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Inledning 
I detta avsnitt ger kommunstyrel-
sens ordförande sin syn på året som 
gått. Vidare beskrivs kommunen 
utifrån några nyckeltal i ett fem-
årsperspektiv. Här kan man också 
se en schematisk bild över Åstorps 
kommuns organisation och resultat 
efter valet 2018.

Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen ska i enlig-
het den kommunala redovisningsla-
gen upprättas i årsredovisningen. 
I förvaltningsberättelsen värderas 
sammanfattningsvis begreppet god 
ekonomisk hushållning mot bak-
grund av kommunens styrmodell. 
Därefter redovisas måluppfyllelse 
för kommunens övergripande fo-
kusområden och miljömål. För-
valtningsberättelsen avslutas med 
personalredovisning och ekonomisk 
analys av kommunen och kommun-
koncernen.

Räkenskaper 
Det ekonomiska utfallet i kom-
munen och kommunkoncernen 
redovisas i avsnittet räkenskaper 
tillsammans med verksamhetens 
finansiering (kassaflödesanalys) 
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Kommunstyrelsens 
ordförande om 2021

Ronny Sandberg (S) 
Kommunstyrelsens ordförande

Inledning

Vi kan åter lägga ett verksamhetsår bakom oss och 
även 2021 kom att präglas av pandemin. 
Smittspridningen hade en förmåga att öka under den 
kalla årstiden och sedan ge oss förhoppningar om att 
sjukdomen skulle försvinna under sommarhalvåret.

Med stora vaccineringsinsatser var hoppet att 
pandemin skulle vara borta till sommaren 2021. 
Tyvärr kom en ny variant av sjukdomen under hösten 
och vi fick en kraftig smittspridning i slutet av året 
med många sjuka, men med en betydligt mildare 
sjukdomsbild. Efter detta har pandemin nervärderats 
till en vanlig sjukdom under våren 2022.

Det som varit positivt med pandemin är att vi 
skyndat på utvecklingen av digitala lösningar dels för 
distansbaserat arbetssätt dels digitala mötesformer, 
det har även inneburit att kommunfullmäktige fick 
möjlighet att sända sina möten direkt eller inspelade 
i efterhand.

Åstorp växer och det börjar byggas
Vi blir fler invånare, befolkningsökningen var sjunde 
högst i Skåne och det är framför allt inflyttning från 
andra kommuner som ökar även om vi också har ett 
stort födelseöverskott.

För att möta en växande befolkning så byggs det 
bostäder, under 2021 är det framför allt villor som 
färdigställts men under året har flera område 
påbörjats. Även kommunen behöver nya lokaler och 
under året påbörjades en idrottshall på Tingdal och 
Arena Åstorp på Bjärshög. En ny Haganässkola har 
också projekterats klart och ska upphandlas.

I slutet av året invigdes Söderåsbanan vilket ger oss 
en direkttåglinje till Malmö och alla möjligheter det 
kan innebära för Åstorpsborna.

Kommunens ekonomi har pendlat under året på 
grund av stor osäkerhet kring pandemins effekter på 
konjunkturen, vi budgeterade med ett svagare 
resultat men kunde återställa resultatet i samband 
med kompletteringsbudgeten till målet om två 
procent. Konjunkturen har återhämtat sig snabbare 
än vad SKR:s prognoser visat och kommunens resul-
tat blev 78 miljoner. Det är framför allt skatteintäkter-
na som ökat kraftigt i slutet av året.

En stor utmaning för kommunen är fortfarande 
sysselsättningen bland våra invånare. Arbetslösheten 
har gått ner men är ändå hög och har tyvärr bitit sig 
fast några procentenheter över Skånesnittet. Här 
arbetar vi med arbetsformen ”Öka Takten” för att få 
fler i arbete snabbare. Vilket ger resultat men det 
finns mycket kvar att göra.

När det gäller våra inriktningsmål så är arbetet påbör-
jat men ännu har vi långt kvar innan vi är i mål, vilket 
kanske är rimligt med tanke på att målsnöret är 2030.

Som slutord vill jag tacka alla förtroendevalda och 
anställda för goda insatser under året. Ni gör alla 
skillnad och bidrar till att locka människor och 
företag till Åstorps kommun.
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Årets händelser

Det byggs och Åstorp växer
Det byggs mycket i Åstorp och vi blir 
fler invånare. Exempelvis planeras det 
för en ny skola i Haganäsområdet och 
nya förskolor i Hyllinge och 
Kvidinge. Under 2021 har byggnatio-
nen påbörjats av Arena Åstorp, som 
ska vara klar sommaren 2022. En 
annan idrottshall är Tingdalshallen 
som invigdes den 31 januari 2022. 
Därtill sattes det första spadtaget i det 
framtida centrum- och bostadsområ-
det Björnekulla ås.

Kommunens hantering av 
Coronapandemin
Coronapandemin har fortsatt 
påverkat alla kommunala verksam-
heter. Krisledningsgruppen har haft 
kontinuerliga möten för att begränsa 
smittspridningen och pandemins 
effekter så långt det är möjligt. 
Kommunen har även stöttat det lokala 
näringslivet, bland annat via present-
kortssatsning. Därtill har kommunen 
anpassat många av verksamheterna 
till distansbaserade arbetssätt och 
digitala lösningar för att lyckas i vårt 
uppdrag.

Haganässkolan tilldelas 
årets ”Pelle Svanslös Våga 
Vara Snäll”-stipendium
Stipendiet delas ut till personer, 
grupper eller organisationer som på 
olika sätt har arbetat med att 
utveckla barns förståelse för allas 
lika värde.

Inledning

Fröhusets förskola får 
utmärkelsen ”Skola för 
hållbar utveckling”
Vi kan stolt berätta att Fröhusets 
förskola i Kvidinge har tilldelats 
utmärkelsen ”Skola för hållbar utveck-
ling” av Skolverket.
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Samlokalisering av Komvux 
och arbetsmarknadsenheten
Anpassning av lokaler ger bättre 
möjligheter för samverkan mellan 
Komvux och arbetsmarknadsenheten. 
Inflyttning skedde under hösten.

Nyvångshögen omvandlas 
till rekreationsområde
Kommunen har arbetat med att 
omvandla Nyvångshögen till ett 
rekreationsområde, med park och 
stora gröna ytor med plats för lek och 
picknick samt bänkar och prome-
nadstigar.

Invigning av Söderåsbanan
Den 12 december började Pågatågen 
rulla på Söderåsbanan. Detta öppnar 
nya möjligheter för arbetspendling, 
ett mer klimatvänligt resande och 
närmre tågresa till Malmö för alla 
Åstorpsbor.

Restaurering av våtmark 
vid Maglaby kärr
Restaureringen av våtmarken vid 
Maglaby kärr påbörjades under året, 
med hjälp av LONA-bidrag. Detta är 
en viktig åtgärd som syftar till att 
stabilisera vattenflödet i nedströms 
vattendrag, öka grundvattenbildning-
en och förbättra förutsättningarna för 
biologisk mångfald på Söderåsen.

Nya stationsområdet 
invigdes 
Med hjälp av medfinansiering från 
Trafikverket har Åstorps kommun 
byggt om stationsområdet i Åstorp 
centrum. Ombyggnationen syftar till 
att skapa en trygg och trivsam mötes-
plats i Åstorp, i form av ett uppdaterat 
busstorg, gångfartsområde, cykelväg, 
planteringar, belysning och konstver-
ket Trillingnöten.
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OrganisationsöversiktOrganisationsöversikt
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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.

Foto: Anna Alexander Olsson 

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 CD KD V

Mandat 10 9 6 2 2 1 1 Könsfördelning M/K          18 13 

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

De 31 mandaten fördelades enligt följande: 



10

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:

Nya test- och utvecklingsprojekt
Startat upp nya test- och utvecklingsprojekt som ska 
ta oss närmre ambitionerna i Familjen Helsingborgs 
utvecklingsplan 2020-2023.

Gemensam YH-accelerator  
Startat en gemensam YH-accelerator som arbetar för 
fler yrkeshögskoleutbildningar i Familjen 
Helsingborg i nära samverkan med näringslivet.

Förstärkt samverkan
Förstärkt samverkan inom området Arbetsmarknad 
och Vuxenutbildning, där en gemensam plan inför 
2022 har tagits fram.

Insatser till följd av coronapandemin  
Möjliggjort dialog och insatser till följd av pandemin. 
Ett exempel är kampanjen ”Naturnära äventyret” för 
att stödja destinationsbranschernas återhämtning.

Modell för flernivåstyrning 
Arbetat fram och föreslagit en modell för flernivå-
styrningen av arbetsmarknadspolitiken, där våra 
kommuner kan ta ett ansvar för vissa grupper som 
står utanför arbetsmarknaden och som är en del av 
kommunens övriga verksamheter.

Samarbete med Region Skåne 
Deltagit i dialogen med Region Skåne kring en 
Regionplan och tagit fram gemensamt underlag 
inför kommunernas yttranden till Region Skåne.

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. 

Utöver detta finns det cirka 40 nätverk inom 
Familjen Helsingborg som kontinuerligt arbetar för 
att förbättra kommunernas verksamheter.

Foto: Anna Alexander Olsson 
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Skattekronan

Så här fördelades pengarna år 2021: 
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Förvaltningsberättelse 

Årsredovisning 2020   I 12

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.

Förvaltningsberättelse

KOMMUNEN 2021 2020 2019 2018 2017
Verksamhetens intäkter (mkr) 233 279 252 245 238
Verksamhetens kostnader (mkr) 1 116 1 165 1 084 1 058 1 031
Årets resultat (mkr) 78 37 36 29 4
Soliditet (1) 53 % 46 % 42 % 43 % 45 %
Soliditet inklusive totala pen-
sionsförpliktelser 48 % 36 % 33 % 33 % 33 %
Nettoinvesteringar (mkr) (2) 85 100 95 67 52
Självfinansieringsgrad (3) 265 % 247 % 160 % 211 % 82 %
Långfristig låneskuld (mkr) 246 316 387 384 330
Antal anställda (st) (4) 1 092 1 061 1 069 1 067 1 067
Folkmängd 16 308 16 063 15 940 15 987 15 828
Kommunal skattesats 31,47 % 31,47 % 31,47 % 30,98 % 30,98 %
KOMMUNKONCERNEN 2021 2020 2019 2018 2017
Verksamhetens intäkter (mkr) 268 314 287 278 266
Verksamhetens kostnader (mkr) 1 119 1 170 1 078 1 059 1 025
Årets resultat (mkr) 81 20 40 28 4
Soliditet 32 % 32 % 32 % 32 % 32 %
Soliditet inklusive totala pen-
sionsförpliktelser 29 % 25 % 25 % 24 % 24 %
Nettoinvesteringar (mkr) (2) 123 50 215 123 81
Självfinansieringsgrad (3) 188 % 113 % 43 % 83 % 118 %
Långfristig låneskuld (mkr) 934 706 773 718 553
Antal anställda (st) (4) 1 115 1 084 1 092 1 089 1 088

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 tillsvidareanställda
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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 0
Björnekulla 
Fastighets 
AB 100 % 0 0 0 0 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 88,5 4,9 169,0 1,2 692,3 0,0
Björnekulla 
Fastighets 
AB 100 % 2,6 85,2 1,1 87,5 0,0 504,1
AB Kvi-
dingebyggen 100 % 2,1 2,5 0,1 79,8 0,0 188,2
Björnekulla 
IT AB 100 % 0,2 0,8 0,0 1,7 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 SkånesRenhållnings AB 7 % Kyrktuppen
Kommunassurans SydFörsäkrings AB 1 % Montessori Filosofen
Nordvästra Skånes Vatten ochAvlopp AB 17 %
Inera AB 0 %
Kommunförbundetmedelpunkten 10 %
AV Media Skåne 6 %
Kvidinge Folkets Husförening -
Kommuninvestekonomiskförening -

Väsentliga förhållanden
Coronapandemin har fortsatt under 2021 och skapat 
utmaningar, både verksamhetsmässigt och ekono-
miskt. Det har påverkat exempelvis verksamhetsin-
täkter då anläggningar inte har kunnat hållas öppna 
som planerat. Samtidigt har omsorgsverksamhet 
behövt upprätthålla försiktighetsåtgärder för att 
minska smittspridning. Kommunen har även under 
2021 erhållit statligt stöd för sjuklönekostnader om 4,3 
miljoner kronor (8,7 mkr).

Skatteunderlagsprognoserna har fluktuerat eftersom 
återhämtningen i ekonomin har varit svår att förut-
spå. Konjunkturen har stärkts i snabb takt, vilket har 
påverkat skatteintäkterna kraftigt positivt framförallt 
under slutet av räkenskapsåret.

Kommunen fortsätter att växa i högre takt än förvän-
tat - 1,5 procent - vilket är den sjunde största procen-
tuella ökningen av Skånes kommuner. Det ställer krav 
på dimensionering av framför allt skolans verksam-
heter.

Väsentliga förändringar i verksamheten
Flera byggnationer och hyreskontrakt påverkar kom-
munens ekonomiska ställning. Under räkenskapsåret 
har arbetsmarknadsenheten samlokaliserats med 
Komvux. Ombyggnationen stod färdig i oktober. I 
Nyvång har en modulförskola färdigställts. Under året 
har två hyreskontrakt avseende lokaliteter för en-
samkommande löpt ut. Slutligen har äldreomsorgen 
anpassat sina lokaler till volym genom att minska tolv 
platser.

Elpriserna steg kraftigt under årets sista månader. 
Den ekonomiska effekten bedöms först bli kännbar 

under nästkommande år. Detsamma gäller även infla-
tionen, vilket kommer att påverka hela kostnadsbil-
den i kommunen framöver.

Internationella skeenden
Smittspridningen av Covid -19 har fortsatt en stor 
inverkan på världsekonomin, men det är svårt att 
bedöma i vilken omfattning. Omikronvarianten verkar 
mer smittsam men tycks ge mindre allvarliga symp-
tom. Ekonomierna i flera länder har återhämtat sig 
genom ökad konsumtion av främst restaurangbesök 
och resande under 2021 trots fortsatt problematik 
inom transportsektorn. Samtidigt innebär de höga 
energipriserna och högre globala räntor att hushållens 
konsumtion och företagens vinster försämras. Det är 
stora skillnader i BNP-återhämning mellan olika län-
der. I dagsläget hotar dessutom omfattande politiska 
konflikter i östra Europa.

Politiska beslut
Under året har kommunens intäkter blivit högre än 
planerat inom exploateringsverksamheten. Kom-
munfullmäktige har därför beslutat, i samband med 
kompletteringsbudgeten, att öka årets budgeterade 
resultat och exploateringsintäkterna med 10 miljoner 
kronor vardera.

Utvecklingen på arbetsmarknaden
Under 2021 har det skett en viss återhämtning på 
arbetsmarknaden efter konjunkturnedgången 2020, 
kopplat till Coronapandemin. Den generella utveck-
lingen på nationell nivå är att anställningsplanerna 
i privat sektor i slutet av 2021 var på historiskt höga 
nivåer i de flesta branscher och bristen på arbetskraft 
har stigit under 2021, särskilt inom tillverkningsin-
dustrin och privata tjänstenäringar var bristen stor 
(Konjunkturinstitutet, konjunkturläget dec 2021).

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
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För Åstorps kommuns invånare nåddes en topp i 
arbetslösheten på cirka 13 procent i juli 2020 och där-
efter har arbetslösheten sjunkit stegvis för att under 
andra halvan av 2021 hamna på runt 11 procent. Detta 
är fortfarande en högre nivå än före pandemin, då 
arbetslösheten låg kring 9-10 procent under 2019. Utav 
de cirka 800 invånare som var öppet arbetslösa i slutet 
av 2021 hade ungefär 380 varit arbetslösa i mer än 12 
månader. Så det är en stor andel som har varit arbets-
lösa ganska länge.

När man tittar bara på ungdomsarbetslösheten (18-24 
år) kan vi se att den låg kring samma nivå, 12 %, som i 
hela Skåne län i början av 2019. Därefter ökade ung-
domsarbetslösheten mycket under 2020, i samband 
med pandemin. Från toppen på 19 % i juli 2020 har 
sedan ungdomsarbetslösheten minskat succesivt ner 
till 14 % i december 2021. Men oroande är att ung-
domsarbetslösheten i Åstorps kommun under andra 
halvåret 2021 låg ganska stabilt 3 procentenheter 
högre än länet. Dessa arbetslösa ungdomar behöver vi 
prioritera särskilt i kommunens insatser för att före-
bygga mer långvarig arbetslöshet och svag etablering 
på arbetsmarknaden.

Demografiska förändringar
Under 2021 hade Åstorps kommun en relativt stor 
befolkningstillväxt och ökade med 245 invånare. 
Ökningen var större än väntat, med tanke på den för-
hållandevis låga invandringen under året, kopplat till 
en mer restriktiv migrationspolitik och begränsad rör-
lighet på grund av pandemin. Det är främst en större 
inrikes inflyttningen som har bidragit till befolknings-
tillväxten under både 2020 och 2021. Det återstår dock 
att se om detta innebär ett mer långsiktigt skifte från 
en befolkningstillväxt som är driven av invandring till 
en tillväxt främst baserad på inrikes inflyttning. Men 
det ses som ett sannolikt scenario att befolknings-
tillväxten kommer drivas mer av bostadsbyggande, 
generationsväxling och födelsetal och mindre av 
invandring. Nivån på bostadsbyggandet blir troligen 
avgörande för hur stor befolkningstillväxten blir. Det 
finns omfattande planer på bostadsbyggande i kom-
munen, både mer i närtid och under detaljplaneskede, 
vilket potentiellt kan ge en högre befolkningstillväxt 
än vad som annars väntas.
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Befolkningsutveckling 

BEFOLKNINGSUTVECKLING
(st) 2021 2020 2019 2018 2017
Folkmängd 16 308 16 063 15 940 15 987 15 828
Folkökning* 245 123 -47 159 300
Födelsenetto 51 18 45 61 39
Födda 192 184 181 194 165
Döda 141 166 136 133 126
Flyttnetto 172 94 -89 92 260
Inflyttade 1 577 1 512 1 387 1 415 1 544
Utflyttade 1 405 1 418 1 476 1 323 1 284

Befolkningsutveckling uppdelat på ålder
BEFOLKNINGSUTVECKLING

2021 2020 2019 2018 2017
0 år 198 193 184 204 172

1 -5 år 1 068 1 043 1 046 1 060 1 072

6 -12 år 1 681 1 643 1 574 1 594 1 613

13 -15 år 712 725 726 674 640

16 -18 år 700 654 601 624 610

19 -29 år 1 848 1 855 1 936 1 990 2 011

30 -44 år 3 230 3 145 3 099 3 115 3 033

45 -64 år 4 026 3 963 3 892 3 866 3 825

65 -79 år 2 135 2 142 2 194 2 183 2 200

80 + år 710 700 688 677 652
Totalt 16 308 16 063 15 940 15 987 15 828

Redovisning av risker

Förvaltningsberättelse

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

munens kreditvärdighet sjunker eller en stor del av 
skuldportföljen förfaller samt kredit- eller likviditets-
risk som visar betalningsberedskapen på kort sikt.

Den kraftigt förbättrade konjunkturen har lett till att 
invånarnas behov av ekonomiskt bistånd inte längre 
ökar. Kommunens invånarantal har ökat mer än pla-
nerat, vilket leder till ökat behov av kommunal service 

i form av förskoleplatser och grundskoleplatser samti-
digt som kostnaderna för den externa gymnasieverk-
samheten ökar..

Andra faktorer som leder till behovsförändringar 
avseende kommunal service

*I folkökningen är även en justeringspost inräknad, som fångar upp befolkningsförändringar som inträffade under föregåen-
de år men inrapporterades i folkbokföringen under det aktuella året. Under 2021 var justeringsposten på 
22 personer.
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Identifierad risk Beskrivning Organisatorisk enhet Hantering av risk
Omvärldsrisk

Befolkning

Risk för befolkningsminsk-
ning med 100 individer 

kommande tre år. Minskade 
intäkter från skatter och 

statsbidrag Kommunala koncernen

-Översyn av servicenivåer 
-Översyn av lokalbehov, 

- Samordning inom koncer-
nen, Interkommunal sam-

verkan
Verksamhetsrisk

Personal

Oförmåga att upprätthålla 
planerad bemanning. Nega-
tiva effekter på personal och 
kvalitet.

