2020-07-31 
― Årsbokslut/årsredovisning 2020 

 
Samtliga granskningsrapporter har tillsänts till kommunfullmäktige löpande under året. 
 
Granskning av myndighetsutövningen inom bygg- och miljönämnden 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnden har ändamålsenlig organisation 
och ändamålsenliga processer, rutiner, handläggningstider och planering för att fullgöra sitt 
uppdrag. 
 
Slutsatsen baserad på våra iakttagelser och bedömningar är att bygg- och miljönämnden i hu-
vudsak har en ändamålsenlig organisation och ändamålsenliga processer, rutiner, handlägg-
ningstider och planering för att fullgöra sitt uppdrag. 
 
Utifrån våra bedömningar och slutsatser rekommenderar vi nämnden att: 

— Fortgå med processkartläggningar och utvecklande av förvaltningsövergripande pro-
cesser där så är lämpligt och logiskt 

— Utred ifall det är lämpligt för övriga kontor att som miljökontoret arbeta efter ett års-
hjul 

— Se över om tillgänglig tid för inspektioner inom miljökontoret kan ökas 
 
 
Granskning av ansökan om statsbidrag 
Granskningen har syftat till om kommunens rutiner för ansökan om statsbidrag är ändamåls-
enliga. 
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Slutsatsen baserad på våra iakttagelser och analyser är att socialnämnden inte har tillräckligt 
ändamålsenliga rutiner inom alla de områden där statsbidrag kan sökas avseende flyktingmot-
tagandet. Det saknades vid granskningstillfället kunskap om regelverket och ändamålsenliga 
rutiner gällande insatser för ensamkommande barn medan det i rutinerna för övriga statsbi-
drag finns brister. 
 
Bildningsnämnden bedömer vi i huvudsak ha ändamålsenliga rutiner för ansökan om och upp-
följning av statsbidrag inom grundskolan. 
 
Utifrån våra bedömningar och slutsatser rekommenderar vi bildningsnämnden att: 

— delegera ärenden gällande statsbidrag (7 kap 5 § KL) 
— dokumentera befintligs arbetssätt med ansökan, uppföljning och återrapportering 

 Utifrån våra bedömningar och slutsatser rekommenderar vi socialnämnden att: 
— dokumentera rutiner för ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet 
— ta fram enklare informationsmaterial till personal som har att identifiera klienter och 

brukare för vilka återsökning är möjliga 
— undersök möjligheterna att i större utsträckning använda verksamhetssystemet för att 

identifiera ersättningsgilla insatser, särskilt inom äldre- och funktionshinderomsorgen 

Granskning av lokalförsörjnings- och detaljplaneprocessen 
Granskningen har syftat till att konstatera om kommunen har ändamålsenliga och samver-
kande processer avseende arbete med detaljplaner och lokalförsörjning med god framförhåll-
ning. 
 
Slutsatsen baserad på våra iakttagelser och analyser är att kommunen saknar ändamålsenliga 
och samverkande processer avseende arbete med detaljplaner och lokalförsörjning med god 
framförhållning.  
 
Vi bedömer dock att detaljplaneprocessen isolerat är fungerande och ändamålsenlig.  
Vi bedömer att samverkan mellan inblandade parter har brister, framför allt vad gäller inform-
ationsöverföring mellan parterna. Vi ser också otydligheter i roller och ansvar mellan framför 
allt BFAB och bildningsförvaltningen.  
 
Lokalförsörjningsarbetet fungerar bristfälligt. Dock har ett arbete påbörjats som vi bedömer 
kommer att lösa många av nuvarande brister.  
 
Vi bedömer att det saknas strategiska element i lokalförsörjningsplanen med innehåll av mål 
och mått. 
 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

— tillse att den påbörjade lokalförsörjningsprocessen slutförs och beslutas om politiskt  
— fortsätta att utveckla lokalförsörjningsplanen  
— utveckla och besluta om en lokalförsörjningsstrategi  
— ta fram en modell för hur ett enskilt byggprojekt ska drivas (mer detaljerat än lokalför-

sörjningsprocessen)  
— vid behov mallar och blanketter som stöd i processen tas fram  
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Granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i skolan 
Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma hur huvudmannen för utbildningen, 
tar det övergripande ansvaret så att arbetet i verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning 
för att motverka kränkande behandling och diskriminering av elever. 
 
Sammanfattningsvis bedömer vi att bildningsnämnden i huvudsak har en tillfredsställande 
styrning av och tar ansvar för att arbetet mot kränkande behandling, trakasserier och diskrimi-
nering sker i enlighet med lag och förordning. Vi ser dock formella brister vad gäller delege-
ring. Det finns också skäl för huvudmannen att göra en fördjupad uppföljning av anmälningar 
till rektor och anmälningar till huvudman för att säkerställa att anmälningar görs i enlighet 
med lag. Det systematiska kvalitetsarbetet utifrån anmälningarna är inte tillfredsställande.  
 
Vi bedömer att bildningsnämnden:  

― ska delegera till anställd inom kommunen att skyndsamt utreda omständigheterna 
kring uppgivna kränkningar om nämnden i egenskap av huvudman inte avser att göra 
det själv. (6 kap. 37 § och 7 kap. 5 § KL samt 6 kap. 10 § 1 st. SkolL)  

― ska utveckla kvalitetsarbetet på huvudmannanivå vad gäller aggregerad uppföljning av 
kränkande behandling, trakasserier och diskriminering (4 kap 5-6 §§ SkolL och 3 kap. 
20 § DiskrL)  

Granskning av insatser för att få nyanlända med uppehållstillstånd självförsörjande och 
handläggningen av bistånd till asylsökande 
Granskningen syftar till att bedöma om socialnämnden och bildningsnämnden bedriver en 
ändamålsenlig och effektiv verksamhet för att få nyanlända med uppehållstillstånd självförsör-
jande. Vidare syftar granskningen till att bedöma om socialnämnden har en tillräcklig kontroll 
att bistånd inte beviljas felaktigt till asylsökande. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att socialnämnden, kommun-
styrelsen och bildningsnämnden i huvudsak bedriver en ändamålsenlig och effektiv verksamhet 
för att få nyanlända med uppehållstillstånd självförsörjande. 

Vidare görs bedömningen att socialnämnden har en tillräcklig kontroll att bistånd inte beviljas 
felaktigt till asylsökande. Vi grundar vår bedömning på att det i vår registeranalys inte fram-
kommit några felaktiga beslut om bistånd eller insatser till en asylsökande.  

Granskning av inköp och upphandling på tekniska kontoret 

Granskningen syftar till att konstatera om tekniska kontoret har kontroll på rutiner avseende 
inköp, upphandling samt upprättande och kontroll av inventarieförteckning. 

Denna granskning har genomförts på förekommen anledning, d.v.s. till följd av de oegentlig-
heter som förevarit under en tidigare period på tekniska förrådet. Vi bedömer att en stor för-
bättring av inköp och förrådshållning har skett. Däremot finns det ytterligare förbättringar att 
göra vad gäller upphandlingar. 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  
― Se över de avtal som vi i denna granskning har bedömt inte uppfyller kraven på en 

korrekt upphandling enligt LOU.  
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― Göra mer noggranna uppskattningar av volymer i förfrågningsunderlagen vid kom-
mande upphandlingar  

― Göra en upphandling av ramavtal för att tillfredsställa tekniskas akuta behov av indu-
striförnödenheter (IGRAB)  

― Uppdatera attestblanketter med rätt namn  

Uppföljning av granskningar genomförda 2018 
Syftet med granskningen är att följa upp vilka åtgärder som vidtagits utifrån identifierade för-
bättringsområden/rekommendationer avseende följande granskningar: 

― Brandskydd 
― Fordonsflottan och drivmedelskort 
― Krisledning och beredskap 
― Socialnämndens ekonomistyrning 
― Ärendeberedning 

 
Genom uppföljningsgranskningen har konstaterats att det vidtagits tillräckliga åtgärder för att 
eliminera de brister revisorerna tidigare påpekade vid två granskningar, granskning av krisled-
ning och beredskap samt socialnämndens ekonomistyrning. Vid resterande uppföljningar har 
tillräckliga åtgärder inte vidtagits. 

Granskning av årsredovisning och delårsrapport 

Översiktlig granskning av delårsrapport 
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: 

― Kommunens resultat för delåret uppgår till 37,5 mnkr, vilket är -16,4 mnkr lägre än 
samma period förra året. Det beror främst på att föregående år ingick avyttring av ex-
ploateringsprojekt för 14 mnkr, dvs 11 mnkr mer jämfört med i år. 

― Kommunens årsprognos uppgår till 33,8 mnkr, vilket är 12,8 mnkr högre än budget. 
Rensat för Covid-19 effekter är de mer betydande avvikelserna jämfört med budget 
lägre pensionskostnader -5 mnkr, exploateringsintäkter samt pågående organisations-
förändringar inom Räddningsnämnden. 

― Bildningsnämnden budgeterar ett underskott om -4 mnkr i grundskoleverksamheten 
som inte är direkt kopplad till Covid-19. Av inledningen till Delårsrapporten framgår 
att kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommun-
fullmäktige uppmanar varje nämnd som prognosticerar negativa budgetavvikelser att 
ta fram en åtgärdsplan för att i möjligaste mån eliminera befarade underskott. 

― Åstorps kommuns årsbudget för investeringar 2020 uppgår till 153,7 mnkr.  Av dessa 
har 58,6 mnkr investerats till och med juli. Av den totala årsbudgeten prognosticeras 
88% att ha genomförts vid årsskiftet. 

― Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 31 mnkr för 2020.   
 
Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, annat än att kommunen 
alltjämt redovisar sina pensionsåtaganden i strid med LKBR, och i granskningen har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte, i 
allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning i 
övrigt.  
Vår sammanfattande bedömning är att prognosticerat resultat enligt delårsrapporten är fören-
ligt med de av fullmäktige fastställda finansiella målen. Gällande prognosen för 2020 har vi 
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inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen fel-
aktig. 
 
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten till övervägande del 
inte är förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen. Vår bedömning baserar 
sig på det faktum att endast 5 månader kvarstår innan fullmäktigemålen ska vara uppnådda 
och att det enligt vår bedömning är osannolikt att en så pass markant förbättring skulle uppnås 
på dessa 5 månader för tre av de fem fokusområdena. 

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 
Se separat rapport.  

Lekmannarevision  
En grundläggande granskning har genomförts. Som en del av granskningen har lekmannarevi-
sorn genomfört dialogmöten med styrelse, VD och ledande tjänstemän inom bolagen.  Därtill 
har lekmannarevisorn löpande tagit del av styrelseprotokoll och styrdokument. 

Granskning av upphandling inom BFAB, Kvidingebyggen, BITAB och BUTAB har skett. 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om bolagen följer LOU samt eventuellt kom-
munalt regelverk som även avser de helägda bolagen. 

Granskning av upphandling BFAB, Kvidingebyggen, BITAB och BUTAB 

Upphandlingar i kommunens bolag, speciellt i BFAB och Kvidingebyggen behöver utvecklas. 
Det har gjorts ett antal upphandlingar som inte uppfyller LOU. 

En upphandlande enhet ska också enlig lag har skriftliga riktlinjer för hur direktupphandlingar 
ska ske. Det finns i kommunen och som också omfattar kommunen helägda bolag. De skriftliga 
riktlinjerna behöver dock göras kända för bolagen. 

Samordning med kommunen i upphandlingar ska enligt bolagsordningarna ske. Det görs när 
det bedöms som möjligt och där bolagen och kommunen köper samma typ av varor och tjänster. 

I ett antal av BFAB:s och Kvidingebyggens upphandlingar har avsteg gjorts från LOU. Skälen 
har varit olika. I något fall har en leverantör behövts akut men då den leverantör som bolagen 
haft serviceavtal med inte haft resurser för tillfället har annan leverantör anlitats. Ett exempel 
är vattenskadan i Badhushallen våren 2019. 

I något annat fall har bolagen anlitat för bolagen kända konsulter, utan upphandling, som man 
litar på och som man vet att de kommer att leverera med hög kvalitet. Det handlar om ett fåtal 
konsulter. Där har erfarenheten visat att billigare konsulter dels gör ett sämre jobb dels tar be-
tydligt längre tid på sig att genomföra sina uppdrag. Värt att notera är att LOU inte tvingar en 
upphandlande enhet att välja det lägsta priset. Bolagen har här haft en möjlighet att göra en 
upphandling och ändå med en rimlig motivering välja den konsult man anser bäst uppfyller 
kraven och är mest prisvärd. En upphandling där ramavtal tecknas med mer än en leverantör 
borde alltså ha gjorts. Sedan hade bolagen kunnat avropa från listade leverantörer. 

I ett annat fall har BFAB haft upphandlade serviceavtal avseende plåt- och takarbeten. Men då 
volymerna varit låga har bolaget valt att inte upphandla nya serviceavtal och har alltså inga 
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avtal rörande plåt- och takarbeten. Fastighetsbolag som BFAB och Kvidingebyggen borde ändå 
ha så pass elementära tjänster säkrade genom serviceavtal utan att utlova några volymer gente-
mot leverantören. Lokala hänsyn, d.v.s. att favorisera lokala entreprenörer, är inte tillåtet enligt 
LOU. Det innebär inte att lokala entreprenörer ändå kan ha en fördel då de finns i eller i närheten 
av Åstorp och Åstorps kommun. 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi styrelserna i främst Björnekulla fastig-
heter AB och Kvidingebyggen, men även BITAB och BUTAB, att: 

― Att följa de skriftliga anvisningar om direktupphandlingar som kommunen har beslutat 
om och som även omfattar kommunens helägda bolag 

― Dokumentera samtliga direktupphandlingar. Kommunen har för detta ändamål en 
blankett som är utformad i enlighet med upphandlingsmyndighetens förslag till doku-
mentation av direktupphandlingar 

― Upphandla hellre för mycket serviceavtal än för lite i syfte att minska risken att be-
höva göra en otillåten direktupphandling 

Information från verksamheterna  
Nämnder och företrädare för olika verksamhetsområden har varit inbjudna till revisorernas 
möten för att informera i olika sakfrågor.  

Erfarenhetsutbyte och utbildning 
Som följd av den pågående pandemin (Covid-19) har erfarenhetsutbyte och utbildning inte 
kunnat utföras i normal omfattning. Revisorerna har dock deltagit i viss digital utbildning.  

Övrigt 
Kommunrevisionen består av fem revisorer. Revisionen har under året biträtts av KPMG AB. 
 
Åstorps kommun den 13 april 2020  
 
 

 

Monica Backe Mats Lindskog Anders Wilhelmsson  

 

 

Kristoffer Glinka Birger Sandell 
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åstorps kommun har 

KPMG granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2020. 

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna 

ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om 

resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige 

beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. 

Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Årsredovisningen

Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några väsentliga 

felaktigheter i denna. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i 

enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

och god redovisningssed.

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, och i 

granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger 

oss anledning att anse att årsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad 

i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Det ska dock noteras att det inte har varit möjligt att granska 

redovisningen av anläggningstillgångar och exploateringsredovisningen. 

Resultat och prognos

Kommunens resultat för året uppgår till 37 mnkr, vilket är i nivå med 

samma period förra året.  Jämförelsen är dock inte relevant på grund av 

ett flertal udda, jämförelsestörande poster. Resultatutfallet är 16 mnkr 

högre än budgeterat. Det beror likaledes på ett flertal jämförelse-

störande poster där inlösen av pensionsåtaganden intjänande före 1998 

är en.

Pandemin har medfört både ökade intäkter i form av bidrag och 

kostnadsersättningar samt en förändrar kostnadsstruktur. 

Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i 

förvaltningsberättelsen. Kommunens överskott för året uppgår till 

36,4 mnkr. 

Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta 

hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet. 

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten 

ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god 

ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i 

årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för 

den ekonomiska förvaltningen.

Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige fastställda 

finansiella målen har uppnåtts 2020.

Verksamhetsmål

Vår sammanfattande bedömning är att  inget av målen för de fem 

fokusområdena har uppnåtts vid utgången av målperioden.

Åstorp  2021-04-13

Anna Lönnberg                                           Göran Acketoft

Auktoriserad revisor                                   Certifierad kommunal revisor
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Bakgrund

1.1 Syfte och revisionsfråga

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning 

har upprättats i enlighet med kommunallag, lagen om kommunal 

bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed i kommuner 

och regioner. Resultatet av vår granskning utgör underlag för 

revisorernas utformning av revisionsberättelsen.

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna 

ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR), 

började gälla från och med 1 januari 2019.

1.2 Revisionskriterier

Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida 

årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande 

lagar och regler bygger på följande revisionskriterier: 

• Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag 

(LKBR)

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal 

Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

• Interna regelverk och instruktioner

• Fullmäktigebeslut

Vi har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Uppdraget ingår i 

revisionsplanen för år 2020.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som 

fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.
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Bakgrund fortsättning
1.3 Metod och avgränsningar

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR och Skyrev. 

Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen 

eller internationella standarder för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit 

uppfyllda.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

• Förvaltningsberättelse

• Resultaträkning

• Balansräkning

• Kassaflödesanalys

• Noter

• Drift- och investeringsredovisning

• Sammanställda räkenskaper

Granskningen har genomförts genom:

• Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen

• Intervjuer med berörda tjänstepersoner

• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige 

beslutade målen

• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag

• Översiktlig analys av övriga poster
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2. Resultat av granskningen

2.1 Förvaltningsberättelse 

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, 

driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).

RKR preciserar i RKR R15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan betraktas 

som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Vi har inte granskat nämndvis redovisning.

Vi bedömer att kommunens förvaltningsberättelse i huvudsak uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R15. 

2.2 Redovisningsprinciper

I årsredovisningen anges under avsnittet 3.5 Redovisningsprinciper att årsredovisningen till stor del är upprättad i enlighet med lagen om kommunal 

bokföring och redovisning samt rekommendationerna från RKR. 

Kommunen uppger att avsteg från gällande rekommendation R5 görs vad gäller redovisning av finansiella leasingavtal.

Kommunen har gjort en ändring av redovisningsprincip på så sätt att kommunen numera redovisar sina pensionsåtaganden i enlighet med 

lagstiftningen. Justeringen har gjorts retroaktivt vilket är korrekt. Förekomsten av ändrad redovisningsprincip  framgår inte av lämnade 

Redovisningsprinciper i enlighet med R12. Däremot lämnas upplysning om den redovisning som tillämpas i 2020 års bokslut.

Begreppet jämförelsestörande poster används dels i text i Förvaltningsberättelsen och dels i Not 2. Begreppet definieras emellertid inte vilket vi 

rekommenderar.

Redovisningsprinciperna inkluderar inte principer för internredovisningen vilket enligt R14 skall redogöras för.

Vår bedömning är att kommunen, utöver ovan nämnda avsteg, i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer.
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2. Resultat av granskningen

2.3 Balanskrav

En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisa denna i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som 

uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat enligt 

KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i 

LKBR och KL.

Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. Balanskravsresultatet är positivt, 36,4 mnkr. Det har i vår 

granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet. 

Det finns ingen tidigare avsättning till RUR och kommunstyrelsen föreslår ingen avsättning till RUR.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer

som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).

I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta 

fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas ekonomi.

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god 

ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.

I den av kommunfullmäktige fastställda politiska visionen för åren 2017-2020 framgår att god ekonomisk hushållning uppnås genom 

kommunfullmäktiges fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål.  

Se vidare information under avsnittet God ekonomisk hushållning i kommunens årsredovisning.

I vår granskning av fullmäktige fattade beslut avseende finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning 

har vi  inte funnit något avvikelse vad gäller den finansiella måluppfyllelsen men för verksamheten skulle målen för de fem fokusområdena 

vara uppfyllda vid utgången av 2020 och vi kan notera att så inte är fallet.

Vad gäller god ekonomisk hushållning hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning utvärderas för hela den kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt. Vi 

bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderats för kommunkoncernen som helhet.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4.1 Finansiella mål

De finansiella målen är :

• Högst 98% av skatteintäkter och bidrag ska användas till 

verksamhetens kostnader (rullande femårsperiod)

Kostnaderna understiger 98% vilket innebär att målet har uppnåtts.

• Soliditeten ska vara stark inklusive pensionsåtaganden före 1998   

Soliditeten överstiger 36% vilket innebär att målet nås

• Självfinansieringsgraden skall vara 100% (exklusive investeringar i VA 

och exploatering)

Exkluderas pensionsinlösen från resultatet överstiger 

självfinansieringsgraden 100% vilket innebär att målet är nås.

De kommunala bolagen är inte inkluderade i utvärderingen av 

måluppfyllelsen för finansiella mål.

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt 

årsredovisningen är förenligt med de av kommunfullmäktige fastställda 

finansiella mål. 

2.4.2 Verksamhetsmål

Kommunens fem övergripande fokusområden är:

• Ökad sysselsättningsgrad

• Hållbart samhälle

• Förbättra framtiden för barn, unga och äldre

• Attraktiv arbetsgivare

• Service och bemötande

Samtliga fullmäktigmål har gällt fram till och med 2020.

Av dessa bedöms inget som uppnått men två fokusområden som nära 

uppnådda, nämligen Attraktiv arbetsgivare och Service och bemötande.

Övriga mål är delvis uppnådda.

Eftersom detta bokslut är det bokslut då målen skulle ha varit uppnådda 

är det vår sammanfattande bedömning att resultatet inte är förenligt 

med de av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsmål.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.5 Resultaträkning - Kommunen

Årets resultat uppgår till 37 mnkr vilket är 16 mnkr högre än det budgeterade resultatet på 21 mnkr. Resultatet är emellertid påverkat av ett 

flertal poster av jämförelsestörande karaktär. Så var fallet också för 2019.  Rensat för jämförelsestörande poster uppgår resultatet till 53,4 

mnkr att jämföra med 16 mnkr föregående år.

Det saknas en tydlig definition av vad som klassificeras som jämförelsestörande men i beloppen ovan har vi beaktat vad som anges som 

jämförelsestörande i Not 2, den unika inlösen av pensionsåtaganden samt de engångsbelopp hänförliga till COVID-19 som anges i 

Förvaltningsberättelsen under rubriken Årets resultat Kommunen.

I en jämförelse mellan ursprunglig budget och ett rensat resultat blev erhållna skatteintäkter -14,5 mnkr lägre och verksamhetens intäkter 

-17 mnkr lägre samtidigt som verksamhetens kostnader blev hela - 63 mnkr lägre. Totalt blev utfallet rensat från jämförelsestörande poster 

enligt ovan 32 mnkr högre är ursprunglig budget.

De budgetavvikelser som förekommer är positiva med undantag för Kultur- och fritidsnämnden som gör en underskott om -2,8 mnkr som 

förklaras av lägre bidrag än budgeterat och högre kostnader för underhåll än budgeterat. I övrigt har COVID-19 gjort att aktiviteter inte har 

kunnat genomföras enligt plan.

Verksamhetens intäkter inkluderar ett bidrag för minskad 

segregation samt exploateringsintäkter.

Verksamhetens kostnader inkluderar kostnaden hänförlig till 

pensionsinlösen samt merkostnader hänförliga till COVID– 19.

De generella bidragen inkluderar de extra bidrag som erhållits 

från Staten för att kompensera för bortfall av skatteintäkter.

Om resultatet rensas enbart för pensionsinlösen uppgår 

resultatet till 91,4 mnkr.

I jämförelse med föregående års utfall med jämförelse-

störande poster exkluderat har verksamhetens intäkter ökat 

med 21 mnkr och avskrivningarna minskat med 14 mnkr och 

de Generella bidragen ökat med 15 mnkr samtidigt som 

verksamhetens kostnader minskat med -9 mnkr och 

skatteintäkterna med -5 mnkr. Tillsammans blir det en positiv 

förändring med 37 mnkr.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.6 Balansräkning

2.6.1 Materiella anläggningstillgångar inklusive exploateringsverksamhet

Vi har i dialog framfört att de underlag som erhölls för granskning av materiella tillgångar inklusive exploateringsverksamheten inte tillät en 

granskning inom angiven tidsram. En översyn av redovisning och avstämningar kommer att ske under 2021.

2.6.2 Finansiell leasing

R5 tillämpas ej

2.6.3 Pensionsåtaganden

Kommunen redovisar sina pensionsåtaganden i enlighet med lagstiftningen från och med 2020. Rättelse har skett retroaktivt dvs 2019 års 

uppgifter har korrigerats. Återgången har förstärkt det egna kapitalet med 108 mnkr. Justerad ingående balans för eget kapital 2020 är därför 

491,4 mnkr.

Samtidigt har en inlösen av pensionsåtagandena intjänade före 1998 gjorts vilket reducerat kvarvarande åtaganden till 65 mnkr. Skuldförda

pensionsåtaganden uppgår till 6,7 mnkr. Korta placeringar uppgår till 17, 5 mnkr. Ofonderade pensionsåtaganden uppgår därmed till 54 mnkr.

Vi har granskat balansräkningen i huvudsak och har inte funnit några väsentliga felaktigheter  

2.7 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. 

Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13 Kassaflödesanalys i huvudsak. Vi vill dock uppmärksamma att med 

Finansieringsverksamhet avses förändringar i storleken på kommunens upplåning. Förändring i nettot på investeringsbidrag, förutbetalda 

anslutningsavgifter och övriga skulder är inte att jämställa med finansiering.
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2. Resultat av granskningen forts.

2.8 Driftredovisning

Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för den löpande 

verksamheten. 

Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och fullmäktiges budget.

Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen inte uppfyller kraven i enlighet med lagstiftning och 

rekommendationer. 

Driftredovisningen ska utformas så att utfallen kan stämmas av mot fullmäktiges budget. Driftredovisningens budgetposter ska avse senast 

beslutade budget. I de fall utgiftsbeslut tagits under året ska uppgift lämnas om till vilka belopp och vid vilka tidpunkter budgetposterna 

justerats. Vår bedömning baserar sig på att det saknas en redogörelse över förändringarna från ursprunglig budget till slutlig budget.

Därutöver stämmer uppgiften om verksamhetens intäkter och kostnader i resultaträkningen inte med resultaträkningen.
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2. Resultat av granskningen forts.

2.9 Investeringsredovisning

Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet. 

Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfallet kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och fullmäktiges budget 

samt plan för investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året avslutade investeringar ska kunna 

stämmas av samt ska investeringsredovisningen även ska omfatta kommunala koncernföretags investeringar som fullmäktige tagit ställning 

till.

Vår bedömning är att informationen kring investeringsredovisningen i årsredovisningen inte uppfyller kraven i enlighet med lagstiftning och 

rekommendationer. 

Investeringsredovisningen  ska utformas så att utfallen kan stämmas av mot fullmäktiges budget. Investeringsredovisningens  budgetposter 

ska avse senast beslutade budget. I de fall utgiftsbeslut tagits under året ska uppgift lämnas om till vilka belopp och vid vilka tidpunkter 

budgetposterna justerats. Vår bedömning baserar sig på att det saknas en redogörelse över förändringarna från ursprunglig budget till slutlig 

budget. Ursprunglig investeringsbudget uppgick till 144,8 mnkr medan budget enligt Investeringsredovisningen uppgår till 153,7 mnkr.

Investeringsredovisningen ska omfatta även de kommunala kommunkoncernföretagens investeringar som fullmäktige tagit ställning till i de 

händelser det förekommer.

Fleråriga pågående och under året avslutade investeringar ska kunna stämmas av mot beslutade och beräknade totalutgifter.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.10 Sammanställd redovisning

Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser enligt LKBR 12:1 en sammanställning av kommunens och de kommunala 

koncernföretagens resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser samt noter. 

De sammanställda räkenskaperna innehåller förutom primär-kommunen följande kommunala koncernföretag som redovisas i 

årsredovisningens koncernstruktur: 

• Björnekulla fastighets AB 100%

• AB Kvidingebyggen 100%

• Björnekulla IT AB 100%

• Björnekulla utvecklings AB 100%

Konsolidering har skett enligt proportionell konsolideringsmetod, vilket innebär att belopp som inkluderats i den sammanställda 

redovisningens resultat- och balansräkning motsvarar ägd andel i företaget.

I ett sent skede uppdagades ett nedskrivningsbehov på två av Kvidingebyggens fastigheter, totalt 13,9 mnkr. Nedskrivningen skedde på 

revisorernas inrådan. För att möta nedskrivningskonsekvensen på Eget kapital gjordes en uppskrivning av en annan fastighet.

Nedskrivningen framgår av Not 4 men inte av Not 10. Likaså framkommer inte uppskrivningen av Not 10. Redovisat värde för koncernen är 

dock oförändrat 1 021 mnkr för den sammanställda redovisningen.

Noten för förändringar i Eget kapital är inte transparent eftersom den inte skiljer på poster som är korrigering av ingående balans på grund av 

ändrad redovisningsprincip och bokningar som gjorts direkt mot Eget kapital, som t ex den uppskrivning som gjordes i Kvidingebyggen. Vi har 

dock kunnat konstatera att uppskrivningen slår igenom i den sammanställda redovisningen.

Enligt LKBR är uppskrivning inte tillåten. Redovisade värden för Mark, Byggnader och tekniska anläggningar borde därmed vara 13,9 mnkr 

lägre och det egna kapitalet skall likaledes vara 13,9 mnkr lägre. För att undvika denna typ av misstag framöver är det vår rekommendation 

att det också framgå av Redovisningsprinciperna att uppskrivningar reverseras i den kommunala redovisningen.
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Kf § 48 

 

Åstorps framtida vattenförsörjning och reningsverk 

Dnr KSFD 2021/40 

 

Sammanfattning 

Diskussioner om nedläggning av Kvidinge reningsverk har pågått sedan 

länge. Det är inte hållbart att fortsätta som idag, utan en nedläggning av 

verket bör ske med överföring till Nyvångsverket. 

Dricksvattenförsörjningen behöver säkerställas för att möjliggöra en säker 

och tillräcklig distribution av vatten innan nytt vattenverk är driftsatt och för 

att möta det ökade behovet av dricksvatten enligt planerad exploatering i 

kommunen.  

För att säkerställa Åstorps kommuns framtida vattenförsörjning föreslår 

NSVA, baserat på DHI Sveriges utredning ”Åstorps framtida VA-

försörjning” (2020-05-12), att anläggning av vattendistribution i Åstorps 

kommun kompletteras med:  

• En ny spillvattenledning från Kvidinge avloppsreningsverk till 

Nyvångs avloppsreningsverk 

• Samförläggning av en ny dricksvattenledning, tillsammans med ovan 

nämnda spillvattenledning, för att skapa en säker och tillräcklig 

redundans i dricksvattenförsörjningen   

• Ny vattenledning i södra industriområdet för utökad kapacitet  

• En ny reservoarvolym i Björnås för att skapa en säker och tillräcklig 

redundans i dricksvattenförsörjningen   

Beslutet inkluderar investering för projekteringsfasen av ovanstående delar 

till en kalkylerad kostnad om 7 MSEK. 

Nytt igångsättningsbeslut för genomförandefasen tas då projektering för 

respektive del är färdigställd och då översyn av kalkyl är genomförd. 

Efter genomförd investering ska Kvidinge reningsverk rivas till en bedömd 

driftskostnad av 5 miljoner kronor. NSVA får i uppdrag att inarbeta detta i 

nästa affärsplan. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-04-07 § 58 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 75 

Statusen på Kvidinge RV, 2021-03-15 

Tjänsteskrivelse från Teknisk chef, Jörgen Wallin och Alma-Lena Slipac 

landskapsarkitekt/projektledare, 2021-03-15 

Tjänsteskrivelse från NSVA, Pär Gustafsson, 2020-11-25 

NVK – Åstorps framtida vattenförsörjning, förtydligande av behov av 

redundanta åtgärder, 2020-11-18 

DHI Sveriges utredning ”Åstorps framtida VA-försörjning”, 2020-05-12 
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Kommunstyrelsen 6(37)

PROTOKOLL
2021-04-07

Ks §58

Åstorps framtida vattenförsörjning och reningsverk
Dnr KSFD 2021/40

Sammanfattning
Diskussioner om nedläggning av Kvidinge reningsverk har pågått sedan länge.
Det är inte hållbart att fortsätta som idag, utan en nedläggning av verket bör ske
med överföring till Nyvångsverket. Dricksvattenförsörj ningen behöver
säkerställas för att möjliggöra en säker och tillräcklig distribution av vatten
innan nytt vattenverk är driftsätt och för att möta det ökade behovet av
dricksvatten enligt planerad exploatering i kommunen.
För att säkerställa Åstorps kommuns framtida vattenförsörjning föreslår NSVA,
baserat på DHI Sveriges utredning "Åstorps framtida VA-försörjning" (2020-
05-12), att anläggning av vattendistribution i Åstorps kommun kompletteras
med:

En ny spillvattenledning från Kvidinge avloppsreningsverk till Nyvångs
avloppsreningsverk
Samförläggning av en ny dricksvattenledning, tillsammans med ovan
nämnda spillvattenledning, för att skapa en säker och tillräcklig
redundans i dricks vattenförsörjningen

• Ny vattenledning i södra industriområdet för utökad kapacitet
En ny reservoarvolym i Bjömås för att skapa en säker och tillräcklig
redundans i dricksvattenförsörj ningen

Beslutet inkluderar investering för projekteringsfasen av ovanstående delar till
en kalkylerad kostnad om 7 MSEK.
Nytt igångsättningsbeslut för genomförandefasen tas då projektering för
respektive del är färdigställd och då översyn av kalkyl är genomförd.
Efter genomförd investering ska Kvidinge reningsverk rivas till en bedömd
driftskostnad av 5 miljoner kronor. NSVA får i uppdrag att inarbeta detta i
nästa affärsplan.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 75
Statusen på Kvidinge RV, 2021-03-15
Tjänsteskrivelse från Teknisk chef, Jörgen Wallin och Alma-Lena Slipac
landskapsarkitekt/proj ektledare, 2021 -03-15
Tjänsteskrivelse från NSVA, Pär Gustafsson, 2020-11-25
NVK - Åstorps framtida vattenförsörjning, förtydligande av behov av
redundanta åtgärder, 2020-11-18
DHI Sveriges utredning "Åstorps framtida VA-försörjning", 2020-05-12

Ordförandes signatur

^&>
(1) Ji<|bterandes signatur

l.U"^'
(2) Justerandes signatur

^f\./"
Utdragsbestyrkande
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2021-04-07

Ks § 58, forts

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige:
Att bevilja detalj projektering och framtagande av beslutsunderlag för
igångsättning. Uppskattad kostnad för detalj projektering är 7 miljoner kronor.
Investeringen inarbetas i VA-kollektivet.

Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Jan Heimicks (-) yrkar i första hand på att föreslå kommunfullmäktige att avslå
ärendet.