Bildningsnämnden, -Social-
nämnden

- Vikariepool, -Friskvårsin-
satser, - Lång handledning 
av nyanställda

Finansiell risk

Ränterisk

Hög skuldsättning, betydan-
de kostnadseffekter vid ökad 
räntenivå Kommunala koncernen

Tak för skuldsättning per in-
vånare- Policy för räntebind-
ning- Investeringsprövning

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

Ränterisk 
Den 31 december 2021 uppgick den kommunala kon-
cernens räntebärande skulder till 934 (786) miljoner 
kronor, medan de räntebärande finansiella tillgångar-
na uppgick till 20 (20) miljoner kronor. Den kommuna-
la koncernens räntebärande nettoskuld uppgick per 
balansdagen till 914 (767) miljoner kronor, en ökning 
sedan föregående år med 19 procent. Nettoskulden har 
ökat främst till följd av ökad upplåning inom koncern-
bolagen samt ökning av förutbetalda intäkter gällande 
anslutningsavgifter kopplade till VA. Kommunens 
räntebärande skulder uppgick till 246 (316) miljoner 
kronor per den 31 december 2021, medan kommunens 
räntebärande finansiella tillgångar per samma tid-
punkt uppgick till 223 (295) miljoner kronor.

För kommunen uppgick därmed nettoskulderna per 
den 31 december 2021 till 23 (21) miljoner kronor. 
Enligt finanspolicyn ska den genomsnittliga rän-
tebindningstiden på externa räntebärande skulder 
årligen ses över med ett försiktighetsperspektiv. Per 
den 31 december 2021 uppgick den genomsnittliga 
räntebindningstiden för den kommunala koncernens 
upplåning till 0,2 (0,3) år.

Kredit- och likviditetsrisk 
Kommunen placerar likviditet i räntebärande värde-
papper utgivna av svenska staten, svenska kommuner 
och av andra helägda dotterbolag, svenska bank- och 
bolåneinstitut samt av svenska företag. Placeringar 
ska göras i värdepapper med god likviditet och där 
löptiderna inte är längre än prognostiserat framtida 
utflöde av likviditet. I dagsläget är likviditeten myck-
et god. För kommunkoncernen ökar belåningen och 
eventuellt kreditrisken.

Marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar
Kommunkoncernens finansiella placeringar uppgick 
till 17,4 miljoner kronor på balansdagen. Under året 
har marknadsvärdet ökat med 0,4 miljoner kronor 
vilket motsvarar cirka 2 procent. De senaste åren och i 
dagsläget innebär värderingen inte en betydande risk.

Förvaltningsberättelse
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Pensionsförpliktelser 
Pensionsförpliktelsen avseende kommunen re-
dovisas enligt den så kallade blandmodellen. Det 
betyder att pensioner som är intjänade före 1998 inte 
skuldförs utan redovisas som ansvarsförbindelse. 
Ansvarsförbindelsen, inklusive löneskatt, uppgår per 
2021-12-31 till 56,7 mkr (63,5 mkr).

Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i 
kommunen är beräknade enligt Riktlinjer för be-
räknande av pensionsskuld (RIPS). Under året har 
livslängdsantagandena förändrats vilket ökat pen-
sionsskulden med cirka fyra procent.

Pensionsskulden är den framtida skuld som kom-
munen har till arbetstagare och pensionstagare. 
Den samlade pensionsskulden inklusive löneskatt 
återfinns under rubrikerna avsättningar, kortfristiga 
skulder och ansvarsförbindelser.

Under år 2020 löste kommunen in ungefär halva 
pensionsskulden vilket minskat effekterna av de 
förändrade livslängsantagandena.

Visstidspension kan utgå till förtroendevalda en-
ligt pensionsreglementet för förtroendevalda,  1,6 
miljoner kronor (1,9 mkr). Denna förpliktelse ingår i 
posten avsättningar. Övrig del av avsättningsposten 
i balansräkningen består av intjänad pensionsrätt, 
särskild ålderspension för räddningspersonal och 
efterlevandepensioner. För 2021 uppgick denna till 
5,2 miljoner kronor (4,6 mkr).

De pensionsmedel som intjänats från 1998 kostnads-
förs i samband med utbetalning. Kommunen har 
även tecknat en särskild försäkring hos kommunens 
pensionsförvaltare (KPA) för viss del av pensions-
åtagandena. Kommunen följer RKR R10 från Rådet 
för kommunal redovisning gällande värdering och 
upplysningar om kommunens pensionsförpliktelser. 
Kommunkoncernens soliditet exklusive pensionså-
tagande är 32 procent (32) och inklusive pensionså-
tagande 29 procent (26).

Pensionsförpliktelser Finansiella placeringar Återlånade medel
9,4 0,0 9,4
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Enligt finanspolicyn får finansiella placeringar göras 
såväl i räntebärande värdepapper som i aktier. Place-
ring ska ske i minst tre tillgångsslag, enskilt tillgångs-
slag får ej utgöra mer än 50 procent av totalt portfölj-
värde. 

I december 2021 bestod den kommunala koncernens 

finansiella placeringar till 34 (40) procent aktier och 
till resterande del av räntebärande värdepapper. Detta 
gäller även kommunens finansiella placeringar. Kom-
munkoncernens finansiella placeringar uppgick till 
17,3 miljoner kronor på balansdagen. Under året har 
marknadsvärdet ökat med 0,4 miljoner kronor vilket 
motsvarar cirka 2 procent.

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel

Finansiella placeringar Anskaffningsvärde Marknadsvärde Avkastning
OBLIGATIONER
AKTIEOBLIGATION GLOBALA BOLAG CHANS 
102, KP 83 2 856 000 0 -2 856 000
MEGA KREDITBEVIS EUROPA BUFFERT 800 000 822 000 22 000
AKTIEOBLIGATION SVENSKA BOLAG TRYGG, 
KP 93 1 000 000 1 166 600 166 600
TELIA SONERA AB 1 138 700 1 059 070 -79 630
FONDER
Nordea stabila aktier 300 000 383 599 83 599
Nordea Global Passiv tillväxt SEK 300 000 500 286 200 286
Nordea Sverige passiv 200 000 373 248 173 248
Nordea Swedish bond 9 957 000 9 960 574 -3 574
LIKVIDA MEDEL
Likvid konto Nordea 0 2 999 044 2 999 044

SUMMA 16 551 700 17 264 421 712 721

Finansiella placeringar
Ingående marknads-

värde
Utgående mark-

nadsvärde Årets förändring
OBLIGATIONER
AKTIEOBLIGATION GLOBALA BOLAG CHANS 
102, KP 83 2 797 760 0 -2 797 760
MEGA KREDITBEVIS EUROPA BUFFERT 814 000 822 000 8 000
AKTIEOBLIGATION SVENSKA BOLAG TRYGG, 
KP 93 1 096 500 1 166 600 70 100
TELIA SONERA AB 1 090 370 1 059 070 -31 300
FONDER
Nordea stabila aktier 318 642 383 599 64 957
Nordea Global Passiv tillväxt SEK 370 038 500 286 130 248
Nordea Sverige passiv 276 595 373 248 96 653
Nordea Swedish bond 10 002 077 9 960 574 -41 503
LIKVIDA MEDEL
Likvid konto Nordea 132 874 2 999 044 2 866 170

SUMMA 16 898 856 17 264 421 365 565
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Händelser av väsentlig betydelse 
Coronapandemin har fortsatt under året som gått och 
påverkat kommunens verksamheter. Hela den kom-
munala verksamheten har under perioden ställts om. I 
avsnittet om ekonomi beskrivs de samhällsekonomis-
ka konsekvenserna vidare och effekterna på kommu-
nens intäkter och kostnader. I nämndernas verksam-
hetsberättelser 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. 

Under 2021 ökade folkmängden med totalt 245 perso-
ner till 16 308 invånare. En stor del av ökningen består 
av inrikes inflyttning, framför allt av barnfamiljer med 
unga barn. 

Åldersgrupp Befolkningsförändring under 2021
0 år 5
1 -5 år 25
6 -9 år -9
10 -12 år 47
13 -15 år -13
16 -18 år 46
19 -64 år 141
65 -79 år -7
80 -84 år 8
85 + 2
Totalt 245

Kommunens olika åldersgrupper förändrades enligt följande:

Enligt kommunallagen ska kommuner ha god ekono-
misk hushållning i sin verksamhet och i verksamhet 
som bedrivs i kommunkoncernen. Kommunens 
vision anger den övergripande viljeinriktningen för 
hur Åstorp som kommun och samhälle ska vara. 

Utifrån visionen och politiska prioriteringar är 
kommunfullmäktiges tre inriktningsmål framtagna. 
Dessa inriktningsmål styr både nämndernas, styrel-
sernas och förvaltningarnas verksamheter.

Varje år i samband med budget fastställer kommun-
fullmäktige budgetårets och planårens finansiella mål 
med utgångspunkt från de mer långsiktiga finansiella 
målen.

I kommunkoncernens delårsrapport respektive årsre-
dovisning värderas inriktningsmål och kommunkon-
cernens ekonomiska ställning. Syftet är att slå fast om 
kommunen haft god ekonomisk hushållning under 
året eller inte.

Styr- och ledningsmodell 
Åstorps kommuns målstyrningsmodell bygger på en 
Styr- och ledningsmodellen omfattar hela kommun-
koncernen och vilar på grundprinciperna om tillitsba-
serad styrning och god ekonomisk hushållning. 

Styr- och ledningsmodellen beskriver den övergri-
pande visionsstyrningen och hur denna hänger ihop 
med verksamhetsplaneringen, uppföljning, analys och 
utveckling. Modellen ger därmed en struktur för att gå 
från vision och mål till genomförande och effekt. 

På detta sätt säkerställs att den politiska viljan för vår 
samhällsutveckling får genomslag i verksamheterna, 
att resurser hanteras effektivt och att mål uppnås.

Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten 

Förvaltningsberättelse
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Åstorps styr- och ledningsmodell

Vision och inriktningsmål

Kommunens vision anger den övergripande viljein-
riktningen för hur Åstorp som kommun och samhälle 
ska vara. Visionen ska både styra och engagera till 
utveckling. Det är utifrån visionen som kommun-
fullmäktiges inriktningsmål tas fram och allt arbete 
inom kommunkoncernen ska syfta till att förverkliga 
visionen. Visionen följs upp varje mandatperiod och 
den nuvarande visionen gäller till år 2030.

Kommunfullmäktiges tre inriktningsmål är framtag-
na utifrån visionen och politiska prioriteringar. Dessa 
inriktningsmål styr både nämndernas, styrelsernas 

och förvaltningarnas verksamheter. Inriktningsmålen 
fångar även upp hållbarhetsperspektiven och målsätt-
ningarna i Agenda 2030, anpassade efter kommun-
koncernens verksamheter och förutsättningar. 

Till kommunkoncernens delårsrapport och årsredo-
visning följs inriktningsmålen upp genom en kom-
mungemensam analys av nyckeltal och öppna jäm-
förelser samt utifrån verksamheternas uppföljningar. 
Vision och inriktningsmål lyder enligt följande:

Förvaltningsberättelse



Finansiella mål och styrprincip

God ekonomisk hushållning nås genom fullmäktiges 
inriktningsmål och de finansiella målen. De ekono-
miska målen utgår från principen att varje generation 
ska bära kostnader för den service som den konsu-
merar och inte belasta kommande generationer med 
kostnader och åtaganden. 

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

Kommunkoncernens finansiella mål 2021-2023
Högst 98 procent av skatter och bidrag ska användas till verksamhetskostnader. Verksamheternas nettokostnader mäts 
utifrån ett femårsperspektiv för att kunna hantera konjunkturväxlingar.

Kommunkoncernens 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 %.

Uppföljning av finansiella mål

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

Målet är nära att bli uppfyllt. 

Målet är uppfyllt.

Målet är delvis uppfyllt. 

Målet är inte uppfyllt. 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål är formulerade 
som långsiktiga strävansmål och ger en övergripande 
viljeinriktning för kommunens utveckling. 

Den samlade bilden av kommunkoncerns nuläge och 
utveckling i relation till inriktningsmålen är kom-
plex eftersom målen är omfattande samt för att olika 
delar av kommunkoncernen har kommit olika långt 
i arbetet. Analysen och bedömningen av målupp-
fyllelsen för inriktningsmålen har genomförts i en 
koncernövergripande samverkan där representanter 
har medverkat från samtliga förvaltningar och från de 
kommunala bolagen.

I detta avsnitt redovisas den samlade bedömningen 
av måluppfyllelsen för respektive inriktningsmål 

grundat på utvalda nyckeltal, med trender och jämfö-
relser. Därtill redovisas inriktningsmålens koppling 
till de globala målen från Agenda 2030. På detta sätt 
ger uppföljningen av inriktningsmålen även en bild av 
utvecklingen i relation till målsättningarna i Agenda 
2030.

Uppföljningen av inriktningsmålen sammanfattas 
utifrån följande nivåer för måluppfyllnad:

Uppföljning av kommunfullmäktiges inrikningsmål
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Förvaltningsberättelse
Inriktningsmålen började gälla i januari 2021 och 
detta år har varit det första året att arbeta utifrån må-
len och följa upp målen. Denna första årsuppföljning 
handlar om att beskriva kommunkoncernens ut-
gångsläge i relation till målbilden och den utveckling 
vi kan se under verksamhetsåret.

I uppföljningen av inriktningsmålen används utvalda 
nyckeltal, där vi utgår ifrån Åstorps trend och kom-
munens senaste utfall som jämförs med rikssnittet 
och liknande kommuners genomsnitt. När en sådan 
jämförelse kan göras så används en färgkodning av 
siffran för Åstorps utfall enligt följande logik:

Röd siffra: Sämre än både rikssnitt och liknande 
kommuners genomsnitt.

Gul siffra: Bättre än liknande kommuners genom-
snitt, men sämre än rikssnitt.

Grön siffra: Bättre än både rikssnitt och liknande 
kommuners genomsnitt.

Svart siffra: Går inte att jämföra, exempelvis om skill-
naden inte är tillräckligt stor (inom felmarginalen vid 
enkätundersökningar som bygger på urval).
 

Målbeskrivning 
God livskvalitet: Vi skapar god boendemiljö och livs-
kvalitet genom livets alla skeden, där alla kan känna 
trygghet och delaktighet

Inriktningsmålets koppling till kommunens vision 
och Agenda 2030 
Inriktningsmålet God livskvalitet kopplar främst an 
till det sociala hållbarhetsperspektivet i Agenda 2030 
och innebär att vi tillsammans skapar ett samhälle 
där människors grundläggande behov uppfylls. Ett 
socialt hållbart Åstorp är ett jämställt, sammanhållet 
och välkomnande samhälle. Här ska alla ha möjlighet 
att känna trygghet och tillit till varandra och vara del-
aktiga i samhällets utveckling och kunna leva ett gott 
och självständigt liv. Vi verkar för social hållbarhet 
genom att skapa goda boendemiljöer och livskvalitet 
för kommunens invånare genom livets alla skeden. 

Åstorps vision anger därtill att alla ska kunna leva ett 
aktivt liv med rörelse och god hälsa, vilket kopplar an 
till agendamål tre om hälsa och välbefinnande. I arbe-
tet med inriktningsmålet God livskvalitet bidrar vi till 
uppfyllandet av följande globala mål:

Fokusområde 1 – god livskvalitet 
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God livskvalitet ”Vi skapar god boendemiljö och livskvalitet genom livets alla skeden,  
där alla kan känna trygghet och delaktighet.” 
Måluppfyllnad:       Svag eller ingen utveckling mot måluppfyllelse 

Koppling till 
Agenda 2030 

Del av 
inriktningsmål Nyckeltal Åstorp Rikssnitt 

Liknande 
kommuner 
efter socio-

ekonomi 

Åstorps 5-års trend 
(årlig procentuell 
förändring) 

 

 

Livskvalitet  

Medborgarundersökningen - Möjlighet att vara den man är 
och leva det liv man vill leva, andel (%) 

81  
(2021) 

86 
(2021) 

84 
(2021) - 

Ohälsotal – snitt (utbetalda dagar med sjukpenning m.m. per 
inv. och år) 

30 
(2020) 

23 
(2020) 

28 
(2020) 

Förbättring * 
(-2,8% per år) 

Medborgarundersökningen - Bra utbud av ställen för unga 
att träffas på i kommunen, andel (%) 

31 
(2021) 

30 
(2021) 

27 
(2021) - 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, 
andel (%)  

80 
(2020) 

81 
(2020) 

82 
(2020) 

Förbättring  
(+1,2% per år)  

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, 
andel (%)  

87 
(2020) 

88 
(2020) 

87 
(2020) 

Försämring  
(-1,6% per år)  

 

Boendemiljö 

Medborgarundersökning – Kommunen är en bra plats att bo 
och leva på, andel (%) 

87 
(2021) 

92 
(2021) 

88 
(2021) - 

Medborgarundersökning - Kan rekommendera andra att 
flytta till kommunen, andel (%) 

42 
(2021) 

62 
(2021) 

50 
(2021) - 

Trångboddhet i flerbostadshus, norm 2 (%) 23,9 
(2020) 

17,4 
(2020) 

22,6 
(2020) 

Försämring  
(+0,5% per år) 

Antal hälsoskyddsärenden  
(klagomål på boendemiljön i hyrd privatbostad)  

31 
(2021) - - Förbättring          

(-11 % per år) 

 
 

 

Trygghet 

Medborgarundersökningen - Oro för att bli utsatt för 
våldsbrott eller hot om våld, andel (%)  

36 
(2021) 

27 
(2021) 

35 
(2021) - 

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 invånare 1 245 
(2020) 

986 
(2020) 

1 139 
(2020) 

Förbättring          
(-1,3% per år) 

Polisens trygghetsmätning,  
problemindex (skala 0-6)** 

2,4 
(2021) - - Förbättring  

(-2,2% per år) 

Anmälda misshandelsbrott mot kvinnor, inomhus inom 
parrelation, antal/100 000 inv. 

187 
(2020) 

114 
(2020) 

119 
(2020) 

Försämring  
(+10,8% per år) 

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) 69 
(2020) 

70 
(2020) 

70 
(2020) 

Förbättring          
(+2,7% per år) 

 

Delaktighet 

Valdeltagande i senaste riksdagsvalet, andel (%) 82,4 
(2018) 

87,2 
(2018) 

85,3 
(2018) 

Förbättring 
(+1,4 %-enheter per val 
2014 och 2018) 

Medborgarundersökning - Möjlighet för invånare att delta 
aktivt i arbetet med att utveckla kommunen (ex. 
medborgardialog, samråd), (andel positiva) 

25 
(2021) 

32 
(2021) 

37 
(2021) - 

Medborgarundersökningen - Invånarnas möjlighet till insyn 
och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är 
bra, andel (%) 

15 
(2021) 

19 
(2021) 

21 
(2021) - 

Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid kontakt 
med tjänsteperson i kommunen, andel (%) 

83 
(2021) 

81 
(2021) 

84 
(2021) - 

Måluppföljning
*Trenden för ohälsotalen i Åstorp innebär dock en 
relativ försämring jämfört med utvecklingen för riket 
och liknande kommuner

**Polisens trygghetsmätning utgår ifrån följande 
nivåer för det sammanvägda problemindexet på 
skalan 0–6:

Problemnivå 0 - Närmast obefintligt problem
Problemnivå 1 - Inte alls påtagligt problem
Problemnivå 2 - Inte särskilt påtagligt problem
Problemnivå 3 - Ganska påtagligt problem  
Problemnivå 4 - Påtagligt problem
Problemnivå 5 - Mycket påtagligt problem 
Problemnivå 6 - Alarmerande påtagligt problem

Förvaltningsberättelse

Problemnivåer
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Sammantaget bedöms kommunen ha en svag 
utveckling mot måluppfyllelse för inriktningsmålet 
God livskvalitet. De främsta skälen till denna bedöm-
ning är kommunens problem med otrygghet och 
relativt höga nivå på antal anmälda våldsbrott. Men 
även faktorer såsom det låga valdeltagandet, höga 
ohälsotalen och trångboddheten bidrar till bedöm-
ningen att kommunen har en svag utveckling.

I arbetet för att skapa ett tryggt samhälle har kom-
munen lång väg kvar till måluppfyllelse. Vi ser från 
SCB:s medborgarundersökning 2021 att Åstorp utav 
161 deltagande kommuner befinner sig bland de 15 
kommuner med högst andel svarande som är myck-
et eller ganska oroliga för att bli utsatta för våldsbrott 
eller hot om våld (36 %). Trygghetsproblematiken 
bekräftas även av Polisens trygghetsmätning 2021, 
där Åstorp fick ett problemindex på 2,38 (skala 0-6). 