Roger Nielsen (M) yrkar på att föreslå kommunfullmäktige besluta:
Att en helhetslösning presenteras innan vidare ställningstagande inom
vattenförsörjning och reningsverk.
Att ta fram en alternativ kostnadskalkyl för att uppgradera och renovera
Kvidinge reningsverk då vi ej vet om NSVA får tillstånd att etablera ett
gemensamt reningsverk med Bjuv i "Ekevång".
Att en totalinvesteringskalkyl tas fram för det gemensamma
reningsverket i Ekevång.
Att en kostnadsberäkning och tidsplan för framtagandet av en
vattenförsörjningsplan redovisas.
Att en indexuppräkning i aktuella siffror presenteras, idag har vi enbart
kostnader utifrån 2015 års priser.
Att kostnader för avveckling av nuvarande och vattenverk och
vattentäkter presenteras samt en kostnadsbild för utökningen av
vattenskyddsområde.
Att en risk och sårbarhetsanalys presenteras utifrån att koncentrera
vattenverk och vattentäkt till Kvidinge.

Maria Gottschalk (-) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) ändringsyrkanden.
Åsa Holmen (L) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) ändringsyrkanden.
Jan Hennicks (-) yrkar i andra hand bifall till Roger Nielsens (M)
ändringsyrkanden.

Propositionsordning
Ordförande ställer eget yrkande mot Roger Nielsens ändringsyrkande för att
utse motförslag till Jan Hennicks (-) avslagsyrkande.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Anton Holmberg (SD)
och Mikael Mårtensson (S) mot Roger Nielsens (M) ändringsyrkande med
bifallsyrkande från Maria Gottschalk (-), Åsa Holmen (L) och Jan Hennicks (-)
under proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles.

Ordförande^^sjgnatur
^^

(1) Justerandes signatur

/-/ ryiA
(2) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-04-07

Ks § 58, forts

Paul Ericsson (M) begär votering.

Voteringsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning för att utse motförslag.
Den som bifaller ordförandes yrkande röstar Ja, och den som bifaller Roger
Nielsens ändringsyrkande röstar Nej.

Votering
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 7 Ja-röster och 6 Nej -
röster vilket innebär att ordförandes yrkande utses till motförslag.
För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§58).

Proposition
Ordförande ställer därefter eget yrkande mot Jan Hennicks (-) avslagsyrkande
och finner att eget yrkande bifalles.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja detalj projektering
och framtagande av beslutsunderlag för igångsättning. Uppskattad kostnad för
detalj projektering är 7 miljoner kronor. Investeringen inarbetas i VA-
kollektivet.

Reservation

Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet (Se
protokollsbilagor i slutet av protokollet).
Maria Gottschalk (-) reserverar sig mot beslutet.

Expedieras
Akten

Kommunfullmäktige

Ordförani^signatur
9

(1) Justerandes signatur

1^4
(2) Justerandes signatur

r\
Utdragsbestyrkande



Liberalerna

Åstorpsalliansen
Reservation

2021-04-12

§ 58 Åstorps framtida vattenförsörjning och reningsverk- KF

Nu ska vi ta beslut om att bevilja detaljprojektering med sju (7) miljoner för ett antal
projekt i kommunen gällande vatten och avlopp. Vi har invändningar mot är att vi inte
har någon helhetsbild av behoven/planerna som vi politiker tagit beslut om, utan det
känns som vi fattar beslut i de här frågorna allt eftersom. Det är säkert inte hela
sanningen, men vi har i alla fall inte fått tillgång till underlag som täcker helheten. l
maj 2020 fanns det ett underlag klart beträffande en vattenreservoar på Björnås.
Detta underlag kom, enligt chefen för Tekniska, till kommunen i november, men vi
politiker fick inte tillgång till detta förrän sju dagar innan beslut ska fattas. Detta är
bara ett exempel på hur det kan gå till när vi ska fatta beslut.

Vi har också problem med projekteringen av det reningsverk som Åstorps kommun
tänkt bygga ihop med Bjuvs kommun. Detta har länsstyrelsen sagt nej till, med
hänsyn till de planerade utsläppen från detta i Humlebäcken.

Detta är ingen lätt uppgift, här handlar det om stora pengar för kommunens invånare
och det kommer påverka alla hushåll i Åstorp, då det är taxorna för vatten som
kommer höjas för att täcka kostnaderna för allt som vi måste bygga nytt eller på
annat vis åtgärda. Vi skulle vilja ha fram ett heltäckande underlag som visar vad som
måste göras och till vilka kostnader, så att vi inte fattar beslut som inte är i rätt
riktning eller som är onödiga. Vi vill också få veta om det finns fler möjligheter att lösa
behoven på, eller om det bara finns ett sätt.

Våra ändringsyrkande:

Att en helhetslösning presenteras innan vidare ställningstagande inom
vattenförsörjning och reningsverk.

Att ta fram en alternativ kostnadskalkyl för att uppgradera och renovera Kvidinge
reningsverk då vi ej vet om NSVA får tillstånd att etablera ett gemensamt reningsverk
med Bjuv i "Ekevång".

Att en totalinvesteringskalkyl tas fram för det gemensamma reningsverket i Ekevång.

Att en kostnadsberäkning och tidsplan för framtagandet av en vattenförsörjningsplan
redovisas.

W\ /v



Liberalerna

Åstorpsalliansen
Att en indexuppräkning i aktuella siffror presenteras, idag har vi enbart kostnader
utifrån 2015/2017: års priser.

Att kostnader för avveckling av nuvarande och vattenverk och vattentäkter
presenteras samt en kostnadsbild för utökningen av vattenskyddsområde.

Att en risk och sårbarhetsanalys presenteras utifrån att koncentrera vattenverk och
vattentäkt till Kvidinge.

Då våra yrkande föll reserverar vi oss mot beslutet.

Kommunstyrelsen 2021-04-12.

Roger Nielsen (M) Åsa Holmen (L) Nils-Göran Nilsson (KD)
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ÅSTORP
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KsAu § 75

Åstorps framtida vattenförsörjning och reningsverk
Dnr KSFD 2021/40

S amm anfattning
Diskussioner om nedläggning av Kvidinge reningsverk har pågått sedan
länge. Det är inte hållbart att fortsätta som idag, utan en nedläggning av verket
bör ske med överföring till Nyvångsverket. Dricksvattenförsörj ningen
behöver säkerställas för att möjliggöra en säker och tillräcklig distribution av
vatten innan nytt vattenverk är driftsätt och för att möta det ökade behovet av
dricksvatten enligt planerad exploatering i kommunen.
För att säkerställa Åstorps kommuns framtida vattenförsörjning föreslår
NSVA, baserat på DHI Sveriges utredning "Åstorps framtida VA-försörjning"
(2020-05-12), att anläggning av vattendistribution i Åstorps kommun
kompletteras med:

En ny spillvattenledning från Kvidinge avloppsreningsverk till
Nyvångs avloppsreningsverk
Samförläggning av en ny dricksvattenledning, tillsammans med ovan
nämnda spillvattenledning, för att skapa en säker och tillräcklig
redundans i dricksvattenförsörj ningen
Ny vattenledning i södra industriområdet för utökad kapacitet
En ny reservoarvolym i Björnås för att skapa en säker och tillräcklig
redundans i dricksvattenförsörj ningen

Beslutet inkluderar investering för projekteringsfasen av ovanstående delar till
en kalkylerad kostnad om 7 MSEK.
Nytt igångsättningsbeslut för genomförandefasen tas då projektering för
respektive del är färdigställd och då översyn av kalkyl är genomförd.
Efter genomförd investering ska Kvidinge reningsverk rivas till en bedömd
driftskostnad av 5 miljoner kronor. NSVA får i uppdrag att inarbeta detta i
nästa affärsplan.

Beslutsunderlag
Statusen på Kvidinge RV, 2021-03-15
Tjänsteskrivelse från Teknisk chef, Jörgen Wallin och Alma-Lena Slipac
landskapsarkitekVproj ektledare, 2021 -03-15
Tjänsteskrivelse från NSVA, Pär Gustafsson, 2020-11-25
NVK - Åstorps framtida vattenförsörjning, förtydligande av behov av
redundanta åtgärder, 2020-11-18
DHI Sveriges utredning "Åstorps framtida VA-försörj ning", 2020-05-12

Ordförandes signatur
c'

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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ÅSTORP

Kommunstyrelsens
Arbetsutskott

18(25)

PROTOKOLL
2021-03-17

KsAu § 75, forts

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att:

Att bevilja detalj projektering och framtagande av beslutsunderlag för
igångsättning. Uppskattad kostnad för detalj projektering är 7 miljoner
kronor. Investeringen inarbetas i VA-kollektivet.

Jan Hennicks (-) yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att avslå ärendet.
Roger Nielsen (M) yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att avslå ärendet.

Maria Gottschalk (-) avstår ifrån att delta i beslut.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Annica Vink (C) mot
Jan Hennicks (-) avslagsyrkande med bifallsyrkande från Roger Nielsen (M)
under proposition och finner att eget yrkande bifalles.

Votering begärs.

Voteringsordning
Den som bifaller ordförandes yrkande röstar Ja och den som bifaller Jan
Hennicks (-) avslagsyrkande röstar Nej.
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 2 Ja-röster, 2 Nej-röster
och en som avstår ifrån att delta i beslut. Då ordförandes avgör med
utslagsröst bifaller arbetsutskottet ordförandes yrkande.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja detalj projektering
och framtagande av beslutsunderlag för igångsättning. Uppskattad kostnad för
detalj projektering är 7 miljoner kronor. Investeringen inarbetas i VA-
kollektivet.

Reservation

Roger Nielsen (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

^
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



 

 

2021-03-15 
Pär Gustafsson 
NSVA AB 

 

Med anledning av statusen på Kvidinge RV 
 

Reningsverket har idag miljötillstånd enligt 
den gamla Miljöskyddslagen och klarar 
beslutade villkor. Anläggningen styrs av villkor 
och akuta åtgärder har genomförts för att 
säkerställa villkorsefterlevnad och även för att 
ha en god arbetsmiljö för de drifttekniker som 
sköter anläggningen.  

Frågan om nedläggning eller upprustning har pågått sedan år 2015 och ännu tidigare. 
Under denna tid har inga större reinvesteringar genomförts på Kvidinge RV vilket 
inneburit att reningsverket idag är tekniskt kraftigt eftersatt. Anläggningen följer 
gällande villkor men risken för större haverier är stora och beslut måste tas om 
reningsverkets framtid. 

Reinvesteringar har inte genomförts för att möjliggöra en ev nedläggning dvs det 
finns då inga värden (som kräver avskrivning) kvar i anläggningen. 

Utifrån dagens funktion och skick bedöms anläggningen klara nuvarande belastning 
1-2 år till utan att större insatser genomförs. Efter detta måste en nedläggning och 
avledning av Kvidinges avloppsvatten ske alternativt genomförs större 
reinvesteringar i det befintliga reningsverket. 

Vidare behöver reningsverket ett nytt miljötillstånd och anläggningen behöver 
förutom reinvesteringar även byggas ut för att klara påkoppling av nya områden, typ 
Prästamarken. 

Tillståndsprocessen tar allt ifrån 1 -2 år och ett nytt miljötillstånd kommer  ställa 
större krav på reningsverkets utsläppshalter vilket in sin tur kräver mer 
investeringar. 

Alternativen till nedläggning och överföring mot Nyvångsverket har tidigare lyfts men 
i o m att en redundant dricksvattenledningen planeras så är det mest ekonomisk 
fördelaktigt med en nedläggning och en samförlagd spillvattenledning. Genom att slå 
samman reningsverket borgar vi även för att bättre kunna möta och hantera framtida 
ev kravställningar som t ex krav på läkemedelsrening. 

 

 

 

 



KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 
Tekniska kontoret 
 
 
 
 

 
Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23 

Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se 

2021-03-15 1(5) 

Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2021/40 

Kommunfullmäktige 
 
Åstorps framtida vattenförsörjning och reningsverk 
Dnr KSFD 2021/40 
 
Sammanfattning 
Diskussioner om nedläggning av Kvidinge reningsverk har pågått sedan länge. Det 
är inte hållbart att fortsätta som idag, utan en nedläggning av verket bör ske med 
överföring till Nyvångsverket. Dricksvattenförsörjningen behöver säkerställas för 
att möjliggöra en säker och tillräcklig distribution av vatten innan nytt vattenverk 
är driftsatt och för att möta det ökade behovet av dricksvatten enligt planerad 
exploatering i kommunen.  
För att säkerställa Åstorps kommuns framtida vattenförsörjning föreslår NSVA, 
baserat på DHI Sveriges utredning ”Åstorps framtida VA-försörjning” (2020-05-
12), att anläggning av vattendistribution i Åstorps kommun kompletteras med:  

• En ny spillvattenledning från Kvidinge avloppsreningsverk till Nyvångs 
avloppsreningsverk 

• Samförläggning av en ny dricksvattenledning, tillsammans med ovan 
nämnda spillvattenledning, för att skapa en säker och tillräcklig redundans 
i dricksvattenförsörjningen   

• Ny vattenledning i södra industriområdet för utökad kapacitet  
• En ny reservoarvolym i Björnås för att skapa en säker och tillräcklig 

redundans i dricksvattenförsörjningen   

Beslutet inkluderar investering för projekteringsfasen av ovanstående delar till en 
kalkylerad kostnad om 7 MSEK. 
Nytt igångsättningsbeslut för genomförandefasen tas då projektering för 
respektive del är färdigställd och då översyn av kalkyl är genomförd. 
Efter genomförd investering ska Kvidinge reningsverk rivas till en bedömd 
driftskostnad av 5 miljoner kronor. NSVA får i uppdrag att inarbeta detta i nästa 
affärsplan. 
 
Förslag till beslut 
Tekniska kontoret föreslår kommunfullmäktige att bevilja detaljprojektering och 
framtagande av beslutsunderlag för igångsättning. Uppskattad kostnad för 
detaljprojektering är 7 miljoner kronor. Investeringen inarbetas i VA-kollektivet.  
 
Beslutsunderlag 
Statusen på Kvidinge RV, 2021-03-15 
Tjänsteskrivelse från Teknisk chef, Jörgen Wallin och Alma-Lena Slipac 
landskapsarkitekt/projektledare, 2021-03-15 
Tjänsteskrivelse från NSVA, Pär Gustafsson, 2020-11-25 
NVK – Åstorps framtida vattenförsörjning, förtydligande av behov av redundanta 
åtgärder, 2020-11-18 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2021/40 

DHI Sveriges utredning ”Åstorps framtida VA-försörjning”, 2020-05-12 
 
Ärendet 
Den stora fördelen med att ha två ledningar från Kvidinge till Åstorp är att man 
blir mindre känslig för ett ledningsbrott på överföringsledningen, vidare minskar 
energiförbrukningen något. 
Det finns mycket stora fördelar med att bygga vattenledningen mellan Åstorp och 
Kvidinge samtidigt med att avloppsledningen från Kvidinge till Åstorp byggs 
eftersom:  

- Påverkan på de marker där ledningen passerar är marginellt större om man lägger 
två ledningar samtidigt jämfört med att man skulle lägga ledningen med några års 
mellanrum.  

- Ledningsrättsprocessen som krävs för ledningen är omfattande och kräver stora 
insatser både för ledningsägaren och de inblandade markägarna och det är en klar 
fördel att genomföra en process för bägge ledningarna.  

- Investeringskostnaden för att lägga två ledningar parallellt är mindre än att lägga 
ledningarna vid två separata tillfällen 

- Att bygga en så stor ledning ställer stora krav på beställarorganisationen, även här 
finns stora besparingsmöjligheter om ledningarna byggs parallellt. 

Ledningen kan om den byggs innan ett nytt vattenverk är klart i Kvidinge 
möjliggöra att en ledning används för att överföra råvatten mellan vattenverken i 
Kvidinge och Åstorp tills det nya vattenverket är klart. Man skulle på det sättet få 
en ökad kapacitet på vattenverket i Åstorp, trots att det inte finns möjlighet att öka 
grundvattenuttaget där, och man skulle få en ökad säkerhet om något skulle ske 
med någon av vattentäkterna.  
 

• Ny vattenledning i södra industriområdet för utökad kapacitet  
 
I samband med etablering av verksamhetsområdet intill E4 i sydvästra Åstorp bör 
det byggas en ny ledning, markerad orange i kartan nedan, för att förse 
verksamhetsområdet med vatten, men också att möjliggöra framtida exploatering i 
området. Ledningen gör det möjligt att slopa den ledning som idag ligger på privat 
mark i det s.k. JiTe-området och som innebär en stor risk för stora skador på 
byggnader om ett haveri skulle inträffa. Ledningen förlängs upp till Björnås 
reservoar, se gul markering i karta nedan, för att skapa kapacitet för att föra ut 
vatten till hela nätet från en större reservoar. Med både utökad reservoar och 
redundant ledning får man en hög säkerhet både för leveransavbrott från 
vattenverket och ledningsbrott.  
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2021/40 

 

 
• En ny reservoarvolym i Björnås för att skapa en säker och tillräcklig 

redundans i dricksvattenförsörjningen   

I befintlig anläggning finns endast en reservoar utanför vattenverken, 
Högreservoar Björnås som har en volym på 750 m3. Volymen täcker endast ett 
produktionsavbrott på 5 timmar. Förutsättningarna för de åtgärder som utretts är 
att de ska dimensioneras enligt följande: 

- Tillräcklig reservoarvolym så att man klarar ett produktionsavbrott på 
12 h medeldygn 2050. Vilket innebär en 2440 m3 stor reservoar. 

- Ledningar dimensioneras för att klara flöden maxdygn år 2050. 
- Trycket hos abonnent får variera mellan 20 – 70 meter vattenpelare 
- Vattenförsörjningen dimensioneras för att klara en kritisk händelse, till 

exempel produktionsbortfall på vattenverket eller ett större 
ledningshaveri, under det dygn som har högsta vattenförbrukning år 
2050 och ändå klara försörjningen. 

Åstorps kommun har planerade exploateringar för en befolkningsökning från ca 
16 000 till 21 000 personer. Under perioden fram till 2050 är det medräknat en 
ökning av industrimarken med ca 66 ha, vilket ger en ökad medelförbrukning på 
ca 1,5 l/s utöver den befintliga. Vattenförbrukningen varierar över dygnet 
beroende på vad som händer framförallt i hushållen.  
 
I tabellen nedan visas de prognostiserade flödena för 2035 och 2050. 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2021/40 

År 
Medelflöde 
medeldygn 

(l/s) 

Medelflöde maxdygn 
(l/s) 

Maxtimme maxdygn 
(l/s) 

2018 45,1 62,0 99 

2035 56,3 81,3 130 

2050 59,2 85,8 137 

 
Ny reservoar krävs för att klarar vattenförsörjningen.  
 
Budget 
Nedan följer en kostnadskalkyl för de olika projekten.  

Lösning Kostnad 

Detaljprojektering och framtagande av beslutsunderlag för 
igångsättning 
 

7 Mkr 

Ursprunglig bedömd total projektkostnad för beslutspunkterna 70 Mkr 
Överförings /Redundansledning      
Nedläggning Kvidinge ARV* 
Utökad kapacitet – Ny vattenledning södra industriområdet               
Ny reservoarvolym Björnås                                                                 

30 MSEK 
5 MSEK 
11 MSEK 
24 MSEK 

1 *Rivningen av Kvidinge ARV är ingen investering utan är en driftskostnad 

 
Påverkan på VA-taxan 
Inför kommande igångsättningsbeslut kommer påverkan på VA-taxan att 
redovisas och även hur de kommande stora projektenen påverkar. 
Vid genomförande av projekten ovan kommer kostnadsökningen se ut som nedan. 
Det är svårt att göra en bedömning om hur taxan påverkas utanför den nu 
pågående affärsplaneperioden då denna påverkas av storleken på intäkt, 
kommande andra avskrivningar, historiska avskrivningar som försvinner etc. I 
tabellen nedan redovisas den årliga kostnadsökningen påverkan samt en 
jämförelse med redan framräknad taxa för åren 2021 till 2023. 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2021/40 

 

*Beräknat på en kalkylränta på 2% och avskrivningstid på 50 år. 
 
 
Expedieras till  
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Tekniska kontoret 
Akten 
 
 
Alma-Lena Slipac                   Jörgen Wallin  
Landskapsarkitekt/Projektledare                   Tekniska chef 
0734175222                    042-640 80 
Alma-Lena.Slipac@astorp.se                  Jorgen.Wallin@astorp.se 
  
 
Jonas Jönsson 
Kommunchef 
042 640 50 
Jonas.jonsson@astorp.se 

 Utgift 2021 2022 2023 2024 2025 
Summa årlig kostnadsökning   1 000 1 440 5 600 2 600 
Överförings/Redundansledning 30 000    1 200 1 200 
Nedläggning Kvidinge AVR – påverkar 
driftskostnaden 

5 000  1 000 1 000 3 000  

Ny vattenledning södra ind.omr. 
Kvidinge 

 

11 000   440 440 440 

Ny reservoarvolym Björnås 24 000    960 960 
Taxeökning enligt senaste Affärsplanen 
(2021-2023) 

 2 % 6 % 12 %   

Taxepåverkan tillkommande för aktuella 
projekt* 

  2,6 % 3,3 % 
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 2020-11-25 

 

Pär Gustafsson      

NSVA    Åstorps kommun 

    

 

Nedläggning av Kvidinge avloppsreningsverk med överförande av spillvatten 
till Nyvångs avloppsreningsverk 

samt  

Säkerställande av en framtidssäker dricksvattendistribution inom och mellan 
tätorterna Åstorp och Kvidinge.  

 

Förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att 

Bevilja investeringsmedel för att genomföra projektering av 
  

 En ny spillvattenledning från Kvidinge avloppsreningsverk till Nyvångs avloppsreningsverk 

 Samförläggning av en ny dricksvattenledning, tillsammans med ovan nämnda 
spillvattenledning, för skapa en säker och tillräcklig redundans i dricksvattenförsörjningen   

 ny vattenledning i södra industriområdet för utökad kapacitet  

 en ny reservoarvolym i Björnås för att skapa en säker och tillräcklig redundans i 

dricksvattenförsörjningen   

Beslutet inkluderar investering för projekteringsfasen av ovanstående delar till en kalkylerad kostnad 
om 7 MSEK enligt avsnitt ”Budget” nedan. 

Nytt igångsättningsbeslut för genomförandefasen tas då projektering för respektive del är 
färdigställd och då översyn av kalkyl är genomförd. 

Efter genomförd investering ska Kvidinge reningsverk rivas till en bedömd driftskostnad av 5 miljoner 
kronor. NSVA får i uppdrag att inarbeta detta i nästa affärsplan. 

Nedan visas de kommande stora investeringsprojekt. Detta beslutsunderlag rör de mörkblå delarna 
och i enlighet med denna skrivelse. 



 

Bakgrund 

Kvidinge reningsverk är fallfärdigt och diskussioner om nedläggning har pågått sedan lång tid tillbaka. 
Det är inte längre hållbart att fortsätta som idag utan nedläggning bör ske med överföring till 
Nyvångsverket. 

Dricksvattenförsörjningen behöver säkerställas för att möjliggöra en säker och tillräcklig distribution 
av vatten innan nytt vattenverk är driftsatt och för att möta det ökade behovet av dricksvatten enligt 
planerad exploatering i kommunen. En redundansutredning har genomförts och bifogas, se bilaga 1. 

Genomförande 

Detaljprojektering genomförs för samtliga delar till en kalkylerad kostnad om 7 MSEK enligt avsnitt 
”Budget” nedan. 

När detaljprojekteringen är genomförd lyfts frågan åter till kommunen för beslut och igångsättning 
av projekten.  

Budget 

Nedan följer en kostnadskalkyl för de olika projekten.  

Lösning Kostnad 

Detaljprojektering och framtagande av beslutsunderlag för igångsättning 
 

7 Mkr 

Ursprunglig bedömd total projektkostnad för beslutspunkterna 70 Mkr 

Överförings /Redundansledning      
Nedläggning Kvidinge ARV* 
Utökad kapacitet – Ny vattenledning södra industriområdet               
Ny reservoarvolym Björnås                                                                 

30 MSEK 
5 MSEK 

11 MSEK 
24 MSEK 

*Rivningen av Kvidinge ARV är ingen investering utan är en driftskostnad 

  



Påverkan på VA-taxan 

Inför kommande igångsättningsbeslut kommer påverkan på VA-taxan att redovisas och även hur de 
kommande stora projektenen påverkar. 

Vid genomförande av projekten ovan kommer kostnadsökningen se ut som nedan. Det är svårt att 
göra en bedömning om hur taxan påverkas utanför den nu pågående affärsplaneperioden då denna 
påverkas av storleken på intäkt, kommande andra avskrivningar, historiska avskrivningar som 
försvinner etc. I tabellen nedan redovisas den årliga kostnadsökningen påverkan samt en jämförelse 
med redan framräknad taxa för åren 2021 till 2023. 

 

 Utgift 2021 2022 2023 2024 2025 

Summa årlig kostnadsökning   1 000 1 440 5 600 2 600 

Överförings/Redundansledning 30 000    1 200 1 200 

Nedläggning Kvidinge AVR – påverkar 
driftskostnaden 

5 000  1 000 1 000 3 000  

Ny vattenledning södra ind.omr. 

Kvidinge 
 

11 000   440 440 440 

Ny reservoarvolym Björnås 24 000    960 960 

Taxeökning enligt senaste Affärsplanen 
(2021-2023) 

 2 % 6 % 12 %   

Taxepåverkan tillkommande för aktuella 
projekt* 

  2,6 % 3,3 % 
 

 
 

 

*Beräknat på en kalkylränta på 2% och avskrivningstid på 50 år. 

 
 
Bilaga 1: NVK – Åstorps framtida vattenförsörjning. Förtydligande av behov av redundanta 
åtgärder 
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1. Inledning 
För att säkerställa den framtida leveransen av vatten föreslår NSVA, baserat på DHI Sveriges 
utredning ”Åstorps framtida VA-försörjning” 2020-05-12, att anläggningen för vattendistribution i 
Åstorps kommun kompletteras med: 

- Reservoar placerad på Björnås  
- Ytterligare en ledning mellan Kvidinge och Åstorp 
- Ny ledning till verksamhetsområdet intill E4 i sydvästra Åstorp  

 

2. Nuvarande vattenförsörjning 

 

Figur 2.1 Översiktskarta vattenförsörjning. 

De befintliga vattenverken i Kvidinge och Åstorp, som har kapaciteten 40 respektive 35 l/s, planeras 
att ersättas av ett nytt vattenverk I Kvidinge. I figur 2.1 visas läget för befintliga vattenverk och 
högreservoar samt de tryckzoner som inte matas direkt från vattenverken. 

I befintlig anläggning finns endast en reservoar utanför vattenverken, Högreservoar Björnås som har 
en volym på 750 m3. I nuvarande utformning är endast en del av volymen tillgänglig för utjämning, 
en ombyggnad krävs för att den ska bli mer användbar. NSVA har tagit ett inriktningsbeslut om att 
efter alla vattenytor som exponeras för luft som t.ex. i en reservoar, ska det finnas möjlighet att 
UV-behandla utgående vatten för att säkerställa kvaliteten på vatten som går vidare till vatten-
ledningsnätet. Detta är inte möjligt med nuvarande utformning av reservoaren på Björnås. 

Den befintliga reservoarvolymen på Björnås klarar ett produktionsavbrott) under endast ca 5 h vid 
nuvarande medelflöde. Utifrån detta kriterium krävs en utbyggnad av reservoarvolymen redan i 
dagens situation. 

Redundans finns i det befintliga systemet genom att det finns en ledning mellan Kvidinge och Åstorp 
vilket gör att vattenverken till viss del kan täcka upp för varandra om produktionsbortfall uppstår i 
något verk. Dock finns inte kapacitet att täcka upp maxdygn med bara ett av vattenverken i drift. 
Vid ett ledningsbrott på ledningen mellan Kvidinge och Åstorp under ett maxdygn vid befintliga för-
hållande skulle produktionen i Åstorp knappast klara att försörja Åstorp och Hyllinge. 

3. Förutsättningar 
Förutsättningarna för de åtgärder som utretts är att de ska dimensioneras enligt följande: 

- Tillräcklig reservoarvolym så att man klarar ett produktionsavbrott på 12 h medeldygn 2050 
- Ledningar dimensioneras för att klara flöden maxdygn år 2050 

Vattenverk 

Mellanzon 

Högreservoar 

Vattenverk 
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- Trycket hos abonnent får variera mellan 20 – 70 meter vattenpelare 
- Vattenförsörjningen dimensioneras för att klara en kritisk händelse, till exempel produkt-

ionsbortfall på vattenverket eller ett större ledningshaveri, under det dygn som har högsta 
vattenförbrukning år 2050 och ändå klara försörjningen  

Åstorps kommun har planerade exploateringar för en befolkningsökning från ca 16 000 till 21 000 
personer. Under perioden fram till 2050 är det medräknat en ökning av industrimarken med ca 66 
ha, vilket ger en ökad medelförbrukning på ca 1,5 l/s utöver den befintliga. Vattenförbrukningen 
varierar över dygnet beroende på vad som händer framförallt i hushållen.  

I tabell 3.1 visas de prognosticerade flödena för 2035 och 2050.  

År 
Medelflöde medeldygn 

(l/s) 

Medelflöde maxdygn 

(l/s) 

Maxtimme maxdygn 

(l/s) 

2018 45,1 62,0 99 

2035 56,3 81,3 130 

2050 59,2 85,8 137 

Tabell 3.1 Prognosticerad produktion Åstorp. 

4. Erfordrade åtgärder 
Nedan redovisas de åtgärder i distributionssystemet för vatten som krävs för att möjliggöra en 
säker och tillräcklig distribution av vatten enligt planerad exploatering i kommunen 

4.1 Reservoar 
Tre driftfall finns som dimensionerar reservoarbehovet: 

- Produktionsavbrott under 12 h – för detta krävs 2440 m3 
- Utjämning för att minska behovet av produktionskapacitet i vattenverket och överförings-

kapacitet i ledningsnätet. Med en maxkapacitet för vattenverket som är 20% högre än max-
dygnets medelproduktion skulle det krävas en utjämningsvolym på 840 m3. 

- Vatten till brandsläckning – för detta krävs 580 m3 

Anläggningen ska dimensioneras för endast en händelse vilket ger att reservoarbehovet uppgår till 
2440 + 840 m3 vilket ger 3280 m3.  

Den utökade reservoaren föreslås placeras på Björnås och att utbyggnad sker så att man kan 
utnyttja den befintliga reservoaren. Fördelar med denna placering är: 

- Vattnet finns på en nivå som utgör distributionstryck för en stor del av nätet, man blir inte 
beroende av någon pumpanläggning för att kunna förse huvuddelen av förbrukarna med 
vatten. 

- Den komplettering med UV-behandling som krävs för befintlig reservoar kan samordnas med 
den nya volymen  

- Samordnad styrning med befintlig reservoar blir enklare 

4.2 Kompletterande ledning 
Den stora fördelen med att ha två ledningar från Kvidinge till Åstorp är att man blir mindre känslig 
för ett ledningsbrott på överföringsledningen, vidare minskar energiförbrukningen något. 
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Det finns mycket stora fördelar med att bygga vattenledningen mellan Åstorp och Kvidinge samtidigt 
med att avloppsledningen från Kvidinge till Åstorp byggs eftersom:  

- Påverkan på de marker där ledningen passerar är marginellt större om man lägger två led-
ningar samtidigt jämfört med att man skulle lägga ledningen med några års mellanrum.  

- Ledningsrättsprocessen som krävs för ledningen är omfattande och kräver stora insatser 
både för ledningsägaren och de inblandade markägarna och det är en klar fördel att genom-
föra en process för bägge ledningarna.  

- Investeringskostnaden för att lägga två ledningar parallellt är mindre än att lägga ledning-
arna vid två separata tillfällen 

- Att bygga en så stor ledning ställer stora krav på beställarorganisationen, även här finns 
stora besparingsmöjligheter om ledningarna byggs parallellt. 

Ledningen kan om den byggs innan ett nytt vattenverk är klart i Kvidinge möjliggöra att en ledning 
används för att överföra råvatten mellan vattenverken i Kvidinge och Åstorp tills det nya vatten-
verket är klart. Man skulle på det sättet få en ökad kapacitet på vattenverket i Åstorp, trots att det 
inte finns möjlighet att öka grundvattenuttaget där, och man skulle få en ökad säkerhet om något 
skulle ske med någon av vattentäkterna.  

4.3 Ny ledning till verksamhetsområdet intill E4 i sydvästra Åstorp 
I samband med etablering av verksamhetsområdet intill E4 i sydvästra Åstorp bör det byggas en ny 
ledning markerad orange i figur 4.1, för att förse verksamhetsområdet med vatten, men också att 
möjliggöra framtida exploatering i området. Ledningen gör det möjligt att slopa den ledning som 
idag ligger på privat mark i det s.k. JiTe-området och som innebär en stor risk för stora skador på 
byggnader om ett haveri skulle inträffa. Ledningen förlängs upp till Björnås reservoar, se gul marke-
ring i figur 5.1 för att skapa kapacitet för att föra ut vatten till hela nätet från en större reservoar. 

 

Figur 4.1 Översiktskarta berörda ledningar. 

Med både utökad reservoar och redundant ledning får man en hög säkerhet både för leveransavbrott 
från vattenverket och ledningsbrott.  

Ny ledning  

Föreslagen 

förlängning 

Högreservoar 

Ledning som slopas 
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1 Bakgrund  

Åstorp kommun ligger inom förvaltningsområdet för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA). 

Kommunens ca 16 000 invånare försörjs i dagsläget via två vattenverk med vattentäkter inom 

kommunen. Det har beslutats att de båda verken ska ersättas av ett nytt vattenverk. Verket ska 

byggas i Kvidinge. Denna utredning undersöker hur ett framtida Åstorp kan försörjas med ny styrning i 

det nya verket, tillräcklig reservoarvolym och god ledningsredundans.  

DHI Sverige har på uppdrag av NSVA undersökt vilka effekter som kan väntas med ett antal olika 

utformningar på det nya systemet, samt vilka åtgärder som kan minska eller eliminera risker vid 

framtida avbrott. 

1.1 Inledning 

Åstorp är beläget på en sluttning till Söderåsen, och breder ut sig med Kvidinge i öster och Hyllinge i 

söder. Björnås ligger på Söderåsens nordvästra ände, varpå den befintliga högreservoaren på 750 m3 

ligger. Högreservoaren är placerad med en bottennivå på +75 möh och maxnivå på +80 möh. Det 

finns idag begränsningar kring ledningarnas placering som gör att hela volymen inte kan användas för 

försörjning, men dessa ska kunna byggas bort. 