Framför allt visar trygghetsmätningen att invånarna 
upplever en problematik i Åstorps tätort kopplad till 

narkotikahandel och ungdomsgäng. Inom Polisregi-
on Syd är snittet på problemindexet 1,81 och Åstorp 
kategoriseras av Polisen som en kommun med ”hög 
problemnivå” i trygghetsmätningen 2021. Endast fyra 
andra kommuner i Region Syd har högre problemin-
dex och dessa kommuner befinner sig alla i katego-
rin ”markant hög problemnivå”.

För att komplettera den upplevda trygghetsbilden, 
tittar vi på statistiken över brottsligheten i form av 
antal anmälda våldsbrott. I Åstorp skedde en stor 
ökning under perioden 2005 till 2011, från 694 till 1832 
anmälda våldsbrott per 100 000 invånare. År 2011 var 
ett år med ovanligt många anmälda våldsbrott och 
därefter har det minskat stegvis, för att under åren 
2017-2020 stabiliseras kring nivån 1200. Åstorp har 
gått ifrån att ligga stabilt under rikssnittet åren 1998-
2008 för att sen hamna stabilt över rikssnittet 2013-
2020 (se diagram nedan). Att våldsbrottsligheten 
verkar ha stabiliserats på en hög nivå är en mycket 
oroande utveckling.

Trygghet är en förutsättning för att invånarna ska 
kunna leva ett aktivt liv med god hälsa och livskva-
litet. När vi tittar på ohälsotalen kan vi se att kom-
munens invånare har en sämre hälsa än rikssnittet 
och liknande kommuner. Framför allt har invånarna 
höga ohälsotal inom kvinnodominerade yrken (ex. 
vårdbiträde) och särskilt från 40 års ålder och uppåt.

 I brukarbedömningarna för särskilt boende och 
hemtjänst ligger resultaten för andelen nöjda (hel-
hetssyn) ungefär i nivå med riket och liknande 
kommuner. Dock har kommunen tidigare legat 
stabilt högre än rikssnitt gällande nöjdheten med 
hemtjänsten.

När det gäller boendemiljön är det 87 % som i med-
borgarundersökningen anger att Åstorp är en bra 
plats att bo och leva på. Samtidigt är det endast 42 

% som svarar att man skulle kunna rekommendera 
andra att flytta till kommunen. Kopplat till boende-
miljön har kommunen problem med trångboddhet 
inom flerbostadshus. Trångboddheten är högre än 
både rikssnitt och liknande kommuner. En positiv 
utveckling är dock att antalet klagomål på boende-
miljön (hälsoskyddsärenden) har minskat med cirka 
11 % per år de senaste fyra åren.

Inom området delaktighet ser vi att Åstorp har ett 
lågt valdeltagande på 82,4 % till Riksdagsvalet 2018. 
Endast åtta andra kommuner i Sverige hade lägre 
valdeltagande än Åstorp. Därtill är det en låg andelen 
som i SCB:s medborgarundersökning anser att de har 
bra möjlighet till insyn, inflytande och deltagande 
i att utveckla kommunen. Däremot får kommunen 
bättre resultat på frågan om bemötande vid kontakt 
med kommunen.
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Målbeskrivning 
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.

Inriktningsmålets koppling till kommunens vision 
och Agenda 2030 
Inriktningsmålet Möjlighet att växa kopplar an till 
både det sociala och ekonomiska hållbarhetsperspek-
tivet i Agenda 2030. Den ekonomiska hållbarheten 
handlar om att skapa en ekonomisk utveckling som 
är hållbar över tid, genom att långsiktigt hushålla med 
mänskliga och materiella resurser. I ett ekonomisk 
och socialt hållbart Åstorp finns en hållbar tillväxt och 
goda förutsättningar för människor, föreningar och 
företag att etablera sig och växa. Genom att skapa en 
skola i framkant och främja ett livslångt lärande ska 

alla få möjlighet att nå ett självständigt liv. I Åstorps 
kommun ska alla unga få 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. I arbetet med inriktnings-
målet Möjlighet att växa bidrar vi till uppfyllandet av 
följande globala mål:

Fokusområde 2 – möjlighet att växa
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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.” 

Måluppfyllnad:       Svag eller ingen utveckling mot måluppfyllelse 

Koppling till 
Agenda 2030 

Del av 
inriktningsmål Nyckeltal Åstorp Rikssnitt 

Liknande 
kommuner 
efter socio-
ekonomi 

Åstorps 5-års 
trend (årlig 
procentuell 
förändring) 

 

Skola i framkant 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%)  

85,5 
(2021) 

86,5 
(2021) 

80,0 
(2021) 

Förbättring 
(2,9 % per år) 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
hemkommun, andel (%) 

54,9 
(2021) 

71,6 
(2021) 

63,1 
(2021) 

Försämring 
(-5,8 % per år) 

Elevernas upplevelse av fysiskt och psykiskt mående 
(andel välmående, %) (Levnadsvaneundersökningen) 

59 
(2021) - - - 

 

 

Etablering och 
självständigt liv 

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel av bef. (%) 

1,5 
(2020) 

1,3 
(2020) 

1,7 
(2020) 

Försämring 
(+11,2 % per år) 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel 
(%) av arbetskraft 

7,4 
(2021) 

5,3 
(2021) 

7,5 
(2021) 

Försämring 
(+1,5 % per år) 

Ungdomsarbetslöshet (16-24 år), årsmedelvärde, 
andel (%) av registerbaserad arbetskraft 

13,9 
(2021) 

9,6 
(2021) 

14,8 
(2021) 

Oförändrat 
(-0,1 % per år) 

 
 

 

Företagsklimat 

Företagsklimat enl. ÖJ – totalt NKI (Insikt), 
(Kommunens service i myndighetsutövning) 

69 
(2020) 

74 
(2020) 

71 
(2020) 

Försämring  
(-0,9% per år) 

Rankingplats i Lokalt företagsklimat – Svenskt 
Näringslivs ranking 

126 
(2021) 

145 
(2021) 

114 
(2021) 

Förbättring 
(-2,2 % per år) 

Företagsförekomster i kommunen, antal/1000 inv. 46,3 
(2020) 

53,8 
(2020) 

45,2 
(2020) 

Försämring  
(-0,4 % per år) 

 

 

Föreningsliv, 
livslångt lärande 
och att växa som 
människa 
 

Medborgarundersökningen - Kommunens arbete för 
att främja det lokala kulturlivet är bra, andel (%) 

36 
(2021) 

58 
(2021) 

43 
(2021) - 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7-20 
år 

20 
(2020) 

29 
(2020) 

20 
(2020) - 

Andel unga som under det senaste året var med i 
någon förening, klubb eller organisation (%) 
(Levnadsvaneundersökningen, snitt från åk. 6 och 9) 

55 
(2021) - - - 

Måluppföljning
Den sammantagna bedömningen är att kommu-
nen har en svag utveckling mot måluppfyllelse för 
inriktningsmålet Möjlighet att växa. Det främsta 
skälet till denna bedömning är att förutsättningarna 
för etablering och ett självständigt liv är långt ifrån 
tillräckligt bra.

Utifrån nyckeltalen på området etablering och ett 
självständigt liv ligger kommunen sämre till än 
rikssnittet och på ungefär samma nivå som liknan-
de kommuner (socioekonomi). Andelen vuxna med 
långvarigt ekonomiskt bistånd har ökat sedan 2016. 

Samtidigt har inte den totala mängden ekonomiskt 

bistånd ökat nämnvärt (med undantag för 2019), 
vilket indikerar att utvecklingen har gått ifrån att vi 
hade fler individer med kortare perioder med ekono-
miskt bistånd till att vi har färre individer fast med 
mer långvarigt ekonomiskt bistånd. 

Långtidsarbetslösheten har ökat något från 7,2 % 
2020 till 7,4 % 2021. Den stora ökningen av långtids-
arbetslösheten hade både Åstorps kommun och riket 
under 2020 när Coronapandemin och restriktionerna 
började påverka samhällsekonomin. Före pandemin 
bröt ut hade långtidsarbetslösheten precis minskat 
från 7,0 % 2018 till 5,9 % 2019.

Förvaltningsberättelse
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Måluppföljning
Den sammantagna bedömningen är att kommunen 
har en svag utveckling mot måluppfyllelse för inrikt-
ningsmålet Möjlighet att växa. Det främsta skälet till 
denna bedömning är att förutsättningarna för etable-
ring och ett självständigt liv är långt ifrån tillräckligt 
bra.

Utifrån nyckeltalen på området etablering och ett 
självständigt liv ligger kommunen sämre till än 
rikssnittet och på ungefär samma nivå som liknan-
de kommuner (socioekonomi). Andelen vuxna med 
långvarigt ekonomiskt bistånd har ökat sedan 2016. 

Samtidigt har inte den totala mängden ekonomiskt 
bistånd ökat nämnvärt (med undantag för 2019), 
vilket indikerar att utvecklingen har gått ifrån att vi 
hade fler individer med kortare perioder med ekono-
miskt bistånd till att vi har färre individer fast med 
mer långvarigt ekonomiskt bistånd. 

Långtidsarbetslösheten har ökat något från 7,2 % 
2020 till 7,4 % 2021. Den stora ökningen av långtids-
arbetslösheten hade både Åstorps kommun och riket 
under 2020 när Coronapandemin och restriktionerna 

började påverka samhällsekonomin. Före pandemin 
bröt ut hade långtidsarbetslösheten precis minskat 
från 7,0 % 2018 till 5,9 % 2019.

Andelen unga invånare (16-24 år) som varken arbetar 
eller studerar låg kring 11 % under perioden 2008-2016 
och sedan sjönk andelen till runt 9 % åren 2017-2019. 
I denna kategori ingår, utöver de arbetslösa, även de 
som står utanför arbetskraften och alltså inte söker 
jobb. 

När man tittar bara på ungdomsarbetslösheten (18-24 
år) kan vi se att den låg kring samma nivå, 12 %, som 
i hela Skåne län i början av 2019 (se diagram nedan). 
Därefter ökade ungdomsarbetslösheten mycket under 
2020, i samband med pandemin. Från toppen på 19 % 
i juli 2020 har sedan ungdomsarbetslösheten minskat 
succesivt ner till 14 % i december 2021. Men oroande 
är att ungdomsarbetslösheten i Åstorps kommun un-
der andra halvåret 2021 låg ganska stabilt 3 procent-
enheter högre än länet. Dessa arbetslösa ungdomar 
behöver vi prioritera särskilt i kommunens insatser 
för att förebygga mer långvarig arbetslöshet och svag 
etablering på arbetsmarknaden.

Kommunen har alltså stora utmaningar i att få fler 
invånare att bli självförsörjande och till detta finns 
problem med socioekonomisk segregationen. Cirka 
23 % av kommunens invånare bor i områden med 
socioekonomiska utmaningar (Delmos, Segregations-
barometern). Att minska segregationen och få fler 
invånare in i självförsörjning är ett långsiktigt arbete 
där kommunen har lång väg kvar till måluppfyllelse. 

När vi tittar på skolresultaten ser vi att andelen 
behöriga till gymnasiet är relativt hög (85,5 %). Vilket 

innebär att kommunen ligger strax under rikssnittet 
och 5,5 procentenheter högre än liknande kommuner. 
Behörighetsnivån har återhämtat sig bra efter ned-
gången under åren 2015-2017 som var relaterad till 
att det kom många nyanlända elever i samband med 
migrationsvågen. Vi kan se följdverkningarna av den 
låga behörighetsgraden under dessa år i att andelen 
gymnasieelever med examen inom 4 år har minskat. 

Källa: Arbetsförmedlingen månadsstatistik, Arbetslöshet definierad som andel arbetslösa (inklusive personer i program 
med aktivitetsstöd) av den registerbaserade arbetskraften.

Förvaltningsberättelse
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År 2021 var det endast 54,9 % av de som påbörjat gym-
nasiestudier (IM inkluderat) under 2017 som hade tagit 
sin examen. Detta är en anmärkningsvärt låg andel, 
men kan som sagt till stor del förklaras av den ovan-
ligt låga behörighetsnivån år 2017 (74 %).

I kommunen har andelen företagsförekomster sedan 
10 år tillbaka legat ganska oförändrat kring 48 företag 
per 1000 invånare. När vi tittar på det absoluta antalet 
företag i kommunen ser vi en trend (åren 2013-2020) 
av att antalet egenföretag (inga anställda) ökar med 
cirka 10 per år, medan antalet företag med minst en 
anställd minskar med cirka 7 företag per år. 

De större minskningarna i antal företag med anställda 
hade kommunen under åren 2017 och 2020 (utveck-
lingen under dessa två år utgör en stor del av den 
minskning som skapar den negativa trenden). 

I Svenskt Näringslivs kommunranking fick Åstorp år 
2021 placeringen 126 av 290 kommuner. Detta var en 
förbättring jämfört med 2020 (plats 144). Det frågeom-
råde som drar ner Åstorps resultat mest är brottslighet 
och otrygghet, detta område anges även som det mest 
prioriterade för att förbättra företagsklimatet. Det näst 

mest prioriterade området för de svarande företagen 
är att få till en bättre dialog mellan kommunen och 
företagen. Dessa frågor bör prioriteras högt för att 
förbättra företagsklimatet och göra det attraktivare att 
starta företag i kommunen.
Inom området - föreningsliv, livslångt lärande och 
möjlighet att växa som människa - ser vi att ungas 
deltagande i idrottsföreningar ligger lägre än rikssnit-
tet. Vi ser även att andelen unga (i årskurs 6 och 9) 
som under det senaste året varit med i någon fören-
ing, klubb eller organisation ligger på 55 %. Deltagan-
det i förenings- och idrottslivet minskar dock mycket 
från årskurs 6 till 9. 

I SCB:s medborgaundersökning får Åstorp ett svagt re-
sultat på frågan om vad man tycker om kommunens 
arbete för att främja det lokala kulturlivet. Endast 36 
% tycker att kommunen gör ett bra arbete, som kan 
jämföras med rikssnittet på 58 %.

Målbeskrivning 
Hållbar framtid: Vi tar betydande steg mot en hållbar 
framtid för klimatet, människan och naturen.

Inriktningsmålets koppling till kommunens vision 
och Agenda 2030 
Inriktningsmålet Hållbar framtid kopplar an till det 
miljömässiga hållbarhetsperspektivet i Agenda 2030. 
Åstorps Vision 2030 slår fast den inriktningen med att 
vi arbetar för en omställning till ett hållbart samhälle 
där alla invånare kan leva ett gott liv med låg påver-
kan på miljö och klimat. 

Ambitionsnivån i denna omställning klargörs i in-
riktningsmålet till att vi ska ta betydande steg mot en 
hållbar framtid för klimatet, människan och naturen. 
I arbetet med inriktningsmålet bidrar vi till uppfyllan-
det av följande globala mål:

Inriktningsmålet Hållbar framtid är nedbrutet till tre 
delmål, som utgör kommunens miljö- och klimatmål 
och korresponderar mot inriktningsmålets nyckelord 
klimatet, människan och naturen. 

Fokusområde 2 – hållbar framtid
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Miljö- och klimatmålen är följande:

Klimatet: Vi minskar kommunens miljö- och klimat-
påverkan och anpassar kommunen för att kunna 
möta effekterna av klimatförändringarna på ett mot-
ståndskraftigt sätt.

Människan: Vi skapar långsiktigt hälsosamma och 
hållbara livsmiljöer för kommunens invånare.

Naturen: Vi främjar ett hållbart nyttjande av ekosyste-
met och skyddar kommunens naturvärden, för att få 
en livskraftig natur med hög biologisk mångfald. 

Miljö- och klimatmålen följs upp som en del av upp-
följningen av inriktningsmålet Hållbar framtid. 

Genom att uppnå miljö- och klimatmålen uppnår vi 
inriktningsmålet.

 

Hållbar framtid ”Vi tar betydande steg mot en hållbar framtid för klimatet, människan och naturen.” 

Måluppfyllnad:       Svag eller ingen utveckling mot måluppfyllelse  

Koppling till 
Agenda 2030 

Delmål: kommunens 
miljö- och klimatmål 
(med måluppfyllnad) 

Nyckeltal Åstorp Rikssnitt 
Liknande 
kommuner - 
övergripande 

Åstorps 5-års 
trend (årlig 
procentuell 
förändring) 

 

 

 

 

 

 

Klimatet 
”Vi minskar kommunens 
miljö- och klimat-
påverkan och anpassar 
kommunen för att kunna 
möta effekterna av 
klimatförändringarna på 
ett motståndskraftigt 
sätt.” 

 
Måluppfyllnad: 
Svag eller ingen 
utveckling mot 
måluppfyllelse  
 

Genomsnittlig körsträcka med personbil, 
mil/personbil 

1113 
(2020) 

1100 
(2020) 

1077 
(2020) 

Förbättring 
(-1,8 % per år) 

Nytillkomna bostäder i kollektivtrafiknära läge, 
andel (%) 

85,7 
(2019) 

89,5 
(2019) 

43,5  
(2019) 

Förbättring 
(6,7 % per år) 

Fossiloberoende fordon i 
kommunorganisationen, andel (%)  

13 
(2020) 

51 
(2020) 

32 
(2020) - 

Medborgarundersökning - Utbudet av gång- och 
cykelvägar är bra, andel (%) 

81 
(2021) 

81 
(2021) 

71 
(2021) - 

Matsvinn i kommunens verksamheter – totalt i kr 
(kostenhetens uppskattning) 

939 000 
(2021) - - - 

Kommunranking om klimatanpassning,  
(IVL Svenska Miljöinstitutet) 

138 
(2021) 

90 
(2021) - - 

Kommunranking – Sveriges miljöbästa kommun, 
(Aktuellt hållbarhet) 

164 
(2021) 

146 
(2021) - - 

 

 

 

 

 

Människan 
”Vi skapar långsiktigt 
hälsosamma och hållbara 
livsmiljöer för 
kommunens invånare.” 
 
Måluppfyllnad: 
Utveckling inom vissa 
områden och på väg mot 
måluppfyllelse 

Medborgarundersökning - Utbudet av gång- och 
cykelvägar är bra, andel (%) 

81 
(2021) 

81 
(2021) 

71 
(2021) - 

Medborgarundersökningen - Bra utbud av 
friluftsområden i kommunen, andel (%) 

88 
(2021) 

88 
(2021) 

84 
(2021) - 

Utsläpp till luft av skadliga partiklar, PM2.5 
(mindre än 2.5 mikrom.). kg/inv. 

0,95 
(2019) 

2,13 
(2019) 

2,44 
(2019) 

Förbättring 
(-4,1 % per år) 

Utsläpp till luft av kväveoxider. totalt 
kg/invånare  

11,2 
(2019) 

26,8 
(2019) 

14,5 
(2019) 

Förbättring 
(-3,5 % per år) 

Trångboddhet i flerbostadshus, norm 2 (%) 23,9 
(2020) 

17,4 
(2020) 

22,6* 
(2020) 

Försämring 
(+0,5% per år) 

Ranking Bästa avfallskommunen, Källa: Avfall 
Sverige 

15 
(2021) 

146 
(2021) 

- - 

 

 

 

 

Naturen   
”Vi främjar ett hållbart 
nyttjande av ekosystemet 
och skyddar kommunens 
naturvärden, för att få en 
livskraftig natur med hög 
biologisk mångfald.” 
 
Måluppfyllnad: 
Svag eller ingen 
utveckling mot 
måluppfyllelse   

Vattendrag med god ekologisk status, andel (%)  0,0 
(2021) 

34 
(2021) 

14 
(2021) 

Försämring 
(från 14,3 % 
2010-2016 till  
0 % 2017-2021) 

Skyddad natur totalt, andel (%)  
0,7 

(2020) 
11,2 

(2020) 
3,6 

(2020) 
Förbättring 
(ökade från 0,4 till 
0,7 år 2018) 

Medborgarundersökningen - Skötsel av 
naturområden i kommunen fungerar bra, andel 
(%) 

76 
(2021) 

84 
(2021) 

73 
(2021) - 

* Trångboddheten för liknande kommuner avser jämförelsegruppen utifrån socioekonomi och inte övergripande liknande 
kommuner, vilket övriga nyckeltal under Hållbar framtid jämför med. 
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Den samlade bedömningen är att kommunen har en 
svag utveckling mot måluppfyllelse inom inriktnings-
målet Hållbar framtid. Nedan redogörs för utveckling-
en och måluppfyllelsen för inriktningsmålets delmål, 
som också är kommunens miljö- och klimatmål.

Hållbar framtid - delmål Klimatet
Inom delmålet som rör klimatet bedöms kommunen 
ha svag eller ingen utveckling mot måluppfyllelse. 
Utgångsläget för kommunens klimat- och miljöarbete 
sammanfattas väl av Aktuellt Hållbarhets kommun-
ranking - Sveriges miljöbästa kommun - där Åstorp 
2021 fick placeringen 164 av 290 kommuner. Åren 
2009-2021 har Åstorp fått en snittplacering på 193. 