Kvidinge nya vattenverk ska ersätta befintliga vattenverk i Kvidinge samt i Åstorp (Tingdal). 

Tryckstegringen som sker till Åstorps mellanzon och i den ograverade ledningen H1 kommer kunna 

behållas i Tingdal, men inte de mindre reservoarvolymer som funnits på verket.  

1.2 Syfte 

Syftet med utredningen är att föreslå åtgärder och redogöra för den hydrauliska kapaciteten i 

systemet. Utredningen ämnar användas som underlag för beslut om lämplig volym och placering för 

Åstorps framtida reservoarvolym och erforderlig ledningsredundans. 

Kapaciteten i systemet ska dimensioneras så att: 

• 15 mvp upprätthålls i högsta tappställe och trycket ej överstiger 70 mvp, vilket motsvarar 

20-70 mvp i marknivå i modellen, se Figur 1-1. 

• Reservoarer skall ha tillräcklig volym för att klara produktionsbortfall på minst 12 timmar. 

• Framtida förbrukningsprognos tas i akt. 
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Figur 1-1 Åstorps utbredning och marknivåer (möh), från Hyllinge i väst till Kvidinge i öst.  

1.3 Mottagen data 

NSVA tillhandahöll följande underlag för utredningen: 

• Planerad exploatering, ”planerad nybyggnation - Åstorps kommun.xls” mottagen 2019-

10-21, samt Översiktsplanen (2012) 

• Producerad mängd vatten år 2018, i mail mottaget 2019-10-09 

• Uppmätt data 12-13 nov 2016, utgående tryck och flöde från befintliga vattenverket i 

Kvidinge och nivå i Björnås HR, ”excel kvidinge.xlsx” mottagen 2019-10-09 
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2 Genomförande 

Utredningen utfördes efter uppdatering av modell och framtagning av framtida förbrukning. Möjliga 

åtgärder (olika systemutformningar) togs fram efter diskussion med NSVA, varpå förslagens 

hydrauliska kapacitet utvärderades i programvaran MIKE URBAN. 

2.1 Modelluppdatering 

Ursprungsmodellen som använts i beräkningarna skapades av DHI 2013/2014 med leverans till NSVA 

i april 2014, se Figur 2-1. Denna modell har uppdaterats med nya producerade vattenmängder från 

2018. Läckaget antas konstant vara 10,69 l/s vilket motsvarar omätt mängd från 2014.  

 

Figur 2-1 Ursprungsmodell Åstorp (2014). 

2.1.1 Vattenverken och styrning 

I dagsläget försörjs Åstorps invånare och verksamheter med vatten från Åstorp vattenverk (Tingdal) 

och Kvidinge vattenverk. Beslutet att bygga nytt vattenverk i Kvidinge för att säkra vattenproduktionen 

medför frågor om kapaciteten i ledningsnätet, behov av utjämningsvolymer, samt lämplig placering av 

reservoarvolym. 

I modellen som används för utredning har de nuvarande vattenverken stängts, och ersatts med ett nytt 

vattenverk sydöst om Kvidinge (+32 möh). För styrningen av det nya verket har terrängen i Åstorp 

undersökts. Inom den normalzon som idag försörjs från Kvidinge VV och Tingdal VV är marknivån 

mellan +51 (i de området nära Tingdal som inte ingår i den separata mellanzonen) och som lägst +16 i 

Kvidinge (stora delar av Kvidinge ligger runt +30 möh, ett fåtal kunder under +20) och +10 i Hyllinge. I 

övrigt förväntas ett acceptabelt tryck ges i systemets normalzon så länge den utgående trycknivån 

från det nya verket hålls till max +85 möh, vilket har satts som ett maxvärde i simuleringarna. Det nya 

verket antas därmed utrustas med pumpar som kan upprätthålla en utgående trycknivå på +85 möh 

vid de flöden som krävs.  

Kvidinge VV 

(planerad) 

Tingdal 

VV (bef)  

Björnås 

HR 

Kvidinge VV 

(bef) 
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2.1.2 Förbrukning 

Förbrukningskurvan som använts i modellsimuleringarna är baserad på uppmätt förbrukning 2013, se 

Figur 2-2. I syftet att jämföra den hydrauliska kapaciteten i systemet vid olika förbrukningar sattes det i 

modellen upp en förbrukningskurva som innefattar medeldygn 2018, två på varandra följande 

maxdygn 2018 samt två på varandra följande maxdygn 2050.  

 

Figur 2-2 Förbrukningsmönster baseras på mätningar gjorda 2013, har här skalats upp och 

motsvarar medeldygnsförbrukningen för 2018. 

2.2 Framtida förbrukning 

Enligt sammanställning av exploateringar från Åstorps kommun i Excelark ”Planerad nybyggnation – 

Åstorps kommun” (2019) samt Översiktsplanen (ÖP) från Åstorps kommun (2012) planeras för ca 700 

nya bostäder och 76 ha tillkommande industriyta. För den exploatering som avser enskilda småhus 

antas 2,5 personer per hushåll samt 168 l/pe/dygn enligt utdragen gjorda 2013. Från 2030 till 2050 

väntas 100 nya invånare per år. Denna tillkommande förbrukning antas ske inom de områden som 

markerats för exploatering till 2030, det vill säga bostäderna har i modellen placerats i befintliga noder 

i ledningsnätet. Verksamheters förbrukning är uppskattad utifrån debiteringsdata i befintligt 

verksamhetsområde till 0,022 l/s/ha. Notera att det bland ny verksamhet enbart ingår verksamhet med 

normal förbrukning, totalt ca 1,5 l/s. Skulle någon verksamhet ha högre behov skulle detta kunna öka 

verksamhetens post på ett betydande sätt. I Figur 2-3 visas tillkommande bostäder i grönt och 

verksamhet/industri i blått. I Tabell 2-1 specificeras det tillkommande flödet. 

 

Figur 2-3 Exploatering enligt översiktsplan (2012). 
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Tabell 2-1 Placering och beskrivning av den specifika exploateringen i varje exploateringspunkt. 

  Delområde 

Planerad 
exploatering 
[antal bostäder] 
[ha industrimark] 

Tillkommande 
flöde  

Personer 
2030 

Personer 
2050 Hustyp 

0 Blandat 55 4.159 137.5 2137.5 småhus 

1 Haganäs 12 0.058 30 30 småhus 

2 Haganäs 9 0.044 22.5 22.5 småhus 

3 Haganäs 8 0.039 20 20 flerbostadshus 

4 Haganäs 0 0.000 0 0 flerbostadshus 

5 Haganäs 0 0.000 0 0 flerbostadshus 

6 Hyllinge 24 0.117 60 60 småhus 

7 Hyllinge 0 0.000 0 0 flerbostadshus 

8 Hyllinge 0 0.000 0 0 flerbostadshus 

9 Kvidinge 5 0.024 12.5 12.5 specialboende 

10 Kvidinge 5 0.024 12.5 12.5 småhus 

11 Kvidinge 5 0.024 12.5 12.5 småhus 

12 Kvidinge 3 0.015 7.5 7.5 småhus 

13 Kvidinge 55 0.268 137.5 137.5 småhus 

14 Kvidinge 10 0.049 25 25 flerbostadshus 

15 Kvidinge 100 0.486 250 250 flerbostadshus 

16 Nyvång 5 0.024 12.5 12.5 specialboende 

17 Nyvång 60 0.292 150 150 småhus 

18 Rågen 37 0.180 92.5 92.5 småhus 

19 Rågen 18 0.088 45 45 flerbostadshus 

20 Rågen 0 0.000 0 0 flerbostadshus 

21 Rågen 16 0.078 40 40 flerbostadshus 

22 Rågen 30 0.146 75 75 flerbostadshus 

23 Tingdal 100 0.486 250 250 småhus 

24 Tingdal 120 0.584 300 300 flerbostadshus 

25 Tingdal 10 0.049 25 25 flerbostadshus 

26 Tingdal 24 0.117 60 60 flerbostadshus 

    711   1777.5 3777.5   

27 Åstorp  60 1.320   Industri 

28 Hyllinge 3 0.026   Industri 

29 Hyllinge 7 0.110   Industri 

30 Kvidinge 1.2 0.066   Industri 

31 Kvidinge 5 0.154     Industri 

    76.2         

 

Exploateringsplanerna innebär ett ökat invånarantal från ca 16 000 till 19 800. Med en maxdygnsfaktor 

på 1,55 (baseras på Svenskt Vatten publikation P83) beräknades framtida flöden, se Tabell 2-2. År 

2018 producerades i medel 3 897 m3/dygn, vilket motsvarar ca 45,1 l/s (inkl. omätt vatten). Den 

prognostiserade förbrukningen för år 2030 respektive 2050 beräknades genom att placera ut och 

addera förbrukningen för exploatering av bostäder och verksamheter till förbrukningen 2018 (Tabell 

2-1: kolumn: Tillkommande flöde).  

Tabell 2-2 Beräknade flöden efter exploatering. 

 

2018 medel 2018 max 2030 medel 2030 max 2050 medel 2050 max 

Flöde [l/s] 45,10 62,00 49,97 71,57 54,13 78,02 
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2.2.1 Alternativa prognoser 

Det föreligger också prognoser som påvisar minskad förbrukning i Åstorp i framtiden. Dessa är viktiga 

att ta hänsyn till, då en överdimensionering av systemet är onödigt kostsam samt kan medföra risk för 

hög vattenålder. Följande prognoser har därför diskuterats. 

1. Egna maxflödeskrav på NSVA (högsta 7-dygnsmedel under 5 år + ”minst 10%”). 

2. Befolkningsminskning till 2028, enligt regional plan. Prognosticerad befolkning i 

Åstorp minskar till 15 200 invånare (Region Skåne1). 

3. Minskande vattenanvändning i hushållen, 0,5 % per år (t.ex. SCB2)  

Den alternativa prognosen har jämförts med den framtida förbrukning som väntas enligt Åstorps ÖP 

från 2012 i Tabell 2-3.  

Tabell 2-3 Framtida flöden - jämförelse med alternativ prognos. 

 

2013 2018 2050 Alternativ (2&3) 

Årsmedel [l/s] 39,42 45,10 54,13 38,81 

Maxdygn [l/s] 

 

62,00 78,02 50,45 

Maxkapacitet [l/s] 

  

93,62 60,54 

 

Eftersom Åstorp ej påvisat någon synlig minskning av vattenanvändning, och befolkningen har ökat 

från 2013 till idag, har flödet ej justerats för detta i modellen. Ett möjligt scenario är också att Åstorp i 

framtiden behöver försörja en verksamhet med större behov av vatten, även om bostadsförbrukningen 

inte ökar så mycket som denna prognos visar är det scenariot skäl att dimensionera systemet för 

flöden i den storlek som anges i Tabell 2-2.  

2.3 Åtgärder 

Ett nytt vattenverk i Kvidinge ersätter de två befintliga, mindre vattenverken i Åstorp och i Kvidinge. I 

och med att systemet får ett vattenverk mindre blir det mer sårbart för avbrott på överföringsledningen 

eller driftstopp på verket. Därför föreslås ett antal systemövergripande åtgärder vilka bör tas i akt för 

att bibehålla den höga leveranssäkerhet som idag finns vid driftavbrott. 

Möjliga åtgärder som togs fram och utretts under arbetets gång listas kort nedan och effekterna av 

åtgärderna i modell redovisas i kapitel 3. 

Utöka reservoarvolym i Björnås HR 
Reservoarvolymen blir systemets enda säkerhet vid driftstopp. Reservoarvolymen hjälper också till att 

minska flödestopparna under maxförbrukning.  

Det initiala förslaget är att utökningen sker vid befintlig HR på Björnås, vilket möjliggör fortsatt 

användning av de volymer som finns på plats idag. Den befintliga reservoaren ligger på +75 möh, och 

försörjer Björnås tryckzon. Reservoaren fylls huvudsakligen med en ASB250 ledning från Åstorp. 

Därutöver kan också ledning H1 från Tingdal användas, se Figur 2-5. 

 
1 Region Skåne. Skånes Befolkningsprognos 2019-2028.  
2 SCB. Vattenanvändningen i Sverige 2015. (s.21) 
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Ett ytterligare förslag är att anlägga ny reservoar på något lägre marknivå på Björnås. Förslaget 

innebär dock att befintlig volym i HR faller bort, nya ledningar behöver läggas för att försörja högzonen 

på Björnås, pumpar behöver flyttas och möjligtvis bytas ut, samt möjligheten att stötta fyllning via 

ledning H1 från Tingdal kräver ytterligare nytt ledningsavsnitt. Därutöver kan bottennivån på den nya 

reservoaren, enligt en första översyn, endast läggas som mest ca fem meter lägre än befintlig, för att 

uppnå erforderligt tryck i marknivå vid de högst belägna kunderna i normalzonen. Marknivån är ca +51 

möh nära Tingdal. Beroende på vilka övriga åtgärder som genomförs kan det vara relevant att utreda 

detta alternativ, då det medför att ett lägre utgående tryck behövs från vattenverket för att fylla 

reservoaren och ett lägre tryck i nätet medför minskat läckage.  

Bygga reservoarvolym i Kvidinge, i anslutning till nytt vattenverk 
Att placera redundansvolym i Kvidinge gör att verket kan försörja som vanligt från reservoarerna, även 

när verkets produktion är ur drift. Den volym som krävs för avbrottsfall är samma som om den 

placeras i Björnås. Det är alltså möjligt att placera delar av den beräknade volymen i Kvidinge. Det blir 

dock kritiskt att pumparna kan gå kontinuerligt. Så länge vatten finns i reservoarerna påverkas 

ingenting ute i systemet hydrauliskt vid denna typ av produktionsavbrott där pumparna fungerar, därför 

finns det ingen anledning att simulera detta i modell.  

Att placera volymen i Kvidinge hjälper inte till att utjämna utgående flöde från verket under 

förbrukningstopparna.  

Utöka reservoarvolym vid Åstorp vattenverk (Tingdal LR)  
Beräkningar har gjorts där lågreservoar anläggs på platsen för Tingdal VV. En av nackdelarna med 

denna lösning är att vattnet som används för omsättning av reservoaren först tryckstegras i Kvidinge 

VV och sedan tappas i lågreservoaren för att sedan tryckstegras ut mot nätet igen.  

Anlägga en redundant överföringsledning mellan Kvidinge och Åstorp 
När systemet enbart har produktion i Kvidinge blir det mer känsligt för avbrott eller planerad 

avstängning på den enda överföringsledning som finns mellan orterna. En extra ledning mellan 

orterna ger också mindre förluster och att ett jämnare utgående tryck kan användas över dygnet.  

Marginalerna för friktionsförluster är små mellan orterna. Då den utgående trycknivån inte bör 

överstiga +85 möh och nivån i tornet normalt är +79 möh tillåts endast ca 6 m tryckförlust. Colebrook-

beräkning visar att en ensam 6000 m lång PE400/353 i gott skick får dessa förluster redan vid 62 l/s.  

NSVA har föreslagit sträckning av en redundant överföringsledning mellan Kvidinge (där vattenverket 

ligger) och Åstorp (där förbrukningen huvudsakligen sker), se gul ledning i Figur 2-4. 

 

Figur 2-4 Redundansledning från Kvidinge till Åstorp i gult. 

 

Åstorp / Tingdal 

Nya Kvidinge VV 
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Ökat flöde genom H1 mellan Tingdal och Björnås (från 2 l/s till 30 l/s) 
Från Tingdal VV upp till Björnås HR går en PE250/220 ledning, som benämns H1, utan direktanslutna 

förbrukningspunkter, se Figur 2-5. Idag sker extra tryckstegring till ca +96 möh på denna ledning på 

grund av att ledningen ligger i hög terräng. Trycknivån i systemet och högreservoaren är normalt ca 

+80 möh. 

 

Figur 2-5 Ledningen H1: från Tingdal till Björnås HR. 

Vid dagens flöden i systemet är denna matningsväg mest för redundans och ger en sämre lösning 

energimässigt, då det extra trycket förloras i en ventil vid högreservoaren. Pumparna arbetar endast 

för att ge omsättning i ledningen. Kapaciteten i ledningen tillåter dock betydligt högre flöden än vad 

som idag ges, dagens pumpar (Grundfos CRE 90-1) har högre kapacitet än vad som används och 

klarar samtidigt att upprätthålla 10 m i ledningen hela sträckan.  

Anlägga en ny ledning mellan Björnås HR och Bronsgatan västerut i industriområdet 
Det hjälper endast att ha större volymer på Björnås om hela kommunens förbrukning kan tas ur den 

vid produktionsbortfall i vattenverket. En ny ledning planeras byggas från Björnås till en anslutning på 

PE225-ledningen vid Bronsgatan i industriområdet i väst, där en betydande del av Åstorps förbrukning 

sker. Se Figur 2-6. Ledningen kommer enligt NSVA vara av typen PE280/247. 

H1 
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Figur 2-6 Lägesbeskrivning ledningar till/från Björnås högreservoar.  

“H1” 

Planerad PE280 

ASB250 
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3 Beräkningar & Resultat 

Utredning visar de hydrauliska förutsättningarna för ovannämnda förslag, vilka beskrivs närmare i 

följande avsnitt. 

3.1 Beräkning av erforderlig reservoarvolym 

Behovet av reservoarvolym i ett försörjningssystem beror på ett antal faktorer: 

1. Erforderlig volym för driftstopp på vattenverk 

2. Flödesutjämning för dygnsvariationer 

3. Volym för brandvatten, ca 40 l/s i 4 timmar: 580 m3 

1. Driftstopp 

Idag finns en volym på 750 m3 vid Björnås. Denna volym räcker till 3 timmars driftstopp vid 

medelförbrukning 2050 (enligt Tabell 2-2). Volymen som krävs för att klara försörjningen under ett 

driftsstopp på 12 timmar är 2340 m3. Denna volym kan placeras i lågreservoar, men om volymerna 

ska vara tillgängliga även under mer allvarligt driftsstopp och under avbrott på pumparna vid verket 

måste volymen placeras i högreservoar.  

2. Utjämning 

En fördel med att använda högreservoar är att förbrukningstopparna utjämnas så att verken inte 

behöver leverera maxtimmarnas förbrukning. Hur stor utjämningsvolym som krävs för att klara ett 

maxdygn kan beräknas genom att ta fram den förväntade förbrukningen timvis under ett maxdygn. 

Detta undersöks med vattenbalans genom att den volym som måste tas från reservoar blir skillnaden 

från förbrukningen under aktuell timme och vattenverkets maxflöde. Ackumuleras dessa flöden över 

tiden kan avsänkningen i reservoaren beräknas, se Figur 3-1. Vilka flöden som vattenverket och 

systemet kan ge kontrolleras senare i modell, men ur vattenbalansen ges att om det utgående flödet 

från verket är detsamma som maxdygnets medelförbrukning (78 l/s) kommer en utjämningsvolym på 

1540 m3 krävas. Om det utgående flödet kan uppgå till 125 l/s kan verket hela tiden leverera förväntat 

momentanflöde (baserat på förbrukningsmönstret som används), och ingen utjämningsvolym behövs. 

En rimlig medelväg är att räkna för att ett maxflöde som är 25 % högre än det förväntade maxdygnets 

medelflöde, vilket innebär ett utgående flöde på 98 l/s. Med detta flöde krävs en utjämningsvolym på 

640 m3 under ett maxdygn. 

 

Figur 3-1 Vid ökad förbrukning och jämn produktion från vattenverk används reservoarens volym 

som utjämning. 
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600 m3 är en rimlig volym att försöka omsätta även vid normaldrift, då detta ger en 

omsättningstid på 5 dygn för den totala volymen.  

 

3. Brandvattenbehov 

Brandvattenbehovet förväntas inte sammanfalla med driftstopp. Brandvattenbehovet är för detta 

system så litet att det inte dimensionerar reservoaren.  

Totalt rekommenderas att Åstorp har en summerad volym på 3000 m3 (2250 m3 mer än vad som finns 

i Björnås idag). Detta ger tillräcklig volym för driftsstopp i 12 h (vid medeldygn 2050) och har därutöver 

kapacitet för förväntad utjämningsvolym under maxdygn.  

 

3.2 Placering av reservoarvolym 

Reservoarvolym erfordras i systemet för utjämning vid flödestoppar. Enligt tidigare beräkning är en 

sammanlagd volym på 3000 m3 tillräcklig för att möta förbrukning i Åstorp vid 12h driftstopp och har 

också kapacitet för förväntad utjämningsvolym under maxdygn. Hur volymen kan användas beror 

dock på var de placeras. 

3.2.1 Björnås Högreservoar 

I det initiala förslaget anläggs reservoaren som en högreservoar vid Björnås befintliga reservoar. I 

simuleringar har samma botten och toppnivå som befintlig reservoar använts. Figur 3-2 visar 

skillnaden i flöde ut från vattenverket vid maxdygnsförbrukning 2018 och reservoarvolym på 750 m3 

respektive 3000 m3 i Björnås förutsatt att det utgående trycket inte överstiger +85 möh. De streckade 

linjerna i samma graf visar motsvarande nivå i reservoaren. I simuleringen antas endast befintlig 

överföringsledning mellan Kvidinge och Åstorp vara i bruk, och ledning H1 (se kapitel 3.4) hjälper till 

att fylla reservoaren med 30 l/s. Utan extra kapacitet mot Åstorp klarar inte verket av att leverera 

tillräckligt flöde för att hålla reservoaren på önskad nivå. Att flödet ut från vattenverket är något högre 

med en mindre reservoarvolym beror på att nivån sjunker snabbare och att Åstorp därmed har ett 

lägre tryck.  

Med den befintliga reservoarvolymen töms reservoaren vid en högre förbrukning (maxdygn 2050, 

visas ej i figur).  
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Figur 3-2 Flöde ut från vattenverket (heldragen) och reservoarnivå (streckad) vid olika 

reservoarvolym, utan ny överföringsledning. Maxdygnsförbrukning 2018. 

3.2.2 Kvidinge VV 

Ett alternativ till att Björnås HR utökas har varit att reservoarvolymen byggs i anslutning till Kvidinge 

nya vattenverk. Denna reservoar skulle försäkra att vattenvolymen finns tillgänglig vid ett 

produktionsbortfall, dock krävs fungerande pumpar för att få ut vatten från lågreservoaren till nätet. 

Med denna placering går det inte att minska flödestopparna i ledningen mot Åstorp lika effektivt som 

om volymen placeras i Björnås. Under maxdygn 2050 måste pumparna i Kvidinge kunna ge 100 l/s för 

att reservoaren på 750 m3 inte ska tömmas och nära 120 l/s för att kunna hålla en önskad nivå hela 

dygnet. Från simuleringarna som visas i Figur 3-2 syns att dessa flöden inte kan erhållas utan att 

någon ytterligare åtgärd görs för att öka kapaciteten mellan Kvidinge och Åstorp. 

3.2.3 Reservoarvolym vid Tingdal VV 

Simuleringar visade att levererade mängder från Kvidinge blev lägre när pumparna i Åstorp/Tingdal 

VV levererar vatten. I simuleringen tryckstyrs utgående flöde från Kvidinge (+85 möh), och 

lågreservoaren i Tingdal utökas till en total volym på 2250 m3. Tryckprofilen, Figur 3-3, visar trycket i 

befintlig överföringsledning (PE400/353) från Kvidinge. 

Då reservoarvolym finns i Tingdal fås som mest ca 64 l/s ut från Kvidinge VV under maxdygn 2018, 

vilket kan jämföras med Figur 3-2 (reservoarvolym i Björnås), där 75-80 l/s kan fås ut som mest. 

Anledningen till detta är att trycket från pumparna i Tingdal skapar motstånd mot 

överföringsledningarna. 
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Figur 3-3 Profil med överföringsledning PE400 från Kvidinge vattenverk till Tingdal lågreservoar vid 

utpumpning från Tingdal. 

3.3 Redundansledning  

3.3.1 Dimension  

Valet av dimension för en framtida redundant ledning beror bland annat på förbrukningsprognos och 

resulterande vattenålder. Den befintliga överföringsledningen är av dimension PE400/353. I 

utredningen har test gjorts där ny överföringsledning också läggs som PE400/353 eller med en mindre 

dimension, PE315/277. 

Figur 3-4 visar vattenverkets utgående flöde och högreservoarens nivå vid maxdygn 2050 för de två 

föreslagna dimensionerna på ny överföringsledning, PE400 (rött), respektive PE315 (blått). Med den 

större dimensionen kan upp till 119 I/s levereras från vattenverket under maxdygn 2050. Med den 

mindre dimensionen är maximalt flöde 109 l/s. Det utgående trycket från vattenverket är satt till +85 

möh, och pump H1 ger maximalt 30 l/s. Observera att simuleringen visar flöde och nivå då båda 

överföringsledningar är i bruk. 



  

© DHI A/S – PM Åstorp Kvidinge VV / LINP / 2020-04-01 17 

 

Figur 3-4 Vattenverkets utgående flöde och högreservoarens nivå vid maxdygn 2050, vid två olika 

dimensioner på tillkommande överföringsledning mellan Kvidinge och Åstorp. 

Dimensionsvalet påverkar även hastighet och vattenålder i respektive leding. Simuleringar med 

medeldygnsflöden 2018 visas i Tabell 3-1. Resultaten visar att hastigheten i ledningarna är i 

storleksordningen 0,17-0,22 m/s oavsett dimension. Väljs en mindre ledningsdimension går en större 

del av flödet till Åstorp i den befintliga ledningen. Dessa hastigheter medför inte någon avgörande 

skillnad avseende vattenålder. Vattenåldern med enbart den befintliga PE400-ledningen i drift blir 4,9 

timmar.   

Tabell 3-1 Jämförelse på genomsnittlig vattenålder från överföringsledningarna till Åstorp och 

hastighet i ledningar vid olika dimensionsval på ny överföringsledning under framtida 

medeldygn. 

Dimension på 

redundant 

ledning 

Hastighet [m/s] i 

befintlig ledning 

Hastighet [m/s] i 

ny ledning 

Vattenålder 

[timmar] i 

befintlig ledning 

Vattenålder 

[timmar] i ny 

ledning 

PE315/277 0,22 0,21 7.5 9.1 

PE400/353 0,17 0,18 9.7 10.3 

3.3.2 Avbrottsfall på befintlig överföringsledning  

Vid avbrott på en av överföringsledningarna mellan Kvidinge och Åstorp ska kapaciteten genom den 

fungerande ledningen vara tillräcklig för att upprätthålla vattenleveransen tills ledningsbrottet 

reparerats. I avbrottsfallen nedan förutsätts att verket endast får ge en utgående trycknivå upp till +85 

möh. H1 förväntas ha kapacitet så att upp till 30 l/s kan ges denna väg. 

Utredningen visar på att en ensam överföringsledning med dimension PE315/277 klarar att ge ca 50 

l/s mot Åstorp i maxförbrukningstimme, vilketmotsvarar medeldygn 2018. Det innebär att flödet är 
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tillräckligt för att med minsta marginal (0,5 m) hålla nivån i Björnås HR (750 m3) med 2018-års 

medeldygnsförbrukning. Vid en högre förbrukning töms reservoaren. Denna simulering visas ej i figur.  

Med en större reservoarvolym (3000 m3) i Björnås klarar systemet ett längre avbrott. Då kan en 

likadan överföringsledning (PE315/277) upprätthålla erforderlig nivå i reservoaren under ett 

maxförbrukningsdygn 2018 (under det andra dygnet töms reservoaren, se blå-streckad linje i Figur 

3-5).  

 

Figur 3-5 Producerat flöde och reservoarnivå vid avbrottsfall under två på varandra följande medel- 

respektive maxdygn 2018 med 3000 m3 i Björnås. Åstorp försörjs endast via planerad 

ledning PE315/277. Kapaciteten genom H1 är 30 l/s. 

Som jämförelse visas flöde och nivå under maxdygn 2018 respektive maxdygn 2050 med en ensamt 

försörjande överföringsledning med dimension PE400/353, se Figur 3-6. I båda fall antas pump H1 

leverera 30 l/s till reservoaren på Björnås med totalvolym på 3000 m3. Med den mindre 

överföringsledningen töms reservoaren, medan en överföringsledning av större dimension klarar att 

hålla nivån över tre meter vid 2018-års maxdygn, och klarar dessutom också att hålla nivån över två 

meter vid 2050-års maxdygn. Detta kan jämföras med Figur 3-2, som visar nivåfluktuationen i befintlig 

reservoar (750 m3) vid maxdygnsförbrukning 2018 och befintlig överföringsledning.  
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Figur 3-6 Björnås HR nivå och utgående flöde från vattenverket då en ledning (PE400/353) ensamt 

försörjer Åstorp.  

3.4 Kapacitet genom H1  

Figur 3-7 visar trycket i ledning H1 vid olika flöden. Vid 25 l/s genom H1 krävs en utgående trycknivå 

på +98 m från Tingdal. Vid 40 l/s krävs +102 m. 

 

Figur 3-7 Tryckprofiler genom ledning H1 vid olika flöden, från Tingdal till Björnås. 

Pumpkurvan för CRE90-1 visar att det bör vara möjligt att pumpa 30 l/s med uppfordringshöjd 20 m 

(från ca +80 till ca +100) utan problem.  
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Då 2 l/s pumpas genom H1 kan ett utgående flöde på 84 l/s ges från vattenverket, utan ny ledning 

mellan Kvidinge och Åstorp. Om istället 30 l/s går genom H1 till Björnås kan som mest 97 l/s ges från 

vattenverket. Resulterande trycknivå i mellanliggande noder visas i Figur 3-8. Detta är en betydelsefull 

kapacitetsökning för många driftsituationer, men är inte tillräckligt för att ge det rekommenderade 

framtida maxflödet i kapitel 3.  

 

Figur 3-8 Trycknivån i ledningssträckan från tryckstyrt vattenverk (+85 möh) till högreservoar, med 

olika flöde genom H1. 

3.4.1 H1 under avbrottsfall i Åstorp 

I följande simuleringar antas att redundant ledning från Kvidinge till Åstorp byggs med dimension 

PE315/277, och att ”industriledningen” (se kapitel 3.5) byggs med anslutning direkt till Björnås HR. 

Vid ett eventuellt avbrott på Järnvägsgatan (PE225/208), se Figur 3-9, i centrala Åstorp klarar 

systemet att hålla nivån i HR (3000 m3) stabil vid 2018-års förbrukning.  
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Figur 3-9 Avbrott på Järnvägsgatan, utvärdering av behov av H1. 

Vid simulering av detta avbrottsfall maxdygn 2050 sjunker nivån kontinuerligt då H1 är avstängd, men 

hålls mer stabil då H1 ger 30 l/s, se blå respektive röd streckad linje i Figur 3-10.  Ett ökat flöde genom 

H1 medför att ett högre utgående flöde från vattenverket kan ges. Vid maxdygnets maxtimme är det 

upp emot 105 l/s. 

 

Figur 3-10 Reservoarnivå vid avbrottsfall på Järnvägsgatan, med respektive utan H1 under två på 

varandra följande maxdygn 2050. 

Om reservoaren behåller befintlig storlek på 750 m3 är skillnaden med/utan H1 betydande vid 

avbrottsfall på Järnvägsgatan. Med 30 l/s genom H1 hålls nivån i reservoaren över 2,5 m vid maxdygn 

2050, medan reservoaren töms helt om H1 ej används i samma situation. 

H1 

Järnvägsgatan 
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3.4.2 H1 under avbrottfall på överföringsledning  

Nämnvärt är att systemet klarar ett avbrottsfall på överföringsledningen (dvs. endast befintlig ledning 

PE400 mellan Kvidinge och Åstorp är i bruk) och 2 l/s genom H1, under två dygn, om reservoaren på 

Björnås utökas till 3000 m3. Figur 3-11 visar nivåerna i Björnås HR (streckade linjer) vid 

normalförbrukning 2018 (blå) respektive maxdygnsförbrukning 2050 (röd). Vid maxförbrukningen 

sjunker reservoarnivån under en meter, med flöde ut från verket på som mest ca 84 l/s, och klarar inte 

att fyllas under dygnets lågförbrukningstimmar. 

 

Figur 3-11 Reservoarnivå och flöde från vattenverket vid utökad reservoarvolym i Björnås och 2 l/s 

genom H1. 

3.5 Högre tryck i överföringsledning och egen zon Kvidinge 

I de fall då en redundant överföringsledning ej byggs, eller vid avbrottsfall på en av 

överföringsledningarna, är en möjlig åtgärd att gå ut med ett högre tryck från vattenverket. Med ett 

ökat utgående tryck från nya vattenverket, på +95 möh, kan befintlig reservoarvolym hållas på 

acceptabel nivå under maxdygn 2050, vilket ej sker vid utgående tryck +85 möh.  

Figur 3-12 visar trycket i ledningarna från Kvidinge vattenverk till Björnås högreservoar vid maxflöde 

under ett maxdygn 2018. Vid ett högre utgående tryck kan ett flöde på upp till 103 l/s ges från 

vattenverket, därför är förlusten i ledningarna större. Utgående flöde vid den lägre trycknivån är som 

mest 73 l/s vid maxdygnsförbrukning 2018. 
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Figur 3-12 Tryckprofil i ledningar från vattenverk till högreservoar med olika utgående tryck från 

verket. 

Denna åtgärd skulle dock medföra höga trycknivåer i Kvidinge, som ligger närmast vattenverket, se 

Figur 3-13. För att denna lösning ska vara möjlig krävs tryckreducering från överföringsledningen i 

anslutningen eller anslutningarna till Kvidinge. Under ett avbrottsfall på en av överföringsledningarna 

kan det utgående trycket justeras upp samtidigt som reduceringsventiler mot Kvidinge reglerar ner 

trycket i lågt belägna områden.  

  

Figur 3-13 Tryck i Kvidinge då vattenverkets utgående trycknivå är +95 möh, enkel 

överföringsledning mot Åstorp och utan reduceringsventiler mot Kvidinge. Trycket 

visas i mvp över marknivå. 

Denna styrning kan även användas i scenariot där reservoarvolymen i Björnås utökas till 3000 m3, 

utan en redundant överföringsledning från Kvidinge. Figur 3-14 visar skillnaden i reservoarnivå och 

utgående flöde för olika tryckstyrning under maxdygnsförbrukning 2050. Vid +95 möh är utgående 

maxflöde från verket ca 100 l/s (heldragen röd linje), medan utgående maxflöde vid +85 möh är ca 84 
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l/s vid maxtimman. Vid utgående tryck +85 möh klarar systemet två maxdygn 2050, men nivån i 

reservoaren hinner inte återställas däremellan och skulle således ej klara ett längre avbrott. 