Den samlade bilden är att kommunen under 2021 inte 
har tagit några nämnvärda steg mot att minska miljö- 
och klimatpåverkan. Exempelvis har Åstorp inom 
kommunorganisationen betydligt lägre andel fossi-
loberoende bilar än genomsnittet och liknande kom-
muner. Att öka andelen fossiloberoende bilar skulle 
vara ett relativt enkelt och kostnadseffektivt sätt att 
minska kommunens klimatavtryck. Därtill skattas 
den sammanlagda kostnaden för matsvinn i kommu-
nen till cirka 939 000 kr under 2021. Matsvinnet bör 
kunna minskas betydligt, vilket vore både en ekono-
misk och klimatmässig vinst.

Arbetet med klimatanpassning blir alltmer oundvik-
ligt när klimatförändringarna redan i nuläget leder till 
mer extremväder i form av långvariga värmeböljor och 
skyfall. Klimatanpassningsarbetet följs upp i Svenska 
Miljöinstitutets (IVL:s) enkät och kommunranking. 
I denna fick Åstorp 2021 plats 138 av 180 kommuner. 
Detta är ingen bra placering och kommunen kan göra 
bättre ifrån sig i att planera och genomföra klimat-
anpassningar, men även i att följa upp och utvärdera 
arbetet.

Hållbar framtid - delmål Människan
Inom detta delmål bedöms kommunen ha utveckling 
inom vissa områden och vara på väg mot målupp-
fyllelse. Ett villkor för en hälsosam livsmiljö är att ha 
en god luftkvalitet, vilket Åstorps kommun har både 
avseende skadliga mikropartiklar och kväveoxider. 

Hälsosamma och hållbara levnadsvanor underlättas 
av en god infrastruktur med bra utbud av gång- och 
cykelvägar samt friluftsområden. På dessa frågeområ-
den fick Åstorp ett relativt positivt resultat av invå-
narna i SCB:s medborgarundersökning 2021, med 88 % 
som svarar att utbudet av gång- och cykelvägar är bra.

En hälsosam och hållbar miljö kräver också en god 
avfallshantering. På detta område presterar Åstorp 

mycket bra. I Avfall Sveriges ranking över bästa av-
fallskommunen fick Åstorp plats 15 av 241 kommuner. 
Åstorp får gång efter gång goda resultat, vilket är ett 
lyckat exempel på samverkan genom vårt kommun-
gemensamma renhållningsbolag NSR.

Hälsosamma och hållbara livsmiljöer förutsätter 
också att invånarnas boendemiljö och boendestan-
dard håller en skälig nivå. På detta område vet vi att 
det finns problem inom kommunen. Både bostädernas 
underhåll och trångboddhet är faktorer som påverkar 
invånarnas livsmiljöer. Som vi såg till inriktnings-
målet God livskvalitet har kommunen en relativt stor 
trångboddhet i flerbostadshus, som är större än både 
rikssnittet och liknande kommuner (avseende soci-
oekonomi).

Hållbar framtid - delmål Naturen
En hållbar framtid för naturen innebär att vi behö-
ver skydda kommunens naturvärden och främja en 
biologisk mångfald. På detta område ser vi att andelen 
vattendrag med god ekologisk status är 0 % (mätperiod 
2017-2021), vilket är mycket problematiskt och huvud-
anledningen till bedömningen att det endast är svag 
utveckling mot måluppfyllelse för delmålet Naturen. 

Orsakerna till att inga vattendrag i kommunen upp-
når god ekologisk status är flera: gödselläckage från 
åkermark, näringsrikt avloppsvatten från kommunala 
reningsverk och att enskilda avlopp orsakar övergöd-
ning. Dagvatten från kommunens tätorter och vägar 
innehåller ofta föroreningar som tungmetaller, olje-
föreningar och andra miljögifter. Därtill saknar stora 
delar av kommunens tätorter fördröjningsanläggning-
ar för dagvatten vilket innebär att vid kraftiga regn 
så forsar dagvattnet från hårdgjorda ytor direkt ut i 
vattendragen vilket orsakar fysisk skada i bäckfåran.

Andelen skyddad natur är relaterad både till naturvär-
den och biologisk mångfald. Åstorp har 0,7 % skyddad 
natur, som kan jämföras med rikets 11,2 % och liknan-
de kommuners 3,6 %.

En viktig och långsiktig åtgärd inom målområdet är 
restaureringen av våtmarken vid Maglaby kärr som 
påbörjades under 2021, med hjälp av LONA-bidrag. 
Våtmarken är källområde för Kölebäcken och inom 
tillrinningsområdet för grundvattenförekomsten som 
kommunens dricksvatten kommer från. Restaurering-
en av våtmarken syftar till att stabilisera vattenflödet 
i nedströms vattendrag, öka grundvattenbildningen 
och förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald 
på Söderåsen.
 

Förvaltningsberättelse
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Ekonomi

Budgetavvikelse
DRIFTSREDOVISNING (mkr) UTFALL BUDGET AVVIKELSE
Styrelse/nämnd 2021 2021 2021
Kommunfullmäktige 1,3 1,5 0,2

Valnämnd 0,0 0,1 0,1

Kommunrevision 1,0 1,0 0,0

Kommunstyrelse 85,2 80,3 -4,9

Räddningsnämnd 12,4 12,0 -0,4

Bygg- och miljönämnd 5,6 5,5 -0,1

Bildningsnämnd 486,5 491,5 5,0

Kultur- och fritidsnämnd 37,0 34,8 -2,2

Socialnämnd 275,4 277,4 2,0

Finansförvaltning -982,4 -923,7 58,8
Totalt -78,0 -19,6 58,4

En förutsättning för budget i balans är att varje verk-
samhet har god budgetföljsamhet. Vid utgången av 
2021 uppgick nämndernas budgetavvikelse till -0,4 
miljoner kronor. Därmed bedöms verksamheterna 
totalt sett vara i balans. I princip samtliga nämnder 
avviker dock från budget, både positivt och negativt. 
Den totala budgetavvikelsen uppgår till +58,4 miljoner 
kronor.

De största avvikelserna avser bildningsnämnden (+5,0 
mkr) och kommunstyrelsen (-4,9 mkr). Bildnings-
nämndens positiva avvikelse hänförs till förskolan 
samt ökade intäkter tillsammans med minskade 
kostnader på grund av pandemin. Kommunstyrelsens 
avvikelse beror huvudsakligen på lägre exploaterings-
intäkter än budgeterat.

Kultur- och fritidsnämnden avviker negativt med -2,2 
miljoner kronor främst inom idrotts- och fritidsan-
läggningar med uteblivna intäkter och dyrare under-
håll än budgeterat. Socialnämnden avviker positivt 
med +2,0 miljoner kronor på grund av högre bidrag än 
förväntat samt lägre personalkostnader på en förvalt-
ningsövergripande nivå.

Vatten- och avloppsverksamheten redovisade ett 
verksamhetsresultat på +1,1 miljoner kronor, varefter 
VA-kollektivet har ett ackumulerat överskott på +8,6 
miljoner kronor. Den största enskilda förklarings-
posten utgörs av betydligt lägre räntekostnader än 
budgeterat.

Finansförvaltningen avviker positivt totalt 58,8 miljo-
ner kronor, varav skatteintäkter och bidrag +33,2 mkr, 
pensioner +6,7 mkr, lägre demografiska kostnader +14 
mkr samt kapitalkostnader +5,1 mkr.

Budgetförändringar
Under året har kommunfullmäktige beslutat om en 
budgetändring om 10 miljoner kronor som ökade 
årets resultat från 9,6 miljoner kronor till 19,6 miljoner 
kronor. Budgetbeslutet för 2021 innehåller medel av 
administrativ karaktär för senare fördelning. Dessa är 
kommunicerade i samband månadsuppföljningar till 
kommunstyrelsen efter hand som de aktualiserats. 
Nedan finns en sammanställning av budgetbelopp 
som fördelats under året.

Förvaltningsberättelse
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 Finansiering KS BMN BIN KFN SN
Grundbudget -892,2 89,9 5,2 466,2 34,4 270,1
Budgetjustering KF beslut -10,0
Lönerevision -19,0 3,0 0,3 8,7 0,6 6,4
Volym BIN -13,0 12,8
Fastighetsjusteringar -6,0 1,6 3,2 0,3 1,1
Benify -0,3 0,3
Ferieungdomar -0,6 0,6
Fördelning budget kosten -1,7 1,4 0,3
Föreningsbidrag -0,2 0,4 -0,2
Nämndssekreterare -0,3 0,3
Fältsekreterare -0,6 0,6
BRÅ -0,3 0,3
IT -1,2 1,2
Kapitalkostnader 8,6 -5,7 -1,1 -0,9 -0,9
Summa TB -31,5 -11,8 0,3 25,3 0,4 7,3

Summa Budget -923,7 78,1 5,5 491,5 34,8 277,4

Budgetförändringar

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 2021 har arbetet utförts i enlighet med det av 
fullmäktige antagna reglementet. Bedömning av vilka 
områden som ska granskas bygger på väsentlighet 
och risk. Arbete med kontrollplanerna sker enligt res-
pektive nämnds beslut. Rutiner finns för rapportering 
av avvikelse till berörd nämnd som vid behov vidtar 
åtgärder.

För kontroller som genomförts under 2021 har 
inte några större brister identifierats. Den interna 
kontrollen bedöms som väl fungerande och har en 
omfattning som bedöms som tillräcklig utifrån kom-
munens storlek och samlade verksamhet. Processer-
na kring den interna kontrollen är under utveckling.

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.
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Årets resultat

Kommunen
Resultatet för 2021 uppgick till 78,0 miljoner kronor 
(37,0 mkr). Det budgeterade resultatet var 19,6 miljo-
ner kronor. Under året har prognoserna varierat; vid 
delårsrapporten uppgick prognosen till 54,6 miljoner 
kronor och efter november till 60,5 miljoner kronor 
exklusive ofördelade medel om drygt 14 miljoner kro-
nor. Årets starka resultat i jämförelse med budget har 
sin förklaring i mycket starka skatteintäkter (+33,2 
mkr), lägre investeringstakt än beräknat (+5,1 mkr), 
låga pensionskostnader (+6,7 mkr) samt sena vo-
lymökningar (+9,1 mkr). Skillnaden i resultat mellan 
åren beror huvudsakligen på att pensionsmedel om 
55 miljoner kronor löstes in under 2020.
Den långsiktiga ekonomiska målsättningen är att 
kommunens resultat ska utgöra minst 2 procent 
av summan av skatteintäkter och statsbidrag (19,9 
miljoner kronor för 2021) sett över en femårsperiod. 
Redovisat resultat 2021 (exkl. VA) utgör 7,8 procent 
av skatteintäkter och statsbidrag vilket medför att 
genomsnittsresultatet för 2017-2021 uppgår till 3,9 
procent och ovan nämnda målsättning uppfylls.

Kommunkoncernen
Resultatet för kommunkoncernen 2021 uppgick till 
80,6 miljoner kronor (20,2 mkr). Det budgeterade 
resultatet var 25,2 miljoner kronor. Vid delårsrappor-
ten uppgick prognosen till 59,2 mkr. Kommunkoncer-
nens resultat utgör en stabil ekonomisk bas.
Koncernbolagens resultat för 2021 uppgick till 1,4 
miljoner kronor (-16,0 mkr), vilket är 17,4 miljoner 
kronor bättre än föregående period. Föregående års 
svaga resultat berodde på en nedskrivning av fastig-
heter på 14 miljoner kronor, varför resultaten inte är 
jämförbara.

Det budgeterade resultatet för koncernbolagen 
uppgick till 5,6 miljoner kronor, vilket ger en negativ 
budgetavvikelse om 4,2 miljoner kronor. Prognosen 
per 2021-08-31 visade på ett resultat om 4,6 miljoner 

kronor. Skillnaden mellan prognos och utfall beror till 
största del på utrangeringar som medfört en uppskju-
ten skatteskuld.

Jämförelsestörande poster

Kommunen
Av resultatet är 6,0 miljoner kronor (26,6 mkr) en-
gångsintäkter avseende exploatering (4,7 mkr) samt 
medel för att motverka segregation (1,3 mkr).

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

Intäkter

Kommunen
Budgeterad nivå avseende skatteintäkter och stats-
bidrag för 2021 byggde på den prognos som Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) lämnade i oktober 
månad 2020. Budgetavvikelsen för 2021 är positiv om 
33,2 miljoner kronor.

Överskottet består av en förbättring av skattein-
täkterna med 27,1 miljoner kronor i förhållande till 
budget samt högre generella statsbidrag än budget, 
+6,1 miljoner kronor. Sedan föregående år har skatte-
intäkterna ökat med 49,6 miljoner kronor eller cirka 
8 procent samtidigt som de generella bidragen har 
minskat med 4,8 miljoner kronor eller cirka 1 procent. 
Denna minskning föreligger främst inom inkom-
stutjämningsbidraget. Skatteintäkterna motsvarar 
cirka 52 procent av kommunens intäkter. Intäkternas 
storlek är beroende av skattesatsens nivå och skatte-
underlaget efter taxering av invånarnas inkomster.
Verksamhetens intäkter har minskat med -46,4 
miljoner kronor eller cirka 17 procent från 2020. 
Detta beror till största del på lägre bidrag (-27,0 mkr), 
minskad försäljning av fastigheter och anläggningar 
(-13,0) samt intern fördelning.
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Kommunkoncernen
Kommunkoncernens verksamhetsintäkter är 267,6 
miljoner kronor (313,8) vilket är en minskning om 
-14,8 procent. Minskningen är i linje med kommu-
nens intäktsminskning.

Kostnader

Kommunen
Bruttokostnaderna exklusive avskrivningar 2021 
uppgick till 1 115,8 miljoner kronor (1164,8 mkr), vilket 
är en minskning med 4,2 procent eller 49,0 miljoner 
kronor i jämförelse med föregående år. Förändringen 
beror främst på inlösen av pensionsskulden föregå-
ende år.

Av bruttokostnaderna utgjorde personalkostnaderna 
inklusive pensionskostnaderna cirka 696 miljoner 
kronor (671 mkr, exklusive pensionsinlösen) eller 
cirka 62 procent av de totala kostnaderna. Personal-
kostnaderna har ökat med cirka 3,7 procent eller 25 
miljoner kronor från 2020. Kostnadsökningar beror 
främst på löneökningar eftersom kommunens verk-
samhet är personalintensiv.

Sjuklönekostnaderna uppgick under året till 16,1 
miljoner kronor inklusive personalomkostnader (17,1 
mkr). Staten kompenserade kommunen med 4,3 
miljoner kronor för 2021 medan bidraget föregående 
år uppgick till 8,7 miljoner kronor.

Lokalkostnaderna utgjorde 8,6 procent (8,2 procent) 
av de totala kostnaderna under 2021. Lokalkostna-
derna minskade med mindre än en procent eller 0,7 
miljoner kronor i jämförelse med föregående år. Detta 
beror huvudsakligen på att två större kontrakt inom 
socialförvaltningens område som löpt ut.

Nettokostnader
Verksamheternas nettokostnader har ökat med 2,2 
miljoner kronor. För att möjliggöra jämförelser mel-
lan åren elimineras nettokostnaderna år 2020 med 55 
miljoner kronor avseende pensionsskulden, varvid 
nettokostnadsökningen uppgår till 57,7 miljoner kro-
nor eller cirka 7 procent. Den största förklaringen är 
minskade bidrag.

Kommunkoncernen
Bruttokostnaderna exklusive avskrivningar 2021 
uppgick till 1 119,5 miljoner kronor (1170,5 mkr).  Brut-
tokostnadsutvecklingen följer trenden i kommunen.

Finansiella poster

Kommunen
Finansnettot uppgick till +2,5 miljoner kronor (4,1 
mkr), vilket är en minskning med 39 procent.
De finansiella intäkterna utgjorde 3,4 miljoner kronor 
(6,1 mkr). Minskningen berodde till stor del på utebli-
ven utdelning från bolagen samt lägre ränteintäkter i 
samband med att internbanken avvecklas.

De finansiella kostnaderna var för året 0,8 miljoner 
kronor (2,0 mkr). Minskningen berodde på lägre lång-
fristiga skulder och lägre räntenivå.
Kommunkoncernen

Finansnettot uppgår till -0,2 miljoner kronor (-2,1 
mkr). Utfallet är bättre än budgeterat vilket främst 
beror på lägre finansiella kostnader till följd av gynn-
samt ränteläge.

Investeringar

Kommunen
Årets investeringar uppgick till 85,5 miljoner kro-
nor (99,9 mkr) av budgeterade 168,5 miljoner kronor. 
Exempel på stora genomförda investeringar är Södra 
industriområdet, färdigställandet av avloppsutbygg-
naden i Högalid/Maglaby samt utbyggnad och utbyte 
av rör- och ledningsnätet inom VA. 

Genomförandegraden av investeringarna uppgår 
därmed till 51 procent av budgeterade medel. Några 
av de större projekten har avstannat i avvaktan på 
upphandling och har därför inte blivit genomförda. 
Exempel på investeringar som inte blivit genomförda 
är inköp av höjdfordon till räddningstjänsten samt 
VA-investeringar i område Skönbäck.

Årets självfinansieringsgrad av kommunens nettoin-
vesteringar uppgick till 265 procent.

Förvaltningsberättelse
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Kommunkoncernen
Årets investeringar uppgick till 117,0 miljoner kronor 
(150,6 miljoner kronor). Exempel på stora genomförda 
investeringar är Tingdalshallen, Gruvlyckans förskola 
och mottagningskök på Rågenskolan.

Årets självfinansieringsgrad av kommunkoncernens 
nettoinvesteringar uppgick till 188 procent.

Risk och kontroll
I följande avsnitt presenteras en bedömning av 
kommunens kortsiktiga- och långsiktiga betalnings-
förmåga och hur detta påverkar kommunens riskhan-

tering och kontroll. Betalningsförmåga är ett mått på 
finansiell motståndskraft och indikerar kommunens 
handlings- och beredskapsutrymme vid konjunktur-
svängningar eller andra ekonomiska företeelser av 
väsentlig karaktär.

En god ekonomisk hushållning innebär att kommu-
nen inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta 
finansiella problem. Kommunen ska bedriva verksam-
het utifrån ett sunt och långsiktigt hållbart finansiellt 
riskperspektiv.

Likviditet ur ett riskperspektiv 

Kommunen
Kommunens likviditet uppgick vid årsskiftet till 105,4 
miljoner kronor (89,2 mkr). Kassalikviditeten mä-
ter kommunens kortsiktiga betalningsförmåga och 
uppgick vid årsskiftet till 55 procent (42,4 procent), en 
förbättring om 12,6 procentenheter på grund av mins-
kade kortfristiga skulder och ökning av likvida medel.
Detta innebär fortsatt att den finansiella beredskapen 
på kort sikt är mycket god. Cirka 17 procent av kom-
munens kortfristiga skulder utgörs av semesterlöne-
skulden som inte kommer att omsättas det närmaste 
året. För beredskap mot variationer i betalningsflö-
dena har kommunen en kreditlimit hos bank om 25 
miljoner kronor.

Kommunkoncernen
Likviditeten uppgick vid årsskiftet till 165,7 miljoner 

kronor (154,9 mkr). Kassalikviditeten för koncernen 
uppgick till 70,5 procent (64,3 procent), en ökning med 
6,2 procentenheter, vilket indikerar att den finansiella 
beredskapen på kort sikt är fortsatt mycket god.

Skulder och ansvarsförbindelser

Kommunen
Kommunens ansvarsförbindelse avseende pensioner 
uppgår till 58,3 miljoner kronor inklusive löneskatt 
(65,4 mkr). Borgensåtaganden uppgår till 708,5 mil-
joner kronor, vilket är en ökning med 217,8 miljoner 
kronor sedan föregående år och avser utökat bor-
gensåtagande till Björnekulla fastighets AB och AB 
Kvidingebyggen. Övriga borgensåtagande avser NSR 
(Nordvästra Skånes renhållnings AB), Åstorps Ryttar-
förening, Björnboularna samt Kvidinge Folkets Hus.

Förvaltningsberättelse
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Ansvarsförbindelser och borgenså-
taganden 2021 2020
Borgensåtagande 708,5 490,7

Ansvarsförbindelser 58,3 65,5

Summa 766,8 556,2

Kommunkoncernen 
Kommunkoncernens totala borgensåtaganden har 
ökat med 217,8 miljoner kronor vilket främst avser 
utökat borgensåtagande till Björnekulla fastighets AB 

och AB Kvidingebyggen. Samtidigt uppgår fastighets-
inteckningar inom Björnekulla fastighets AB-koncer-
nen till 116,7 miljoner kronor.