 

Figur 3-14 Jämförelse reservoarnivå och utgående flöde vid maxdygn 2050 med olika tryckstyrning 

vid vattenverket. Reservoarvolymen antas i simuleringarna vara 3000 m3. 

 

3.6 Tryckreducering Hyllinge  

Hyllinge ligger ca 20 m under vattenverkets marknivå och har större risk för högt tryck, redan vid 

dagens tryck och flöden. De större flöden som förväntas när högreservoaren ska fyllas har visat att 

trycket i Hyllinge ofta överstigit 70 mvp i områdets lägsta punkter, se Figur 3-15.  
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Figur 3-15 Trycket i Hyllinge är högt, mellan 60 och 70 mvp, då reservoaren på Björnås fylls. De 

norra delarna av Hyllinge ligger på ca +10 möh och har över 70 mvp i tryck. Trycket 

visas i mvp över marknivå. 

Simuleringsresultatet påvisar högt tryck i hela orten. Trycket är dock endast ett par meter över 

önskvärt spann (20-70 mvp) i ett fåtal anslutna kunder (markerade i ljusgrönt, dvs mellan 70-75 mvp, i 

nordligaste Hyllinge). Eftersom området försörjs med en enkel ledning räcker det att reducera i en 

punkt på 200-ledningen mot Hyllinge.  

3.7 “Industriledning” 

3.7.1 Produktionsbortfall, VV avstängt 

Det hjälper endast att ha större volymer på Björnås om hela kommunens förbrukning kan tas ur den 

vid produktionsbortfall i vattenverket. I dagsläget finns, förutom ledning H1, en ASB250 längs 

Vramsvägen, se Figur 2-6. Att anlägga en ledning från Björnås HR till industriområdet skulle öka 

kapaciteten för tömning av reservoaren. I simuleringar utan någon produktion från vattenverket visas 

att de högst belägna bostäderna vid Tingdal (se kartbild, Figur 3-16) ges tryck under 15 mvp redan 

under medeldygnet 2018. Industriledningen medför reducerade förluster i systemet, då ett lägre flöde 

går genom befintlig ledning längs Vramsvägen.  
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Figur 3-16 och Figur 3-17 visar flöde genom systemet vid medeldygnets (2018) maxtimme vid 

produktionsbortfall. Lågt tryck under 15 mvp uppstår hos högt belägna kunder (markerade svart och 

orange, sista noden i tryckprofilen).  

 

Figur 3-16 Tryck i noder och flöde i ledningar från HR till Tingdal vid produktionsbortfall. 
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Figur 3-17 Tryckprofil från Björnås reservoar till Tingdal vid avbrottsfall utan respektive med ny 

ledning mot industriområdet. 

3.7.2 Avbrottsfall på en överföringsledning från Kvidinge VV 

Simuleringarna visar ingen betydande förbättring med ”industriledningen” när det gäller att klara 

avbrottsfall på en av överföringsledningarna ifrån Kvidinge. Om volymen i Björnås förblir 750 m3 klarar 

systemet ej ett dygn av maxdygnsförbrukning 2050.  

Under två efterföljande maxdygn 2018 hålls reservoaren på en acceptabel nivå. Eftersom 

industriledningen har bättre förbindelse med förbrukningen västerut än anslutning till vattenverket i öst, 

ges en nivå som är ca en meter lägre om industriledningen läggs, markerat i rött i Figur 3-18.  
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Figur 3-18 Flöde ut från vattenverket och motsvarande nivå i HR med- respektive utan 

"industriledning". Simuleringen visar maxdygnsförbrukning 2018 och endast befintlig 

överföringsledning (PE400) i bruk mellan Kvidinge och Åstorp. 

Om reservoarvolymen istället utökas till 3000 m3 kan reservoarens nivå hållas på två meter oavsett 

om industriledningen läggs eller inte. Därmed upprätthålls trycket i systemet även under maxdygn 

2050. Visas ej i figur. 

3.7.3 Normaldrift 

Eftersom detta är en ledning av större dimension, PE280, finns risk för längre uppehållstid och 

flödesriktningsändringar. 

I simuleringar där högreservoaren fylls snabbt har flödet genom denna ledning vänts. Det kan därför 

vara intressant att mäta flödet i ledningen och vid behov justera driften i verket eller i H1 för att 

minimera risk för återkommande flödesriktningsändringar.  

Omsättningstid under medeldygn 2018 har undersökts, och hastigheten i ledningen blir i simuleringen 

ca 0,15 m/s (ut från HR).  
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4 Analys och slutsatser 

Simuleringarna visar att det med en redundant ledning på PE400/353 mellan Åstorp och Kvidinge, 

samt utökad reservoarvolym i Björnås, tillsammans med att använda försörjningsvägen H1, går att 

leverera framtida flöden även vid undersökta driftavbrott. Att lägga reservoarvolymen i Björnås medför 

att ett jämnare flöde kan ges från vattenverket, vilket tillåter pumpdrift närmare optimal verkningsgrad. 

Därtill är det fördelaktigt för ledningsnätet och läckaget minimeras. Nedan följer en sammanställning 

av beräkningsresultaten. Åtgärderna som föreslås medför olika nivåer på redundans i systemet, vissa 

åtgärder kan och bör kombineras medan andra åtgärder är förslag på möjliga alternativ. 

4.1 Ökad kapacitet H1 

Ledingen H1 tillåter betydligt större flöden än vad som ges idag, även pumpen (enligt beskrivning 

Grundfos CRE 90-1) har kapacitet att ge 30 l/s. Denna drift bör därför kunna testas i praktiken redan 

idag, så att eventuella problem kan identifieras.  

Det finns ett antal fördelar med att ha möjlighet att ge högre flöden denna väg vid högre förbrukning 

eller avbrottsfall. Kapaciteten genom Åstorp till reservoaren är begränsad, denna drift gör att Kvidinge 

kan leverera framtida maxflöde på 94 l/s under avbrottsfall utan att överstiga +85 möh. Dessutom blir 

effekten under avbrottsfall på kritiska ledningar i Åstorp mot Björnås HR mindre. Åtgärden ger bra 

effekt och bör vara enkel att införa. Denna drift används därför i samtliga rekommendationer, om inte 

annat anges. Dock sker en energiförlust på ca 10 mvp på allt vatten som levereras denna väg, varför 

flödet denna väg normalt bör hållas lågt.  

4.2 Utökad reservoar 

En volym för avbrott på 2340 m3 är tillräcklig för ett 12 timmars avbrott med framtida medelförbrukning. 

Om volymen placeras på Björnås säkras att försörjningen kan ske även vid avbrott på vattenverkets 

pumpar.  

Högreservoarens volym kommer också behövas för utjämning över dygnet. Storleken på detta flöde 

beror på vilken kapacitet vi har i pumparna på verket och vilken kapacitet som finns mellan verket och 

reservoaren, vilket inte är fastställt. Så länge det framtida verket och systemet har kapacitet att 

leverera 125 l/s under framtida maxdygn kommer alla momentanflöden kunna ges och önskad 

avbrottsvolym alltid kunna finnas i reservoaren då ett avbrott uppstår. Finns kapacitet för att leverera 

78 l/s kommer en utjämningsvolym på 1540 m3 krävas i högreservoaren under ett maxdygn. Ett rimligt 

mellanting är att dimensionera systemet för att normalt leverera upp till 98 l/s från verket under ett 

maxdygn. I detta fall krävs ca 640 m3 för utjämning. Sammantaget behövs då 3000 m3 för avbrottsfall 

och utjämning. Huvudförslaget är därför att en reservoar på 2250 m3 upprättas på Björnås, utöver de 

befintliga 750 m3. 

Alternativet att anlägga hela redundansvolymen i Kvidinge medför ett högre krav på kontinuerlig drift 

av verkets pumpar (se avsnitt 4.3. nedan). Detsamma gäller om redundansvolymen istället delas upp 

mellan Kvidinge LR och Björnås HR. Det vill säga att en mindre redundansvolym finns tillgänglig vid 

avbrott på vattenverkets pumpar. Om exempelvis 1500 m3 av redundansvolymen placeras i Kvidinge 

och 1500 m3 placeras i Björnås räcker volymen till ett driftstopp i storleksordningen på ca 7h på 

vattenverkets pumpar. Det möter därmed inte de dimensioneringskrav på 12h som ställts. 

4.3 Vattenverk 

På grund av kommunens varierande terräng går det inte att arbeta med för höga utgående tryck utan 

att riskera att överstiga 70 mvp i marknivå hos lågt belägna kunder. Utgående trycknivå från det nya 
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vattenverket bör (med dagens zonering) begränsas till +85 möh. Vid vattenverket krävs en viss volym 

för att systemets processer skall fungera jämt, dessa så kallade processvolymer beräknas ej finnas 

tillgängliga som redundans- eller utjämningsvolym. Att placera en del av reservoarvolymen avsedd för 

avbrottsfall på vattenverket är möjligt, men kräver att verkets pumpar kan leverera vatten kontinuerligt 

och hjälper inte systemet med jämna ut flödestoppar. 

4.4 Ny ledning mellan Kvidinge och Åstorp 

En ny ledning fyller två viktiga funktioner: leveranssäkerhet vid avbrott eller planerat underhållsarbete 

och utökad kapacitet. Avståndet mellan orterna, en ökad förbrukning i framtiden och begränsningen i 

utgående tryck från vattenverket gör sammantaget att det finns relativt små marginaler för förlust i 

ledningen mellan orterna då reservoaren ska fyllas, då högsta utgående trycknivå från verket bör vara 

+85 möh och vattenytan kan vara upp till +80 reservoaren. Med två överföringsledningar i drift mellan 

Kvidinge och Åstorp kan trycket ut från vattenverket reduceras något, och flödet genom ledningarna 

hålls mer jämnt, vilket minskar energikostnad för verket och läckor i nätet. 

Med en ny PE400/353-ledning mellan Kvidinge och Åstorp finns hydraulisk kapacitet för att vid 

normaldrift leverera de 120 l/s som förbrukningen maximalt förväntas uppgå till under maxdygnets 

maxtimma 2050. Med denna dimension går det även att under avbrottsfall på en ledning att 

upprätthålla en acceptabel nivå i högreservoaren på 3000 m3, även under ett längre avbrott med 

framtida maxdygnsförbrukning. 

Med en ny PE315/277-ledning finns kapacitet att leverera ca 105 l/s vid normaldrift, vilket med 

marginal är tillräckligt för driften som håller önskad nivå i reservoaren på 3000 m3 under framtida 

maxdygn. Under avbrottsfall på den befintliga PE400-ledningen räcker kapaciteten för att kunna 

upprätthålla försörjningen i ca 42 timmar med dagens maxdygnsförbrukning, innan reservoaren tömts. 

Den mindre dimensionen på ledningen innebär att vattenåldern blir ca 2 timmar lägre, räknat med 

dagens medelförbrukning. 

Utan ny ledning krävs andra åtgärder för att klara försörjningen under framtida maxdygn. Vid avbrott 

finns enbart reservoarvolymen tillgänglig i Åstorp, tillräcklig för 12 timmar av framtida 

medeldygnsförbrukning.  

4.5 Övriga åtgärder 

Kvidinge Lågzon 

Om systemet utformas så att samhället Kvidinge blir en ny lågzon dit trycket reduceras ner till ca +80, 

kan den utgående trycknivån från vattenverket tillåtas uppgå till +95 möh. Med denna lösning ges 

tillräckligt flöde för den drift som håller önskad nivå i reservoaren på 3000 m3 under framtida maxdygn. 

Driften skulle möjliggöra för högre flöden i framtida scenarion med högre förbrukning, i de fall då en 

redundant överföringsledning ej byggs, eller vid avbrottsfall på en av överföringsledningarna. 

Lösningen innebär att en reglerventil måste anläggs på varje ledning som ansluter samhället Kvidinge 

från verket.  

Industriledningen 

Med 280-ledningen genom industriområdet tillgodoses också att tillräcklig kapacitet finns för att 

försörja systemet från högreservoaren under maxdygnets maxtimma 2050, utan att lågt tryck uppstår 

hos högst belägna kund.   

Reducering Hyllinge 

Det finns skäl att upprätta en lågzon i Hyllinge, då marknivån i samhället är så pass låg att det redan 

idag finns kunder som förväntas ha över 70 mvp tryck nattetid. Tester med upp till +85 från Kvidinge 

VV visar höga tryck blir vanligare under situationer med högre flöden mot Åstorp och högreservoaren. 

Lågzonen kan upprättas med en reglerventil på den enda ledningen mot samhället, där trycket sänks 
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till ca +65 möh. Denna åtgärd behövs särskilt om trycknivån från vattenverket tillåts uppgå till +95 

möh.  

5 Fortsatt arbete 

Projektet belyser också behovet av vidare utredningar. Förslagen som lyfts innefattar: 

1. En mätinsats för verifiering av modellresultat, så att simuleringarna överensstämmer 

med hur systemet beter sig i verklighet. I praktiken innebär insatsen att planera och 

placera ut tryckmätare på lämpliga platser i systemet, däribland har normalzonens 

högre belägna anslutningar (runt Tingdal) samt ett tapp-test på ledningar i norra 

delen av Åstorp, utsetts som intressanta punkter för att bedöma kapaciteten i 

befintligt system. Därefter kalibreras modellen. 

a. Alternativt bör det undersökas om driften idag kan göras som mätningsdata 

från 2016 visar. Då underlaget finns tillgängligt redan innebär det ett mindre 

arbete. 

2. Framtagandet av tydligare styrstrategi för pumparna i Kvidinge och H1. Med detta 

kan även tydligare energiberäkningar göras. Arbetet bör föregås av något av 

verifieringsförslagen ovan. I arbete tas olika typdygn och driftfall fram. Detta bör 

göras innan pumpar ska väljas till det nya verket för att optimera driftpunkter hos 

dessa.  

3. NSVA har beställt en dimensionsplan för Åstorp kommun. Dimensionsplanen tar sin 

grund i underlaget från denna rapport. I detta arbete identifieras lämpliga 

dimensioner på alla ledningar i nätet, baserat på underlag för framtida exploateringar 

och verksamhetsområden samt brandposter. Systemets huvudledningar 

dimensioneras för det framtida systemet så att tillräcklig kapacitet och redundans 

finns för avbrottsfall. Systemet distributionsledningar dimensioneras så att tillräcklig 

kapacitet finns till bostadsområden och brandposter. I arbetet undersöks också 

kapacitet till systemets brandposter.  

4. Räkna på alternativ placering på högreservoaren: vilka tryck uppstår i systemet? Hur 

ser alternativet att använda H1 som stöd ut? 
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2019 och har haft en stabil verksamhet under dessa år vilket också framkommer
av länsstyrelsens granskningsrapporter.

Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-03 §59
Tjänsteskrivelse från Merih Ozbalci, administrativ chef, 2021-02-03
Rapport från överförmyndarchef, Josefine Persson

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige godkänna utvärderingen av
Överförmyndarnämnden 4K samt beslutar att en ny utvärdering görs 2025 inför
mandatperiodsskiftet 2026/2027.

Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Nils-Göran Nilsson
(KD) under proposition och finner att detta bifalles.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktigebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna utvärderingen av
Överförmyndarnämnden 4K samt beslutar att en ny utvärdering görs 2025 inför
mandatperiodsskiftet 2026/2027.

Expedieras
Akten

Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur

\\J[ \ÅA
(2) Justerandes signatur

^l<—
Utdragsbestyrkande
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ÅSTORP

Kommunstyrelsens
Arbetsutskott
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PROTOKOLL
2021-03-03

KsAu § 59

Utvärdering av gemensam Overförmyndarnämnd 4K
Dnr KSFD 2021/57

Sammanfattning
När Åstorps kommun beslutade om att ingå i överförmyndarsamverkan med
Bjuv, Klippan och Perstorp beslutades det även att det skulle göras en
utvärdering efter 2 år. Kommunen har ingått i samarbetet sedan den l januari
2019 och har haft en stabil verksamhet under dessa år vilket också

framkommer av länsstyrelsens granskningsrapporter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskri velse från Merih Ozbalci, administrativ chef, 2021-02-03
Rapport från överförmyndarchef, Joseflne Persson

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
godkänna utvärderingen av Overförmyndamämnden 4K samt beslutar att en
ny utvärdering görs 2025 inför mandatperiodsskiftet 2026/2027.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna utvärderingen av
Overförmyndarnämnden 4K samt beslutar att en ny utvärdering görs 2025
inför mandatperiodsskiftet 2026/2027.

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur Justerandes^ignatur Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2021/57 

Kommunfullmäktige 
 
Utvärdering av gemensam överförmyndarnämnd 4K 
Dnr KSFD 2021/57 
 
Sammanfattning 
När Åstorps kommun beslutade om att ingå i överförmyndarsamverkan med Bjuv, 
Klippan och Perstorp beslutades det även att det skulle göras en utvärdering efter 2 
år. Kommunen har ingått i samarbetet sedan den 1 januari 2019 och har haft en 
stabil verksamhet under dessa år vilket också framkommer av länsstyrelsens 
granskningsrapporter. 
 
Förslag till beslut 
Godkänna utvärderingen av Överförmyndarnämnden 4K samt beslutar att en ny 
utvärdering görs 2025 inför mandatperiodsskiftet 2026/2027. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2021-02-03 
Rapport från överförmyndarchef, Josefine Persson 
 
Ärendet 
Åstorps kommun har sedan 2019 ingått i en gemensam överförmyndarnämnd med 
Perstorps kommun som värdkommun. Efter 2 år skulle det enligt beslut i 
kommunfullmäktige göras en utvärdering som görs genom denna skrivelse. 
Information har hämtats från Perstorps kommun och även från Länsstyrelsens 
inspektioner. 
 
Ekonomi 
Det är viktigt att skilja på kostnaden för Överförmyndarnämnden 4K och Åstorps 
kommuns egna kostnader. I tabellen nedan är båda samlade, men 
Överförmyndarnämnden 4K avser endast posten ”Övriga externa kostnader”, 
resten är Åstorps kommuns egna kostnader. Åstorps kommun betalar för arvodet 
till ställföreträdare när brukaren saknar egna medel för detta, vilket innebär att det 
socioekonomiska läget i kommunen påverkar kostnaderna. Därtill hör att 
minskade statliga bidrag bidrar till att verksamhetens utfall blir högre än tidigare 
år. Som det kan utläsas i rapporten så har antalet ärenden legat på en relativt stabil 
nivå men har skiftat i typer av ärenden. Godmanskap för ensamkommande barn 
var något som kommunen fick bidrag för 2018, men det bidraget ges inte längre 
och de övriga typerna av ställföreträdarskap har ökat vilket ökar kostnaderna.  
 

 2020 2019 2018 2017 
Intäkter + 30 + 232 + 583 + 3822 
Personalkostnader - 1404 - 1595 - 1961 - 5082 
Övriga interna kostnader - 34 - 34 - 34 - 57 
Övriga externa kostnader - 1111 - 1003 - 101 - 174 
Summa kostnader - 2549 - 2631 - 2057 - 5313 
Summa nettokostnader - 2519 - 2399 - 1474 - 1491 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2021/57 

Under 2019 och 2020 fanns det fortfarande kostnader kvar för egen personal då 
ärendet ännu inte var helt avslutat. Därtill finns där en felkonterad kostnad som 
hamnat på verksamheten som verksamheten kommer få tillbaka under 2021 på ca 
180 tkr. Under andra halvan av 2020 tillkom kostnad för den nya chefen som 
anställdes inom överförmynderiet. Kostnaden för den nya chefen var högre då det 
är svårt för kommunerna att rekrytera deltidspersonal och det i längden minskar 
andra kostnader som verksamheten haft. När vi bortser från dessa kostnader så ser 
vi att verksamheten har legat ganska stabilt under de senaste 3 åren.  
 
 2020 2019 2018 2017 
Summa kostnader – rensad från 
ovan poster 

2057 2093 2057 5313 

 
Handläggning och ärenden 
Handläggning har granskats av Länsstyrelsen och det har inkommit 2 rapporter 
under den tiden som verksamheten har legat i Perstorp. Generellt finner 
Länsstyrelsen att det finns god ordning kring hur verksamheten skötts, men det 
framförs synpunkter på enskilda ärenden.  
Genomsnittet i Sverige är 132,94 ärenden per årsarbetare 2019 och genomsnittet i 
Skåne är 174,29 ärenden per årsarbetare 2019. Inom överförmyndarsamverkan var 
denna siffra 193 ärenden per årsarbetare 2019 och lägger vi då till att det numera 
är en heltidsanställd chef så hamnar vi 174 ärenden per årsarbetare utifrån 2019 
års siffror vilket är i nivå med snittet. Hade verksamheten legat kvar i Åstorp med 
1 heltidshandläggare hade detta inneburit en 34 % högre belastning än snittet för 
Skåne.  
 
Utveckling 
Den nya chefen för överförmyndarverksamheten har flera tankar på hur 
verksamheten kan utvecklas vilket närmare presenteras i rapporten. 
 
 
Expedieras till: 
Administrativa enheten 
 
 
Merih Özbalci 
Administrativ chef 
042 640 13 
Merih.ozbalci@astorp.se 

mailto:Merih.ozbalci@astorp.se
mailto:Merih.ozbalci@astorp.se


 

 
     

Postadress Besöksadress Telefon Fax   

284 85  PERSTORP Torget 1 0435-390 00 vx 0435-355 51   
      
      
 

 
 

Överförmyndarnämnden 4K 
  Datum 2021-04-09 

 
 

 

  

    

   
  
Ärendemängd 

 
 2020-

12-01 
2019-
12-01 

2018-
12-01 

Godmanskap 116 114 108 
Godmanskap 
EKB 

11 14 24 

Förvaltarskap 29 27 23 
SFV 8 10 16 
Förmyndarskap 68 64 65 
Medförmyndare 1 1 2 
Totalt 233 230 238 

  
Utveckling av ärendemängd 
Rent generellt kan man säga att det finns en stadig ökning av nya ärenden då allt 
fler är i behov av hjälp samt att våra ärenden har krupit ner i åldrarna rejält.  
Ärendemängden ganska konstant, lika många avslut som startade. Lite fler 
förvaltarskap bör bero på att det finns två boenden med behov av speciella 
förutsättningar i Åstorp.  

 
Synpunkter på verksamheten 
Det enda som vi fått till oss är att vi varit sena med granskningar under 2020 men 
det har ju sin naturliga förklaring i sjukskrivningar och svårt att rekrytera ny 
personal.  

 
Synpunkter på tillgängligheten? 
Under 2020 när pandemin utbröt och när personalstyrkan minskade efterhand så 
kom det en del synpunkter. Funnits tre vägar in till verksamheten;  mail till 
handläggaren, mail till officiella e-posten samt telefontid. Tid har bokats för besök i 
Åstorp om de ej vill ta sig till Perstorp. I februari satt vi en dag i veckan och tog emot 
årsräkningar på medborgarkontoret. Idag har vi en väg in via såväl telefon som e-
post.  

 
Tankar kring utvecklingen framåt 
Sedan jag började så har vi istället för fyra handläggare som jobbar med respektive 
kommun, valt att ha tre handläggare samt en administratör. Handläggarna arbetar 
idag med varsin kommun samt att Perstorp (den minsta) fördelas jämnt på de tre 
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handläggarna. Administratören tar all post, e-post och telefon samt sköter all 
diarieföring, lägger upp nya ärenden, avslutar ärendet etc.  
Min tanke framåt är att handläggarna inte ska jobba knutet till varsin kommun utan 
mer efter sina kompetenser.  
 
Vi hade tidigare telefontid för samtliga handläggare måndag, onsdag-fredag 10-12, 
men det var inte optimalt så flertalet av de frågor som inkommer lätt går att svara 
på utan att vara insatt i varje specifikt ärende, så från och med 1/10 -2020 är det 
enbart administratören som tar telefonen. Om den som ringer in vill prata med 
handläggaren så tar administratören ett meddelande och så ringer handläggaren 
upp samma dag.  
 
Vi tar inte längre emot några besök alls pga Covid-19, men så snart det är över så 
kommer man kunna boka besök hos oss och då kommer vi ut till den kommun man 
önskar och träffas där för ett fysiskt möte. Detta ska ske inom en vecka. I dagsläget 
erbjuder vi digitala möten.  
 
Under 2021 har jag tänkt att vi ska uppgradera vårt ärendehanteringssystem och 
utveckla våra e-tjänster. Vi ska även satsa på utbildningar, både för vår egen 
personal och för våra ställföreträdare, så snart det är möjligt med hänsyn till Covid-
19. Framåt tänker jag även att vi ska arbeta för att bli helt digitala.  
 
I december 2020 så flyttade hela överförmyndarverksamheten till nya lokaler och vi 
drabbades också av Covid-19. Då all personal blev smittade så tvingades vi efter 
samråd med Länsstyrelsen att stänga vår verksamhet från 22/12-5/1. I dag är halva 
personalstyrkan på plats, övriga är dessvärre fortfarande sjuka, detta medför att vi 
har något längre handläggningstider och måste prioritera lite annorlunda. Detta har 
vi fått en del synpunkter på men när vi förklarat varför har de flesta haft förståelse.  
 
 

 
 

Josefine Persson 
Överförmyndarchef 
 
 
Överförmyndarnämnden 4K  
 
overformyndaren@perstorp.se   

 
 
 

mailto:overformyndaren@perstorp.se
mailto:overformyndaren@perstorp.se
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2021-04-26 

 

Kf § 50 

 

Värdegrundsdokument för förtroendevalda 

Dnr KSFD 2021/64 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog 2014-03-24 ett värdegrundsdokument för 

förtroendevalda, som syftar till att sätta upp ramar för samtalstonen och 

bemötandet mot varandra, i det politiska arbete som bedrivs. Dokumentet 

innehåller generella punkter som anger hur de förtroendevalda bör bemöta 

såväl andra förtroendevalda, som tjänstemän. Till dokumentet finns också 

kopplat SKL:s (nuvarande SKR:s) dokument om ”Samtalstonen i politiken”  

 

Gruppledarna för de politiska partierna som är representerade i 

kommunfullmäktige har framfört önskemål om att komplettera 

värdegrundsdokumentet gällande agerande och dokumentation i det fall en 

förtroendevald stör mötet på ett märkbart sätt. För att 

värdegrundsdokumentet ska kunna användas som ett stöd i de 

förtroendevaldas uppdrag är det viktigt att dokumentet hålls löpande 

uppdaterat.  

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-04-07 § 62 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 71 

Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-03-03 

Förslag på nytt värdegrundsdokument för förtroendevalda - gröna punkter är 

förslag på ändringar jämfört med nuvarande värdegrundsdokument. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

 

Expedieras 

Akten 

MECI
Start av ärende
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Kommunstyrelsen 13(37)

PROTOKOLL
2021-04-07

Ks §62

Värdegrundsdokument for förtroendevalda
Dnr KSFD 2021/64

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2014-03-24 ett värdegrundsdokument för
förtroendevalda, som syftar till att sätta upp ramar för samtalstonen och
bemötandet mot varandra, i det politiska arbete som bedrivs. Dokumentet
innehåller generella punkter som anger hur de förtroendevalda bör bemöta
såväl andra förtroendevalda, som tjänstemän. Till dokumentet finns också
kopplat SKL:s (nuvarande SKR: s) dokument om "Samtalstonen i politiken"

Gruppledarna för de politiska partierna som är representerade i
kommunfullmäktige har framfört önskemål om att komplettera
värdegrundsdokumentet gällande agerande och dokumentation i det fall en
förtroendevald stör mötet på ett märkbart sätt. För att värdegrundsdokumentet
ska kunna användas som ett stöd i de förtroendevaldas uppdrag är det viktigt att
dokumentet hålls löpande uppdaterat.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 §71
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-03-03
Förslag på nytt värdegmndsdokument för förtroendevalda - gröna punkter är
förslag på ändringar jämfört med nuvarande värdegmndsdokument.

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till
"Värdegrundsdokument för förtroendevalda".

Åsa Holmen (L) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Maria Gottschalk (-) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Åsa Holmen (L),
Mikael Mårtensson (S), Roger Nielsen (M) och Maria Gottschalk (-) under
proposition och finner att detta bifalles.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till
"Värdegrundsdokument för förtroendevalda".

Expedieras
Akten, Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur
,,.^,.

(1) Justerandes signatur

llAI^\
(2) Justerandes signatur

^^s
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens
Arbetsutskott
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PROTOKOLL
2021-03-17

KsAu § 71

Värdegrundsdokument for förtroendevalda
Dnr KSFD 2021/64

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2014-03-24 ett värdegrundsdokument för
förtroendevalda, som syftar till att sätta upp ramar för samtalstonen och
bemötandet mot varandra, i det politiska arbete som bedrivs. Dokumentet
innehåller generella punkter som anger hur de förtroendevalda bör bemöta
såväl andra förtroendevalda, som tjänstemän. Till dokumentet finns också
kopplat SKL:s (nuvarande SKR: s) dokument om "Samtalstonen i politiken"

Gruppledarna för de politiska partierna som är representerade i
kommunfullmäktige har framfört önskemål om att komplettera
värdegrundsdokumentet gällande agerande och dokumentation i det fall en
förtroendevald stör mötet på ett märkbart sätt. För att värdegmndsdokumentet
ska kunna användas som ett stöd i de förtroendevaldas uppdrag är det viktigt
att dokumentet hålls löpande uppdaterat.

Beslutsunderlag
Tjänsteskri velse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-03-03
Förslag på nytt värdegmndsdokument för förtroendevalda - gröna punkter är
förslag på ändringar jämfört med nuvarande värdegrundsdokument.

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta förslag till "Värdegmndsdokument för förtroendevalda".

Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Annica Vink (C)
under proposition och finner att detta bifalles.

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till
"Värdegmndsdokument för förtroendevalda".•>•)•

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

;^'
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2021/64 

Kommunfullmäktige 
 
Värdegrundsdokument för förtroendevalda 
Dnr KSFD 2021/64 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2014-03-24 ett värdegrundsdokument för 
förtroendevalda, som syftar till att sätta upp ramar för samtalstonen och 
bemötandet mot varandra, i det politiska arbete som bedrivs. Dokumentet 
innehåller generella punkter som anger hur de förtroendevalda bör bemöta såväl  
andra förtroendevalda, som tjänstemän. Till dokumentet finns också kopplat 
SKL:s (nuvarande SKR:s) dokument om ”Samtalstonen i politiken”  
 
Gruppledarna för de politiska partierna som är representerade i 
kommunfullmäktige har framfört önskemål om att komplettera 
värdegrundsdokumentet gällande agerande och dokumentation i det fall en 
förtroendevald stör mötet på ett märkbart sätt. För att värdegrundsdokumentet ska 
kunna användas som ett stöd i de förtroendevaldas uppdrag är det viktigt att 
dokumentet hålls löpande uppdaterat.  
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ”Värdegrundsdokument för 
förtroendevalda”. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-03-03 
Förslag på nytt värdegrundsdokument för förtroendevalda - gröna punkter är 
förslag på ändringar jämfört med nuvarande värdegrundsdokument. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige antog i mars 2014 ett värdegrundsdokument som syftar till 
att sätta upp ramar för samtalstonen och bemötandet mot varandra. Dokumentet 
innehåller ett antal punkter som syftar till att tydliggöra rollerna mellan 
förtroendevalda och tjänstemän och för att säkerställa att samtalsklimatet hålls på 
en god nivå.  
 
Gruppledarna för de politiska partierna representerade i kommunfullmäktige har 
framfört önskemål om att värdegrundsdokumentet ska kompletteras med en punkt 
gällande agerande och dokumentation i det fall en förtroendevald stör mötet på ett 
märkbart sätt. Med denna ändring tydliggörs det ansvar och den rätt som åvilar 
mötesordförande att ansvara för ordningen på sammanträdet och rätten att avvisa 
eller tillrättavisa en förtroendevald som stör ordningen. Ändringen medför också 
att gruppledarnas roll och ansvar tydliggörs genom att dessa ska kontaktas om det 
uppstår en incident på sammanträdet. Dokumentet är även uppdaterat med en 
dokumentationsskyldighet för ordförande eller den tjänsteman som tilldelas 
arbetsuppgiften, att dokumentera allvarliga incidenter. 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2021/64 

 
Vid antagandet av det förra värdegrundsdokumentet beslutades att SKL:s 
dokument om samtalstonen i politiken skulle bifogas värdegrundsdokumentet. 
SKL har numera bytt namn till SKR. SKR har inte gett ut någon ny utgåva av 
dokumentet och av denna anledning hänvisas fortfarande till SKL:s dokument i 
värdegrundsdokumentet, trots namnändringen. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Barn påverkas inte av beslutet, då det riktas mot vuxna förtroendevalda. 
 
Expedieras till  
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
Linda Tholén                                                        Jonas Jönsson 
Nämndsekreterare                                                  Kommunchef 
042 641 29                                                             042- 640 50 
linda.tholen@astorp.se                                           jonas.jonsson@astorp.se 

mailto:linda.tholen@astorp.se
mailto:linda.tholen@astorp.se


 

Kommunfullmäktige  

Värdegrundsdokument för förtroendevalda   
Antagen av Kommunfullmäktige i Åstorps kommun 2014-03-24, § 38  
Dnr 2013/3  

Värdegrund och förhållningssätt  

Samtalsklimatet mellan förtroendevalda och mellan tjänstemän och 
tjänstemän är en viktig förutsättning för utvecklingen av kommunens 
verksamheter. Ett gott samtalsklimat är en viktig förutsättning för 
utvecklingen av kommunens verksamhet. Detta värdegrundsdokument ska 
vara vägledande för de förtroendevaldas samtalsklimat både sinsemellan 
och med tjänstepersoner i kommunen. Det innebär ett tydliggörande av 
rollerna, den politiska rollen och tjänstemannarollen. Samtalen ska kunna 
föras på ett korrekt och respektfullt sätt utan kränkningar och personliga 
påhopp. Som förtroendevald är vi representanter för Åstorps kommun såväl 
vid möten i kommunen men även när vi har uppdrag på annan ort eller i 
annat sammanhang.  

För att förbättra samtalstonen i politiken och mellan tjänstemän och 
förtroendevalda kan en ökad medvetenhet kring följande förhållningssätt 
vara till hjälp:   

• Följa lagar, förordningar, avtal, riktlinjer samt andra bestämmelser 
som gäller Åstorps kommun. 

• Förvalta och ansvara för kommunens tillgångar på ett ansvarsfullt 
sätt. 

• Föra en saklig och ärlig debatt utan personliga kränkningar och 
påhopp. 

• Vara en god förebild. 

• Respektera varandras och tjänstemännens roller och uppdrag. 

• Försöka att arbeta med vad-frågorna inom politiken. 

• Visa respekt för andras uppfattningar. 

• Visa god etik i samband med att fel och misstag begås. 



 

 

Mötesordförande ansvarar för ordningen på sammanträdet. Om det 
uppkommer en situation som upplevs som hotfull, trakasserande 
eller störande för mötets fortskridande, ska ordförande, i samråd 
med presidiet, försöka lösa och hantera situationen med de 
inblandade och vid behov kontakta partiets gruppledare. Vi har ett 
gemensamt ansvar för samtalsklimatet och därför åligger det var och 
en av oss att uppmärksamma och påtala när vi uppmärksammar 
något även om ordförande har det yttersta ansvaret för mötet. 

Om det uppstår en incident som märkbart stör sammanträdet 
ansvarar mötesordförande för att dokumentera händelsen och vilka 
åtgärder som är vidtagna med anledning av denna. 
Dokumentationen diarieförs hos Kommunstyrelseförvaltningen och 
en kopia av denna skickas till ansvarig gruppledare. 

Som underlag till värdegrunddokument finns SKL:s (nuvarande 
SKR) dokument - Samtalstonen i politiken –som blir en 
medföljande bilaga. 



 

 

Samtalstonen i politiken 



 

Politiken har blivit en tuff arena, även lokalt. Var 
tredje ledamot i landstings- och 
kommunfullmäktige under förra mandatperioden 
drabbades någon gång av trakasserier, hot eller 
våld. Men utsattheten i det politiska uppdraget kan 
tyvärr även komma inifrån genom att politiker 
utsätts för nedlåtande behandling från andra 
politiker. Särskilt utsatta känner sig ofta kvinnliga 
och yngre fullmäktigeledamöter.  

Alla är säkert överens om att det behövs en stark 
och livlig politisk debatt, där åsikter förs fram med 
engagemang och där politiker vågar gå i 
konfrontation om viktiga värderingar och sakfrågor. 
Det är en självklar och viktig del av politiken att 
hävda sina åsikter och gå emot det andra säger. 
Men det är samtidigt viktigt att ha respekt för 
varandra som personer. Kränkningar och personliga 
påhopp hör inte hemma i politiken. En rå ton i den 
politiska debatten riskerar att öka misstron mot 
politiker och den hotbild som många 
förtroendevalda möter. Den riskerar också att leda 
till nya avhopp från de politiska uppdragen och till 
att tilltron till det demokratiska system som vi 
bygger vårt samhälle på äventyras.  

Förtroendevalda behöver själva ta initiativet för att 
skapa ett bra samtalsklimat. Förhållandena kan 
visserligen se olika ut i olika kommuner och 
landsting och den bild som vi ger kan på sina håll 
upplevas som överdriven. Det hindrar inte att det 
finns anledning att diskutera samtalstonen i 
politiken. Sveriges Kommuner och Landsting har 

därför tagit fram detta diskussionsunderlag om 
samtalston, förhållningssätt och umgängesformer i 
det politiska livet. Beredningen för demokratifrågor 
har tagit aktiv del i arbetet och erfarenheter av 
liknande arbete hos flera av förbundets 
medlemmar har tagits tillvara. De politiska 
partierna har ofta någon form av etiska regler som 
berör liknande frågor. Detta diskussionsunderlag 
har dock fokus på fullmäktigeförsamlingar, 
nämnder och andra arenor där förtroendevalda 
från olika partier möts för att fullgöra sina uppdrag.  

Vi tror att diskussioner som förs utifrån situationen 
i den egna kommunen eller landstinget har goda 
förutsättningar att identifiera brister och 
utvecklingsbehov för att man sedan ska kunna 
komma överens om vilka spelregler som bör gälla. 
Syftet är att skapa och vidmakthålla ett gott klimat 
i politiken och goda förutsättningar för de 
förtroendevalda. Ytterst syftar 
diskussionsunderlaget till att öka intresset för den 
lokala och regionala demokratin och tilliten till de 
förtroendevalda. Vi hoppas att fullmäktigepresidier 
och gruppledare som efterfrågar ett underlag för 
diskussioner om dessa frågor ska ha glädje och 
nytta av materialet liksom de politiska partierna 
och de förtroendevalda. Ansvaret för att ett gott 
klimat ska kunna skapas och vidmakthållas delas i 
den politiska vardagen av alla förtroendevalda i alla 
partier, alla kommuner och alla landsting. 

Lennart Hansson 



 

Sveriges Kommuner och Landsting Sektionen för Demokrati och styrning 

Demokrati och respekt 
Två honnörsord i demokratin är frihet och jämlikhet. Frihet innebär att alla opinioner 
och viljeyttringar ska få komma till uttryck. Alla människor har rätt att uttrycka sin 
vilja, plädera för de idéer de tror på och agera för att främja sina intressen. Jämlikhet 
innebär att alla människor är lika mycket värda, att alla medborgare har samma rätt 
att delta i sitt lands styrelse och att alla som deltar ska behandlas lika. Ingen är i 
grunden förmer än någon annan. Vid omröstning väger allas röster lika tungt.  

Demokratin är ett beslutssystem som går ut på att lösa konflikter på fredlig väg. 
Politik handlar emellertid i praktiken sällan om harmoniskt samförstånd. Olika 
intressen och uppfattningar ställs mot varandra. De som förordar olika ståndpunkter 
konkurrerar om att vinna flertalets stöd inför en kommande omröstning. När 
tidpunkten för beslut närmar sig krävs att de olika parterna antingen kan kompromissa 
sig fram till en överenskommelse eller att en omröstning äger rum. 

Det är viktigt att denna process sker på ett korrekt och respektfullt sätt. En stark och 
livlig politisk debatt, där åsikter förs fram med engagemang och där politiker vågar 
gå i konfrontation om viktiga värderingar och sakfrågor måste kunna föras med 
bibehållen respekt för politiska motståndare och utan kränkningar och personliga 
påhopp. Det samma gäller också efter det att ett beslut är taget. De som blir nedröstade 
behöver uppträda som goda förlorare, och de som hamnat i majoritet behöver bemöta 
minoriteten med respekt. Det handlar inte om att alla ska gilla varandra eller de olika 
åsikter och förslag som finns. Den handlar inte heller om att ställa krav på att 
förtroendevalda ska vara ofelbara. Avsikten är att medverka till ett genomtänkt 
handlande. 

Krav på förtroendevalda 
Förtroendevalda fattar beslut som på olika sätt och nivåer lägger ramar för 
medborgarnas möjligheter, rättigheter och skyldigheter i samhället. För att besluten 
ska uppfattas som legitima och medborgarna känna förtroende för sina företrädare är 

 



 

det viktigt att de förtroendevalda själva följer fattade beslut och underordnar sig 
gällande lagar och regler.  

Förtroendevalda har till uppgift att förvalta samhällets tillgångar och anvisa medel på 
ett noggrant och ansvarsfullt sätt. Det innebär att förtroendevalda inte får låta sitt 
egenintresse gå före allmänintresset och inte heller utnyttja sin ställning för egna 
materiella eller ekonomiska fördelar eller att överutnyttja förmåner som är knutna till 
uppdraget. 

Underlaget diskuterar de förtroendevaldas uppträdande inom det politiska livet och 
utgör alltså inte rättesnören för deras privatliv. Det är dock viktigt att inse att det inte 
finns några vattentäta skott mellan etiken i offentligheten och i privatlivet för en 
förtroendevald. Den som följer vissa etiska regler i sitt politiska engagemang men 
som visar sig tillämpa en helt annan moral som privatperson riskerar att förlora sin 
trovärdighet. 

Hur höga krav som det är rimligt att ställa i detta sammanhang kan naturligtvis 
diskuteras. Men den som tar på sig ett politiskt förtroendeuppdrag kommer 
oundvikligen att utsättas för högre krav på sin moral än människor i allmänhet. Det 
bidrar samtidigt till att allmänhetens tilltro till demokratin och samhällets institutioner 
bevaras och garanteras. 

Att visa respekt och ta varandra på allvar 
Det är viktigt att förtroendevalda visar respekt för varandras villkor och underlättar 
varandras deltagande. Den som har tagit på sig ett politiskt förtroendeuppdrag ska 
vara mån om att delta i de möten som uppdraget omfattar och komma förberedd till 
dessa. Alla har dock inte samma förutsättningar för sitt engagemang som 
förtroendevald, på grund av till exempel barn, arbetstider, utbildningsnivå eller 
funktionshinder 

Politiskt engagemang bygger på både förnuft och känslor. Förtroendevalda måste få 
ge uttryck för sina åsikter med både sakargument och ideologiska viljeyttringar för 

 



 

att politiken ska bli tydlig och begriplig. Det är samtidigt viktigt att hålla en god ton 
i den politiska debatten. Ingen ska behöva uppleva ett nedlåtande eller respektlöst 
tilltal eller bristande uppmärksamhet när han eller hon yttrar sig. 

Det är viktigt för politikens anseende att förtroendevalda tar varandras engagemang 
på allvar. Det är en sak att argumentera mot en motståndares ståndpunkter och 
argument. Det är en annan sak att avsiktligt missförstå eller misstolka dessa eller att 
misstänkliggöra sin motståndares motiv. Detta riskerar att skada respekten för alla 
förtroendevalda och för hela den demokratiska processen. 

En god princip är att bekräfta andra förtroendevalda som gör något bra, oberoende av 
politisk uppfattning i sak. Ett erkännande eller uppskattande omdöme till någon som 
utmärkt sig positivt, ger erkännande även till den som berömmer. 

Att verka öppet, ärligt och tydligt 
Medborgarnas tilltro till politiska beslut påverkas inte bara av beslutens innehåll, utan 
även av om de känner tilltro till de procedurer som använts för att uppnå beslutet. En 
god demokratisk process kräver tid, och därför krävs planering.  

Förtroendevalda bör anstränga sig för att göra politiken känd och begriplig för 
människor. Beslut som innebär avsteg från tidigare gjorda utfästelser behöver 
innehålla förklaringar till varför avsteg görs.  

Underlag, olika uppfattningar, beslut och deras bevekelsegrunder behöver redovisas. 
Såväl förtroendevalda som medborgare är i dagens samhälle både kunniga och 
upplysta. Ökad kunskap innebär emellertid inte automatiskt ökad klarhet. Den kan 
också leda till insikter om att det finns flera likvärdiga slutsatser att dra och att inget 
beslut får enbart positiva effekter. Detta understryker betydelsen av att 
beslutsprocesser är öppna, att tydliga regler för beslutsprocedurerna följs och att det 
avsätts tid till utredning, diskussion, opinionsbildning och information om vad som 
står på den politiska dagordningen och vilken kunskap och vilka argument som finns 
för olika alternativ. 

 



 

Att känna till och att följa  
demokratins procedurregler  
Mötesteknik finns för att alla ska få likvärdiga möjligheter att komma till tals och ge 
sina uppfattningar till känna. Den finns för att beslut ska kunna ske på ett öppet, 
tydligt och schyst sätt. Men om få behärskar konsten medan flertalet är okunniga, kan 
mötestekniken missbrukas för att manipulera fram vissa beslut. För att demokratins 
processer ska fungera och övergrepp och maktmissbruk undvikas, behöver därför alla 
förtroendevalda vara förtrogna med de procedurregler för debatt, diskussion och 
beslutfattande som mötestekniken omfattar.  

Procedurregler behöver hållas levande för att fylla sin roll. Det är därför viktigt att 
reflektera över hur olika procedurregler fungerar och vid behov omforma dem. 
Förtroendevalda som anser att det finns regler som skadar eller hindrar ett 
demokratiskt arbetssätt bör ta upp reglerna till diskussion och föreslå förändringar. 

Intressekonflikter mellan roller 
Det är inte rimligt att hävda att varje enskild politiker ska representera alla 
medborgare och värna allas intressen. Förtroendevalda har flera roller och flera 
intressen att ta hänsyn till.  De ska företräda 
• medborgarna i allmänhet 
• kommunen eller landstinget 
• grupper som det egna partiet värnar om 
• sin egen partiorganisation. 

 



 

Det är tillsammans och inte var för sig som förtroendevalda 
representerar alla medborgare. Det är legitimt att en enskild politiker 
koncentrerar sina krafter till att företräda vissa gruppers intressen, men 
det bör ske öppet. De intressen som följer med förtroendevaldas olika 
roller kan ibland komma i direkt konflikt med varandra. Denna typ av 
konflikter är oundvikliga och varken kan eller bör döljas om förtroendet 
för politiken ska upprätthållas. Ibland leder rollkonflikterna till etiska 
dilemman. Intressena är inte kombinerbara utan val av 
handlingsalternativ innebär att någon måste svikas, ett löfte måste brytas 
för att hålla ett annat och så vidare. Då måste förtroendevalda våga välja 
och vara beredda att stå för sina val och ta dess konsekvenser när 
kritiken kommer. 

Samtalstonen i politiken 
Ett diskussionsunderlag för förtroendevalda i kommuner 
och landsting 

Vill du veta mer om det arbete om samtalstonen i politiken  som görs 
vid Sveriges Kommuner och Landsting kontakta 

BoPer Larsson, 08-452 79 19, boper.larsson@skl.se Agneta Blom, 021-
10 13 01, agneta.blom@mdh.se 

pris: 50 kr/st.  
Vid beställning av 10 ex eller fler: 20 kr/st. Best. nr. 

5119 

 



 

trycksaker från Sveriges Kommuner och Landsting beställs 
på www.skl.se/publikationer eller på tfn 020-31 32 30, fax 
020-31 32 40. 

118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 
70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2021-04-26 

 

Kf § 51 

 

Kompletteringsbudget 2021 med finansiella mål 

Dnr KSFD 2021/70 

 

Sammanfattning 

Föreliggande kompletteringsbudget består av två beslutspunkter, dels beslut 

om finansiella mål och dels beslut om överföring av investeringsmedel från 

2020 till 2021 tillsammans med ombudgetering av resultatet. 

  

Ombudgetering 

I samband med nämndernas beslut om bokslut för föregående år inlämnas 

samtidigt förslag om ej utnyttjade poster i budgeten att föra över till 

innevarande år i kommunens kompletteringsbudget. En 

kompletteringsbudget innebär att budgetmedel flyttas från föregående år till 

innevarande år. Kompletteringsbudgeten kan avse såväl resultat- som 

investeringsbudget. I årets samlade förslag föreslås både driftposter i 

resultatbudgeten och investeringar ombudgeteras. I kompletteringsbudgeten 

justeras för driftposter med en intäktspost avseende exploatering om 10 000 

tkr och ett förbättrat resultat med motsvarande så att kommunens resultat når 

2 % av skatter och bidrag. Ombudgetering av investeringar totalt uppgår till 

ett belopp på 17 516 tkr. Detta finansieras inom befintlig likviditet och 

låneram. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-04-07 § 63 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 66 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Anna Falkenstam och ekonom Simon 

Jaldefjord 2021-03-09 

Kompletteringsbudget (kb) 2021 avseende investeringar, bilaga 1, 2021-03-

09 

Kompletteringsbudget (kb) 2021 avseende investeringar detalj, bilaga 2, 

2021-03-09  

Budget 2021, VA-investeringar 

Sammanställning investeringar 2021 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Expedieras 

Akten 

 

MECI
Start av ärende
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ÅSTORP

Kommunstyrelsen 14(37)

PROTOKOLL
2021-04-07

Ks §63

Kompletteringsbudget 2021 med finansiella mål
Dnr KSFD 2021/70

Sammanfattning
Föreliggande kompletteringsbudget består av två beslutspunkter, dels beslut om
finansiella mål och dels beslut om överföring av investeringsmedel från 2020
till 2021 tillsammans med ombudgetering av resultatet.

Ombudgetering
I samband med nämndernas beslut om bokslut för föregående år inlämnas
samtidigt förslag om ej utnyttjade poster i budgeten att föra över till
innevarande år i kommunens kompletteringsbudget. En kompletteringsbudget
innebär att budgetmedel flyttas från föregående år till innevarande år.
Kompletteringsbudgeten kan avse såväl resultat- som investeringsbudget. I
årets samlade förslag föreslås både driftposter i resultatbudgeten och
investeringar ombudgeteras. I kompletteringsbudgeten justeras för driftposter
med en intäktspost avseende exploatering om 10 000 tkr och ett förbättrat
resultat med motsvarande så att kommunens resultat når 2 % av skatter och
bidrag. Ombudgetering av investeringar totalt uppgår till ett belopp på 17 516
tkr. Detta finansieras inom befintlig likviditet och låneram.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 66
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Anna Falkenstam och ekonom Simon
Jalde^ord2021-03-09
Kompletteringsbudget (kb) 2021 avseende investeringar, bilaga l, 2021-03-09
Kompletteringsbudget (kb) 2021 avseende investeringar detalj, bilaga 2, 2021-
03-09
Budget 2021, VA-investeringar
Sammanställning investeringar 2021

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att:
Kompletteringsbudget för driftposter godkänns med en intäktspost
avseende exploatering om 10 000 tkr och ett ökat resultat om 10 000
tkr.
Kompletteringsbudget för investeringar godkänns med totalt 17 516 tkr
i enlighet med förslag i bilaga l.
Budget 2021 med planar 2022-2023 kompletteras med finansiella mål
för koncernen avseende resultat, soliditet och självfinansieringsgrad av
investeringar.

Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

•

•

Ordförandes signatur

^~
(1) Justerandes signatur

(4iM
(2) Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 15(37)

ÅSTORP
PROTOKOLL
2021-04-07

Ks § 63, forts
Roger Nielsen (M) yrkar på att soliditetsmåttet ska vara minst 25 % inkl.
pensionsförpliktelser före 1998.

Åsa Holmen (L) avstår ifrån att delta i beslut.

Anton Holmberg (SD) avstår ifrån att delta i beslut.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Nils-Göran Nilsson
(KD) mot Roger Nielsens (M) ändringsyrkande under proposition och finner att
ordförandes yrkande bifalles.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Kompletteringsbudget för driftposter godkänns med en intäktspost
avseende exploatering om 10 000 tkr och ett ökat resultat om 10 000
tkr.
Kompletteringsbudget för investeringar godkänns med totalt 17 516 tkr
i enlighet med förslag i bilaga l.
Budget 2021 med planar 2022-2023 kompletteras med finansiella mål
för koncernen avseende resultat, soliditet och självfinansieringsgrad av
investeringar.

Expedieras
Akten

Kommunfullmäktige

•

•

OrdförandeSiSjgnatur

?^"
(1) Justerandes signatur

^n^
(2) Justerandes signatur•andes signatur
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Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens
Arbetsutskott

7(25)

PROTOKOLL
2021-03-17

KsAu § 66

Kompletteringsbudget 2021 med finansiella mål
Dnr KSFD 2021/70

Sammanfattning
Föreliggande kompletteringsbudget består av två beslutspunkter, dels beslut
om finansiella mål och dels beslut om överföring av investeringsmedel från
2020 till 2021 tillsammans med ombudgetering av resultatet.

Ombudgetering
I samband med nämndernas beslut om bokslut för föregående år inlämnas
samtidigt förslag om ej utnyttjade poster i budgeten att föra över till
innevarande år i kommunens kompletteringsbudget. En kompletteringsbudget
innebär att budgetmedel flyttas från föregående år till innevarande år.
Kompletteringsbudgeten kan avse såväl resultat- som investeringsbudget. I
årets samlade förslag föreslås både driftposter i resultatbudgeten och
investeringar ombudgeteras. I kompletteringsbudgeten justeras för driftposter
med en intäktspost avseende exploatering om 10 000 tkr och ett förbättrat
resultat med motsvarande så att kommunens resultat når 2 % av skatter och

bidrag. Ombudgetering av investeringar totalt uppgår till ett belopp på 17 516
tkr. Detta finansieras inom befintlig likviditet och låneram.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Anna Falkenstam och ekonom Simon
Jaldefjord 2021-03-09
Kompletteringsbudget (kb) 2021 avseende investeringar, bilaga l, 2021-03-09
Kompletteringsbudget (kb) 2021 avseende investeringar detalj, bilaga 2,
2021-03-09
Budget 2021, VA-investeringar
Sammanställning investeringar 2021

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att:

Kompletteringsbudget för driftposter godkänns med en intäktspost
avseende exploatering om 10 000 tkr och ett ökat resultat om 10 000
tkr.
Kompletteringsbudget för investeringar godkänns med totalt 17516
tkr i enlighet med förslag i bilaga l.
Budget 2021 med planar 2022-2023 kompletteras med finansiella mål
för koncernen avseende resultat, soliditet och självfinansieringsgrad av
investeringar.

Roger Nielsen (M) avstår ifrån att delta i beslut.
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Kommunstyrelsens
Arbetsutskott

ÅSTORP

8(25)

PROTOKOLL
2021-03-17

KsAu § 66, forts
Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Annica Vink (C)
under proposition och finner att detta bifalles.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

• Kompletteringsbudget för driftposter godkämis med en intaktspost
avseende exploatering om 10 000 tkr och ett ökat resultat om 10 000
tkr.
Kompletteringsbudget för investeringar godkänns med totalt 17516
tkr i enlighet med förslag i bilaga l.
Budget 2021 med planar 2022-2023 kompletteras med finansiella mål
för koncernen avseende resultat, soliditet och självfinansieringsgrad av
investeringar.
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Ekonomiavdelningen 
 

 

 

 

Anna Falkenstam 
Ekonomichef 
042 – 640 16 
anna.falkenstam@astorp.se 
 

Kommunfullmäktige 
 
Kompletteringsbudget 2021 med finansiella mål 
Dnr (KSFD) 2021/70 
 
Sammanfattning 
Föreliggande kompletteringsbudget består av två beslutspunkter, dels beslut om 
finansiella mål och dels beslut om överföring av investeringsmedel från 2020 till 2021 
tillsammans med ombudgetering av resultatet. 
  
Ombudgetering 
I samband med nämndernas beslut om bokslut för föregående år inlämnas samtidigt 
förslag om ej utnyttjade poster i budgeten att föra över till innevarande år i kommunens 
kompletteringsbudget. En kompletteringsbudget innebär att budgetmedel flyttas från 
föregående år till innevarande år. Kompletteringsbudgeten kan avse såväl resultat- som 
investeringsbudget. I årets samlade förslag föreslås både driftposter i resultatbudgeten och 
investeringar ombudgeteras. I kompletteringsbudgeten justeras för driftposter med en 
intäktspost avseende exploatering om 10 000 tkr och ett förbättrat resultat med 
motsvarande så att kommunens resultat når 2 % av skatter och bidrag. Ombudgetering av 
investeringar totalt uppgår till ett belopp på 17 516 tkr. Detta finansieras inom befintlig 
likviditet och låneram. 
 
Finansiella mål 
I enlighet med fullmäktiges beslut om budget 2021 samt planår 2022-2023 kompletterar 
detta förslag de finansiella målen för kommunkoncernen.  
 
Finansiella mål 2021-2023 

Högst 98 % av skatter och bidrag ska användas till verksamhetskostnader. Verksamheternas nettokostnader mäts 
utifrån ett femårsperspektiv för att kunna hantera konjunkturväxlingar. 

Kommunens soliditet ska vara stark. Soliditeten i %, inklusive pensionsåtagande före 1998.  

Självfinansieringsgraden av investeringar (förutom VA och exploatering) för kommunkoncernen ska under en 
tioårsperiod uppgå till 60 %.   

 
För att säkerställa att de finansiella målen uppnås sker löpande uppföljning av: 

• God budgetföljsamhet i samtliga nämnder och styrelser 
• Åtgärdsplan är upprättad vid befarad negativ budgetavvikelse 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-03-09 
Version  1 
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Ekonomiavdelningen 
 

• Styrelser och nämnder ska löpande erhålla information om det 
verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet 

• Plan för intern kontroll är upprättad 
 
Förslag till beslut 
Kompletteringsbudget för driftposter godkänns med en intäktspost avseende exploatering 
om 10 000 tkr och ett ökat resultat om 10 000 tkr. 
Kompletteringsbudget för investeringar godkänns med totalt 17 516 tkr i enlighet med 
förslag i bilaga 1. 

Budget 2021 med planår 2022-2023 kompletteras med finansiella mål för koncernen 
avseende resultat, soliditet och självfinansieringsgrad av investeringar. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Anna Falkenstam och ekonom Simon Jaldefjord 2021-
03-09 

Kompletteringsbudget (kb) 2021 avseende investeringar, bilaga 1, 2021-03-09 

Kompletteringsbudget (kb) 2021 avseende investeringar detalj, bilaga 2, 2021-03-09  

Budget 2021, VA-investeringar 

Sammanställning investeringar 2021 

 
Ärendet 
Bakgrund: Prognostiserade exploateringsintäkter av väsentliga belopp beräknas under 
året. För att minska kommunens ekonomiska risk föreslås resultatet öka med 10 mkr. 
Detta innebär att det av fullmäktige budgeterade resultatet på 9,6 mkr ökar till 19,6 mkr  
för 2021.  
Investeringsprojekt löper ofta över flera år, särskilt större projekt, och ett behov finns 
därför att flytta medel mellan olika budgetår.  
I ärendet kompletteras även budgeten med koncerngemensamma finansiella mål. 
 
Ärendetext: Samtliga förvaltningar har beretts möjlighet att inkomma med förslag på 
kompletteringsbudget 2021. De inkomna äskandena har sammanställts i bilaga 1 och 
avser endast investeringar.  

Samtliga inlämnade önskemål om överföring har stämts av mot 2020 års totala 
budgetram. Både negativa och positiva avvikelser har beaktats. För år 2020 fanns totalt 
53 829 tkr kvar i investeringsbudget, varav 5 154 tkr avsåg VA- samt 
exploateringsverksamhet och 46 225 tkr avsåg skattefinansierad verksamhet.  Den 
föreslagna kompletteringsbudgeten uppgår till 17 516 tkr, vilket innebär att föreslaget 
belopp är 36 313 tkr lägre. Genomförandegraden av investeringar har förbättrats under 
2020. För att förbättra den ytterligare görs i och med detta förslag till beslut en 
omprövning av ej nyttjade investeringsmedel 2020 och samtliga investeringar 2021. Detta 
har inneburit att budgeten föreslås minska för några investeringar 2021. 

Beaktas endast den skattefinansierade verksamheten uppgår föreslaget belopp till 31 046 
tkr, dvs 15 179 tkr lägre än vad som fanns kvar i investeringsbudgetmedel 2020. Att 
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beloppet som avser den skattefinansierade verksamheten är högre än totalbeloppet beror 
på att investeringsbudgeten för exploatering och VA föreslås minska då en del projekt 
inte kommer att genomföras. 

Bedömningen är att den allra största delen av äskandena om överföring avser projekt som 
av tidsskäl inte genomförts under 2020 samt projekt som budgeterats för 2021 men som 
inte kommer att genomföras under 2021. Beloppen nedan innehåller både minskningar 
och ökningar av enskilda projekt. Effekten blir att investeringsramar 2021 föreslås utökas 
med: 

Kommunstyrelse    3 729 tkr 

Bygg- och miljö         0   tkr 

Räddningsnämnd    8 973 tkr 

Socialnämnden    2 717 tkr 

Bildningsnämnd    1 005 tkr 

Kultur- och fritid    1 092 tkr 

Summa     17 516 tkr 

 

 
Kommunens budgeterade låneram för 2021 uppgår till 120 mkr. Bedömningen är att 
låneramen även täcker denna ombudgetering av investeringar.  
 
I enlighet med fullmäktiges beslut om budget 2021 samt planår 2022-2023 kompletterar 
detta förslag de finansiella målen för kommunkoncernen.  
 
Finansiella mål 2021-2023 

Högst 98 % av skatter och bidrag ska användas till verksamhetskostnader. Verksamheternas nettokostnader mäts 
utifrån ett femårsperspektiv för att kunna hantera konjunkturväxlingar. 

Kommunens soliditet ska vara stark. Soliditeten i %, inklusive pensionsåtagande före 1998.  

Självfinansieringsgraden av investeringar (förutom VA och exploatering) för kommunkoncernen ska under en 
tioårsperiod uppgå till 60 %.   

 
För att säkerställa att de finansiella målen uppnås sker löpande uppföljning av: 

• God budgetföljsamhet i samtliga nämnder och styrelser 
• Åtgärdsplan är upprättad vid befarad negativ budgetavvikelse 
• Styrelser och nämnder ska löpande erhålla information om det 

verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet 
Plan för intern kontroll är upprättad 
 
Samverkan mellan enheter/förvaltningar: Samtliga förvaltningar har själva inkommit 
med förslag till kompletteringsbudget vilka sedan har sammanställts i bifogade underlag. 
 



Kommunstyrelseförvaltningen  4(4) 

Ekonomiavdelningen 
 

Intressekonflikter: Beroende på om kommunens likviditet även ska användas till andra 
kostnader istället för att nyupplåna kan en intressekonflikt uppstå. Inga sådana kostnader 
är kända idag.  
 
Finansiering: Detta sker via befintlig likviditet och låneram.  
 
Uppföljning: Görs vid månadsuppföljning samt delårsrapport och årsredovisning 
 
 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Hur har barns bästa beaktats? 
Ja 
 
Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
Nej 
 
 
 
Simon Jaldefjord  Anna Falkenstam 
Ekonom   Ekonomichef  
 
Expedieras till: 
Akten 

Samtliga nämnder och styrelser 

Ledningsgruppen 

Ekonomiavdelningen  

 



Budget 2021 Åstorp
Investeringar



Översikt Åstorp

Budget 2021
Åstorp

AP2021 B2021 Avv. 2021
Nyinvesteringsbehov 10 850 12 350 -1 500

Dricksvattentjänst 10 560 11 692 -1 132
Avloppsrening
Ledningsnät 60 1 292 -1 232
Dricksvattenproduktion 10 500 10 400 100

Spillvattentjänst 160 528 -368
Avloppsrening 100 100
Ledningsnät 60 428 -368
Dricksvattenproduktion

Dagvattentjänst 130 130
Avloppsrening
Ledningsnät 130 130
Dricksvattenproduktion

Reinvesteringsbehov 28 797 20 327 8 470
Dricksvattentjänst 5 918 6 714 -797

Avloppsrening
Ledningsnät 4 803 5 469 -667
Rörnät 980 980
Dricksvattenproduktion 135 265 -130

Budget 2021
Åstorp

AP2021 B2021 Avv. 2021
Spillvattentjänst 18 934 10 889 8 046

Avloppsrening 15 132 8 132 7 000
Ledningsnät 3 803 2 757 1 046
Rörnät
Dricksvattenproduktion

Dagvattentjänst 3 945 2 724 1 221
Avloppsrening
Ledningsnät 3 945 2 724 1 221
Rörnät
Dricksvattenproduktion

Landsbygdsinvesteringsbehov 1 500 2 400 -900
Dricksvattentjänst 200 265 -65

Ledningsnät 200 265 -65

Spillvattentjänst 1 150 1 755 -605
Ledningsnät 1 150 1 755 -605

Dagvattentjänst 150 380 -230
Ledningsnät 150 380 -230

Total investeringsbehov 41 147 35 077 6 070



Nyinvesteringar Åstorp

Affärsplan Budget Avv.
Avdelning Projektnam Varians % 2021 2021 2021
Ledningsnät KÖV Åstorp 40

Åtgärder enl. saneringsplan Åstorp 40
Ram Nyinvest Åstorp 40
Ny ledning - Kvidinge - Nyvång 40 1 600 -1 600
Mätutrustning 2021 - Åstorp 40 150 -150
Åtgärder enl. dagvattenplan - Åstorp 40 100 100
Mätutrustning Åstorp 2022-24 40 150 150

Totalt Ledningsnät 250 1 850 -1 600
Avloppsrening Nyvångs RV Gasgenerator 30 100 100

Nyvångs RV Solceller 30
Detaljprojektering och byggnation - Ekevång Åsto 30
Nytt tillstånd, Nya Nyvång, Åstorp 30

Totalt Avloppsrening 100 100
Dricksvatten Nytt vattenverk Kvidinge 40 10 000 10 000

Vattenståndsmätning Åstorp 30 300 300
Skalskydd Åstorp 2021 20 200 100 100
Skalskydd Åstorp 2022 20
Skalskydd Åstorp 2023 20

Totalt Dricksvatten 10 500 10 400 100
10 850 12 350 -1 500



Reinvesteringar Åstorp
Affärsplan Budget Avv.