Ansvarsförförbindelser och borgen-
såtaganden 2021 2020
Fastighetsinteckningar 116,7 116,9

Borgensåtaganden 708,5 490,9

Ansvarsförbindelser 58,3 65,5

Soliditet 
Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska 
styrka på lång sikt. Den anger i vilken grad som kom-
munen finansierat sina tillgångar med eget kapital. 
Förändringarna i detta finansiella mått är därmed 
beroende av investeringstakt, nyupplåning, andra 
skuldförändringar samt det ekonomiska resultatet. 

Ju högre soliditet desto större är andelen av tillgång-
arna som finansierats med eget kapital. En jämn och 
hög soliditet verkar stabiliserande i ekonomin och 
ger förutsättningar för låga finansieringskostnader.

Kommunen
Soliditeten exklusive pensionsåtagande uppgick till 
52,6 procent respektive 47,5 procent inklusive pen-
sionsåtagande. Båda soliditetsmåtten har förbättrats 
sedan föregående år. Soliditeten bedöms vara mycket 
god och kommunen bedöms ha en god långsiktig 
betalningsförmåga. Kommunen har vid årsskiftet 

anläggningslån om 176 miljoner kronor (254,5 mkr) 
varav 163,3 miljoner kronor är vidareutlånat till kom-
munala bolag. Övriga långfristiga skulder uppgår till 
70,3 miljoner kronor varav 9,8 miljoner kronor främst 
avser långfristig skuld inom VA-kollektivet och VA-
lån för anläggningsavgifter. Förutbetalda intäkter 
uppgår till 59,9 miljoner kronor. 

Den genomsnittliga låneräntan för kommunen 
uppgick under 2021 till 0,24 procent. Räntebindnings-
tiden är kort och merparten av lånen är rörliga. Den 
genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgår till 0,82 
år. Detta innebär att kommunen har låga räntekost-
nader samtidigt som man är känslig för ränteänd-
ringar på kort sikt.
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Bedömning av måluppfyllelse och god ekonomisk 
hushållning
Uppföljning av finansiella mål 
God ekonomisk hushållning nås genom fullmäktiges 
inriktningsmål och de finansiella målen. De ekono-
miska målen utgår från principen att varje generation 
ska bära kostnader för den service som den 
konsumerar och inte belasta kommande generationer 
med kostnader och åtaganden. En hållbar ekonomi på 
kort och lång sikt utgör förutsättningen för att kunna 
driva verksamhet med god kvalitet.

De ekonomiska målen omfattar tre delar. För det 
första ska högst 98 procent av skatter och bidrag an-
vändas till verksamhetskostnader. Verksamheternas 
nettokostnader mäts utifrån ett femårsperspektiv för 
att kunna hantera konjunkturväxlingar. Åstorps kom-
mun uppnår målet för 2021 då 92,4 procent av skatter 
och bidrag används till verksamhetskostnader.

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

Åstorps kommun uppnår målet för 2021 då soliditeten 
om 47,5 procent överstiger genomsnittet för kommu-
nerna i regionen som enligt senast data är 38,0 pro-
cent (KFI). För kommunkoncernen uppgår soliditeten 
till 29,2 procent vilket är i paritet med genomsnittet 
för kommunkoncernerna i regionen som enligt senas-
te data är 29,0 procent (KFI). 

Den tredje delen omfattar investeringar, exklusive ex-
ploaterings- och VA-investeringar, vilka ska finansie-
ras fullt ut med skattemedel för kommunen. Summan 
av investeringar får högst uppgå till summan av av-
skrivningar för motsvarande anläggningar med tillägg 
för budgeterat resultat (miljoner kronor). Åstorps kom-
mun uppnår målet för 2021 då de anslagsfinansierade 
investeringarna finansieras fullt ut av årets resultat. 
Detsamma gäller för kommunkoncernen.

Kommunkoncernen
Soliditeten för kommunkoncernen exklusive pen-
sionsförpliktelser uppgick till 32,3 procent respek-
tive 29,2 procent inklusive pensionsåtagande. Båda 
soliditetsmåtten har förbättrats sedan föregående år. 
Kommunkoncernen har vid årsskiftet anläggningslån 
(exklusive internbankslån) om 863,5 miljoner kronor 
(724,5 mkr).

Den genomsnittliga låneräntan för kommunkoncer-
nen uppgick under 2021 till 0,37 procent. Räntebind-
ningstiden är kort och merparten av lånen är rörliga. 
Den genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgår till 
1,68 år. Detta innebär att även kommunkoncernen har 
låga räntekostnader samtidigt som man är känslig för 
ränteändringar på kort sikt.

Avsättningar 

Kommunen
Kommunkoncernen har ett pensionsåtagande som 
uppgår till 67,7 miljoner kronor. Kommunen står för 
hela åtagandet. De pensioner som intjänats fram till 
1998 uppgår till 58,3 miljoner kronor. Pensionsförplik-
telsen 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 pensions-
åtaganden för anställda i kommunen är beräknade 
enligt RIPS17/19.

Under avsättningar redovisas avsättningar för pen-
sioner (överenskommelse särskild avtalspension) 
och avsättning pensioner förtroendevalda. Denna del 
uppgår till 9,4 miljoner kronor. Vidare har kommunen 
gjort en avsättning avseende planskild korsning om 
3,4 miljoner kronor och åtagande för miljöanpassning 
Norra Vallgatan. En avsättning om 90 miljoner kronor 
avseende medfinansiering gångbro över järnvägen 
gjordes under 2019. 

Kommunkoncernen
Kommunkoncernens avsättningar är i linje med kom-
munens avsättningar med undantag av en avsättning 
för skatteskuld.
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Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse 
och god ekonomisk hushållning

Målet för Åstorps kommun och kommunkon-
cern är att leva upp till kommunallagens krav 
på god ekonomisk hushållning. Värderingen 
ska utgå från både finansiella aspekter och 
verksamhetsmässiga aspekter. 2020 beslutade 
kommunfullmäktige om en ny vision, inrikt-
ningsmål och en ny styr- och ledningsmodell. 

Nämnderna har nyligen beslutat om nämndmål. 
I samband med denna årsredovisning görs en 
första uppföljning och analys och värderingar 
i dessa delar är främst att se som en nuläges-
beskrivning att ta avstamp från i kommande 
analyser. Inriktningsmålen visar en riktning 
och innebär en strävan för de kommunala verk-
samheterna. Att utvärdera dessa många mål 
och nyckeltal ger oundvikligen en subjektiv be-
dömning, bland annat för att olika inriktnings-
mål väger olika tungt, beroende på vilka styrkor 
och svagheter kommunen har. Måluppfyllelsen 
kan vara tillfredställande, trots att vissa utvalda 
nyckeltal uppvisar svaga mätvärden, eller tvärt-
om. Nyckeltalen ger indikationer om målupp-
fyllelsen och får ses i sitt eget sammanhang, 
men kan inte anses ge en heltäckande bild av 
måluppfyllelsen.

Ur ett finansiellt perspektiv har kommunen i 
grunden haft en stabil ekonomi och finansiell 
ställning under många år. Kommunen måste 
även framöver vara vaksam på den ekonomis-
ka utvecklingen. Det är viktigt att följa och vid 
behov åtgärda eventuella obalanser i kärn-
verksamheterna som kan uppstå bland annat 
genom volymökningar, demografiska föränd-
ringar, ökade behov och bristande förmåga till 
omställning. Även höga investeringsnivåer i 
kommunkoncernen, med ökande lokalkostna-
der, låneskuld och kapitalkostnader, kan urholka 

det ekonomiska handlingsutrymmet som krävs 
för en sund ekonomi. 

Det är av vikt att sysselsättning och skatteun-
derlag ökar och att de generella statsbidragen 
värdesäkras med en uppräkning för demografis-
ka förändringar, för att garantera finansieringen 
av välfärden. Då kommunens mål om ekono-
misk kontroll under verksamhetsåret och över 
tiden, uppnått uppfylld nivå är bedömningen 
att utfallen 2021 är förenliga med fullmäktiges 
finansiella mål. De flesta nämnderna bedömer 
också att de uppnått uppfylld nivå för ekonomi-
perspektivet.

Ur ett verksamhetsperspektiv lägger kommu-
nen stort fokus på att göra verksamheterna mer 
attraktiva, serviceinriktade, tillgängliga, miljö-
anpassade och effektiva för medborgarna, ofta i 
samverkan med andra parter. Det finns många 
resultat och tendenser att glädjas åt och som 
ligger helt i linje med kommunens inriktnings-
mål. Bedömningen är att verksamheterna har 
börjat fokusera på de nya inriktningsmålen och 
att det finansiella perspektivet är starkt. 

Den samlade bedömningen är att Åstorps kom-
mun har en god ekonomisk hushållning 2021. 
Det finns givetvis många saker att förbättra och 
ett ständigt klimat för utvecklingsarbete måste 
finnas. För att även nå en god ekonomisk hus-
hållning framöver måste kommunen med fokus 
arbeta i visionens anda, med avstamp i inrikt-
ningsmålens 
utmaningar.
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Åstorps kommun uppfyller balanskravet. Balans-
kravet är kommunallagens regelverk för krav på 
ekonomisk 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 förmö-
genheten 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 2021 2020 2019
Årets resultat enligt resultaträkningen 78,0 37,0 36,3

- Samtliga realisationsvinster -0,4 -0,5 -0,4

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0

+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper. 0,4 -0,1 -0,5

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepap-
per. 0,0 0,0 0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 78,0 36,4 35,4
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0

Årets balanskravsresultat 78,0 36,4 35,4

Balanskravsutredning

Kommentar: Balanskravet innebär att underskott under ett enskilt räkenskapsår ska återställas 
inom tre år. Åstorps kommun uppfyller balanskravet.

Finansiella mål

Finansiella mål Målbeskrivning Måluppfyllelse

Balans mellan löpande intäk-
ter och kostnader

Högst 98 % av skatter och bidrag ska användas till verksam-
hetskostnader. Verksamhetens nettokostnader mäts utifrån 

ett femårsperspektiv för att kunna hantera konjunkturväx-
lingar. 92,4 %

Stark soliditet
Kommunkoncernens soliditet ska vara stark. Soliditeten 

i %, inklusive pensionsåtagande före 1998. 29,2 %

Hög självfinansieringsgrad

Självfinansieringsgraden av investeringar (förutom VA och 
exploatering) för kommunkoncernen ska under en tioårs-

period uppgå till 60 %. 188 %

Verksamhetsmål

God livskvalitet
Vi skapar god boendemiljö och livskvalitet genom livets alla 

skeden, där alla kan känna trygghet och delaktighet. Svag eller ingen utveckling

Möjlighet att växa

Vi skapar en skola i framkant och förutsättningar för livs-
långt lärande, etablering och ett självständigt liv så att 

människor, föreningar och företag kan växa. Svag eller ingen utveckling

Hållbar framtid
Vi tar betydande steg mot en hållbar framtid för klimatet, 

människan och naturen. Svag eller ingen utveckling

Förvaltningsberättelse
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Väsentliga personalförhållanden
Avsnittet väsentliga personalförhållanden innehåller information om kommunen och 
kommunkoncernens personalekonomiska redovisning. Avsnittet är indelat i personal-
struktur, arbetsmiljö och hälsa samt personalkostnader.

Personalstruktur

Anställningar
Det totala antalet anställda minskade med 119 per-
soner från förra året. Andelen tillsvidareanställda i 
förhållande till det totala antalet anställda uppgick 
vid årets slut till 66 procent (60 procent) och har fort-
satt öka, nu med 6 % procent. Tillsvidareanställning-
ar definieras också som trygga anställningar och det 
är en positiv utveckling i Åstorps kommun. Under de 
senaste åren har andelen deltidsanställningar med 
månadslön minskat vilket vittnar om att Heltid som 
norm är en avsikt som lever.

Räddningstjänsten och bildningsförvaltningen är 
de som står för ökningar av de tillsvidareanställda. 
Räddningstjänstens två personer motsvarar 8 % per-
sonalökning och för bildningsförvaltningens del är 
det en personalökning med ca 5 %. Kommunstyrelse-
förvaltningen har minskat antalet tillsvidareanställ-
da men ökat timmisarna med ca 7 %.

Anställda per förvaltning 
Antal anställda
(st) Tillsvidare Visstid månad Visstid timlön Totalt
BIN 637 81 189 907

SOF 323 35 199 557

KSF 89 15 27 131

SBF 13 2 0 15

RTJ 27 0 5 32
Totalt 1 089 133 420 1 642

Antal anställda kommunkoncernen
Antal anställda kommunkoncernen
(st) Tillsvidare Visstid månad Visstid timlön Totalt
Åstorps kommun 1 089 133 420 1 642
Björnekulla fastighets 
AB 15 1 1 17
AB Kvidingebyggen 6 0 0 6
Björnekulla utveck-
lings AB 0 0 0 0
Björnekulla IT AB 0 0 0 0
Totalt  1110 134 421 1 665

Antal anställda kommunkoncernen
För hela gruppen medarbetare med månadslön, 
tillsvidare- och visstidsanställda, ligger medelål-
dern stadigt runt 46 år utan några större variationer 
år från år. Den största andelen medarbetare åter-
finns i åldersgruppen 40–59 år. Medarbetare inom 
den yngsta gruppen (29 år) har minskat det senaste 
året vilket bidrar till en högre medelålder.

Antalet medarbetare som arbetar längre och längre 
har ökat kraftigt de senaste åren. Man kan tidigast 

ta ut pension från 62 års ålder och man har rätt att 
arbeta fram till 68 år. I vissa fall kan man arbeta 
längre än till 68 om man kommer överens om det 
med arbetsgivaren och verksamhetens behov gyn-
nas av det.

Förutom att fler anställda numera väljer att arbeta 
längre blir det också vanligare att anställda som 
valt att gå i pension kommer tillbaka och vikarierar, 
exempelvis inom läraryrket.
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Anställda medarbetare över 65 år (antal personer)

65 år 66 år 67 år 68 år och över

År 2021 12 13 8 38
År 2020 20 15 11 44

Andel kvinnor/män 
Statistiken omfattar alla månadsavlönade vid årss-
lutet. 

Andelen kvinnor uppgår till 81 procent och ande-
len och män till 19 procent. Det sker ytterst små 

variationer av den här könsfördelningen inom den 
kommunala sektorn mellan åren.och vikarierar, 
exempelvis inom läraryrket.

Arbetsmiljö och hälsa

Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron har minskat, om än 
knappt märkbart, under 2021. Däremot har långtids-
sjukskrivningarna ökat med 8 procentenheter. Till 
stor del har sjukfrånvaron sin grund i den pandemi 
som pågått. 

Förutom frånvaro i konstaterad covid-19 medför 
pandemin att medarbetare, som vanligtvis hade 
kunnat arbeta med milda symptom, fortfarande 
har behövt vara sjukskrivna. Pandemins påverkan 
på sjuksiffrorna varierar mellan yrkesgrupper och 

verksamheter då vissa har haft möjlighet att arbe-
ta hemma vid milda symptom i stället för att vara 
sjukskrivna.

De två största förvaltningarna, bildningsförvaltning-
en och socialförvaltningen är de förvaltningar vars 
personal har mest kontakt med många människor 
i sin vardag. Det är därför inte konstigt att de också 
har högst sjukfrånvaro.

Obligatorisk sjukredovisning 2021 2020 2019
Total sjukfrånvaro* 5,9 % 6,0 % 5,1 %
-varav långtidsfrånvaro ** 40,6 % 32,8 % 51,0 %
Sjukfrånvaro kvinnor 6,5 % 6,5 % 5,7 %
Sjukfrånvaro män 3,3 % 3,6 % 2,1 %
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 29 år eller yng-
re

3,6 % 3,6 % 4,8 %

Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30-49 år 3,1 % 4,2 % 4,9 %
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äld-
re

8,9 % 8,5 % 7,9 %

Kommentar: *Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga medarbetare
** Den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

Arbetad tid och frånvaro 
Den faktiska arbetade tiden för 2021 motsvarade 
arbete utfört av 1 242 personer som omräknat inne-
bär 1194 helårsarbetare. Detta utgjorde 78 procent 
(76 procent) av medarbetarnas totala tillgängliga 
arbetstid. 

Resterande 22 procent (24 procent) utgjorde frånva-
rotid, vilket motsvarar 263 helårsarbetare. Varje pro-
cent ökad arbetstid i kommunen motsvarar drygt 13 
helårstjänster.
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Medellön månadsavlönade
Medellönen den 31 december 2021 uppgick till 32 832 
(32 423) kronor beräknat på månadsavlönade enligt 
vårt kollektivavtal Allmänna Bestämmelser. Detta 
motsvarar en ökning på cirka 1,7 procent jämfört 
med 2020.

En lönekartläggning genomförs årligen för att kont-
rollera att det inte föreligger några osakliga skillna-
der i lön mellan traditionellt manliga och kvinnliga 
yrken, eller mellan män och kvinnor inom samma 
yrke.

Medellön månadsavlönade Åstorps kommun
MEDELLÖN (sek) Medel Kvinnor Män Kvinnor i % av Män
2021 32 832 32 415 34 475 94,0 %

2020 32 423 32 038 34 145 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 %

Sjuklönekostnader
Kostnaderna för sjuklön inklusive personalomkost-
nader under 2021 uppgick till 16 miljoner kronor (17 
mkr) vilket motsvarar 2,3 procent (2,5 procent) av de 
totala personalkostnaderna på 696 miljoner kronor. 

Sjuklönekostnaderna har således minskat med en 
miljon kronor sedan föregående år.

Förväntad utveckling

Övergripande ekonomiska förhållanden
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) februari-
prognos förutspår en hög BNP-tillväxt om 3,6 pro-
cent i Sverige under 2022 och 1,6 procent 2023. Detta 
påverkar kommunens ekonomi då skatteunderlaget 
ökar starkt under 2022. 

Under samma tid förväntas inflationen öka främst 
på grund av höga el- och drivmedelspriser, tillsam-
mans med ett högre räntetryck. Matchningen inom 
arbetsmarknaden är låg vilket har till följd att det 
råder brist inom vissa yrkesgrupper samtidigt som 
stora grupper står utanför arbetsmarknaden.

SKR:s februariprognos gjordes innan Rysslands krig 
mot Ukraina började. Det är en omöjlighet att göra en 
bedömning av krigets effekter på ekonomin - såväl 
på globala, statlig som kommunala nivå. Kriget utgör 
den i särklass största osäkerheten för världsekono-
min i skrivande stund. 

Slutligen bör nämnas att kommunsektorns pen-
sionsavtal har omförhandlats. KPA:s första bedöm-
ning är att pensionskostnaderna för den avgiftsbe-
stämda ålderspensionen därmed kommer att öka 
kraftigt under 2023; kostnaderna för vissa perso-
nalgrupper beräknas öka med ca 33 procent under 
2023 exklusive inflationsuppräkning. Det råder dock 

osäkerhet avseende hur stora de ekonomiska effek-
terna blir, bland annat då det är ovisst hur många 
som väljer att byta system. Dessutom tillkommer en 
likvideffekt med anledning av att utbetalningarna 
tidigareläggs tillsammans samtidigt som avgifterna 
höjs och indexering av avgiften sker.

Migration
Coronapandemin och införda restriktioner har 
minskat den internationella rörligheten och lett 
till en minskad migration till Sverige. Under 2021 
sökte cirka 11 400 personer asyl i Sverige. Det var en 
minskning med cirka 13 procent jämfört med 2020 
och en halvering jämfört med 2019. 

Rysslands krig i Ukraina har per den 7 mars 2022 
lett till att cirka 1,7 miljoner människor har flytt 
från Ukraina, enligt bedömning av UNHCR. Till och 
med juli i år väntar UNHCR att över fyra miljoner 
människor kommer ha flytt landet. Antalet flykting-
ar ökar i snabb takt och det är framför allt till grann-
länderna Polen, Ungern och Rumänien som flykting-
arna har anlänt. Med anledning av den omfattande 
flyktingströmmen har EU aktiverat massflyktsdirek-
tivet för första gången någonsin, vilket innebär att 
alla flyktingar från Ukraina ska ges tillfälliga uppe-
hålls- och arbetstillstånd i minst ett år med möjlig-
het till förlängning i ytterligare två år.

Kommunens förväntade utveckling avseende väsentliga förhållanden för ekonomisk 
ställning presenteras nedan.

Förvaltningsberättelse
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Direktivet gäller i hela EU och undantar den vanliga 
asylprocessen, så att individuella prövningar inte 
behöver göras för flyktingar från Ukraina. De som 
ges uppehållstillstånd utifrån masskyddsdirektivet 
har dock sedan rätt att söka asyl i landet. Migrations-
verket utökar sin kapacitet med fler boendeplatser i 
mottagningssystemet och kommer på några måna-
ders sikt utöka med cirka 28 000 platser (Migrations-
verkets bedömning per den 2022-03-04). 

Det är svårt att bedöma hur stor migrationen till 
Sverige kommer bli under de kommande åren och 
Migrationsverket har inga uppdaterade prognoser 
än så länge där man har räknat in effekten av flyk-
tingströmmen till följd av kriget i Ukraina. Även om 
grannländerna till Ukraina och andra större EU-län-
der sannolikt kommer ta emot flest flyktingar, är det 
sannolikt att vi kommer se en betydande ökning i 
migrationen även till Sverige som följd av kriget. En 
aspekt att ta i beaktande för kommunens framtida 
mottagande av nyanlända är att massflyktsdirektivet 
sannolikt kommer innebära att Ukrainaflyktingar 
snabbare kommer ut i kommunerna som nyanlända, 
nu när inte individuella asylprövningar krävs.

Något som också kan påverka antalet asylsökande 
i Sverige under 2022 och 2023 är det ändrade läget i 
Afghanistan efter talibanernas maktövertagande och 
att drygt 4000 afghanska asylsökande som tidigare 
fått avslag eller utvisningsbeslut kan bli beviljade en 
ny asylprövning, varav cirka 3000 asylsökande vän-
tas få uppehållstillstånd. (Migrationsverket, prognos 
P1-22) 

Infrastruktur och pendlingsmönster
Åstorp är en utpräglad pendlingskommun. De kom-
muner som flest Åstorpsbor pendlar till är Helsing-
borg, Ängelholm, Bjuv, Klippan, 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 
inpendlingen ökat procentuellt mest från Landskro-
na, Höganäs och Helsingborg. Utpendlingen har ökat 
procentuellt mest till Landskrona, Malmö och Äng-
elholm (se tabeller nedan). Detta tyder på att arbets-
marknaderna i kommunerna har integrerats, särskilt 
har pendlingen till och från de större kustnära kom-
munerna ökat. Sannolikt kommer denna utveckling 
av allt mer geografiskt integrerade arbetsmarknader 
att fortsätta i framtiden.

Det som talar för en fortsatt geografisk integrering av 
arbetsmarknader och ökad pendling är förbättringar 
i infrastruktur, en mer specialiserad arbetsmarknad 
(där man är beredd att pendla längre i utbyte mot att 
få nyttja sin specialkompetens) samt omställning 
till distansarbete kopplat till Coronapandemin, som 
minskar behovet av daglig pendling och därmed 
möjliggör att söka arbeten längre ifrån boendeorten. 
Ett exempel på förbättrade kommunikationsmöjlig-
heter till och från Åstorp är öppnandet av Söderås-
banan för persontågstrafik i december 2021, vilket 
minskar pendlingstiden med tåg mellan Åstorp och 
Malmö/Lund-området.

Inpendling från Åstorp

Utpendling från Åstorp

INPENDLING 
(st)

Pendlare 
2020

Förändring 
2000-2020

Procentuell 
förändring 
2000-2020

Helsingborg 1 113 +474 +74 %

Klippan 527 +160 +44 %

Ängelholm 506 +73 +17 %

Bjuv 438 +146 +50 %

Höganäs 185 +96 +108 %

Landskrona 107 +59 +123 %

UTPENDLING 
(st)

Pendlare 
2020

Förändring år 
2000- 2020

Procentuell 
förändring 
(2000-2020)

Helsingborg 2 231 +813 +57 %

Ängelholm 556 +239 +75 %

Bjuv 359 +9 +3 %

Klippan 343 +98 +40 %

Malmö 178 +100 +128 %

Landskrona 145 +96 +196 %

Förvaltningsberättelse
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Näringsliv och turism
Åstorps centrala geografiska läge i en stark ar-
betsmarknadsregion gör det fortsatt intressant för 
företag att etablera sig i Åstorp. Kommunen arbetar 
för att främja en större branschbredd och skapa goda 
förutsättningar för företagande. Den största bran-
schen inom kommunen är tillverkning och utvin-
ning, där 24,6 % av sysselsättningen återfinns. Ett 
viktigt perspektiv för den fortsatta utvecklingen är 
kompetensförsörjningen inom regionen. I detta av-
seende är goda kommunikationsmöjligheter en för-
utsättning för att kunna locka specialistkompetenser 
inom ett större geografiskt arbetsmarknadsområde. 
Sammantaget har Åstorps kommun en fortsatt stark 
position för företagande och bra förutsättningar för 
god utveckling efter Coronapandemin.

Kommunen arbetar också med att stärka Åstorps 
varumärke, för att gör platsen mer intressant och 
locka nya företag, besökare och kommuninvånare. 
Därtill pågår ett arbete tillsammans med de tre övri-
ga kommunerna kring Söderåsen med att utveckla 
Söderåsen som destination. Inom arbetet utvecklas 
alla intresserade företag, föreningar med flera inom 
exempelvis digitalisering och marknadsföring. Vi 
stärker Åstorp som besöksort ytterligare genom 
en utveckling av platsen Tingvalla som porten till 
Söderåsen.

Bostadsbyggande
De kommande åren finns omfattande byggplaner 
i kommunen. Under 2022 väntas cirka 70 bostäder 
byggas och under åren 2023-2025 kring 130-170 fär-
digställda bostäder per år. De större byggprojekten i 
närtid utgörs av villabebyggelse i Nyvång Skönbäck, 
ett större flerbostadshus centralt i Åstorp (Häst-
hoven) med 54 lägenheter. Därtill en stor bostads-
byggnation med sammanlagt över 300 bostäder på 
området Björnekulla ås, sannolikt med färdigställda 
bostäder etappvis under åren 2023-2030. 

Större bostadsbyggnationer är också planerad på 
Diamantvägen och vid Lydinge i Hyllinge samt på 
sikt vid Prästamarken i Kvidinge. Planprocessen för 
Prästamarken har dock bromsats på grund av arke-
ologiska fynd i området. Detta ger en viss osäkerhet 
kring när och i vilken utsträckning byggnation av 
Prästamarken kan ske. För bostadsbyggandet finns 
det en generell osäkerhet kring bostadsmarknadens 
utveckling kopplat till hur konjunkturen utvecklas. 
Coronakrisen verkar dock inte ha påverkat bostads-
byggandet nämnvärt och det bedöms finnas en god 
efterfrågan på bostäder i kommunen.

Sysselsättning och utbildningsnivå
Under 2021 har det skett en viss återhämtning på 
arbetsmarknaden efter konjunkturnedgången 2020, 
kopplat till Coronapandemin. För Åstorps kommuns 
invånare nåddes en topp i arbetslösheten på cirka 
13 procent i juli 2020 och därefter har arbetslösheten 
sjunkit stegvis för att under andra halvan av 2021 
hamna på runt 11 procent. Detta är fortfarande en 
högre nivå än före pandemin, då arbetslösheten låg 
kring 9-10 procent under 2019. Av de cirka 800 invå-
nare som var öppet arbetslösa i slutet av 2021 hade 
ungefär 380 varit arbetslösa i mer än 12 månader. 
Vilket är en stor andel som har varit arbetslösa länge.

Ungdomsarbetslösheten ökade mycket under 2020, 
i samband med pandemin. Från en topp kring 19 % i 
juli 2020 har sedan ungdomsarbetslösheten minskat 
succesivt ner till 14 % i december 2021. Oroande är att 
ungdomsarbetslösheten i Åstorp under andra halvår-
et 2021 låg 3 procentenheter högre än länet.

Den förväntade utvecklingen framåt under 2022 är 
en fortsatt återhämtning på arbetsmarknaden, där 
arbetslösheten kopplad till pandemin väntas minska 
när besöks- och restaurangnäringen kommer igång, 
förutsatt att inte nya stora utbrott av Coronamutatio-
ner leder till återinförda restriktioner.
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Arbetslöshet
ARBETSLÖS-
HET Arbetslöshet ålder 16-64 år Arbetslöshet ålder 16-24 år

(%) 2020 2021

Förändring 2020-
2021 (procentenhe-

ter) 2020 2021

Förändring 2020-
2021 (procentenhe-

ter)
Riket 8,5 7,9 -0,6 11,4 9,6 -1,7

Skåne 10,7 10,0 -0,7 14,0 11,7 -2,2

Åstorps 
kommun 11,5 10,8 -0,7 15,4 13,9 -1,5

I Åstorp är utbildningsnivån generellt lägre än både 
genomsnittet för Skåne och riket. Vi kan se att det 
finns ett starkt samband mellan föräldrars utbild-
ningsnivå och barnens skolresultat.

I kommunen har andelen 9-klassare som är behöriga 
till gymnasiet legat ganska stabilt kring 88 % under 
perioden 2000-2014 och minskade under åren 2015-
2017, sannolikt på grund av fler nyanlända elever. 
Under de senaste två åren 2020-2021 har behörigheten 
legat högre igen, kring 86 procent. Detta tyder på en 
återgång till den tidigare nivån. Behörigheten är rela-
tivt god jämfört med riksnivå (86,5 % 2021). 

Av de ungdomar från Åstorp som påbörjade en gym-
nasieutbildning år 2017 var det endast 55 % som hade 
en gymnasieexamen efter 4 år, under 2021. Avhoppen 
och svårigheterna att klara gymnasiestudierna är 
ett stort problem och avgörande för dessa individers 
framtidsutsikter. Den låga andelen med gymnasieex-
amen 2021 är kopplad till den låga behörigheten bland 
9-klassarna år 2017 och att även de som började på 
IM-programmet räknas in. Oavsett denna mer tillfäl-
liga nedgång i andelen som tar gymnasieexamen, har 
kommunen också en utmaning framåt med att moti-
vera de unga till vidareutbildning på högskolenivå.

Förklaring: Siffrorna avser årsgenomsnitt. Arbetslösheten anger andel öppet arbetslösa och sökande i program med 
aktivitetsstöd av den registerbaserade arbetskraften. Källa: Arbetsförmedlingen

Utbildningsnivå 2020 i jämförelse med riket och länet, (andel med respektive utbildningsnivå i 
åldern 25-64 år)
UTBILD-
NINGSNIVÅ

Förgymnasial utbild-
ning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning

(år)
Uppgift 
saknas

Kortare    
än 9 år

9 eller 10 
år Högst 2 år 3 år

kortare     
än 3 år Minst 3 år

Forskar- 
utbildning

Riket 2 % 3 % 8 % 19 % 23 % 16 % 28 % 1 %

Skåne 3 % 3 % 8 % 18 % 22 % 16 % 28 % 2 %

Åstorps 
kommun 4 % 4 % 12 % 24 % 29 % 12 % 14 % 0 %

Källa: SCB, utbildningsnivån anges per den 2020-12-31

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 in-
komstutveckling och på medianen har hamnat 14 tkr 
(årligen) under inkomstnivån för kvinnor i hela Skåne. 
Bland Åstorps invånare har kvinnorna en årsinkomst 
som på medianen är 64 tkr lägre än männens. 
Inkomstskillnaderna mellan könen är större i Åstorp 
än i Skåne län samt på riksnivå.

Inkomstutvecklingen 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 
inkomstutveckling.

Både inkomstutvecklingen och demografiska för-
ändringar påverkar kommunens skattekraft, som de 
senaste åren har ökat, vilket visar på samma mönster 
som i andra liknande kommuner.
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Inkomstnivå uppdelat på kvinnor och män i jämförelse med riket och Skåne län (tkr)

Skattekraft i kronor per invånare

INKOMSTNIVÅ 2020 2019 2018
(tkr) Män Kvinnor Total Män Kvinnor Total Män Kvinnor Total
Riket 281 229 253 278 224 249 271 218 242
Skåne 275 221 245 269 216 240 262 211 233
Åstorps kommun 271 207 239 264 203 232 258 196 225

SKATTEKRAFT 2021 2020 2019 2018 2017
Kr per invånare 182 635 175 084 172 496 168 537 164 336

Förvaltningsberättelse
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Räkenskaper
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Räkenskaper
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 2021 2020 2021 2020
Verksamhetens intäkter 2 267,6 313,8 232,7 279,1

Verksamhetens kostnader 3 -1 119,5 -1 170,5 -1 115,8 -1 164,8

Avskrivningar 4 -63,0 -72,0 -37,1 -32,3
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -914,9 -928,7 -920,2 -918,0
Skatteintäkter 5 636,7 587,2 636,7 587,2

Generella statsbidrag och utjämning 6 359,0 363,8 359,0 363,8
VERKSAMHETENS RESULTAT 80,8 22,3 75,5 33,0
Finansiella intäkter 7 1,1 1,0 3,3 6,1

Finansiella kostnader 8 -1,3 -3,1 -0,8 -2,1
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 80,6 20,2 78,0 37,0

0 0 0 0
ÅRETS RESULTAT 80,6 20,2 78,0 37,0

R
äkenskaper
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Balansräkning

BALANSRÄKNING KONCERNEN KOMMUNEN
(mkr) Not 2021 2020 2021 2020
TILLGÅNGAR 1 895,4 1 667,2 1 153,4 1 160,9
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 461,5 1 259,3 775,4 808,9
Immateriella anläggningstillgångar 9 3,1 3,2 3,1 3,2

Materiella anläggningstillgångar 1 446,9 1 242,8 557,4 517,8

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 1 076,4 1 021,0 470,5 426,3

Maskiner och inventarier 11 90,7 101,9 56,7 59,9

Övriga materiella anläggningstillgångar 12 279,8 119,8 30,2 31,6

Finansiella anläggningstillgångar 13 11,5 13,4 214,9 288,0

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 14 89,8 94,1 89,8 94,1
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 344,2 313,8 288,2 257,9
Förråd m.m. 15 35,7 0,5 35,4 27,2

Fordringar 16 124,9 113,9 129,5 124,0

Kortfristiga placeringar 17 17,9 17,5 17,9 17,5

Kassa, bank 18 165,7 154,9 105,4 89,2

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKUL-
DER 1 895,4 1 667,2 1 153,4 1 160,9
EGET KAPITAL 611,6 531,3 606,5 528,4
Årets resultat 19 80,6 20,2 78,0 37,0

Resultatutjämningsreserv 19 0,0 0,0 0,0 0,0

Övrigt eget kapital 19 531,0 511,1 528,4 491,4
AVSÄTTNINGAR 114,9 108,4 109,0 106,2
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 20 9,4 6,7 9,4 6,7

Andra avsättningar 21 105,5 101,7 99,6 99,5
SKULDER 1 168,9 1 027,5 437,9 526,3
Långfristiga skulder 22 933,9 786,1 246,3 316,1

Kortfristiga skulder 23 235,1 241,4 191,6 210,2

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 1 007,2 846,5 890,3 729,4
Panter och därmed jämförliga säkerheter 24 116,7 116,9 0,0 0,0
Ansvarsförbindelser 890,5 729,6 890,3 729,4
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skul-
der eller avsättningar 25 58,3 67,3 58,3 67,3

Övriga ansvarsförbindelser 24 123,4 171,5 123,4 171,5

Leasing 26 708,7 490,8 708,5 490,6

Soliditet exklusive pensioner före 1998 32 % 32 % 53 % 46 %

Soliditet inklusive pensioner före 1998 29 % 25 % 48 % 36 %

R
äkenskaper
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Kassaflödesanalys

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN KOMMUNEN
(mkr) Not 2021 2020 2021 2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 19 80,6 20,2 78,0 37,0

Utbetalningar för ianspråktagna avsättningar -1,1 -1,7 0,0 0

Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 27 77,6 79,7 45,0 36,0
Medel från verksamheten före förändring av rö-
relsekapital 157,1 98,2 123,1 73,0

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 16 -5,3 -34,1 -5,4 -29,7

Ökning/minskning förråd och varulager 15 -8,2 4,2 -8,3 4,1

Ökning/minskning kortfristiga skulder 23 -12,4 35,0 -19,0 28,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 131,1 103,3 88,0 75,5

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 28 -1,3 -0,8 -1,3 -0,8

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 29 -275,2 -149,8 -84,5 -100,1

Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar 22 0,0 0,0 0,0 0,0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 30 9,0 0,0 9,0 0,0

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 31 0,0 -2,0 0,0 -2,0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 32 0,0 2,2 0,0 0,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten -267,4 -150,4 -76,8 -102,7

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 22 311,7 83,0 94,2 20,0

Amortering av skuld 22 -237,7 -158,4 -164,6 -91,3

Ökning/minskning av långfristiga fordringar 13 73,1 90,4 73,1 90,4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 147,1 15,0 2,7 19,1

ÅRETS KASSAFLÖDE 10,8 -32,1 16,2 -8,1
Likvida medel vid årets början 154,9 187,0 89,2 97,1

Likvida medel vid årets slut 165,7 154,9 105,4 89,2
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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 R5 Leasing ska ett leasingavtal klassifice-
ras som ett finansiellt leasingavtal om det innebär att 
att den framtida servicepotential eller de ekonomiska 
fördelar och risker som förknippas med ägandet av 
objektet i allt väsentligt överförs från leasegivaren till 
leasetagaren. Ett leasingavtal som inte klassificeras 
som finansiellt är ett operationellt leasingavtal. Vidare 
ska objekt som innehas enligt finansiella leasingavtal 
enligt rekommendationen redovisas som anlägg-
ningstillgång i balansräkningen samt förpliktelsen 
att i framtiden betala leasingavgifter redovisas som 
skuld i balansräkningen. Kommunens samtliga hyres- 
och leasingavtal är klassificerade som operationella 
leasingavtal, men arbete med att omklassificera delar 
av kommunens leasingavtal från operationella till fi-
nansiella avtal är igång och förväntas slutföras under 
2022.

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

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 17 646 445 kr och 
upplöses under 25 år. Kvarstående belopp per 2021-12-
31 uppgår till 10 587 865 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 2021-12-31 uppgår 
till 79 200 000 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 skuldsi-
dan i balansräkningen. Per bokslutsdatum 2021-12-31 
uppgår kommunens samlade pensionsförpliktelser 
till 67,7 mkr. Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 
uppgår per 2021-12-31 till 56,7 mkr och vid redovisning 
enligt blandmodellen klassificeras 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:
2021: 1,0 mkr
2020: 0,9 mkr

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.

R
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Not 2. Verksamhetens intäkter
NOT 2 KONCERNEN KOMMUNEN
VERKSAMHETENS INTÄKTER 2021 2020 2021 2020
Försäljningsintäkter 16,5 16,2 8,2 9,5

Taxor och avgifter 42,0 39,5 61,0 56,9

Hyror och arrenden 64,5 65,1 10,7 11,9

Bidrag 104,3 131,3 104,3 131,3

Försäljning av verksamhet och konsulttjäns-
ter 37,8 45,5 37,8 45,5

Exploateringsintäkter 10,7 24,0 10,7 24,0

Realisationsvinster 0,0 0,0 0,0 0,0

Försäkringsersättningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga intäkter -8,2 -7,8 0,0 0,0
Summa 267,6 313,8 232,7 279,1

Jämförelsestörande poster 6,0 25,9 6,0 25,9
Bidrag för att motverka segregation 1,3 7,2 1,3 7,2
Exploateringsintäkter 4,7 18,7 4,7 18,7

Not 3. Verksamhetens kostnader
NOT 3 KONCERNEN KOMMUNEN
VERKSAMHETENS KOSTNADER 
(mkr) 2021 2020 2021 2020
Löner och sociala avgifter -651,6 -627,2 -666,0 -640,2

Pensionskostnader -48,2 -101,6 -49,0 -102,4

Inköp av anläggnings och underhållsmaterial -38,5 -49,4 -44,4 -55,0

Bränsle, energi och vatten -19,0 -18,2 -26,2 -25,6

Köp övrig huvudverksamhet -171,3 -177,7 -171,3 -177,7

Lokal och markhyror -74,1 -75,1 -9,2 -14,6

Övriga tjänster -77,6 -77,7 -101,6 -99,2

Lämnade bidrag -35,0 -37,5 -35,0 -37,5

Realisationsförluster och utrangeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Bolagsskatt -0,5 -0,4 -6,3 -0,7

Övriga kostnader 0,0 0,0 -10,5 -17,6
Summa -1 115,8 -1 164,8 -1 119,5 -1 170,5
Jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0 0,0

Not 4. Avskrivningar
NOT 4 KONCERNEN KOMMUNEN
AVSKRIVNINGAR 2021 2020 2021 2020
Avskrivning immateriella tillgångar -1,3 -1,1 -1,3 -1,1

Avskrivning byggnader, mark och tekniska 
anläggningar* -41,3 -38,3 -19,2 -15,9

Avskrivning maskiner och inventarier -20,4 -18,7 -16,6 -15,3

Nedskrivning anläggningstillgångar 0,0 -13,9 0,0 0,0
Summa -63,0 -72,0 -37,1 -32,3
* Övervärde koncernförvärv: Årligen återläggs avskrivn om 1,1 mkr  koncernredovisn avseende internvinst på fastighetsförsäljning
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Not 5. Skatteintäkter

Not 6. Generella statsbidrag och utjämning

NOT 5 KONCERNEN KOMMUNEN
SKATTEINTÄK-
TER 2021 2020 2021 2020
Preliminär kommu-
nalskatt 615,8 601,9 615,8 601,9

Preliminär slutavräk-
ning innevarande år 18,3 -11,4 18,3 -11,4

Slutavräkningsdiffe-
rens föregående år 2,7 -3,3 2,7 -3,3
Summa 636,8 587,2 636,8 587,2

Preliminär slutavräkning av skatteintäkter baseras på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) decem-
berprognos och motsvarar för år 2021 +1 143 kr per invånare. Slutavräkning för år 2020 innebär -550 kr per 
invånare jämfört med prognos på -715 kr per invånare. Mellanskillnaden, +165 kr per invånare resultatredo-
visas i 2021 års bokslut.