Avdelning Projektnam Varians % 2021 2021 2021
Ledningsnät Relining Avlopp, Åstorp 40 500 500

Åkaregatan etapp II, Kvidinge 40 500 200 300
Akutram Reinv. - Åstorp 40 600 600
Hyllinge - Allégatan, Örtgatan 40 800 2 700 -1 900
Hyllinge - Parkgatan 40 6 000 3 200 2 800
Nyvång - Carl Cervins väg 40 3 000 3 000
Omläggning V-ledning Södra Industriområdet Åst 40
Projekteringsram - Åstorp 40 300 300
Relining Avlopp 2021 - Åstorp 40 300 -300
Samordningsram - Åstorp 40 200 200
Serviser Reinv. 2021 - Åstorp 40 650 -650
Västergatan, Åstorp 40
Linnégatan 40
Nya serviser, reinvest. Åstorp 2022-24 40 650 650

Totalt Ledningsnät 12 550 10 950 1 600
Rörnät Avstängningsventiler Åstorp 2021 40 630 630

Brandposter Åstorp 2021 40 350 350
Avstängningsventiler Åstorp 2022 40
Brandposter Åstorp 2022 40
Åstorp, Avstängningsventiler 2023 40
Åstorp, Brandposter 2023 40

Totalt Rörnät 980 980



Reinvesteringar Åstorp

Affärsplan Budget Avv.
Avdelning Projektnam Varians % 2021 2021 2021
Avloppsrening Enligt reinvesteringsplan Åstorp 2022 - AP 30

Enligt reinvesterinsplan Åstorp 2022 - RV 15
Akutram Kvidinge 40 500 500
Enligt reinvesteringsplan Åstorp 2023 - AP 40
Enligt reinvesterinsplan Åstorp 2023 - RV 40
Nyvång omrörare-spridararmar 40 180 180
Nyvång slamtransportutrustning 40 1 500 1 500
Nyvång ställverk 40 800 800
Åstorp Lås 30 37 37
Åstorp Pumpstationer K5 Kvidinge By 40 1 715 1 715
Åstorp Pumpstationer Pumpar/styrskåp 2021 40 400 400
Nyvång filtrering Akutram 40 10 000 3 000 7 000

Totalt Avloppsrening 15 132 8 132 7 000
Dricksvatten Maskininstallationer Åstorp 30 75 125 -50

Pumpbyte Björnås 20 60 140 -80
Totalt Dricksvatten 135 265 -130

28 797 20 327 8 470



Landsbygdsinvesteringar Åstorp

Affärsplan Budget Avv.
Avdelning Projektnam Varians % 2021 2021 2021
Ledningsnät Västra Broby 40 1 000 600 400

Hammars väg 40 500 -500
Högalid-Maglaby - Återställning 35 800 -800
Serviser Nyinv. 2021 - Åstorp 40 500 -500
Sånna by 40
Nya serviser, nyinvest. Åstorp 2022-24 40 500 500

Totalt Ledningsnät 1 500 2 400 -900



ÅSTORPS KOMMUN Projektsaldon
Projektbenämning Helårsbudget Kompletteringsbudget Totalt
====================================================

Exploateringsprojekt
E103 Ny ÅVC Hyllinge 5 000 000 kr         5 000 000 kr-                 -  kr                     
E104 Bjärshög 5 000 000 kr         -  kr                             5 000 000 kr          
E106 Grytevad -  kr                     238 000 kr                    238 000 kr             
E107 Diamantvägen Hyllinge 3 000 000 kr         3 000 000 kr-                 -  kr                     
E108 Markförvärv 2 500 000 kr         -  kr                             2 500 000 kr          
E114 Utbyggnad Södra Industriområdet 11 500 000 kr       2 568 000 kr-                 8 932 000 kr          
E125 Prästamarken -  kr                     500 000 kr                    500 000 kr             
E127 Lejdgatan -  kr                     9 000 000 kr                 9 000 000 kr          
E128 Skönbäck 9 000 000 kr         958 000 kr-                    8 042 000 kr          
E129 Persiljan 2 000 000 kr         -  kr                             2 000 000 kr          
E130 Hästhoven 6 & 7 1 800 000 kr         -  kr                             1 800 000 kr          
------------------------------------ ----------------
Totalt exploateringsprojekt: 39 800 000 kr       1 788 000 kr-                 38 012 000 kr       

Investeringsprojekt
I001 Upphandling ekonomisystem 1 500 000 kr         -  kr                             1 500 000 kr          
I002 HR-system 160 000 kr            -  kr                             160 000 kr             
I003 Förnyelse bilpark 150 000 kr            -  kr                             150 000 kr             
I005 IT-utrustning Kundtjänst 200 000 kr            289 000 kr                    489 000 kr             
I006 IT-investeringar 1 300 000 kr         300 000 kr                    1 600 000 kr          
I011 Bilpool 50 000 kr               150 000 kr                    200 000 kr             
I015 Inventarier Central adm 2 100 000 kr         74 000 kr-                      2 026 000 kr          
I016 Utbyte Office-paket -  kr                     -  kr                             -  kr                     
I024 Intranät/Hemsida 330 000 kr            -  kr                             330 000 kr             
I026 Inköpsmodul -  kr                     305 000 kr                    305 000 kr             
I027 Ventilation AME -  kr                     150 000 kr                    150 000 kr             
I030 Central utveckling 1 500 000 kr         3 550 000 kr                 5 050 000 kr          
I055 Inventarier centralköket 350 000 kr            -  kr                             350 000 kr             
I060 Kostenheten 300 000 kr            -  kr                             300 000 kr             
I061 Elaggregat kostenheten -  kr                     1 250 000 kr                 1 250 000 kr          
I062 Mottagningskök skolor 1 710 000 kr         1 710 000 kr                 3 420 000 kr          
I101 Asfalt 5 000 000 kr         7 375 000 kr                 12 375 000 kr       
I102 Kommunalt avlopp Högalid, Maglaby -  kr                     800 000 kr                    800 000 kr             
I103 Grönstrukturplan, realisering 1 000 000 kr         -  kr                             1 000 000 kr          
I105 Lärkgatan VA -  kr                     1 328 000 kr                 1 328 000 kr          
I107 Diamantvägen Hyllinge VA 2 000 000 kr         2 000 000 kr-                 -  kr                     
I110 Komplettering GC-vägar 800 000 kr            189 000 kr                    989 000 kr             
I115 Fordonspark förnyelse anslag 500 000 kr            -  kr                             500 000 kr             
I120 Lekplatser, renovering 1 000 000 kr         300 000 kr                    1 300 000 kr          
I128 Skönbäck VA 9 000 000 kr         -  kr                             9 000 000 kr          
I129 Persiljan VA 2 000 000 kr         -  kr                             2 000 000 kr          
I130 Hästhoven 6 & 7 VA 2 000 000 kr         -  kr                             2 000 000 kr          
I141 Centrumutveckling 1 000 000 kr         1 349 000 kr                 2 349 000 kr          
I142 Trafiksäkerhetsåtgärder 300 000 kr            -  kr                             300 000 kr             



I165 Utvidgning Södra industriomr 5 000 000 kr         5 000 000 kr-                 -  kr                     
I169 Ombyggnad gatubelysning 500 000 kr            253 000 kr                    753 000 kr             
I172 Nyinvestering dricksvatten 10 500 000 kr       100 000 kr-                    10 400 000 kr       
I173 Nyinvestering avloppsrening 100 000 kr            -  kr                             100 000 kr             
I174 Nyinvestering rör-oledningsnät 750 000 kr            1 600 000 kr                 2 350 000 kr          
I175 Reinvestering dricksvatten 135 000 kr            130 000 kr                    265 000 kr             
I176 Reinvestering avloppsrening 15 132 000 kr       7 000 000 kr-                 8 132 000 kr          
I177 Reinvestering rör- ledningsnät 13 531 000 kr       1 600 000 kr-                 11 931 000 kr       
I183 Gruvan Nyvång -  kr                     163 000 kr                    163 000 kr             
I190 Västra Broby - avlopp 1 000 000 kr         400 000 kr-                    600 000 kr             
I191 Hammars väg -avlopp -  kr                     500 000 kr                    500 000 kr             
I200 Allmänna re/investeringar 1 000 000 kr         -  kr                             1 000 000 kr          
I201 Servicebil vaktmästare 300 000 kr            -  kr                             300 000 kr             
I202 Rekreation/motionsslingor 200 000 kr            -  kr                             200 000 kr             
I203 Grönytemaskiner 275 000 kr            -  kr                             275 000 kr             
I204 Friluftsbadet 300 000 kr            -  kr                             300 000 kr             
I206 Cykelsport 200 000 kr            417 000 kr                    617 000 kr             
I207 Miljöhus 250 000 kr            525 000 kr                    775 000 kr             
I208 Ishallen 75 000 kr               -  kr                             75 000 kr               
I209 Ställplats Husbil 200 000 kr            150 000 kr                    350 000 kr             
I210 Tingdalshallen utrustning 375 000 kr            -  kr                             375 000 kr             
I211 Städmaskiner 425 000 kr            -  kr                             425 000 kr             
I212 Biblioteket Digitalisering 200 000 kr            -  kr                             200 000 kr             
I213 Bibliotek Inventarier 500 000 kr            -  kr                             500 000 kr             
I214 Biblioteket Meröppet 300 000 kr            -  kr                             300 000 kr             
I215 Konsthallen ljus och inv 400 000 kr            -  kr                             400 000 kr             
I216 Friidrott Björnekullaskolan 400 000 kr            -  kr                             400 000 kr             
I217 Utegym/hinderbana 200 000 kr            -  kr                             200 000 kr             
I218 Arrangemangshall 3 300 000 kr         -  kr                             3 300 000 kr          
I219 Tingvalla strövområde 1 200 000 kr         -  kr                             1 200 000 kr          
I220 Utescen kulturhuset 400 000 kr            -  kr                             400 000 kr             
I222 Inventarier kulturhus 220 000 kr            -  kr                             220 000 kr             
I402 Möbler klassrum, avdelningar -  kr                     -  kr                             -  kr                     
I403 Möbler övriga utrymmen -  kr                     -  kr                             -  kr                     
I404 Maskinpark kök, städ -  kr                     -  kr                             -  kr                     
I406 Utemiljö 500 000 kr            -  kr                             500 000 kr             
I407 Projektorer, smartboards -  kr                     -  kr                             -  kr                     
I408 Textilslöjd/träslöjd 200 000 kr            -  kr                             200 000 kr             
I409 Inventarier övrigt 9 262 000 kr         505 000 kr                    9 767 000 kr          
I470 Grundskola Digitala verktyg 2 100 000 kr         500 000 kr                    2 600 000 kr          
I471 Grundskola Digital plattform 100 000 kr            -  kr                             100 000 kr             
I472 Grundskola Digitala läromedel 100 000 kr            -  kr                             100 000 kr             
I501 Inventarier förvaltningsövergr 100 000 kr            -  kr                             100 000 kr             
I502 IT förstärkning verksamhet 100 000 kr            -  kr                             100 000 kr             
I505 Möbler och inventarier SN 500 000 kr            200 000 kr                    700 000 kr             
I509 Vitvaror 100 000 kr            -  kr                             100 000 kr             
I510 Höj- och sänkbara sängar ÄO 350 000 kr            -  kr                             350 000 kr             
I511 IT-investeringar Socialnämnd 100 000 kr            -  kr                             100 000 kr             
I513 Välfärdsteknologi 1 000 000 kr         1 200 000 kr                 2 200 000 kr          
I515 WiFi-SÄBO 100 000 kr            -  kr                             100 000 kr             



I536 Larm och tillbehör 500 000 kr            -  kr                             500 000 kr             
I540 Nytt verksamhetssystem 1 500 000 kr         1 317 000 kr                 2 817 000 kr          
I601 Administrationsfordon minibuss -  kr                     202 000 kr                    202 000 kr             
I602 Administrationsfordon -  kr                     387 000 kr                    387 000 kr             
I603 Insatsledarfordon 600 000 kr            -  kr                             600 000 kr             
I605 RTJ Larmkläder 650 000 kr            248 000 kr-                    402 000 kr             
I609 Andningsskydd 900 000 kr            -  kr                             900 000 kr             
I610 Terräng-/FIP-bil -  kr                     500 000 kr                    500 000 kr             
I611 Släck- och räddningsfordon -  kr                     137 000 kr                    137 000 kr             
I163 Administrationsfordon -  kr                     5 000 kr-                        5 000 kr-                 
I614 Stationsfordon 300 000 kr            -  kr                             300 000 kr             
I615 Höjdfordon 500 000 kr            8 000 000 kr                 8 500 000 kr          
------------------------------------ ----------------
Totalt investeringsprojekt: 111 180 000 kr     19 304 000 kr              130 484 000 kr     

------------------------------------ ----------------
Totalt kommunen: 150 980 000 kr     17 516 000 kr              168 496 000 kr     
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Budget Redovisat Kvarstår Begärd

2020 2020 2020 överföring
Kommunstyrelsen
Utfall 2020 2 500 50 2 450 0
Föreslagen överföring 0

Kommunstyrelseförvaltningen Central administration
Utfall 2020 23 525 4 309 19 216 7 630

Kommunstyrelseförvaltningen Tekniska kontoret exploatering
Utfall 2020 22 153 22 398 -245 -1 788

Kommunstyrelseförvaltningen Tekniska kontoret anslagsfinansierad verksamhet
Utfall 2020 12 546 7 703 4 843 9 629

Kommunstyrelseförvaltningen Tekniska kontoret avgiftsfinansierad verksamhet
Utfall 2020 58 341 52 942 5 399 -11 742

TOTALSUMMA KSF 116 565 87 352 29 213 3 729
Föreslagen överföring 3 729

Bygg- och miljönämnden
Utfall 2020 145 0 145 0
Föreslagen överföring 0

Räddningsnämnd
Utfall 2020 9 901 928 8 973 8 973
Föreslagen överföring 8 973

Socialförvaltningen
Utfall 2020 6 400 2 371 4 029 2 717
Föreslagen överföring 2 717

Bildningsnämnden
Utfall 2020 11 590 5 144 6 446 1 005
Föreslagen överföring 1 005

Kultur- och fritidsnämnd
Utfall 2020 6 636 4 063 2 573 1 092
Föreslagen överföring 1 092

Total summa 153 737 99 908 53 829 17 516
SUMMA TOTALT BEGÄRD ÖVERFÖRING 17 516
SUMMA TOTALT FÖRESLAGEN ÖVERFÖRING 17 516
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Budget Redovisat Kvarstår Begärd

2020 2020 2020 överföring
Kommunstyrelsen
Utfall 2020 2 500 50 2 450 0
Markförvärv 2 500 50 2 450 0
Summa Kommunstyrelsen 2 500 50 2 450 0
Föreslagen överföring 0

Kommunstyrelseförvaltningen Central administration
Utfall 2020 23 525 4 309 19 216 7 630
Förnyelse bilpark activa. Trädgårdstjänster ska inte längre utföras. 2 069 346 1 723 0
Inventarier Activa. Påbörjat, medel har erhållits 2021. 0 74 -74 -74
Verksamhetssytem SON. Kostnader avser Activas del av systemet. 0 233 -233 0
Inköpsmodul. Projektet pågår, nya leverantörer ansluts efter hand. 362 57 305 305
Digitala skyltar. 450 0 450 0
Ventilation AME. Ombyggnation pågår och blir klart 2021. 150 0 150 150
Bilpool. Påbörjas 2021. 150 0 150 150
E-fakturor leverantör. Finansieras av central systemutveckling. 0 34 -34 0
IT-investeringar. Fortsätter under 2021. Försenat pga upphandling. 6 790 47 6 743 300
Utbyte Office-paket. Utbyte till Office 365 pågår. 111 0 111 0
Utbyte pc. Går numera som drift. 732 0 732 0
IT-utrustning kundtjänst. Pågår. 330 41 289 289
Inventarier centralköket. Klart. 537 525 12 0
Elaggregat kostenheten. Inväntar upphandling. 1 250 0 1 250 1 250
Kylar Rönnåsen, Vidåsen. Klart. 300 300 0 0
Kostenheten. Klart. 1 584 1 599 -15 0
Mottagningskök skolor. Rågens mottagningskök pågår. 1 710 0 1 710 1 710
Central systemutveckling. Tar tid med upphandling. Arbete pågår löpande. 7 000 1 053 5 947 3 550
Kommunstyrelseförvaltningen Tekniska kontoret exploatering
Utfall 2020 22 153 22 398 -245 -1 788
Gamla vägen. Beslut att inte genomföra i BMN. 246 0 246 0
Hyllinge ÅVC. Budget 2021 kommer inte förbrukas förrän 2022. 0 0 0 -5 000
Diamantvägen Hyllinge. Budget 2021 kommer inte förbrukas förrän 2022. 0 0 0 -3 000
Lejdgatan. Markköp 2021 efter beslut. 0 0 0 9 000
Björnekulla Ås. Kostnader avser gångbro. Bokas mot avsättning. 0 72 -72 0
Grytevad. Nästan slutfört, flytt av elledning kvarstår 448 210 238 238
Utbyggnad Södra Industriområdet. Utbyggnad sker kontinuerligt över flera år. 15 530 18 098 -2 568 -2 568
Skönbäck. Utbyggnad sker över flera år. 0 958 -958 -958
Lärkgatan. Klart. 2 500 2 569 -69 0
Prästamarken. Detaljplanearbete pågår över flera år. 3 429 491 2 938 500
Kommunstyrelseförvaltningen Tekniska kontoret anslagsfinansierad verksamhet
Utfall 2020 12 546 7 703 4 843 9 629
Asfaltering. Pågår löpande. 4 595 3 720 875 7 375
Grönstrukturplan. Arbete pågår löpande. 1 200 242 958 0
Komplettering GC-vägar. Sker kontinuerligt. 1 686 1 497 189 189
Fordonspark förnyelse anslag. 400 0 400 0
Lekplatser renovering. Pågående projekt 542 154 388 300
Centrumplan. Pågående projekt 2 612 1 263 1 349 1 349
Trafiksäkerhetsåtgärder. Kontinuerlig genomgång av trafiksäkerhetsåtgärderna i kommunen. 367 99 268 0



Ombyggnad gatubelysning. Arbete pågår löpande. 644 391 253 253
Gruvan Nyvång. Färdigställs under 2021. 500 337 163 163

2/4
Budget Redovisat Kvarstår Begärd

2020 2020 2020 överföring
Kommunstyrelseförvaltningen Tekniska kontoret avgiftsfinansierad verksamhet
Utfall 2020 58 341 52 942 5 399 -11 742
Avlopp Högalid, Maglaby, Mårtenstorp. Återställnings- och inkopplingsarbete sker under 2021. Beräknad slutredovisning är 2022. 10 478 13 388 -2 910 800
Lärkgatan förtätning. Projektet nästan klart, dagvattenhantering kvarstår att färdigställa. 2 478 1 082 1 396 1 328
Diamantvägen Hyllinge. Budget 2021 kommer inte förbrukas förrän 2022. 0 0 0 -2 000
Nyinvestering Vatten. Överförda medel avser skalskydd. 11 200 3 804 7 396 -100
Nyinvestering Avlopp. 1 700 122 1 578 0
Nyinvestering Ledning. Belopp avser överföringsledning mellan Kvidinge och Nyvång samt mätutrustning. 4 470 5 418 -948 1 600
Reinvestering Vatten. Överförda medel avser maskiner i vattenverk. 350 807 -457 130
Reinvestering Avlopp. Överförda medel avser filtrering på Nyvångs reningsverk. 2 360 1 406 954 -7 000
Reinvestering Ledning. Överförda medel avser olika ledningsnätsprojekt men främst Parkgatan i Hyllinge. 13 610 10 948 2 662 -1 600
Södra industriområdet. Pågående projekt, arbete sker kontinuerligt. Nya medel erhålls 2021. 6 795 11 795 -5 000 -5 000
Västra Broby.  Pågående projekt. 300 167 133 -400
Hammars väg. Pågående projekt 4 000 4 005 -5 500
Gamla vägen. Klart. 600 0 600 0

Summa transport 116 565 87 352 29 213 3 729
Föreslagen överföring 3 729

Bygg- och miljönämnden
Utfall 2020 145 0 145 0
IT SBF. 145 0 145 0
Summa Bygg- och miljönämnden 145 0 145 0
Föreslagen överföring 0

Räddningsnämnd
Utfall 2020 9 901 928 8 973 8 973
Släck- och räddningsfordon. Fordonet behöver kompletteras med vissa delar under 2021. 540 403 137 137
Administrationsfordon minibuss. Slutförs 2021. 400 198 202 202
Terräng/fipbil. Anskaffas under 2021. 500 0 500 500
Höjdfordon. Upphandling påbörjad. 8 000 0 8 000 8 000
Skyddskläder. Medel erhålls 2021 och genomförs 2021. 0 248 -248 -248
Administrationsfordon. Slutförs 2021. 61 66 -5 -5
Administrationsfordon. Inväntar ny upphandling, görs under 2021. 400 13 387 387
Summa Räddningsnämnd 9 901 928 8 973 8 973
Föreslagen överföring 8 973
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2020 2020 2020 överföring
Socialförvaltningen
Utfall 2020 6 400 2 371 4 029 2 717
Höken lägenhet. Dessa investeringar löper varje år. 300 0 300 0
Höj- sänkbara sängar.  Dessa investeringar löper varje år. 300 329 -29 0
Möbler och inventarier. Eftersläpning pga pandemin, behov och plan läggs under 2021. 1 200 955 245 200
Larm och tillbehör. 200 52 148 0
Wifi särskilt boende. 100 0 100 0
Vitvaror. Dessa investeringar löper varje år. 100 37 63 0
IT-investeringar Socialnämnd. Dessa investeringar löper varje år. 200 0 200 0
Välfärdsteknologi. Pandemin påverkat negativt. Verksamheten har behov av att hitta och införa mer välfärdsteknik under 2021. 1 500 228 1 272 1 200
Verksamhetssystem Procapita. Dessa investeringar löper varje år. 2 500 770 1 730 1 000
Verksamhetssystem Procapita. Överflyttning från KSF av adm-skäl under proj-gång (Tieto folkbokföring och LC) 0 0 0 317
Beslutsstödsystem QV. Dessa investeringar löper varje år. 0 0 0 0

6 400 2 371 4 029 2 717
2 717

Bildningsnämnden
Utfall 2020 11 590 5 144 6 446 1 005
Central förvaltning/resursenhet. 225 0 225 0
Inventarier grundskola/förskola. Överföring avser inventarier Tingdal idrottshall och netboards. 5 475 4 182 1 293 290
Kulturskolan. Överföring avser verksamhetssystem. 260 177 83 50
Digitala verktyg. Överföring avser verksamhetssystem. 4 380 35 4 345 500
Inventarier vuxenskolan. 150 60 90 0
Utemiljö/fritidsgårdar. Överföring avser projektorer. 1 100 690 410 165
Summa Bildningsnämnd 11 590 5 144 6 446 1 005
Föreslagen överföring 1 005

Kultur- och fritidsnämnd
Utfall 2020 6 636 4 063 2 573 1 092
Inventarier idrottsplatser. Arbete pågår med att anlägga en mountainbikeslinga i skogen vid Lydinge. 3 034 1 999 1 035 417
Städmaskiner. 425 35 390 0
Allmänna reinvesteringar. 1 000 787 213 0
Inventarier bibliotek/kulturhus. Investeringar på biblioteket och i kulturhuset som färdigställs 2020. 864 596 268 0
Ställplats husbil. Arbetet fortsätter 2021 150 0 150 150
Frliuftsbad. 638 646 -8 0
Miljöhus. Arbetet fortsätter 2021. 525 0 525 525
Summa Kultur- och fritidsnämnd 6 636 4 063 2 573 1 092
Föreslagen överföring 1 092

Summa transport 153 737 99 908 53 829 17 516
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2020 2020 2020 överföring
Summa transport 153 737 99 908 53 829 17 516

SUMMA TOTALT BEGÄRD ÖVERFÖRING 17 516
SUMMA TOTALT FÖRESLAGEN ÖVERFÖRING 17 516

4/4
VARAV VA OCH EXPLOATERING 80 494 75 340 5 154 -13 530

VARAV ÖVRIGA PROJEKT 70 743 24 568 46 225 31 046

VARAV KS markförvärv 2 500 0 2 450 0
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2021-04-26 

 

Kf § 52 

 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 

resultatutjämningsreserv  

Dnr KSFD 2021/72 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska enlig kommunallagen besluta om riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag. Riktlinjerna anger ett 

långsiktigt och strategiskt perspektiv på verksamhet och ekonomi som 

sträcker sig längre än budgetperspektivet på ett eller tre år. Denna riktlinje är 

därför vägledande när god ekonomisk hushållning beslutas i Åstorps 

kommuns budget. Den ekonomiska ställningen och utvärdering av god 

ekonomisk hushållning sker i förvaltningsberättelsen i delårsrapport och 

årsredovisning.  I kommunallagen framgår också att om en kommun har 

beslutat sig för att använda resultatutjämningsreserv (RUR) så ska 

riktlinjerna också omfatta hanteringen av den. 

Detta styrdokument ersätter Reglemente för god ekonomisk hushållning 

samt hantering av resultatutjämningsreserven (KF 2013/46). Förändringarna 

innebär en anpassning av riktlinjerna till den av kommunfullmäktige 

beslutade visionen och styr- och ledningsmodellen (2020-08-31, § 112, samt 

2020-09-28, § 145) med ökat fokus på den kommunala koncernen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-04-07 § 64 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 

Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2021-03-11 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 

resultatutjämningsreserv 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Expedieras:  

Akten 

 

MECI
Start av ärende
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ÅSTORP

Kommunstyrelsen 16(37)

PROTOKOLL
2021-04-07

Ks §64

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutj ämningsreserv
Dnr KSFD 2021/72

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska enlig kommunallagen besluta om riktlinjer för god
ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag. Riktlinjerna anger ett
långsiktigt och strategiskt perspektiv på verksamhet och ekonomi som sträcker
sig längre än budgetperspektivet på ett eller tre år. Denna riktlinje är därför
vägledande när god ekonomisk hushållning beslutas i Åstorps kommuns
budget. Den ekonomiska ställningen och utvärdering av god ekonomisk
hushållning sker i förvaltningsberättelsen i delårsrapport och årsredovisning. I
kommunallagen framgår också att om en kommun har beslutat sig för att
använda resultatutjämningsreserv (RUR) så ska riktlinjerna också omfatta
hanteringen av den.
Detta styrdokument ersätter Reglemente för god ekonomisk hushållning samt
hantering av resultatutjämningsreserven (KF 2013/46). Förändringarna innebär
en anpassning av riktlinjerna till den av kommunfullmäktige beslutade visionen
och styr- och ledningsmodellen (2020-08-31, § 112, samt 2020-09-28, § 145)
med ökat fokus på den kommunala koncernen.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2021-03-11
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutj ämningsreserv

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att anta Riktlinjer för god
ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

Roger Nielsen (M) yrkar på att soliditetsmåttet ska vara minst 25 %.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande mot Roger Nielsens (M) ändringsyrkande
under proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles.

Roger Nielsen (M) begär votering.

Voteringsordning
Den som bifaller ordförandes yrkande röstar Ja, och den som bifaller Roger
Nielsens (M) ändringsyrkande röstar Nej.

Ordförandes signatur (1) Justerandq,s signatur
J\ C^'^

(2) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

/ ^v
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Kommunstyrelsen 17(37)

PROTOKOLL
2021-04-07

Ks § 64, forts

Votering
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 7 Ja-röster, 4 nej-röster
och 2 som avstår ifrån att delta i beslut, vilket innebär att ordförandes yrkande
bifalles.
För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 64).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjer för god
ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

Expedieras:
Akten

Kommunfullmäktige

OrdförandS^Signatur

^^
(1) Justerandes signatur

^\^\
(2) Justerandes signatur

.<v
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens
Arbetsutskott

9(25)

PROTOKOLL
2021-03-17

KsAu § 67

Riktlinjer for god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutjämningsreserv
Dnr KSFD 2021/72

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska enlig kommunallagen besluta om riktlinjer för god
ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag. Riktlinjerna anger ett
långsiktigt och strategiskt perspektiv på verksamhet och ekonomi som
sträcker sig längre än budgetperspektivet på ett eller tre år. Denna riktlinje är
därför vägledande när god ekonomisk hushållning beslutas i Åstorps
kommuns budget. Den ekonomiska ställningen och utvärdering av god
ekonomisk hushållning sker i förvaltningsberättelsen i delårsrapport och
årsredovisning. I kommunallagen framgår också att om en kommim har
beslutat sig för att använda resultatutjämningsreserv (RUR) så ska riktlinjerna
också omfatta hanteringen av den.
Detta styrdokument ersätter Reglemente för god ekonomisk hushållning samt
hantering av resultatutjämningsreserven (KF 2013/46). Förändringarna
innebär en anpassning av riktlinjerna till den av kommunfullmäktige
beslutade visionen och styr- och ledningsmodellen (2020-08-31, § 112, samt
2020-09-28, § 145) med ökat fokus på den kommunala koncernen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Arma Falkenstam, ekonomichef, 2021-03-11
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutj ämningsreserv

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att:

Anta Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutj ämningsreserv

Roger Nielsen (M) avstår ifrån att delta i beslut.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att:

Anta riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutj ämningsreserv

Expedieras: Akten, kommunstyrelsen

Ordförandes signatur
C-:

3^?>
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelseförvaltningen  1(1) 

Ekonomiavdelningen 
 

Anna Falkenstam 
Ekonomichef 
042 – 640 16 
anna.falkenstam@astorp.se 
 
Kommunfullmäktige 
 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserv  
Dnr KSFD 2021/72 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska enlig kommunallagen besluta om riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag. Riktlinjerna anger ett 
långsiktigt och strategiskt perspektiv på verksamhet och ekonomi som sträcker sig 
längre än budgetperspektivet på ett eller tre år. Denna riktlinje är därför 
vägledande när god ekonomisk hushållning beslutas i Åstorps kommuns budget. 
Den ekonomiska ställningen och utvärdering av god ekonomisk hushållning sker i 
förvaltningsberättelsen i delårsrapport och årsredovisning.  

I kommunallagen framgår också att om en kommun har beslutat sig för att 
använda resultatutjämningsreserv (RUR) så ska riktlinjerna också omfatta 
hanteringen av den. 

Detta styrdokument ersätter Reglemente för god ekonomisk hushållning samt hantering 
av resultatutjämningsreserven (KF 2013/46). Förändringarna innebär en anpassning av 
riktlinjerna till den av kommunfullmäktige beslutade visionen och styr- och 
ledningsmodellen (KF 2020-08-31, § 112) med ökat fokus på den kommunala koncernen. 
 
Förslag till beslut 

• Anta Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserv 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2021-03-11 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv  
 
Anna Falkenstam   Jonas Jönsson 
Ekonomichef   Kommunchef 
 
Expedieras till: 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder och styrelser 
Koncernledningsgruppen 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-03-09 
Version  1 
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2021-XX-XX 

1 Inledning 

1.1 Syfte med denna riktlinje 
Kommunfullmäktige ska enlig kommunallagen besluta om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning för kommunen och sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska 
personer, det vill säga kommunala bolag i kommunkoncernen. God ekonomisk hushållning är 
en viktig del i den hållbara utvecklingen. Riktlinjerna anger ett långsiktigt och strategiskt 
perspektiv på verksamhet och ekonomi som sträcker sig längre än budgetperspektivet på ett 
eller tre år. Denna riktlinje är därför vägledande när god ekonomisk hushållning beslutas i 
Åstorps kommuns budget. Den ekonomiska ställningen och utvärdering av god ekonomisk 
hushållning sker i förvaltningsberättelsen i delårsrapport och årsredovisning.  

I kommunallagen framgår också att om en kommun har beslutat sig för att använda 
resultatutjämningsreserv (RUR) så ska riktlinjerna också omfatta hanteringen av den. 

1.2 Vem omfattas av riktlinjen? 
Denna riktlinje gäller efter beslut av kommunfullmäktige. Nämnder och styrelser måste 
förhålla sig till riktlinjerna så att verksamheten över tid bedrivs ändamålsenligt och bidrar till 
en hållbar utveckling och en god ekonomisk hushållning ur ett helhetsperspektiv. 

1.3 Bakgrund 
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och 
i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer, det vill säga kommunala 
bolag i kommunkoncernen.  

God ekonomisk hushållning kännetecknas enligt lagstiftningen av att en kommun inte bör 
förbruka sin förmögenhet för att täcka löpande behov. Det kommunala balanskravet innebär 
att det i grunden ska råda balans mellan utgifter och inkomster.  

Lagen har utformats så att det är upp till varje kommun att definiera innebörden av god 
ekonomisk hushållning. För att få till stånd en sådan definition på lokal nivå har krävts att mål 
tas fram kopplat till god ekonomisk hushållning. Fullmäktige har beslutat om Vision med 
inriktningsmål (Dnr KSFD 2020/21, KF 2020-08-31 § 112) och Styr- och ledningsmodell 
(Dnr KSFD 2020/227 KF 2020-09-28 § 145). Detta styrdokument kompletterar dessa beslut 
genom att slå fast de långsiktiga finansiella målen 
 
I kommunallagen framgår också att om en kommun har beslutat sig för att använda 
resultatutjämningsreserv (RUR) så ska riktlinjerna också omfatta hanteringen av den. 

 

1.4 Lagrum 
Kommunallagen (2017:725) 11 kap. och Lag om kommunal redovisning och bokföring 
(2018:597) 11 kap. 
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2 Riktlinje för god ekonomisk hushållning 
 

2.1 Värdering av god ekonomisk hushållning för ekonomin och verksamheten 
Riktlinjerna anger ett långsiktigt och strategiskt perspektiv på verksamhet och ekonomi som 
sträcker sig längre än budgetperspektivet på ett eller tre år. God ekonomisk hushållning har 
både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Kortsiktiga finansiella mål för 
budgetåret och planåren formuleras i samband med den årliga budgetprocessen. Värdering av 
god ekonomisk hushållning görs i samband med delårsrapport och årsredovisning.  

 

Principen för det finansiella perspektivet är att varje generation själv ska bära kostnaderna för 
den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det 
som en tidigare generation har förbrukat. Principen för verksamhetsperspektivet innebär att 
kommunen ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. De 
ekonomiska medlen utgör en restriktion för verksamhetens omfattning.  

 

2.1.1 Långsiktiga finansiella mål  
 

• Resultatet ska uppgå till minst 2 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning 
över en rullande femårsperiod. 

 
En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande 
intäkter och kostnader. Verksamhetens nettokostnader bör inte öka i snabbare takt än 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Genom att inte förbruka alla intäkter i den ordinarie 
verksamheten skapas förutsättningar för att finansiera investeringar, betala räntor på lån samt 
för att klara oförutsedda kostnader. En förutsättning för en ekonomi i balans är en god 
budgetföljsamhet i verksamheterna.  

Det som i huvudsak är avgörande för hur stort resultat en kommun bör ha är vilket 
investeringsbehov kommunen har för att klara både att värdesäkra befintliga anläggningar och 
att möta framtida expansionsbehov. När investeringsbehovet är stort förutsätts högre positiva 
resultat om kommunkoncernen inte ska behöva öka sin skuldsättning allt för mycket.  
Med en resultatnivå på två procent bidrar Åstorps kommun till en god soliditet. 
 

• Soliditeten ska vara stark. 

Soliditeten beskriver kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Soliditeten mäter 
kommunens förmögenhet och visar hur stor del av tillgångarna som kommunen betalat genom 
driftsöverskott. Soliditeten påverkas av investeringsvolym, upplåning och resultatutveckling. 
Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna som finansieras med eget kapital och 
skildrar därmed kommunkoncernens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. En hög 
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soliditet innebär låg finansiell risk medan en låg soliditet kan innebära en hög risk för 
verksamheten.  

Värdering av soliditeten vid bedömning av god ekonomisk hushållning görs i relation till 
kommunerna i regionen, kommunsveriges och koncernsveriges soliditet. 

 

• Självfinansieringsgraden av investeringar ska över en rullande 10-årsperiod 
uppgå till minst 60 procent.  

 
Kommunen måste ha kontroll över om det föreligger några risker som kan påverka 
kommunens resultat och ekonomiska styrka. En god ekonomisk hushållning innefattar att 
kommunen i kort och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta 
finansiella problem. Här analyseras likviditet, låneskuld, pensionsåtagande och 
borgensåtagande. Kommunen måste löpande ha kontroll över den ekonomiska utvecklingen 
för att inte urholka ekonomin.  

Utrymmet för nya investeringar är beroende av årets resultat. Höga investeringsvolymer i 
kombination med låga resultatnivåer ger en ökad skuldsättning som över tid leder till 
långsiktigt minskad finansieringsförmåga och en ökad finansiell risk. I samband med att det 
årliga budgetbeslutet bör med andra ord dessa två inriktningar värderas i en helhet. Åstorps 
kommun kommer att ha en hög investeringsutveckling, som har sin grund i demografi, vilket 
gör att det kan bedömas som rimligt att en del av finansieringen sker via upplåning.  