NOT 6 KONCERNEN KOMMUNEN
GENERELLA STATSBIDRAG OCH 
UTJÄMNING 2021 2020 2021 2020
Inkomstutjämningsbidrag 250,4 255,8 250,4 255,8

Kommunal fastighetsavgift 34,1 30,9 34,1 30,9

Bidrag för LSS-utjämning -20,5 -16,9 -20,5 -16,9

Kostnadsutjämningsbidrag 39,4 42,0 39,4 42,0

Regleringsbidrag 47,7 16,3 47,7 16,3

Övriga generella bidrag 7,9 35,7 7,9 35,7
Summa 359,0 363,8 359,0 363,8

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

Not 7. Finansiella intäkter
NOT 7 KONCERNEN KOMMUNEN
FINANSIELLA INTÄKTER 2021 2020 2021 2020
Utdelningar på aktier och andelar 0,4 0,7 0,4 2,7

Ränteintäkter 0,3 0,3 2,6 3,4

Övriga finansiella intäkter 0,4 0,0 0,4 0,0
Summa 1,1 1,0 3,4 6,1

Not 8. Finansiella kostnader
NOT 8 KONCERNEN KOMMUNEN
FINANSIELLA KOSTNADER 2021 2020 2021 2020
Räntekostnader -1,4 -2,7 -0,6 -1,5

Ränta på pensionsavsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga finansiella kostnader 0,1 -0,4 -0,2 -0,5
Summa -1,3 -3,1 -0,8 -2,0

Årsredovisning 2020   I 5
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Not 9. Immateriella anläggningstillgångar
NOT 9 Koncernen Kommunen
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGS-
TILLGÅNGAR 2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 7,1 6,3 7,1 6,3

Årets anskaffningar 1,3 0,8 1,3 0,8

Årets försäljningar/utrangeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets omklassificeirngar 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående anskaffningsvärde 8,4 7,1 8,4 7,1
Ingående avskrivningar -3,9 -2,8 -3,9 -2,8

Avgår årets försäljningar/utrangeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets omklassificeirngar 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets avskrivningar -1,4 -1,1 -1,4 -1,1
Utgående avskrivningar -5,3 -3,9 -5,3 -3,9
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 3,1 3,2 3,1 3,2
Avskrivningstid 5 år 5 år 5 år 5 år

Not 10. Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Årligen elimineras övervärde koncernförvärv avseende fastigheter i koncernen, under 2021 elimineras 
återstående värde om 74 972 786 kr.

NOT 10 KONCERNEN KOMMUNEN
MARK, BYGGNADER OCH TEKNIS-
KA ANLÄGGNINGAR* 2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 1 502,0 1 358,1 588,9 471,4

Årets anskaffningar 78,7 122,1 71,9 117,5

Årets försäljningar/utrangeringar -31,8 -10,0 0,0 0,0

Årets omklassificeirngar 20,4 31,7 -8,4 0,0
Utgående anskaffningsvärde 1 569,3 1 501,9 652,3 588,9
Ingående avskrivningar -448,2 -414,8 -162,6 -146,8

Avgår årets försäljningar/utrangeringar 14,0 4,9 0,0 0,0

Årets omklassificeirngar -0,9 0,0 1,7 0,0

Årets avskrivningar -43,0 -38,3 -20,9 -15,8
Utgående avskrivningar -478,1 -448,2 -181,8 -162,6
Ingående nedskrivningar -32,7 -36,7 0,0 0,0

Avgår årets försäljningar/utrangeringar 17,9 4,0 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 -14,8 -32,7 0,0 0,0

Redovisat värde vid årets slut 1 076,4 1 021,0 470,5 426,3
Genomsnittlig avskrivningstid 0 -50 år 0 -50 år 0 -50 år 0 -50 år
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Not 11. Maskiner och inventarier
NOT 11 KONCERNEN KOMMUNEN
MASKINER OCH INVENTARIER 2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 347,6 315,6 268,6 258,1

Årets anskaffningar 15,7 21,9 14,0 12,0

Årets försäljningar/utrangeringar -1,6 -2,2 -0,6 -1,6

Årets omklassificeirngar -5,9 12,3 0,0 0,0
Utgående anskaffningsvärde 355,7 347,6 282,0 268,5
Ingående avskrivningar -245,7 -229,6 -208,7 -195,6

Avgår årets försäljningar/utrangeringar 2,4 0,4 1,4 0,1

Årets omklassificeirngar 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets avskrivningar -21,8 -16,5 -18,0 -13,1
Utgående avskrivningar -265,0 -245,7 -225,2 -208,6
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 90,7 101,9 56,7 59,9
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 2021 2020 2021 2020
Ingående pågående nyanläggningar 119,8 161,3 31,6 61,0

Påbörjade under året 259,2 51,1 74,5 15,3

Avslutade under året -99,2 -92,6 -75,9 -44,7
Summa 279,8 119,8 30,2 31,6
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Not 13. Finansiella anläggningstillgångar
NOT 13 KONCERNEN KOMMUNEN
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILL-
GÅNGAR 2021 2020 2021 2020
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 9,6 9,6 9,6 9,6
Summa aktier och andelar * 11,5 11,5 51,5 51,5
Utlämnade lån till koncernföretag 0,0 0,0 163,3 236,5

Förlagslån (Kommuninvest ekonomisk för-
ening) 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa långfristiga fordringar 0,0 0,0 163,3 236,5
Uppskjutna skattefordringar 0,0 1,9 0,0 0,0
Summa uppskjutna skattefordringar 0,0 1,9 0,0 0,0

Summa finansiella anläggningstillgångar 11,5 13,4 214,8 288,0

Not 14. Bidrag till statlig infrastruktur
NOT 14 KONCERNEN KOMMUNEN
BIDRAG TILL STATLIG INFRA-
STRUKTUR 2021 2020 2021 2020
Ingående bidrag till statlig infrastruktur 107,6 107,6 107,6 107,6

Årets bidrag till statlig infrastruktur 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående anskaffningsvärde bidrag till 
statlig infrastruktur 107,6 107,6 107,6 107,6
Ingående ackumulerad upplösning -13,6 -9,2 -13,6 -9,2

Årets upplösning -4,3 -4,3 -4,3 -4,3
Utgående upplösning -17,9 -13,5 -17,9 -13,5

Redovisat värde vid årets slut 89,7 94,1 89,7 94,1

Not 15. Förråd
NOT 15 KONCERNEN KOMMUNEN
FÖRRÅD 2021 2020 2021 2020
Förråd 0,5 0,5 0,2 0,2

Exploateringsmark 35,2 27,0 35,2 27,0
Summa 35,7 27,5 35,4 27,2
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NOT 16 KONCERNEN KOMMUNEN
FORDRINGAR 2021 2020 2021 2020
Kundfordringar 11,1 26,2 10,4 27,0

Stadsbidragsfordringar 0,5 0,9 0,5 0,9

Mervärdesskattefordringar 17,5 4,6 14,0 2,0

Koncerninterna fordringar 0,0 0,0 5,6 6,1

Förutbetalda kostnader och upplupna in-
täkter 53,9 34,7 64,5 48,0

Övriga kortfristiga fordringar 41,9 47,5 34,5 40,1
Summa 124,9 113,9 129,5 124,1

Not 16. Fordringar

Not 17. Kortfristiga placeringar
NOT 17 KONCERNEN KOMMUNEN

KORTFRISTIGA PLACERINGAR 2021 2020 2021 2020

Anskaffningsvärden kortfristiga placeringar 17,1 17,1 17,1 17,1

Årets anskaffningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets försäljningar -2,9 0,0 -2,9 0,0

Utgående anskaffningsvärde kortfristiga 
placeringar 14,2 17,1 14,2 17,1

Ingående nedskrivning 0,3 0,5 0,3 0,5

Återförd nedskrivning 0,0 -0,5 0,0 -0,5

Årets nedskrivning 0,4 0,3 0,4 0,3

Utgående nedskrivning 0,7 0,3 0,7 0,3

Ingående placerbart kapital 0,1 0,1 0,1 0,1

Årets förändring 2,9 0,0 2,9 0,0

Utgående placerbart kapital 3,0 0,1 3,0 0,1

Utgående värde kortfristiga placeringar 17,9 17,5 17,9 17,5

Marknadsvärde kortfristiga placeringar 17,9 17,5 17,9 17,5

Orealiserad kursvinst 0,9 0,5 0,9 0,5

Not 18. Kassa, bank
NOT 18 KONCERNEN KOMMUNEN
KASSA, BANK 2021 2020 2021 2020
Kassa, bank 165,7 154,9 105,4 89,2
Summa 165,7 154,9 105,4 89,2

Checkräkningskredit*
Beviljad kredit 30,0 30,0 30,0 30,0

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 mkr.

Not 19. Eget kapital
NOT 19 KONCERNEN KOMMUNEN
EGET KAPITAL 2021 2020 2021 2020
Ingående balans 531,3 389,3 528,4 383,5

Resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0

Bokningar direkt mot eget kapital -0,3 121,8 0,0 107,9

Årets resultat 80,6 20,2 78,0 37,0
Summa 611,6 531,3 606,4 528,4
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Not 20. Avsättning till pensioner och liknande förpliktelser

NOT 20 KONCERNEN KOMMUNEN
AVSÄTTNING FÖR PENSIONER OCH 
LIKNANDE FÖRPLIKTELSER 2021 2020 2021 2020
Avsättning till pensioner ÖK-SAP* 3,4 1,7 3,4 1,7

Avsättningar till pensioner exklusive ÖK-
SAP* 0,0 0,0 0,0 0,0

Avsättning till pensioner avseende förtroen-
devalda 4,2 3,7 4,2 3,7

Summa pensionsavsättningar exkl 
löneskatt 7,6 5,4 7,6 5,4
Löneskatt 1,8 1,3 1,8 1,3

Summa pensionsavsättningar inkl 
löneskatt 9,4 6,7 9,4 6,7

Specifikation av pensionsavsättningsför-
ändring
Ingående avsättning till pensioner 5,4 5,4 5,4 5,4
Försäkring IPR 0,0 0,0 0,0 0,0
Ränteuppräkning 0,1 0,1 0,1 0,1
Basbeloppsuppräkning 0,0 0,1 0,0 0,1
Utbetalningar -0,3 -0,2 -0,3 -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 1,9 0,2 1,9 0,2
Övrig post 0,4 -0,2 0,4 -0,2
Förändring avsättningar till pensioner avse-
ende förtroendevalda 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa pensionsavsättningar exklusive 
löneskatt 7,5 5,4 7,5 5,4
Löneskatt 1,9 1,3 1,9 1,3

Summa pensionsavsättningar inkl 
löneskatt 9,4 6,7 9,4 6,7

Antal visstidsförordnanden
Politiker 1,00 1,00 1,00 1,00

Tjänstemän 0,00 0,00 0,00 0,00

*Överenskommen särskild avtalspension
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Not 21. Övriga avsättningar

NOT 21 KONCERNEN KOMMUNEN
ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR 2021 2020 2021 2020
Åtagande: Miljöanpassning Norra vall-
gatan *
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 2,3 2,8 0,0 0,0

Årets avsättning 3,6 0,0 0,0 0,0

Årets upplösning 0,0 -0,5 0,0 0,0
Utgående värde 5,9 2,3 0,0 0,0

Åtagande: planskild korsning***
Ingående balans 3,2 2,6 3,2 2,6

Årets avsättning 0,2 0,6 0,2 0,6

Årets upplösning 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående värde 3,4 3,2 3,4 3,2

Åtagande: medfinansiering Gångbro****
Ingående balans 90,0 90,0 90,0 90,0

Årets avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0

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 105,6 101,8 99,7 99,5
*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 2021 2020 2021 2020
Lån i banker och kreditinstitut*
Ingående belåning 724,5 730,5 254,5 345,1

Upplåning under året 307,0 90,0 85,0 0,0

Amortering under året -168,0 -96,0 -163,5 -90,6
Utgående värde 863,5 724,5 176,0 254,5
*Lån som förfaller inom:
1 år 251,2 387,9 122,0 163,5
2 -3 år 392,0 246,0 54,0 91,0
3 -5 år 221,8 28,6 0,0 0,00
Senare än 5 år efter balansdagen 161,8 62,0 0,0 0,00

Investeringsbidrag
Ingående investeringsbidrag 8,1 8,5 8,1 8,5

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 7,7 8,1 7,7 8,1
Återstående antal år (vägt snitt) 25 26 25 26

Förutbetalda anslutningsavgifter VA
Ingående förutbetalda anslutningsavgifter 
VA 44,1 28,7 44,1 28,7

Nya förutbetalda anslutningsavgifter VA 9,2 16,1 9,2 16,1

Upplösta förutbetalda anslutningsavgifter 
VA -1,1 -0,7 -1,1 -0,7
Utgående värde 52,2 44,1 52,2 44,1
Återstående antal år (vägt snitt) 39 38 39 38

Övriga långfristiga skulder
Avräkning VA-kollektivet 8,6 7,4 8,6 7,4
Skuld till donationsmedelsfonder 0,7 0,6 0,7 0,6
VA-lån 1,2 1,4 1,2 1,4
Långfristiga skulder till koncernbolag 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående värde 10,5 9,4 10,5 9,4

Summa långfristiga skulder 933,9 786,1 246,4 316,1

Not 23. Kortfristiga skulder
NOT 23 KONCERNEN KOMMUNEN
KORTFRISTIGA SKULDER 2021 2020 2021 2020
Kortfristiga skulder till koncernbolag 1,8 1,2 1,2 1,9

Leverantörsskulder 61,4 50,0 42,4 33,0

Moms och punktskatter 24,7 16,0 24,7 16,0

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 0,0 0,0 0,0 0,0

Upplupna kostnader och förutbetalda in-
täkter 137,1 168,2 123,8 159,5

Övriga kortfristiga skulder 10,1 6,0 -0,5 -0,2
Summa 235,1 241,4 191,6 210,2
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Not 24. Ansvarsförbindelser och borgensåtaganden

NOT 24 KONCERNEN KOMMUNEN
ANSVARSFÖRBINDELSER OCH BOR-
GENSÅTAGANDEN 2021 2020 2021 2020
Ställda säkerheter
Företagsinteckningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Fastighetsinteckningar 116,7 116,9 0,0 0,0
Summa ställda säkerheter 116,7 116,9 0,0 0,0

Ansvarsförbindelser och borgensåtagand-
en
Nordvästra Skånes Renhållning AB, enligt 
konsortieavtal* 13,0 13,0 13,0 13,0

Björnekulla fastighets AB 504,1 367,2 504,1 367,2

Aktiebolaget Kvidingbyggen 188,2 107,2 188,2 107,2

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 2,7 2,7 2,7

Fastigo 0,2 0,2 0,0 0,0
Summa ansvarsförbindelser och borgen-
såtaganden 708,8 490,9 708,6 490,7

Summa 825,5 607,8 708,6 490,7
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 2021-12-31 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 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser 
till 510 966 139 138 kronor och totala tillgångar till 518 679 716 010 kronor. Åstorp kommuns andel av de totala förpliktelser-
na uppgick till 959 518 479 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 974 186 405 kronor.
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Not 25. Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar
NOT 25 KONCERNEN KOMMUNEN
PENSIONSFÖRPLIKTELSER 2021 2020 2021 2020
Ingående ansvarsförbindelse för pensioner 
intjänade före 1998 51,1 86,8 51,1 86,8

Ränteuppräkning 0,4 0,6 0,4 0,6

Basbeloppsuppräkning 0,5 1,8 0,5 1,8

Utbetalningar -5,3 -5,3 -5,3 -5,3

Ändrad diskonteringsränta 0,0 0,0 0,0 0,0

Nyintjänade 0,0 0,0 0,0 0,0

Överfört till ordinarie beräkning -1,1 -32,8 -1,1 -32,8

Summa pensionsavsättningar exkl 
löneskatt 45,6 51,1 45,6 51,1
Löneskatt 11,1 12,4 11,1 12,4
Summa ansvarsförbindelse för pensioner 
intjänade före 1998 inkl löneskatt 56,7 63,5 56,7 63,5

Övriga pensionsförpliktelser som 
inte tagits upp bland skulder eller 
avsättningar
Visstidspension eller liknande 1,3 1,5 1,3 1,5
Omställningsstöd för förtroendevalda 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga pensionsförpliktelser 0,0 0,0 0,0 0,0
Löneskatt 0,3 0,4 0,3 0,4
Utgående pensionsförpliktelser som inte 
tagits upp bland skulder eller avsättning-
ar 58,3 65,4 58,3 65,4
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Not 26. Leasing
NOT 26 KONCERNEN KOMMUNEN
LEASING 2021 2020 2021 2020
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 123,4 171,5 123,4 171,5
Därav förfall inom 1 år 59,6 60,8 59,6 60,8

Därav förfall inom 1-5 år 63,0 108,6 63,0 108,6

Därav förfall inom senare än 5 år 0,9 2,1 0,9 2,1

Not 27. Ej likvidpåverkande poster

Kommentar: Kommunens samtliga hyres- och leasingavtal är klassificerade som operationella leasingavtal, men arbete med 
att omklassificera delar av kommunens leasingavtal från operationella till finansiella avtal är igång och förväntas slutföras 
under 2022.