 

2.1.2 Långsiktig god ekonomisk hushållning för verksamheten  
 

I enlighet med den av fullmäktige beslutade Vision 2030 (2020-08-31 § 112) och Styr- och 
ledningsmodellen (2020-09-28 § 145) följs inriktningsmålen upp genom målen i Agenda 
2030. Nämnder och styrelser bryter ner inriktningsmålen för sin verksamhet. Utvärdering av 
dessa ger också sammantaget en grund för bedömningen av god ekonomisk hushållning i 
delårsrapporten och årsredovisningen.  

3 Riktlinje för resultatutjämningsreserv (RUR) 

3.1 Vägledande principer 
Syftet med resultatutjämningsreserven är att skapa möjligheter att utjämna det balanserade 
resultatet över en konjunktursvängning och skapa större stabilitet för verksamheterna. 
Reservering/avsättning till och användande av RUR sker i en balanskravsutredning. 
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3.2 Lokala regler i Åstorps kommun 
I Åstorps kommun används principen om femårsmedeltal vid beräkning av det ekonomiska 
resultatmålet. Det innebär att vid budgetarbetet tas förutom de tre budgetåren även hänsyn till 
innevarande års prognostiserade resultat och föregående års verkliga resultat. Genom detta 
förfaringssätt kan år med bra resultat balansera år då skatteintäkterna budgeteras bli svagare. 
Att tillämpa lagrummen för resultatutjämningsreserv tillsammans med nuvarande regler kan 
innebära att ett överskott används två gånger. Även investeringsvolymer behöver vägas in när 
bedömning görs av god ekonomisk hushållning. För att kunna egenfinansiera investeringar 
krävs ett positivt resultat som tillsammans med avskrivningar inte överskrider årets 
investeringar. Om avsättning till resultatutjämningsreserv tillämpas samtidigt som stora 
investeringar görs, innebär en det en ökad upplåning. Med hänsyn till ovanstående bör stor 
försiktighet tillämpas vid såväl avsättningar som disposition så länge det rullande 
femårsresultatet används. 

 

3.2.1 Avsättning 
Avsättning till en resultatutjämningsreserv kan göras i enlighet med Kommunallagens regler 
och beslut som följer:  

• Den del av årets resultat som efter balanskravsutredning, överstiger 1 % av 
skatteintäkter och statsbidrag får avsättas till resultatutjämningsreserven. Om 
kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser, får det resultat som överstiger 2 % avsättas. Vid uträkning av 
avsättningen utgör balanskravsresultatet, som det definieras i Lag om kommunal 
redovisning, grund för beräkningen. 

• Eventuell avsättning beslutas i samband med bokslut. 

• Avsättning får bara ske förutsatt att det möjliga utrymmet för avsättning inte används 
eller kommer att användas för beräkningar av framtida budgetutrymme. 

3.2.2 Disponering 
Medel från RUR kan användas om följande kriterier är uppfyllda: 

• Förändringen av årets underliggande skatteunderlag i riket understiger den 
genomsnittliga utvecklingen de senaste 10 åren (enligt Sveriges kommuner och 
landstings beräkningar) och skatteintäkterna minskat som en följd av detta. 

• Balanskravsresultatet är negativt.  

• Konjunkturnedgången är kortvarig (max två år). Vid längre perioder ska kommunen 
vidta åtgärder för att uppnå de ekonomiska målen. 

• Disposition inte sker för att sänka utdebiteringen. 

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2021-04-26 

 

Kf § 53 

 

Beslut om förkortning av Vision 2030 vid kommunikationsinsatser 

Dnr KSFD 2021/68 

 

Sammanfattning 

Förslag på förkortning av vision 2030: Åstorp 2030 – Söderåsstaden med 

mod att pröva nya vägar. En kort version av visionen som ska kunna 

användas i kommunikationsinsatser, både internt och externt. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-04-07 § 72 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 69 

Tjänsteskrivelse från Jonas Jönsson, kommunchef, 2021-03-08 

Förkortad version av vision 2030 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Expedieras 

Akten 

MECI
Start av ärende
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ÅSTORP

Kommunstyrelsen 25(37)

PROTOKOLL
2021-04-07

Ks §72

Beslut om förkortning av Vision 2030 vid kommunikationsinsatser
Dnr KSFD 2021/68

Sammanfattning
Förslag på förkortning av vision 2030: Åstorp 2030 - Söderåsstaden med mod
att pröva nya vägar. En kort version av visionen som ska kunna användas i
kommunikationsinsatser, både internt och externt.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 69
Tjänsteskrivelse från Jonas Jönsson, kommunchef, 2021-03-08
Förkortad version av vision 2030

Yrkanden

Ordförande yrkar på att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta
förkortningen av vision 2030:

Åstorp 2030 - Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar.

Åsa Holmen (L) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Åsa Holmen (L) under
proposition och finner att detta bifalles.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förkortningen av vision
2030:

Åstorp 2030 - Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar.

Expedieras
Akten

Kommunfullmäktige

Ordföraj•dföj-anäfiS^iQjgnatur (1) Justerandes signatur

^l^x
(2) Justerandes signatur

-^^c^-
Utdragsbestyrkande
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ÅSTORP

Kommunstyrelsens
Arbetsutskott

11(25)

PROTOKOLL
2021-03-17

KsAu § 69

Beslut om förkortning av Vision 2030 vid kommunikationsinsatser
Dnr KSFD 2021/68

Sammanfattning
Förslag på förkortning av vision 2030: Åstorp 2030 - Söderåsstaden med mod
att pröva nya vägar. En kort version av visionen som ska kunna användas i
kommunikationsinsatser, både internt och externt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskri velse från Jonas Jönsson, kommunchef, 2021-03-08
Förkortad version av vision 2030

Yrkanden

Ordförande yrkar på att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
anta förkortningen av vision 2030:

Åstorp 2030 - Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar.•

Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Annica Vink (C)
under proposition och finner att detta bifalles.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förkortningen av
vision 2030:

Åstorp 2030 - Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar.

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^5'
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Jonas Jönsson 
Kommunchef 
042 – 640 50 
Jonas.jonsson@astorp.se 
 

Kommunfullmäktige 
 
Beslut om förkortning av Vision 2030 vid kommunikationsinsatser 
Dnr KSFD 2021/68 
 
Sammanfattning 
Förslag på förkortning av vision 2030: Åstorp 2030 – Söderåsstaden med mod att pröva 
nya vägar. 
 
En kort version av visionen som ska kunna användas i kommunikationsinsatser, både 
internt och externt. 
 
Förslag till beslut 
Att fullmäktige antar förkortningen av vision 2030: 
 
Åstorp 2030 – Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar. 
 
Beslutsunderlag 
Söderåsenstaden är en central del i visionen och något som redan skapar stor 
igenkänning. Söderåsstaden syftar till hela konceptet med Söderåsen, naturen och 
stillheten i kommunen. 
 
Men mod att pröva nya vägar speglar inriktningsmålen där vi beskriver möjligheten att 
växa i kommunen efter egen förmåga och syftar även till satsning på att företag enkelt 
kan etablera sig hos oss. Vi ser även hur dessa orden pekar på modet att satsa på 
klimatsmarta lösningar och en hållbar framtid. 
 
Ärendet 
Ärendet har aktualiserats då det finns ett stort kommunikativt behov av en kortare version 
av vision 2030. 
 
Vi vill att invånare, företagare och andra intressenter ska känna till och känna stolthet 
över Åstorps kommuns nya vision 2030. Eftersom visionen i sin helhet är en lång text ser 
vi ett stort behov av att ta fram en kort, lite enklare version, som är enkel att känna igen 
och komma ihåg. 
 
Den korta versionen ska kunna användas i olika sorters kommunikationsinsatser, både 
internt och externt. Exempel på detta kan vara att använda i presentationer, i trycksaker 
och i rörlig bild. Den korta versionen ska vara även vara enkel att använda av 
medarbetare och bidra till en känsla av stolthet av sin arbetsgivare. 
 
Förslaget har tagits fram i Åstorps kommuns koncernledning.  

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-03-08 
Version  1 
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Vi kan inte se några eventuella intressekonflikter.  
 
Förslaget innebär inga kostnader. 
 
Den korta versionen kommer användas och kommuniceras i samband med övrig 
kommunikation av vision 2030. Detta planeras att påbörjas under våren 2021. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Hur har barns bästa beaktats? 
Ja. Vi bedömer att barn inte påverkas av beslutet. 
 
Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
Nej 
 
 
 
Jonas Jönsson 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 



  
 
 

 

 

 

  

 

Vision 2030 för Åstorps kommun 

Åstorp är porten till Söderåsen med storslagen natur, äventyr och stillhet.  

Här kan alla leva ett aktivt liv med rörelse och god hälsa. Vi drar nytta av kommunens 

centrala läge i Öresundsregionen och våra goda kommunikationer. Närheten till det 

mesta och den goda boendemiljön förenklar vår vardag och höjer livskvalitén. Här gör vi 

det enkelt för människor och företag att etablera sig och växa. Vi är drivande i 

omställningen till ett hållbart samhälle där alla invånare kan leva ett gott liv med låg 

påverkan på miljö och klimat.  

Vi står upp för ett jämställt, sammanhållet och välkomnande samhälle, där alla invånare 

känner trygghet och tillit till varandra. Utbildning och ett livslångt lärande är nyckeln till 

att nå ett självständigt liv. I Åstorps kommun får alla unga en bra kunskapsgrund som 

ger möjlighet att utvecklas efter egen förmåga och potential. Här ser vi styrkan i våra 

olikheter och har mod att pröva nya vägar. 

 

 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 
 

God livskvalitet  

Vi skapar god boendemiljö och livskvalitet genom livets alla skeden, där alla kan känna 

trygghet och delaktighet. 

 

Möjlighet att växa  

Vi skapar en skola i framkant och förutsättningar för livslångt lärande, etablering och 

ett självständigt liv så att människor, föreningar och företag kan växa.  

 

Hållbar framtid  

Vi tar betydande steg mot en hållbar framtid för klimatet, människan och naturen. 

 

 

    

 

 

2020-06-22 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2021-04-26 

 

Kf § 54 

 

Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) Översyn av chefsavtal och 

rutiner för att förhindra onödigt dyra utköp i framtiden 

Dnr KSFD 2020/68 

 

Sammanfattning 

Åstorpsalliansen har inkommit med en motion med syfte att i framtiden 

säkerställa ett tydligt chefsuppdrag samt att förhindra dyra utköp, formulerat 

i följande att-satser:  

• Att ta fram riktlinjer för anställningsavtal gällande samtliga 

förvaltningschefer inklusive kommunchef i Åstorps kommun. 

• Att tillse att riktlinjer och rutiner finns på plats för att stötta och 

utveckla våra chefer i deras ledarskap i syfte att proaktivt minimera 

risken för behov av utköp av chefer/medarbetare. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-04-07 § 74 

Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott 2021-03-18 § 13 

Tjänsteskrivelse från HR-chef 2021-01-29 

Motion från Åstorpsalliansen 

Förslag till mall för uppsägning 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Expedieras 

Akten 

 

 

MECI
Start av ärende
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Kommunstyrelsen 27(37)

PROTOKOLL
2021-04-07

Ks §74

Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) Översyn av chefsavtal och rutiner
for att förhindra onödigt dyra utköp i framtiden
Dnr KSFD 2020/68

Sammanfattning
Åstorpsalliansen har inkommit med en motion med syfte att i framtiden
säkerställa ett tydligt chefsuppdrag samt att förhindra dyra utköp, formulerat i
följande att-satser:

• Att ta fram riktlinjer för anställningsavtal gällande samtliga
förvaltningschefer inklusive kommunchefi Åstorps kommun.
Att tillse att riktlinjer och rutiner finns på plats för att stötta och
utveckla våra chefer i deras ledarskap i syfte att proaktivt minimera
risken för behov av utköp av chefer/medarbetare.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott 2021-03-18 §13
Tjänsteskrivelse från HR-chef 2021-01-29
Motion från Åstorpsalliansen
Förslag till mail för uppsägning

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionens första
att-sats samt att anse den andra att-satsen besvarad med hänvisning till
tj änsteskrivelsen.

Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Anton Holmberg (SD)
och Roger Nielsen (M) under proposition och filmer att detta bifalles.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionens första att-
sats samt att anse den andra att-satsen besvarad med hänvisning till
tj änsteskrivelsen.

Expedieras
Akten

Kommunfullmäktige

Ordförandes_signatur

'"^'
(1) Jus{erandes signatur

\.M
(2) Justerandes signatur

^
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens
Personalutskott

ÅSTORP

8(11)

PROTOKOLL
2021-03-18

KsPu § 13

Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) Översyn av chefsavtal och
rutiner for att förhindra onödigt dyra utköp i framtiden
Dnr KSFD 2020/68

Sammanfattning
Åstorpsalliansen har inkommit med en motion med syfte att i framtiden
säkerställa ett tydligt chefsuppdrag samt att förhindra dyra utköp, fonnulerat
i följande att-satser:

• Att ta fram riktlinjer för anställningsavtal gällande samtliga
förvaltningschefer inklusive kommunchef i Åstorps kommun.
Att tillse att riktlinjer och rutiner finns på plats för att stötta och
utveckla våra chefer i deras ledarskap i syfte att proaktivt minimera
risken för behov av utköp av chefer/medarbetare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från HR-chef 2021-01-29
Motion från Åstorpsalliansen
Förslag till mall för uppsägning

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionens
första att-sats samt att anse den andra att-satsen besvarad med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Personalutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionens första
att-sats samt att anse den andra att-satsen besvarad med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

.c^,

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

A
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Avdelningen för kommunikation, digitalisering och HR 
 

 

 

 

Karolina Håkansson 
HR-chef 
042 – 640 45 
karolina.hakansson@astorp.se 
 

Kommunstyrelsen 
 
Motion (Åstorpsalliansen) Översyn av chefsavtal och rutiner för att förhindra 
onödigt dyra utköp i framtiden 
Dnr (KSFD) 2020/68 
 
Sammanfattning 
Åstorpsalliansen har inkommit med en motion med syfte att i framtiden säkerställa ett 
tydligt chefsuppdrag samt att förhindra dyra utköp, formulerat i följande att-satser:  
 

• Att ta fram riktlinjer för anställningsavtal gällande samtliga förvaltningschefer 
inklusive kommunchef i Åstorps kommun. 

• Att tillse att riktlinjer och rutiner finns på plats för att stötta och utveckla våra 
chefer i deras ledarskap i syfte att proaktivt minimera risken för behov av utköp 
av chefer/medarbetare. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från HR-chef 2021-01-29 
Motion från Åstorpsalliansen 
Förslag till mall för uppsägning 
 
Ärendet 
I motionen framförs det att det i Åstorps kommun i alla tider förekommit dyra utköp av 
tjänstemän. Då det kan vara nödvändigt ibland att avsluta en anställning menar 
Åstorpsalliansen att en tydlighet i anställningsavtalen om hur ett eventuellt avslut ska se 
ut för förvaltningschefer och kommunchef förebygger komplicerade och dyra avslut. 
 
Lagen om anställningsskydd, LAS 
Lagen om anställningsskydd gäller arbetstagare i allmän och enskild tjänst och har som 
grund att en tillsvidareanställning ska ses som norm vid ett anställningsförfarande.  
Vid avslutning av en anställning gäller att medarbetare inte behöver motivera sin 
uppsägning.  
 
En uppsägning från arbetsgivarens ska vara sakligt grundad och det föreligger tre 
alternativ; avsked, uppsägning på grund av arbetsbrist eller uppsägning av personliga 
skäl.  
 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-01-29 
Version  1 
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Vid avsked ska vederbörande omedelbart lämna anställningen och har ingen rätt till lön  
och andra anställningsförmåner. Ett avsked blir aktuellt om vederbörande grovt misskött  
sin anställning.  
Uppsägning på grund av arbetsbrist kan bli aktuellt när arbetsgivaren behöver minska 
antalet anställda till följd av omorganisation, rationalisering eller förändrad inriktning av 
verksamheten. Personliga skäl är kopplade till medarbetaren som person och kan bland 
annat handla om misskötsamhet, arbetsvägran eller samarbetssvårigheter. De händelser 
som ligger till grund för uppsägning av personliga skäl får normalt sett inte ligga längre 
tillbaks i tiden än två månader. 
Sen finns det ett fjärde alternativ som inom den kommunala världen kallas 
överenskommelse. Vid ett avslut med en överenskommelse behövs ingen saklig grund för 
varken avsked eller uppsägning för att avsluta anställningen. En överenskommelse ska 
vara frivillig och kan göras när som helst. Den kan bli aktuell vid övertalighet eller 
förekomma i samband med en tvist mellan arbetsgivare och medarbetare. Då en 
arbetsgivare inte kan tvinga en medarbetare att acceptera en överenskommelse kan det 
ibland innebära höga kostnader för arbetsgivaren att ändå nå det avslut man anser sig 
behöva. 
 
Från lagens tillämpning undantas dock 
   1. arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha 
företagsledande eller därmed jämförlig ställning, 
   2. arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj, 
   3. arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll, 
   4. arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller 
med lönebidrag för utveckling i anställning, och 
   5. arbetstagare som är anställda i gymnasial lärlingsanställning. Lag (2016:1271). 
 
Allmänna bestämmelser, AB 
I kommentarerna till kommunernas kollektivavtal, Allmänna Bestämmelser har 
förhandlingssektioner på Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona kommenterat 
LAS som en vägledning i det personalpolitiska arbetet. 
Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller med de undantag och tillägg som 
följer av avtalet. Då en anställning ska upphöra kan det bli aktuellt att tillämpa 
både lagens, LAS och avtalets, AB:s bestämmelser. 
 
Av LAS framgår att arbetstagare i företagsledande eller därmed jämförlig 
ställning är undantagna från lagens tillämpning. Undantaget kan gälla 
arbetstagare i kommun som utifrån arbetsuppgifter och 
anställningsvillkor anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning. 
I tidigare AB krävdes även för dessa arbetstagare saklig grund vid uppsägning från 
arbetsgivarens sida. 
Bestämmelsen återfinns inte i nu gällande AB och har en annan lydelse i kommentarerna 
till AB, daterade 2020-05-01.  
För arbetstagare med företagsledande ställning innebär att frågan om avslut av anställning 
bör regleras vid anställningens ingående. 
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Företagsledande ställning enligt AB 
Utifrån Arbetsdomstolens praxis har bland annat följande kriterier en avgörande 
betydelse för bedömningen om arbetstagaren kan anses vara företagsledande 
– arbetstagaren ska ha löneförmåner och andra anställningsvillkor som normalt 
tillkommer en företagsledare, 
– arbetstagaren ska anses svara för en betydande del av kommunens verksamhet och ha 
ett inflytande på besluten i stort, 
– arbetstagaren har en utpräglad arbetsgivarfunktion och har en särskild 
förtroendeställning, 
– organisationens struktur och storlek. 
Vanligtvis är bl.a. uppsägningstider, eventuell arbetsskyldighet under 
uppsägningstid och avgångsvederlag reglerade i det enskilda anställningsavtalet 
för företagsledande arbetstagare. 
 
Utifrån ovanstående är tolkningen att en företagsledande ställning uppfyller de kriterier 
som Sveriges Kommuner och Regioner satt upp för att man ska kunna räknas som chef. 
Det innebär att man har fullt ansvar för personal, verksamhet och budget inom sitt 
område. I detta ärende gällande förvaltningschefer och kommunchef, inom sin 
förvaltning. 
 
Riktlinjer och rutiner  
I styrmodellen för Åstorps kommun, som är antagen av fullmäktige och gäller från och 
med 1 januari 2021, tydliggörs ansvaret och befogenheterna för kommunkoncernens olika 
beslutsorgan och beslutsnivåer. För personerna med en företagsledande ställning finner vi 
att förvaltningschefen har det yttersta ansvaret för förvaltningens verksamhet, 
medarbetare och ekonomi. 
 
I arbetet med att implementera styr- och ledningsmodellen ingår att tydliggöra helheten 
av uppdraget för såväl förvaltningschefer som alla andra medarbetare. Bland annat 
innebär det att tydliggöra vad som ingår i de tre delarna verksamhet-, personal- och 
budgetansvar. Sedan tidigare finns ett förankrat värdegrundsarbete i Åstorps kommun 
som trycker på begreppen tydlighet, mod, lyhördhet, engagemang och kvalitet. Till dess 
att nya begrepp för värdegrunden är formulerade gäller dessa. De återkommer i  
 
underlagen för medarbetarsamtal, utvecklingsplaner, lönesamtal och riktlinjer för 
lönesättning. Nuvarande underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal kommer att ses 
över under 2021 i samband med implementeringen av styr- och ledningsmodellen. Tills 
det är gjort kommer bedömningen, uppföljningen och utvecklingen av medarbetare och 
chefer grunda sig på nuvarande värdegrund. Chefer i Åstorps kommun arbetar 
kontinuerligt med utveckling av sig själv och sina medarbetare i samarbete med HR, 
ekonomi och juridik utifrån de policys, rutiner och riktlinjer som är antagna av 
fullmäktige. 
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Ärendet har tagits fram i enlighet med nu gällande lagstiftning, styrmodell och 
värdegrundsarbete. 
De fackförbund som organiserar chefer har hörts, men då detta är en arbetsgivarfråga i 
första hand har resonemangen inte förts med de kollektivavtalsbärande organisationerna. 
 
Förlaget innebär inga extra kostnader för Åstorps kommun. Däremot kan det skapa 
tydlighet kring vilka kostnader som kan uppstå om inte anställningsavtalen och 
utvecklingsplanerna följs för att stötta och utveckla våra chefer i deras ledarskap i syfte 
att proaktivt minimera risken för behov av utköp av chefer/medarbetare. 

 
Beaktande av barnperspektivet 
Det finns ingen påverkan på barn i den här frågeställningen. 
 
 
 
 
Karolina Håkansson 
 
Expedieras till: 
Personalutskottet och därefter kommunstyrelsen 
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Överenskommelse om uppsägningstid 
 

 

Mellan NN, XXXXXX-XXXX och Åstorps kommun, 212 000 – 0936,  
överenskommes följande: 
 

- I det fallet att NN väljer att själv säga upp sig har hen en uppsägningstid  
om 6 månader. Eventuell förkortning av uppsägningstiden överenskommes  
med KSO/NO. 

- Om Åstorps kommun, utan saklig grund väljer att avsluta anställningen  
under första året erhåller NN sex månadslöner. 

- Om Åstorps kommun, utan saklig grund, väljer att avsluta anställningen  
efter minst 1 år, erhåller NN 16 månadslöner.  

- Avräkning görs mot annan inkomst. 

 

 

 

Åstorp 202X- XX-XX 

 
 
 
 
 
 
 
 

NN  Kommunstyrelsens ordförande 
   Åstorps kommun 

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2021-04-26 

 

Kf § 55 

 

Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) Attraktiv arbetsgivare med 

fokus på att få ned våra sjukskrivningar 

Dnr KSFD 2019/176 

 

Sammanfattning 

Motion från Åstorpsalliansen Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén (L) och 

Hans Sundström (KD) inkom 2019-05-27. Motionärerna hänvisar till 

kommunens (nu fd) vision och mål där det finns ett delmål som handlar om 

kommunen som attraktiv arbetsgivare. Fokus i motionen är att kommunen 

behöver jobba långsiktigt med att skapa ett hållbart arbetsliv där 

medarbetarna är friska och känner arbetsglädje. Att trivas på arbetet och bli 

en stolt ambassadör för Åstorps kommun innebär många positiva effekter 

både inom organisationen men även utåt sett för våra invånare och framtida 

medarbetare. Med relativt höga sjukfrånvarosiffror från 2018 i beaktande, 

vill motionärerna vända skutan och hitta aktiviteter som sänker 

sjukfrånvaron och främjar hälsa. På så vis tar vi ett steg i rätt riktning mot 

att vara en attraktiv arbetsgivare.  

Åstorpsalliansen yrkar på: 

• Att en nulägesanalys görs utifrån var vi har de största utmaningarna 

som vi behöver ta itu med. 

• Att kommunen ska utarbeta en tydlig, långsiktig plan med 

kostnadsförslag över hur vi ska skapa ett hållbart arbetsliv i Åstorps 

kommun och därigenom bli en attraktiv arbetsgivare. Denna plan bör 

innehålla konkreta målsättningar och handlingsplaner för hur vi ska 

nå fram. Dessa handlingsplaner med uppföljning ska presenteras på 

kommunstyrelsen minst en gång per år. Funderingar att ta med sig i 

framtagande av dessa handlingsplaner:  

▪ Samverkan mellan förvaltning, fack, företagshälsovård, 

Försäkringskassan mm 

▪ Ledarskapsprogram 

▪ Friskvårdsbidrag 

▪ Medarbetarundersökningar 

▪ Simrishamns modell vad gäller hälsocoach 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-04-07 § 75 

Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott 2021-03-18 § 14 

Tjänsteskrivelse från Malin Högdén, HR-utvecklare 2021-01-31. 

Motion Åstorpsalliansen (M, L, KD) Attraktiv arbetsgivare med fokus på att 

få ned våra sjukskrivningar 

MECI
Start av ärende
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PROTOKOLL
2021-04-07

Ks §75

Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) Attraktiv arbetsgivare med fokus
på att få ned våra sjukskrivningar
DnrKSFD2019/176

Sammanfattning
Motion från Åstorpsalliansen Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmen (L) och
Hans Sundström (KD) inkom 2019-05-27. Motionärerna hänvisar till
kommunens (nu fd) vision och mål där det finns ett delmål som handlar om
kommunen som attraktiv arbetsgivare. Fokus i motionen är att kommunen
behöver jobba långsiktigt med att skapa ett hållbart arbetsliv där medarbetarna
är friska och känner arbetsglädje. Att trivas på arbetet och bli en stolt
ambassadör för Åstorps kommun innebär många positiva effekter både inom
organisationen men även utåt sett för våra invånare och framtida medarbetare.
Med relativt höga sjukfrånvarosiffror från 2018 i beaktande, vill motionärerna
vända skutan och hitta aktiviteter som sänker sjukfrånvaron och främjar hälsa.
På så vis tar vi ett steg i rätt riktning mot att vara en attraktiv arbetsgivare.

Åstorpsalliansen yrkar på:
Att en nulägesanalys görs utifrån var vi har de största utmaningarna som
vi behöver ta itu med.

Att kommunen ska utarbeta en tydlig, långsiktig plan med
kostnadsförslag över hur vi ska skapa ett hållbart arbetsliv i Åstorps
kommun och därigenom bli en attraktiv arbetsgivare. Denna plan bör
innehålla konkreta målsättningar och handlingsplaner för hur vi ska nå
fram. Dessa handlingsplaner med uppföljning ska presenteras på
kommunstyrelsen minst en gång per år. Funderingar att ta med sig i
framtagande av dessa handlingsplaner:

Samverkan mellan förvaltning, fack, företagshälsovård,
Försäkringskassan mm
Ledarskapsprogram
Friskvårdsbidrag
Medarbetarundersökningar
Simrishamns modell vad gäller hälsocoach

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott 2021-03-l 8 § 14
Tjänsteskrivelse från Malin Högdén, HR-utvecklare 2021-01-31.
Motion Åstorpsalliansen (M, L, KD) Attraktiv arbetsgivare med fokus på att få
ned våra sjukskrivningar

Ordförandes signatur

.^g^
(1) Justerandes signatur

U\i\k
(2) Justerandes signatur

^\
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-04-07

Ks § 75, forts

Yrkanden

Ordförande yrkar på att anse motionen besvarad med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.

Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Nils-Göran Nilson (KD)
och Anton Holmberg (SD) under proposition och finner att detta bifalles.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad
med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Expedieras
Akten

Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur
c:e^>'

(1) Justerandes signatur

^^.
(2) Justerandes signatur

A L--
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-03-18

KsPu § 14

Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) Attraktiv arbetsgivare med
fokus på att få ned våra sjukskrivningar
DnrKSFD2019/176

Sammanfattning
Motion från Åstorpsalliansen Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmen (L) och
Hans Sundström (KD) inkom 2019-05-27. Motionärerna hänvisar till
kommunens (nu fd) vision och mål där det finns ett delmål som handlar om
kommunen som attraktiv arbetsgivare. Fokus i motionen är att kommunen
behöver jobba långsiktigt med att skapa ett hållbart arbetsliv där
medarbetarna är friska och käimer arbetsglädje. Att trivas på arbetet och bli
en stolt ambassadör för Åstorps kommun innebär många positiva effekter
både inom organisationen men även utåt sett för våra invånare och framtida
medarbetare. Med relativt höga sjukfrånvarosiffror från 2018 i beaktande,
vill motionärerna vända skutan och hitta aktiviteter som sänker

sjukfrånvaron och främjar hälsa. På så vis tar vi ett steg i rätt riktning mot
att vara en attraktiv arbetsgivare.
Åstorpsalliansen yrkar på:

• Att en nulägesanalys görs utifrån var vi har de största utmaningarna
som vi behöver ta itu med.

Att kommunen ska utarbeta en tydlig, långsiktig plan med
kostnadsförslag över hur vi ska skapa ett hållbart arbetsliv i Åstorps
kommun och därigenom bli en attraktiv arbetsgivare. Denna plan bör
innehålla konkreta målsättningar och handlingsplaner för hur vi ska
nå fram. Dessa handlingsplaner med uppföljning ska presenteras på
kommunstyrelsen minst en gång per år. Funderingar att ta med sig i
framtagande av dessa handlingsplaner:

Samverkan mellan förvaltning, fack, företagshälsovård,
Försäkringskassan mm
Ledarskapsprogram
Friskvårdsbidrag
Medarbetarundersökningar
Simrishamns modell vad gäller hälsocoach

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Malin Högdén, HR-utvecklare 2021-01-31.
Motion Åstorpsalliansen (M, L, KD) Attraktiv arbetsgivare med fokus på att
få ned våra sjukskrivningar

Ordförandes signatur

^

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

A
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PROTOKOLL
2021-03-18

KsPu § 14, forts

Yrkanden

Ordförande yrkar på att anse motionen besvarad med hänvisning till
tj änsteskrivelsen.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Personalutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad
med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

c^^' A
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Malin Högdén 
HR-utvecklare 
042 – 640 46  
Malin.@astorp.se 
 

Kommunfullmäktige 
 
Motion till Kommunfullmäktige 2019-05-27 – Attraktiv arbetsgivare med 
fokus på att få ned våra sjukskrivningar 
Dnr (KSFD) 2019/176 
 
Sammanfattning 
Motion från Åstorpsalliansen Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén (L) och Hans 
Sundström (KD) inkom 2019-05-27. Motionärerna hänvisar till kommunens (nu 
fd) vision och mål där det finns ett delmål som handlar om kommunen som 
attraktiv arbetsgivare. Fokus i motionen är att kommunen behöver jobba 
långsiktigt med att skapa ett hållbart arbetsliv där medarbetarna är friska och 
känner arbetsglädje. Att trivas på arbetet och bli en stolt ambassadör för Åstorps 
kommun innebär många positiva effekter både inom organisationen men även utåt 
sett för våra invånare och framtida medarbetare. Med relativt höga 
sjukfrånvarosiffror från 2018 i beaktande, vill motionärerna vända skutan och 
hitta aktiviteter som sänker sjukfrånvaron och främjar hälsa. På så vis tar vi ett 
steg i rätt riktning mot att vara en attraktiv arbetsgivare.  
Åstorpsalliansen yrkar på: 

• Att en nulägesanalys görs utifrån var vi har de största utmaningarna som vi 
behöver ta itu med. 

• Att kommunen ska utarbeta en tydlig, långsiktig plan med kostnadsförslag 
över hur vi ska skapa ett hållbart arbetsliv i Åstorps kommun och 
därigenom bli en attraktiv arbetsgivare. Denna plan bör innehålla konkreta 
målsättningar och handlingsplaner för hur vi ska nå fram. Dessa 
handlingsplaner med uppföljning ska presenteras på kommunstyrelsen 
minst en gång per år. Funderingar att ta med sig i framtagande av dessa 
handlingsplaner:  
 Samverkan mellan förvaltning, fack, företagshälsovård, 

Försäkringskassan mm 
 Ledarskapsprogram 
 Friskvårdsbidrag 
 Medarbetarundersökningar 
 Simrishamns modell vad gäller hälsocoach 

 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-02-10 
Version  1 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Malin Högdén, HR-utvecklare 2021-01-31. 
Motion till Kommunfullmäktige 190527 – Attraktiv arbetsgivare med fokus på att få ned 
våra sjukskrivningar. Dnr KSFD 2019/176 
 
 
Ärendet 
Sedan motionen skrevs har det hänt mycket i vår kommun som anspelar på arbetsmiljö, 
hälsa och ledarskap. Här väljer vi att delge några av de insatser som initierats och drivits 
av HR-avdelningen i Åstorp och som har och haft betydelse för hela organisationen.  
 
2019 startade vi (HR) upp Hälsostrategiskt projekt med målet att öka frisknärvaron i 
kommunen och skapa goda förutsättningar för hälsosamma arbetsplatser. Genom 
kompetensutveckling för våra chefer i allt från rehabilitering och svåra samtal, till 
arbetsrätt och samverkan har vi fått möjlighet att stärka cheferna i den delen av 
ledarskapsutövandet som handlar om personal och arbetsmiljö. Som parantes här kan vi 
även säga att alla nya chefer i Åstorps kommun genomgår en basutbildning i arbetsmiljö 
under sitt första år som chef. Syftet är att de ska få grundläggande kunskaper i vad som 
behövs för att kunna leda och ta ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet på sin 
arbetsplats.  Företagshälsovården arrangerar denna utbildning två gånger per år.  
 
Det hälsostrategiska projektet handlade också om att förenkla och öka samarbetet med 
företagshälsovården och försäkringskassan, liksom att fokusera på olika lösningar för 
långtidssjukskrivna medarbetare. Redan i slutet av 2019 började vi se resultatet av 
satsningen; sjukfrånvaro var kraftigt sänkt motsvarande 1,72 procentenheter från 
föregående år. 5,05% visade nu siffrorna. Sedan gjorde pandemin entré och där är vi nu 
kvar i skrivande stund. Vi kan dock se att vi trots coronan i stort sett ligger lägre i 
sjukfrånvaro 2020 än vad vi gjorde under åren 2016-2018, vilket vi hoppas är en trend 
som kommer hålla i. Se bild nedan. 
 
Ackumulerad 
sjukfrånvaro    
 2016 2017 2018 2019 2020 
jan 6,81 6,88 7,49 7,27 4,96 
feb 7,62 7,39 8,44 7,37 5,43 
mars 7,48 7,32 7,59 7,10 5,95 
april 7,35 7,01 7,99 5,70 6,58 
maj 7,25 6,95 7,56 5,40 6,45 
juni 7,00 6,76 7,15 5,28 6,35 
juli 6,64 6,35 6,73 5,10 5,98 
aug 6,38 6,1 6,62 4,94 5,77 
sep 6,37 6,09 6,44 4,99 5,75 
okt 6,45 6,14 6,50 5,06 5,76 
nov 6,55 6,22 6,81 5,11 5,88 
dec 6,45 6,25 6,77 5,05 5,97 
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Det hälsostrategiska arbetet är sedan hösten 2020 avslutat men för att inte tappa fart har vi 
nu 2021startat upp ett så kallat Rehabråd i samverkan med Försäkringskassan. 
Tillsammans med våra chefer träffas vi digitalt för att ge stöd och handledning i hur de 
kan jobba vidare med svåra och många gånger långtgående rehabärenden. Givetvis är 
individerna avidentifierade. Genom den här typen av träffar ökar vi inte bara chefernas 
kompetens inom sitt rehabiliteringsansvar utan också det kollegiala lärandet.  
Med en början under 2020 och fortsättning under 2021 har vi som målsättning att förnya 
det samverkansavtal som vi har med de fackliga organisationerna sedan 2005. Vi vill bli 
ännu bättre på att knyta ihop och tydliggöra sambandet mellan arbetsmiljö, hälsa och 
verksamhetsutveckling. Som bakgrund vill vi berätta att samverkanssystemet i Åstorps 
kommun ska bidra till att uppnå ett positivt arbetsklimat, en god hälsa och en arbetsmiljö 
som präglas av inflytande, delaktighet och utveckling hos alla medarbetare. För att 
möjliggöra detta behöver vi ta tillvara på medarbetarnas samlade kunskap, kompetens, 
kreativitet samt olika perspektiv och erfarenheter för att på så vis öka medarbetarnas 
inflytande. Studier visar på att inflytande över sin arbetssituation med goda möjligheter 
att bidra till verksamhetens utvecklings-och arbetsmiljöarbete främjar hälsa och 
engagemang, vilket i sin tur får positiva effekter på kvaliteten i välfärden.  
 
Utifrån den här redogörelsen för de kompetens- och stödinsatser som kommunens chefer 
erhåller genom såväl projekt som i det dagliga arbetet, stärker vi dem gradvis i deras 
chefsroll, vilket får effekter i verksamheten, för medarbetarna och i slutändan de vi är till 
för. 
 
Nulägesanalys och handlingsplan 
Under våren 2021 kommer vi att genomföra en medarbetarundersökning i kommunen. 
Resultatet av den ger oss bland annat en nulägesbild av medarbetarnas motivation i 
arbetet samt deras upplevelse av ledarskapet. Medarbetarundersökningen kommer mynna 
ut i att verksamheterna upprättar handlingsplaner med förbättringsområden.  
 
Under våren kommer vi också genomföra en uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för vidare redovisning i kommunstyrelsen. Genom 
arbetsmiljöuppföljningen får vi status på hur arbetsmiljöarbetet fungerar och vari 
bristerna består så att vi kan åtgärda och arbeta främjande.  
 
Både medarbetarundersökningen och SAM-uppföljningen kan ses som den nulägesanalys 
som motionären efterlyser. Handlingsplanerna som kommer skapas sker i samverkan med 
såväl medarbetare som fackliga organisationer och kan gärna redovisas på 
Kommunstyrelsen om så önskas.  
 
Det finns inga kostnader kopplade till att göra medarbetarundersökningen och SAM-
uppföljningen. Men beroende på de aktiviteter som tas fram i handlingsplanerna kan 
dessa behöva kostnadsbedömmas särskilt.  
 
Beaktande av barnperspektivet 
Hur har barns bästa beaktats? 
Finns ingen direkt påverkan på barn. 
 
Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
Nej 
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1 Sammanfattning 

Vi har av kommunens helägda bolags lekmannarevisorer fått i uppdrag att granska 
rutinerna kring Åstorps kommuns helägda bolags rutiner kring upphandling. Uppdraget 
ingår i revisionsplanen för år 2020. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om bolagen följer LOU samt eventuellt 
kommunalt regelverk som även avser de helägda bolagen. 

Upphandlingar i kommunens bolag, speciellt i BFAB och Kvidingebyggen behöver 
utvecklas. Det har gjorts ett antal upphandlingar som inte uppfyller LOU. 

En upphandlande enhet ska också enlig lag har skriftliga riktlinjer för hur 
direktupphandlingar ska ske. Det finns i kommunen och som också omfattar 
kommunen helägda bolag. De skriftliga riktlinjerna behöver dock göras kända för 
bolagen. 

Samordning med kommunen i upphandlingar ska enligt bolagsordningarna ske. Det 
görs när det bedöms som möjligt och där bolagen och kommunen köper samma typ av 
varor och tjänster. 

I ett antal av BFAB:s och Kvidingebyggens upphandlingar har avsteg gjorts från LOU. 
Skälen har varit olika. I något fall har en leverantör behövts akut men då den leverantör 
som bolagen haft serviceavtal med inte haft resurser för tillfället har annan leverantör 
anlitats. Ett exempel är vattenskadan i Badhushallen våren 2019. 

I något annat fall har bolagen anlitat för bolagen kända konsulter, utan upphandling, 
som man litar på och som man vet att de kommer att leverera med hög kvalitet. Det 
handlar om ett fåtal konsulter. Där har erfarenheten visat att billigare konsulter dels gör 
ett sämre jobb dels tar betydligt längre tid på sig att genomföra sina uppdrag. Värt att 
notera är att LOU inte tvingar en upphandlande enhet att välja det lägsta priset. 
Bolagen har här haft en möjlighet att göra en upphandling och ändå med en rimlig 
motivering välja den konsult man anser bäst uppfyller kraven och är mest prisvärd. En 
upphandling där ramavtal tecknas med mer än en leverantör borde alltså ha gjorts. 
Sedan hade bolagen kunnat avropa från listade leverantörer.  

I ett annat fall har BFAB haft upphandlade serviceavtal avseende plåt- och takarbeten. 
Men då volymerna varit låga har bolaget valt att inte upphandla nya serviceavtal och 
har alltså inga avtal rörande plåt- och takarbeten. Fastighetsbolag som BFAB och 
Kvidingebyggen borde ändå ha så pass elementära tjänster säkrade genom 
serviceavtal utan att utlova några volymer gentemot leverantören. Lokala hänsyn, 
d.v.s. att favorisera lokala entreprenörer, är inte tillåtet enligt LOU. Det innebär inte att 
lokala entreprenörer ändå kan ha en fördel då de finns i eller i närheten av Åstorp och 
Åstorps kommun. 
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Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi styrelserna i Björnekulla 
fastigheter AB och Kvidingebyggen att:  

— Att följa de skriftliga anvisningar om direktupphandlingar som kommunen har 
beslutat om och som även omfattar kommunens helägda bolag 

— Dokumentera samtliga direktupphandlingar. Kommunen har för detta ändamål en 
blankett som är utformad i enlighet med upphandlingsmyndighetens förslag till 
dokumentation av direktupphandlingar 

— Upphandla hellre för mycket serviceavtal än för lite i syfte att minska risken att 
behöva göra en otillåten direktupphandling 

2 Inledning/bakgrund 

Vi har av Åstorps kommuns lekmannarevisor fått i uppdrag att granska rutinerna kring 
kommunens bolags rutiner kring upphandling. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2020. 

Att inte hantera upphandlingar rätt kan innebära att bolagen kan drabbas av höga 
upphandlingsskadeavgifter. Upphandlingsskadeavgiften uppgår till mellan 10 000 
kronor och upp till 10 miljoner kronor, dock högst 10 procent av avtalsvärdet. 

Med anledning av ovanstående har kommunens revisorer dragit slutsatsen i sin 
riskanalys, att bolagens rutiner avseende upphandling behöver granskas. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 

Syftet med granskningen är att bedöma om BFAB, Kvidingebyggen, BITAB och 
BUTAB följer LOU samt eventuellt kommunalt regelverk som avser de helägda 
bolagen. 

Granskningen avser styrelserna i kommunens helägda bolag. 

2.2 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap § 6 

— Gällande lagar 

— Tillämpbara interna regelverk och policys  

2.3 Metod 

Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av bolagsordningar, ägardirektiv samt kommunens inköps- och 
upphandlingspolicy 

— Kommunikation med bolagens VD 

— Avstämning mot leverantörsregister 
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— Stickprovsvisa kontroller från leverantörsregister 

 

Rapporten är faktakontrollerad av VD Mikael Fors. 

3 Resultat av granskningen 

3.1 Vad gäller? 

3.1.1 Köp över direktupphandlingsgränsen 

Ett kommunalt ägt bolag lyder under samma lagstiftning, avseende upphandling, som 
de kommuner som äger bolag. 

För köp över direktupphandlingsgränsen, som är 615 312 kr (år 2020) under ett 
räkenskapsår, gäller att inköpen ska annonseras öppet så att vilken leverantör som 
helst ska kunna lämna anbud om de så önskar. 

Förfrågningsunderlagen ska uppfylla vissa kriterier: 

- Principen om icke diskriminering 
Principen innebär bl.a. att lokala leverantörer inte får ges företräde i 
anbudsutvärderingen. 

- Principen om likabehandling 
Principen innebär att alla anbudsgivare ska ges samma förutsättningar. Alla 
anbudsgivare ska ges samma information vid samma tillfälle. Det innebär bl.a. 
att om en av anbudsgivaren ställer en fråga ska samtliga potentiella 
anbudsgivare ge möjlighet att få samma information. 

- Principen om transparens 
Bl.a. ska anbudsförfrågan utformas på sådant sätt att anbudsgivare ska kunna 
förutse på vilket sätt anbuden kommer att utvärderas. 

- Proportionalitetsprincipen 
Principen innebär att inte onödigt höga eller irrelevanta krav ska ställas i 
anbudsförfrågan. 

- Principen om ömsesidigt erkännande 
Principen gäller för upphandling över tröskelvärdena och innebär att intyg och 
certifikat som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska 
också gälla i övriga EU- och EES-länder. 

3.1.2 Köp under direktupphandlingsgränsen 

För inköp under direktupphandlingsgränsen, men över 100 000 kr, är det tillåtet med 
s.k. direktupphandling. Det innebär att det är tillåtet att upphandla utan annonsering. 
Dock ska fler än en leverantör ges möjlighet att lämna anbud. Något formkrav ställs 
inte på annonsering eller förfrågan men de grundläggande principer som gäller för 
upphandling över direktupphandlingsgränsen ska ändå eftersträvas. 

Vid direktupphandling ställs krav på dokumentation. 
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- Riktlinjer för direktupphandling ska antas av upphandlande enhet 

- Varje direktupphandling ska dokumenteras och beskriva varför man valt 
direktupphandling, vilka leverantörer som bjudits in att lämna anbud, val av 
leverantör och motivering av detta. 

Dokumentationen kan, förutom att det är lagkrav, vara till nytta för den upphandlande 
enheten som beslutsunderlag till att istället välja att teckna ramavtal för inköp som görs 
återkommande. 

3.2 Följer bolagen ovanstående föreskrifter? 

Detta kapitel redovisar resultatet av en genomgång av leverantörsreskontra för 
kommunens bolag i syfte att kontrollera om upphandlingsregelverket följs. 

3.2.1 BFAB 

3.2.1.1 2019 

Det största beloppet var på ca 20,4 mnkr inkl. moms (16,3 exkl. moms) och avser 16 
fakturor från BTT Rivningsspecialisten (egentligen Resursbank då BTT 
Rivningsspecialisten sålt sina fakturor till Resursbank). Betalningarna avser rivning och 
sanering på Björnekulla ås. BTT Rivningsspecialisten är upphandlad såsom en 
entreprenadupphandling. Upphandling gjordes 2018-06-15 och annonsering skedde 
via TendSign. 

Sammanlagt har 73 leverantörer fakturerat BFAB med mer än 100 000 kronor exkl. 
moms och därför ska upphandlingarna antingen annonseras eller ske genom 
direktupphandling som då ska dokumenteras. För de flesta leverantörerna har enskilda 
fakturor varit långt under 100 000 kronor. Ibland på några tusen kronor. 

En regelrätt utförd direktupphandling har inte skett för samtliga och har ej heller 
dokumenterats.  

3.2.1.2 2020 (t.o.m. oktober månad) 

Det största beloppet är på ca 8 mnkr exkl. moms och avser 142 fakturor från BAB 
Byggtjänst AB. Ramavtal är upphandlat 2019-02-28. 

Sammanlagt har 69 leverantörer fakturerat BFAB med mer än 100 000 kronor exkl. 
moms och därför ska upphandlingarna antingen annonseras eller ske genom 
direktupphandling som då ska dokumenteras. För de flesta leverantörerna har enskilda 
fakturor varit långt under 100 000 kronor. Ibland på några tusen kronor. 

En regelrätt utförd direktupphandling har inte skett för samtliga och ej heller 
dokumenterats. 
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3.2.2 Kvidingebyggen 

3.2.2.1 2019 

Det största beloppet är på ca 31,1 mnkr exkl. moms och avser 31 fakturor från BAB 
Byggtjänst AB. Ramavtal är upphandlat 2019-02-08 samt separat upphandling 2018-
06-12 avseende entré och stambyte inkl. våtrum, kök och fönster. 

Sammanlagt har 40 leverantörer fakturerat BFAB med mer än 100 000 kronor exkl. 
moms och därför ska upphandlingarna antingen annonseras eller ske genom 
direktupphandling som då ska dokumenteras. För de flesta leverantörerna har enskilda 
fakturor varit långt under 100 000 kronor. Ibland på några tusen kronor. 

En regelrätt utförd direktupphandling har inte skett för samtliga och ej heller 
dokumenterats. 

3.2.2.2 2020 (t.o.m. oktober månad) 

Det största beloppet är på ca 2,5 mnkr och avser fakturor från Åstorps kommun för 
internbank och borgensavgifter. Därefter kommer BAB Byggtjänst AB som skickat 50 
fakturor på sammanlagt 2,1 mnkr. Ramavtal är upphandlat 2019-02-08 samt separat 
upphandling 2018-06-12 avseende entré och stambyte inkl. våtrum, kök och fönster. 

Sammanlagt har 30 leverantörer fakturerat med mer än 100 000 kronor exkl. moms 
och därför ska upphandlingarna antingen annonseras eller ske genom 
direktupphandling som då ska dokumenteras. För de flesta leverantörerna har enskilda 
fakturor varit långt under 100 000 kronor. Ibland på några tusen kronor. 

En regelrätt utförd direktupphandling har inte skett för samtliga och ej heller 
dokumenterats. 

3.2.3 BITAB 

3.2.3.1 2019 

Det största beloppet är på 743 142 kronor exkl. moms och avser fakturor från Åstorps 
kommun för internbank (räntor och amorteringar för krediter). Därefter kommer 9 
fakturor från NCC på sammanlagt 524 645 kronor exkl. moms som avser 
fiberförläggning. BITAB har ett samarbetsavtal med Öresundskraft som projekterar och 
beställer från sina entreprenörer. 

3 av beloppen, utöver fakturering från Åstorps kommun, ligger över 100 000 kronor 
exkl. moms. Inget av dem föranleder en upphandling då det rör sig om koncerninterna 
tjänster och samarbetsavtalet med Öresundskraft. 

3.2.3.2 2020 (t.o.m. oktober månad) 

Det största beloppet är på 246 697 kronor exkl. moms och avser fakturor från Åstorps 
kommun för internbank (räntor och amorteringar för krediter). Därefter kommer BFAB 
som fakturerat för koncerninterna tjänster såsom personalkostnader m.m. 
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NCC har skickat 3 fakturor på sammanlagt 127 034 kronor exkl. moms för 
fiberförläggning via samarbetsavtalet med Öresundskraft. 

Ingen av posterna föranleder en upphandling då det handlar om samarbetsavtalet samt 
koncerninterna tjänster. 

3.2.4 BUTAB 

Det är mycket få inköp som görs av BUTAB och inget av dem föranleder en 
upphandling. 

3.2.5 Kommentarer 

Vi kan konstatera att avsteg från direktupphandlingsreglerna görs i flera fall.  

3.3 Samordnad upphandling 

Enligt ägardirektiv ska inköp och upphandling ske i enlighet med kommunens inköps- 
och upphandlingsregler. Samordning inom kommunkoncernen ska eftersträvas.  

Samordning mellan kommunen och bolagen i upphandling sker i ett antal fall. Det 
största och främsta avser energi där BFAB upphandlar för hela kommunkoncernen. De 
senaste upphandlingarna på energiområdet har skett genom att BFAB anslutit sig till 
de upphandlingar som Kommentus genomfört. För en del mindre upphandlingar där 
kommunen har avtal ansluter sig BFAB med egna s.k. hängavtal. 

Samordnad upphandling sker även för försäkringar, försäkringsmäklartjänster och 
banktjänster. I övrigt är det lite varor och tjänster där BFAB och kommunen har samma 
behov. 

3.3.1 Kommentarer  

Samordnad upphandling sker för en del varu- och tjänstegrupper men inte alla. 
Generellt kan sägas att samordning ofta leder till större volymer med efterföljande 
bättre priser. 

3.4 Riktlinjer för direktupphandlingar 

Som framgår av avsnitt 3.1.2. ovan är det lagkrav på att en upphandlande enhet ska ha 
dokumenterade riktlinjer för hur direktupphandlingar ska ske. På fråga till VD om 
sådana riktlinjer finns var svaret att BFAB och övriga bolag saknar sådana 
dokumenterade riktlinjer. Bolaget uppger att de söker efter vad som behöver 
upphandlas och jämför priser utan någon dokumentation. Undantag är upphandling av 
krediter där bolaget alltid följer en viss rutin och dokumenterar. 

Dock har kommunen antagit anvisningar för direktupphandling daterat 2017-03-20. I 
anvisningarna står att de ska vara vägledande vid all direktupphandling i kommunen 
och i tillämpliga delar även för kommunens helägda bolag. Detta är tydligen inte känt 
av bolagen. Anställda som genomför direktupphandlingar förväntas ha en god 
kännedom om anvisningarna, kommunens upphandlingspolicy och gällande lagar och 
regler som rör upphandling. Utbildning i direktupphandling för inköpare sker, enligt 
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kommunens inköpsansvarige, vid certifiering av inköpare. Certifiering sker via 
ekonomiavdelningen och upphandlingsenheten. Löpande information sker via 
inköpsforum med olika inriktningar via ekonomiavdelningen och inköpssamordnarna. 
Inköpsansvarig pekar också på att det på intranätet finns råd och stöd till inköpare. 

I anvisningarna står att kommunens centrala upphandlings- och inköpsfunktion ska 
genomföra alla direktupphandlingar mellan 100 000 kronor och det lagstadgade 
beloppet för direktupphandling. 

Som bilaga till anvisningarna finns en processkarta som beskriver hur 
direktupphandlingar ska ske. Denna följs inte av kommunens bolag. Då uppstår frågan 
om hur formuleringen i anvisningarna ska tolkas avseende att de även gäller för 
kommunens helägda bolag ”i tillämpliga delar”.  

3.4.1 Kommentarer 

Vi konstaterar att det finns ett gällande regelverk för direktupphandlingar för kommunen 
som även inkluderar ”i tillämpliga delar” kommunens helägda bolag. Vi konstaterar 
samtidigt att regelverket inte är känt i bolagen och för dem som agerar inköpare i 
bolagen. Om regelverket ska gälla även bolagen bör det definieras vad som avses med 
tillämpliga delar och någon form av kontrollfunktion bör finnas för att garantera att 
regelverket följs. Om det är så att bolagen aldrig går via upphandlingsenheten som 
enligt kommunens egna regelverk ska genomföra direktupphandlingar för alla inköp 
över 100 000 kr och detta inte sker borde det uppmärksammas av 
upphandlingsenheten. I övrigt anser vi att det bör tas ställning till om det är praktiskt att 
alla direktupphandlingar som sker i bolagen ska göras av upphandlingsenheten. 

3.5 Dokumentation av direktupphandlingar 

Genomförda direktupphandlingar ska var för sig dokumenteras. Av dokumentationen 
ska framgå skälen till direktupphandlingen, vilka som anmodats skicka anbud och 
skälen till vald leverantör. Detta görs inte regelmässigt av BFAB, enligt VD. Ibland är 
det så att bolaget behöver anlita en entreprenör som inte har serviceavtal med bolaget. 
Ofta handlar det om små uppdrag på upp till omkring trettio tusen kronor. Om då 
prisbilden är bra och entreprenören utför ett gott arbete följer kanske fler sådana 
uppdrag och till slut är man uppe i gränsen för när en regelrätt direktupphandling ska 
göras. Så kan ske utan avsikt och för att ingen tänkt på att volymerna blivit höga. 
Bolaget tar dock årligen fram listor och utvärderar vad bolaget bör se över för att få ett 
underlag som hjälper till att bedöma om upphandling bör ske eller inte. Ett exempel vid 
en sådan genomgång är att bolaget insåg att de köpt mycket från Ahlsell och därför 
beslutade att göra en upphandling av sådana varor som Ahlsell levererar. Upphandling 
skedde inte utan BFAB anslöt sig istället till ett avtal som tagits fram av Kommentus. 
Enligt uppgift från VD blev det rätt enligt gällande regelverk men negativt ur en 
ekonomisk synvinkel då ett flertal av varorna jämfört med tidigare prislista blev dyrare. 

3.5.1 Kommentarer 

Dokumentation av direktupphandlingar ska göras enligt lag. Det är inte godtagbart att 
detta inte görs. 
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3.6 Förklaringar till avvikelser från korrekt hantering av 
upphandlingar i BFAB 

Några av BFAB:s inköp har inte upphandlats korrekt med hänsyn till LOU. Det kan 
finnas skäl till att inte göra en upphandling enligt LOU. I de fallen ska den 
upphandlande enheten åberopa synnerliga skäl till avsteget. Bevisbördan för vad som 
är synnerliga skäl vilar på den som handlar upp. En fullständig förteckning av vad som 
kan anses vara synnerliga skäl finns inte, utan det får avgöras från fall till fall. 

Vid beräkning av om en upphandlande enhet kommer att köpa för mer än 
direktupphandlingsgränsen ska en sammanräkning av upphandling av samma art 
göras. Om t.ex. två olika leverantörer säljer samma typ av varor och tjänster ska den 
sammanlagda summan användas för att avgöra om köpen överstiger 
direktupphandlingsgränsen och att då en fullständig och annonserad upphandling ska 
göras. Vi har inte gjort några sådana bedömningar i denna granskning utan istället tittat 
på de enskilda leverantörerna till kommunens bolag. 

Om ett kontrakt löper under mer än ett kalenderår ska hela kontraktet räknas vid 
beräkning av avtalssumman. 

Nedan följer några avvikelser från upphandlingsreglerna och BFAB:s motivering till 
dessa. 

3.6.1 Expandia 

2019 hyrde BFAB modujler från Expandia för sammanlagt 6,3 mnkr exkl. moms och för 
3,9 mnkr hitintills år 2020.  

Prismässigt var avtalet enligt ett av Kommentus upphandlat avtal avseende 
hyresmoduler 2018. Våren 2019 uppstod i Åstorp en akut situation då verksamheten 
på Haganässkolan via skyddsombud och ledning krävde nya lokaler omgående för att 
kunna bedriva undervisning. För att lösa situationen gick BFAB på Kommentus 
upphandling men ställde endast frågan om vem som kunde leverera en modulskola för 
250 elever redan till starten av höstterminen 2019. Expandia kunde göra detta och 
därför gjordes en beställning som baserades på angiven upphandling av Kommentus 
2018. 

3.6.2 J Losell Projektledning AB 

BFAB köpte projektledningstjänster av J Losell Projektledning AB för 1,2 mnkr 2019 
och för 933 tkr 2020. VD för BFAB förmedlar att konsultupphandling för projektering, 
kvalitetsansvarig och besiktningar är ett stort dilemma för bolaget och har varit uppe på 
bolagets agenda en längre tid. En upphandling, menar VD, innebär att man får ett 
upphandlat pris från ett konsultbolag vilket bara säger pris och tid medan kvalitet inte 
kan säkerställas. Erfarenhetsmässigt innebär ett lågt pris också låg erfarenhet och den 
dubbla tiden för genomförandet. I större projekt såsom en ny skola fungerar det med 
att handla upp tjänsterna men inte i mindre projekt som ibland bara innebär 
förändringar i befintliga lokaler. 
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BFAB:s princip har på grund av ovanstående varit att söka konsult som de bäst anser 
kan utföra den tjänst som bolaget behöver och att mindre fokusera på vilket 
konsultbolag denna tillhör. VD är medveten om att det är formellt fel men bedömaer att 
det säkert är mer ekonomiskt lönsamt. Strävan är att hitta kunniga konsulter som kan 
ge valuta för pengarna och som samtidigt upphandlas korrekt. 

3.6.3 Bravida Prenad AB 

BFAB köpte varor och tjänster för 771 tkr 2019. Utöver service, reparation och utbyte 
av delar av larm som initialt installerats via leverantören är omkring 50 procent av det 
totala beloppet avseende åtgärder för en vattenskada samt ombyggnad vid 
vattenskada i Badhushallen våren 2019. Bolaget hade en upphandlad entreprenör, 
Caverion, men Caverion hade vid tillfället resursbrist och kunde inte ta uppdraget. 
Bravida Prenad hade möjlighet att utföra arbetena som var nödvändiga för 
vattenskadan och fick därefter också utföra den ombyggnad av våtutrymme som 
uppkom då BFAB ändå fick riva upp stora delar i omklädningsrummen. 

3.6.4 Plåt- och takarbeten 

BFAB har köpt plåt- och takarbeten från tre företag under 2019 och 2020. Kvidinge 
plåtslageri AB har levererat för 885 tkr under 2019 och för 153 tkr under 2020. HBG 
Vent & styrteknik AB har under 2019 levererat för 831 tkr 2019 och för 1,1 mnkr under 
2020. A Madsens Takservice har levererat för 376 tkr under 2020. 

För tak- och plåtarbeten har BFAB tidigare haft upphandlade serviceavtal som årligen 
motsvarade väldigt låga volymer. Till följd av detta valdes dessa arbeten bort i bolagets 
upphandling 2019 för att inte ge leverantörerna falska förhoppningar om arbeten åt 
BFAB. 2015 gjordes en upphandling som inte motsvarade de förväntningar som 
leverantörerna rimligen kan ställa varvid dessa avtal inte förlängdes. 2019 uppstod 
behov av flera akuta tak- och plåtarbeten som var nödvändiga att göra med kort varsel 
och då fanns inte tid att genomföra någon ny upphandling av servicearbeten för plåt 
och tak. Arbetena bedömdes vara väl utförda och motsvarade en kostnadsbild bolaget 
förväntade sig och därför fortsatte BFAB att använda dessa mera lokala och i bolagets 
ögon duktiga och kostnadseffektiva entreprenörer. 

3.6.5 Generellt 

En lista på leverantörer och hur mycket bolaget har köpt från varje leverantör och typ 
av varor och tjänster tas fram årligen av BFAB. Syftet är att följa upp utfallet av 
upphandlade servicearbeten samt för att se om det finns områden där bolaget måste 
omvärdera sitt agerande genom att avsluta avtal eller för att genomföra nya 
upphandlingar för bästa ekonomiska utfall för bolaget. 

BFAB har till följd av en sådan genomgång nyligen gjort ett avrop till Kommentus 
upphandling gällande järnhandelsvaror och skyddsutrustning. Den årliga 
genomgången avser BFAB fortsätta med vilket kommer att få till följd att vissa 
upphandlingar kommer till medan andra kommer att försvinna. Det är hela tiden en 
balansgång, menar VD, hur frågan hanteras såväöl praktiskt som ekonomiskt och med 
tidsmässigt rimliga ledtider när arbeten väl behöver utföras i relation till LOU. Bolaget 
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följer, enligt VD, löpande Kommentus och andra gemensamma upphandlingar för att se 
om det i dessa finns några områden där bolaget kan ansluta sig då dessa 
upphandlingar oftast är ganska stora med goda ekonomiska effekter som följd. 

 

3.7 Förklaringar till avvikelser från korrekt hantering av 
upphandlingar i Kvidingebyggen 

I Kvidingebyggen har vi inte funnit några större avvikelser mot LOU. Från Thyréns har 
bolaget köpt tjänster 2019 för 708 tkr utan upphandling. Anledningen är samma som 
för anlitandet av J Losell AB för BFAB, d.v.s. fokus på konsulternas kompetens och 
kvalitet i leveranser snarare än billigast pris. Några andra avvikelser där beloppen 
överstiger direktupphandlingsgränsen kan vi inte konstatera. Det gäller även för 2020. 

3.8 Förklaringar till avvikelser från korrekt hantering av 
upphandlingar i BITAB och BUTAB 

Bolagen köper inte mycket varor och tjänster och har inte haft några upphandlingar 
som står i strid med LOU. 

4 Slutsats och rekommendationer  

Upphandlingar i kommunens bolag, speciellt i BFAB och Kvidingebyggen behöver 
utvecklas. Det har gjorts ett antal upphandlingar som inte uppfyller LOU. 

En upphandlande enhet ska också enlig lag har skriftliga riktlinjer för hur 
direktupphandlingar ska ske. Det finns i kommunen och som också omfattar 
kommunen helägda bolag. De skriftliga riktlinjerna behöver dock göras kända för 
bolagen. 

Samordning med kommunen i upphandlingar ska enligt bolagsordningarna ske. Det 
görs när det bedöms som möjligt och där bolagen och kommunen köper samma typ av 
varor och tjänster. 

I ett antal av BFAB:s och Kvidingebyggens upphandlingar har avsteg gjorts från LOU. 
Skälen har varit olika. I något fall har en leverantör behövts akut men då den leverantör 
som bolagen haft serviceavtal med inte haft resurser för tillfället har annan leverantör 
anlitats. Ett exempel är vattenskadan i Badhushallen våren 2019. 

I något annat fall har bolagen anlitat för bolagen kända konsulter, utan upphandling, 
som man litar på och som man vet att de kommer att leverera med hög kvalitet. Det 
handlar om ett fåtal konsulter. Där har erfarenheten visat att billigare konsulter dels gör 
ett sämre jobb dels tar betydligt längre tid på sig att genomföra sina uppdrag. Värt att 
notera är att LOU inte tvingar en upphandlande enhet att välja det lägsta priset. 
Bolagen har här haft en möjlighet att göra en upphandling och ändå med en rimlig 
motivering välja den konsult man anser bäst uppfyller kraven och är mest prisvärd. En 
upphandling där ramavtal tecknas med mer än en leverantör borde alltså ha gjorts. 
Sedan hade bolagen kunnat avropa från listade leverantörer.  
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I ett annat fall har BFAB haft upphandlade serviceavtal avseende plåt- och takarbeten. 
Men då volymerna varit låga har bolaget valt att inte upphandla nya serviceavtal och 
har alltså inga avtal rörande plåt- och takarbeten. Fastighetsbolag som BFAB och 
Kvidingebyggen borde ändå ha så pass elementära tjänster säkrade genom 
serviceavtal utan att utlova några volymer gentemot leverantören. Lokala hänsyn, 
d.v.s. att favorisera lokala entreprenörer, är inte tillåtet enligt LOU. Det innebär inte att 
lokala entreprenörer ändå kan ha en fördel då de finns i eller i närheten av Åstorp och 
Åstorps kommun. 

4.1 Rekommendationer 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi styrelserna i främst Björnekulla 
fastigheter AB och Kvidingebyggen, men även BITAB och BUTAB, att:  

— Att följa de skriftliga anvisningar om direktupphandlingar som kommunen har 
beslutat om och som även omfattar kommunens helägda bolag 

— Dokumentera samtliga direktupphandlingar. Kommunen har för detta ändamål en 
blankett som är utformad i enlighet med upphandlingsmyndighetens förslag till 
dokumentation av direktupphandlingar 

— Upphandla hellre för mycket serviceavtal än för lite i syfte att minska risken att 
behöva göra en otillåten direktupphandling 
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REDOVISNING AV EJ FÄRDIGBEREDDA MOTIONER

Ankomstdag Diarienr Motionsrubrik Inlämnad av Hanteras av:

190225 2019/53 Framtid för en ny modern och funktionsduglig Tingdalsskola SD Skolchef / BIF

190429 2019/136 Vi ska följa lagen gällande redovisning av pensionsåtagande uppkomna 

före 1998

M, L, KD Ekonomichef /KSF

190429 138/19 Framtagande av en mall för redovisning av investeringar i fastigheter 

både vid köp och försäljning

M, L, KD Servicechef / KSF

190930 266/19 Framtagande och presentation av en översikt av policy/riktlinjer som är 

framtagna, beslutade och fortfarande gällande i Åstorps kommun

M, L, KD HR / KSF

190930 277/19 Utreda att investera i solcellspaneler M, L, KD VD kommunala 

bolag

200224 70/20 Ytterligare krav vid beviljande av ekonomiskt bistånd samt framtagande 

av handlingsplan

M, L, KD Socialchef/Socialnä

mnd samt 

arbetsmarknadsenh

et/ KSF

200831 267/20 Organisation för skol – och rektorsområden SD Kommunchef/KSF

200831 265/20 Gemensamt handlingsprogram vid olyckor och tragedier SD Kris och 

säkerhetssamordnar

e/KSF

200831 264/20 Krav på belastningsregister för nyanställning i Åstorps kommun SD HR-chef/KSF

200831 263/20 Framtidens behov inom socialförvaltningens boenden SD Socialchef/SOF

200831 262/20 Åstorps vetskap och möjlighet efter domstolsbeslut SD Skolchef/BIF

200831 261/20 Religiös påverkan mot våra SFI elever SD Skolchef/BIF

200831 259/20 Upplysta motionsslingor SD Teknisk chef/KSF 

samt kultur och 

fritidschef/ BIF

200831 258/20 Effektivisering och mer sammanhållen service SD Kommunchef/KSF

200831 257/20 Geografiskt informationssystem för Åstorps kommun SD Teknisk chef/KSF

200831 256/20 Badhushallens framtid SD KommunchefKSF

200831 255/20 Björnekullaskolans framtid SD Skolchef/BIF

200928 284/20 Bygg ut grundskolan i Kvidinge SD Skolchef/BIF

201026 357/20 Utred tillagningskök på nybyggnation av skolor i kommunen M, L, KD Servicechef/KSF

201026 365/20 Visselblåsarfunktion i Åstorps kommun M, L, KD HR-chef/KSF

210222 53/21 Med barnet i centrum M, L, KD Kommunchef/KSF

5 kap 35 § KL.

En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige 

kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om 

beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid 

beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen 

eller medborgarförslaget från vidare handläggning. (2017:725).
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