NOT 27 KONCERNEN KOMMUNEN
EJ LIKVIDPÅVERKANDE POSTER 2021 2020 2021 2020
Av- och nedskrivningar 65,3 73,1 38,2 32,3

Förändring långfristiga periodiseringar 8,0 1,7 2,5 -0,6

Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur 4,3 4,9 4,3 4,3

Realisationsvinst/förlust 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa ej likvidpåverkande poster 77,6 79,7 45,0 36,0

Not 28. Investering i immateriella anläggningstillgångar

NOT 28 KONCERNEN KOMMUNEN
INVESTERING I IMMATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2021 2020 2021 2020
Licenser och system -1,3 -0,8 -1,3 -0,8

Övriga poster 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa investering i immateriella anlägg-
ningstillgångar -1,3 -0,8 -1,3 -0,8
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Not 29. Investering i materiella anläggningstillgångar

NOT 29 KONCENREN KOMMUNEN
INVESTERING I MATERIELLA AN-
LÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2021 2020 2021 2020
Mark, byggnader och tekniska anläggningar -261,5 -160,3 -71,9 -117,5

Maskiner och inventarier -15,1 -18,9 -14,0 -12,0

Övriga materiella anläggningstillgångar 1,4 29,4 1,4 29,4
Summa investering i materiella anlägg-
ningstillgångar -275,2 -149,8 -84,5 -100,1

Not 30. Försäljning av materiella anläggningstillgångar

NOT 30 KONCERNEN KOMMUNEN
FÖRSÄLJNING AV MATERIELLA AN-
LÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2021 2020 2021 2020
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 8,4 0,0 8,4 0,0

Maskiner och inventarier 0,6 0,0 0,6 0,0
Summa försäljning av materiella anlägg-
ningstillgångar 9,0 0,0 9,0 0,0

Not 31. Investering i finansiella anläggningstillgångar

NOT 31 KONCERNEN KOMMUNEN
INVESTERING I FINANSIELLA AN-
LÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2021 2020 2021 2020
Aktier och andelar 0,0 -2,0 0,0 -2,0

Övriga finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa investering i finansiella anlägg-
ningstillgångar 0,0 -2,0 0,0 -2,0

Not 32. Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

NOT 32 KONCERNEN KOMMUNEN
FÖRSÄLJNING AV FINANSIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2021 2020 2021 2020
Aktier och andelar 0,0 2,2 0,0 0,2

Övriga finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa försäljning av finansiella anlägg-
ningstillgångar 0,0 2,2 0,0 0,2
R
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Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämnd

DRIFTSREDOVISNING (mkr) UTFALL BUDGET BUDGETAVVIKELSE
Styrelse/nämnd 2021 2021 2021
Kommunfullmäktige 1,3 1,5 0,2

Valnämnd 0,0 0,1 0,1

Kommunrevision 1,0 1,0 0,0

Kommunstyrelse 85,2 80,3 -4,9

Räddningsnämnd 12,4 12,0 -0,4

Bygg- och miljönämnd 5,6 5,5 -0,1

Bildningsnämnd 486,5 491,5 5,0

Kultur- och fritidsnämnd 37,0 34,8 -2,2

Socialnämnd 275,4 277,4 2,0

Justeras: Poster som ej är hänförbara till verk-
samhetens intäkter och kostnader i resultaträk-
ningen -982,4 -923,7 58,7
Totalt -78,0 -19,6 58,4

DRIFTSREDOVISNING 
(mkr) INTÄKTER KOSTNADER

BUDGET-AVVI-
KELSE

Verksamhet Innev.år Budget Fg.år Innev.år Budget Fg.år Intäkter
Kostna-

der

Politisk verksamhet 0,0 0,0 0,0 12,1 12,2 11,1 0,0 0,1

Infrastruktur, skydd mm 46,2 42,4 39,8 86,4 81,8 77,9 3,8 -4,6

Fritid och kultur 7,7 6,1 5,7 53,0 49,8 49,5 1,6 -3,2

Pedagogisk verksamhet 95,1 83,9 97,8 574,9 565,7 553,8 11,2 -9,2

Vård och omsorg 41,9 33,3 59,3 325,8 311,6 321,1 8,6 -14,2

Särskilt riktade insatser 7,5 3,9 7,5 9,0 7,8 10,6 3,6 -1,2

Affärsverksamhet 46,9 53,2 56,1 42,2 43,6 37,3 -6,3 1,4

Gemensamma verksamheter 29,8 28,9 42,8 83,8 83,3 104,8 0,9 -0,5

Justeras: Poster som ej är 
hänförbara till verksamhet-
ens intäkter och kostnader i 
resultaträkningen
Verksamhetens intäkter 
och kostnader i resulta-
träkningen 275,1 251,7 309,0 1 187,2 1 155,8 1 166,1 23,4 -31,4

Driftsredovisning verksamhet
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Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning nämnd

INVESTERINGSREDOVISNING 
(mkr) UTFALL BUDGET BUDGETAVVIKELSE
Nämnder, styrelser 2021 2021 2021
Kommunfullmäktige 0,3 0 -0,3

Valnämnden 0 0 0

Kommunrevisionen 0 0 0

Kommunstyrelsen 67,1 123,3 56,2

Överförmyndarnämnden 0 0 0

Räddningsnämnden 3,1 11,9 8,8

Bygg- och miljönämnd 0,8 1,1 0,3

Bildningsnämnd 6,2 13,3 7,1

Kultur- och fritidsnämnd 3,8 11,8 8,0

Socialnämnd 4,1 7,1 3,0
Summa nämnder, styrelser 85,4 168,5 83,1

Finansförvaltningen

Totalt 85,4 168,5 83,1

Investeringsredovisning färdigställda projekt per verksamhet

INVESTERINGSREDOVISNING 
PER VERKSAMHET (mkr)

UTGIFTER SEDAN PROJEKTETS 
START VARAV: ÅRETS INVESTERINGAR

Färdigställda projekt
Beslutad 

totalutgift Ack. utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse
Politisk verksamhet 0 0,3 -0,3 0 0,3 0
Fritid och kultur 10,4 3,6 6,8 10,4 3,2 7,2
Pedagogisk verksamhet 12,5 5,4 7,1 12,5 5,4 7,1
Vård och omsorg 1,4 0,5 0,9 1,4 0,5 0,9
Särskilt riktade insatser 0 0 0 0 0 0
Affärsverksamhet 59,9 35,6 24,3 37,4 21,7 15,7
Infrastruktur och skydd 63,3 37,7 25,6 54,6 34,1 20,5
Gemensamma verksamheter 13,8 3,7 10,1 13,4 2,9 10,5
Summa färdigställda projekt 161,3 86,8 74,5 129,7 68,1 42,9
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Investeringsredovisning pågående projekt per verksamhet

INVESTERINGSREDOVISNING 
KOMMUN (mkr)

UTGIFTER SEDAN PROJEKTETS 
START VARAV: ÅRETS INVESTERINGAR

Pågående projekt
Beslutad 

totalutgift Ack. utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse
Politisk verksamhet 0 0 0 0 0 0
Fritid och kultur 1,6 0,4 1,2 1,4 0,2 1,2
Pedagogisk verksamhet 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0
Vård och omsorg 6,7 4,6 2,1 5,7 3,6 2,1
Särskilt riktade insatser 0 0 0 0 0 0
Infrastruktur och skydd 19,0 10,1 8,9 16,6 8,2 8,4
Affärsverksamhet 12,0 12,0 0,0 12 3,4 8,6
Gemensamma verksamheter 3,5 2,3 1,2 2,3 1,1 1,2
Summa pågående projekt 43,6 30,2 13,4 38,8 17,3 21,5

Kommunens tio största investeringar under året

INVESTERINGAR UTFALL 2021 (mkr)
Avlopp, Högalid och Maglaby 38,8

Södra Industriområdet (Förlängning av Bronsgatan) 11,6

VA-ledningsnät, reinvestering 10,8

Asfaltering 10,7

Lejdgatan (markköp) 8,6

Nyinvestering dricksvatten 6,4

Skönbäck 3,0

Avloppsledning, reinvestering 2,2

Höjdfordon 1,8
Summa 93,9
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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 3 914 abonnenter i 
Åstorps kommun den 2021-12-31.
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, 
Perstorp, Svalöv och Åstorp. Under 2021 har även Örkelljunga anslutit till NSVA. NSVA är 
gemensamt ägt av dessa åtta kommuner. Varje kommun har en lika stor ägarandel, dock 
ligger ägandet av anläggningarna fortfarande kvar i kommunerna.

R
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Ekonomi

RESULTATRÄK-
NING (mkr) Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Budgetavvikelse
Brukningsavgifter 32 843 34 145 34 130 15

Anläggningsavgifter 14 460 9 079 0 9 079

Periodisering årets 
anläggningsavgifter -14 460 -9 079 0 -9 079

Periodisering tidigare 
års anläggningsav-
gifter 705 1 009 994 15

Övriga intäkter 437 627 1 105 -478

Summa externa in-
täkter 33 985 35 781 36 229 -448
Interna intäkter 1 230 1 107 1 200
VERKSAMHETENS 
INTÄKTER 35 215 36 888 37 429 -541

Externa kostnader -22 654 -24 117 -24 914 797

Interna kostnader -1 339 -1 402 -1 229 -173

Avskrivningar -7 540 -9 510 -9 424 -86
VERKSAMHETENS 
KOSTNADER -31 533 -35 029 -35 567 538

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNA-
DER 3 682 1 859 1 862 -3

Finansiella intäkter 19 20 0 20

Finansiella kostnader -836 -731 -3 212 2 481
RESULTAT EFTER 
FINANSIELLA 
POSTER 2 865 1 148 -1 350 2 498

Extraordinära kost-
nader

ÅRETS RESULTAT 2 865 1 148 -1 350 2 498
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Balansräkning

BALANSRÄKNING (mkr) Utfall 2020 Utfall 2021
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningar 26 17

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 258 483 284 614

Maskiner och inventarier 0 0

Pågående nyanläggningar 22 507 11 980
Summa anläggningstillgångar 281 016 296 611

Omsättningstillgångar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 611 2 970

Övriga omsättningstillgångar 53 221 58 843
Summa omsättningstillgångar 56 832 61 813
SUMMA TILLGÅNGAR 337 848 358 424

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER
Eget kapital
Balanserat resultat 4 538 7 402

Årets resultat 2 864 1 148
Summa eget kapital 7 402 8 550

Skulder
Långfristiga skulder
Lån från Åstorps kommun 281 016 296 612

Investeringsfond 0 0

Förskottsbetalada intäkter från anläggningsavgifter 44 115 52 185
Summa långfristiga skulder 325 131 348 797
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 315 1 077
Summa kortfristiga skulder 5 315 1 077
SUMMA SKULDER 330 446 349 874

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 337 848 358 424

Gemensamma nyckeltal med kommuner 

Gemensamma nyckeltal med kommuner i Nord-
västra Skåne Utfall 2020 Utfall 2021
Drifts- och underhållskostnad för:

produktion av dricksvatten (kr/levererad m3) 2,84 3,31

behandling av avloppsvatten (kr/behandlad m3) 2,79 2,57

distribution av dricksvatten (kr/levererad m3) 4,28 5,07

distribution av dricksvatten (kr/m vattenledning) 21,67 24,26

avledning av avloppsvatten (kr/avledd m3) 3,07 2,84

avledning av avloppsvatten (kr/m ledning), exkl 
dagvatten 32,41 33,21

avledning av avloppsvatten (kr/m ledning), inkl 
dagvatten 16,31 16,71

Svinn 25,47 % 28,13 %
Totalt finns det 2 vattenverk och 2 reningsverk i kommunen. 
Totalt antal meter rörledningsnät 2021 (2020): 
Vattenledningar: 210 000 meter (212 000) 
Avloppsledningar: 160 000 meter (157 000) 
Dagvattenledningar: 158 000 meter (155 000)
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Händelser under året
För dricksvattenverksamheten har projektutredning 
pågått för Åstorps framtida vattenförsörjning med 
nytt vattenverk i Kvidinge och överföringsledningar 
mellan Kvidinge och Åstorp. Inget större underhåll 
har behövts utföras på kommunens vattenverk. 
Verksamheten med avloppsrening har fortsatt ar-
betat med utredning av eventuellt nytt reningsverk 
samt underhåll av kommunens reningsverk och 
pumpstationer. För ledningsnätsverksamheten har 
utbyggnaden av kommunalt avlopp till Hammars 
väg färdigställts under 2021 och återställnings- och 
inkopplingsarbetet på Högalid och Maglaby har 
slutförts. Utöver detta har ledningsnät underhållits 
och lagts om runt om i Åstorps kommun samt har en 
våtmark anlagts i Hyllinge.

Resultatet för 2021 uppgår till 1 148 tkr vilket är 1 716 
tkr lägre än resultatet 2020. De största skillnaderna 
mellan åren är lägre driftskostnader för VA-anlägg-
ningarna 2020 samt lägre avskrivningar och intäkter 
detta år. Avskrivningarna har ökat mellan åren då 
utbyggnaden av kommunalt avlopp till Högalid och 
Maglaby började skrivas av 2021. Intäkterna är högre 
2021 då taxan för brukningsavgifterna höjdes med 
i genomsnitt 2 % 210101. Till NSVA har under tiden 
2021-01-01--2021-12-31 betalats ca 22 158 tkr avseende 
direkta och indirekta kostnader inom driftverksam-
heten jämfört med ca 20 692 tkr år 2020.Kostnaderna 
för NSVA 2021 är 1,3 mkr lägre än budgeterat. Den 
positiva budgetavvikelsen avser färre läckor och 
driftsstörningar än budgeterat.

Totala investeringar i VA-anläggningar under året 
uppgår till ca 25 113 tkr att jämföra med total investe-
ringsbudget som uppgick till ca 49 410 tkr. De största 
avvikelserna avser kostnader för nytt vattenverk, 

större underhåll som inte utförts på ett reningsverk 
samt utbyggnad av Skönbäck som blivit fördröjd. För 
mer information om investeringarna se under rubrik 
Investeringar.

Av de externa intäkterna kommer ca 46 % från fö-
retag och ca 54 % från privatpersoner. Anläggnings-
avgifterna periodiseras över 50 år för att matcha 
avskrivningar på ledningsnätet. Totalt innehar 
VA-verksamheten 2021-12-31 ett ackumulerat över-
skott på 8 550 tkr.

Miljö
Under året har totalt 60 st vattenprov avseende bak-
terieanalyser och 60 st vattenprov avseende kemiska 
analyser tagits på dricksvattnet i vattenverk, reservo-
arer och rörnät. Av dessa har inget visat på otjänligt 
vatten.

Kommunens reningsverk har följt de gällande vill-
koren för rening men där det ena reningsverket haft 
vissa bekymmer under året.

Framtid
De stora utmaningarna inför framtiden är den framti-
da vattenförsörjningsfrågan, eventuellt nytt renings-
verk samt fortsatt underhåll och utbyggnad av det 
kommunala ledningsnätet i takt med att kommunen 
växer.

Den 220101 justeras brukningsavgifterna för dricks-
vatten 0 %, spillvatten med -3,1 % och dagvatten med 
+11,4 % vilket innebär en snitthöjning av VA-taxan 
med 0 %.

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

Interna kostnader (Tkr) Utfall 2021 Utfall 2020
Koncessionsavgift gata 1 000 1 000

Andel Geosecma 40 40

Andel Metria

Kravverksamhet, inkasso 109 109

Porto fakturor 71 71

Avgifter för autogiro

Intern administration 119 119

Övrigt (detaljplan) 63 0

Underhållsarbete
Summa interna kostnader 1 402 1 339

R
äkenskaper
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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

V
erksam

hetsberättelse

Tabellvärden Utfall 2020 Utfall 2021
Årsbudget 

2021 Avvikelse 2021
Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa kostnader -1,1 -1,4 -1,5 0,1

Varav personalkostnader -0,9 -0,8 -0,9 0,1

Summa Nettokostnader -1,1 -1,4 -1,5 0,1
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Valnämnden ansvarar för uppgifter som enligt val-
lagen och annan tillämplig lagstiftning ska fullgöras 
av valnämnd.

Valnämnden är lokal valmyndighet i samband med 
val till riksdagen, regionfullmäktige, kommunfull-
mäktige, Europaparlamentet samt vid eventuellt fö-
rekommande folkomröstning, omval eller extra val. 
Valnämnden ska fortlöpande följa upp och föreslå 
eventuella förändringar av kommunens indelning i 
valdistrikt. Valnämnden ska informera allmänhet-

en om förestående val och folkomröstningar samt i 
övrigt om väsentliga delar i den egna verksamheten.

Valnämnden har under 2021 börjar planering-
en för att genomföra valet 2022. Pandemin är en 
osäkerhetsfaktor för Valnämnden och innebär att 
Valnämnden har börjat planera för förändringar i 
genomförandet av valet 2022 för att kunna hantera 
valet på ett smidigt men pandemisäkert sätt. Under 
2021 har en översyn gjorts av valdistrikten i kommu-
nen, men någon förändring är inte genomförd.

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

Driftsredovisning

Tabellvärden Utfall 2020 Utfall 2021
Årsbudget 

2021 Avvikelse 2021
Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Varav personalkostnader -0,1 0,0 -0,1 0,1

Summa Nettokostnader -0,1 0,0 -0,1 0,1

Kommunfullmäktige fastställer revisionens regle-
mente. Revisionen fastställer vilka granskningar 
som ska genomföras inklusive lekmannagransk-
ningarna av kommunens bolag.

Revisionen ska årligen granska delårsbokslutet 
och årsbokslutet. Därutöver genomförs ett antal 
förvaltningsgranskningar av nämnderna. Dessut-

om granskas via lekmannarevisorn kommunens 
bolag. I externa bolag, där kommunen är delägare, 
medverkar lekmannarevisorn i granskningar via en 
kommungemensam revisionsgrupp. På samma sätt 
medverkar lekmannarevisorn för organisationerna 
FINSAM och Medelpunkten när dessa granskas till-
sammans med andra berörda kommunrevisorer.

Driftsredovisning

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

Tabellvärden Utfall 2020 Utfall 2021
Årsbudget 

2021 Avvikelse 2021
Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa kostnader -0,9 -1,0 -1,0 0,0

Varav personalkostnader -0,2 -0,2 -0,3 0,1

Summa Nettokostnader -0,9 -1,0 -1,0 0,0

V
erksam

hetsberättelse
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Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen är kommunkoncernens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har an-
svar för hela kommunkoncernens utveckling av ekonomi och verksamhet genom samord-
ning, 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 styrfunk-
tion som innefattar flertalet verksamhetsområden. 
HR, som hanterar frågor gällande förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 
samt den kommunövergripande ekonomihantering-
en. Vidare ansvarar styrelsen för tekniska frågor så 
som att se till att en tillfredsställande markberedskap 
upprätthålls, en väl fungerande VA-verksamhet, gata 

och park samt trafikförsörjning. Styrelsen ansvarar 
även för att utveckla och samordna kommunkoncer-
nens IT och telefoni, främja sysselsättning, näringsliv, 
turism, folkhälsa, information och kommunikation 
samt måltidsverksamhet och migrationsfrågor. 

Kommunstyrelsen ska även tillse 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.

Året har präglats av pandemin, som har påverkat alla 
verksamheter inom förvaltningen och påskyndat ut-
vecklandet av distansbaserade arbetssätt och digitala 
möten. För att kunna ge en god kommunal service till 
invånarna har förvaltningen arbetat med att förbättra 
effektiviteten i kommunorganisationen. En central del 
i arbetet har varit implementeringen av den nya styr- 
och ledningsmodellen samt att stödja framtagandet 
av kommunstyrelsens nya nämndmål. 

Vidare har förvaltningen utvecklat stödprocesserna 
inom HR, ekonomi och verksamhetsstyrning. Som ett 
ytterligare steg i implementeringen av styr- och led-
ningsmodellen har den koncerngemensamma ana-
lysgruppen Forum för analys startat upp sitt arbete. 
Därtill har HR arbetat med att integrera det systema-
tiska arbetsmiljöarbetet i ledningssystemet och en ny 
lokalförsörjningsprocess har tagits fram för att effekti-
visera planering utifrån lokalbehoven.

God livskvalitet 
Pandemin har påverkat många invånares livskvalitet. 
En åtgärd för att minska de negativa effekterna är att 
kostenheten har serverat mat till elever som studerar 
på distans. Kommunen har också utökat öppettiderna 
hos kundtjänst för att kunna ge en bättre service.

Under året har möjlighet skapats för distanssam-
manträden och att webbsända kommunfullmäktiges 
sammanträden. Därtill har en medborgarportal tagits 
fram på kommunens webbsida, vilket ger invånarna 
bättre möjlighet till insyn och delaktighet.

Flertalet projekt har drivits, såsom Tingvalla – en 

port till Söderåsen som syftar till att göra Tingvalla 
mer tillgängligt och attraktivt. Ett annat projekt är 
utvecklingen av Stationsområdet som har färdig-
ställts. Därtill sattes det första spadtaget i det framtida 
centrum- och bostadsområdet Björnekulla ås. Under 
året har också projektet Tryggare Åstorp övergått till 
en förvaltningsövergripande samverkan.

Möjlighet att växa
Arbetet för ett växande näringsliv har präglats av 
insatserna för Stärkt företagsklimat. Exempelvis har 
kundtjänst ökat tillgängligheten för företag och invå-
nare att söka bygglov. Därtill har en aktiv dialog förts 
med företagen och i slutet av året påbörjades framta-
gandet av en ny tillväxtstrategi.

Projektet Destination Söderåsen har avslutats un-
der 2021. Några av resultaten är en ny hemsida och 
gemensam vision för Söderåsen samt marknadsföring 
och kunskapshöjande insatser. Arbetet fortgår via 
projektet Söderåsen 2.0.

Ett av de centrala projekten för att få fler invånare i 
självförsörjning är Öka Takten, där samverkan mel-
lan arbetsmarknadsenheten, socialförvaltningen och 
vuxenutbildning har intensifierats under året och nya 
arbetssätt utvecklats med målet att stärka kvaliteten, 
effektiviteten och flödet.

Händelser under året
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Hållbar framtid
Under året har förvaltningen tagit fram förslag till 
nya miljö- och klimatmål, som utgör delmål till in-
riktningsmålet Hållbar framtid och har antagits av 
fullmäktige.

Arbetet med att skapa en kommungemensam bilpool 
har drivits under året och kommer troligen att imple-
menteras under 2022. Med ett sammanhållet ansvar 
för fordonen bedöms det finnas möjlighet till miljö- 
och klimateffektivisering.

Förvaltningen har via kostenheten arbetat för att 
minska matsvinnet. På detta område har det tagits 

fram nya rutiner mellan kostenheten och bildnings-
förvaltningen inför 2022, i syfte att främja mätning 
och minimering av matsvinnet.

Pilotprojektet LONA2020 avslutades under året med 
förhoppning om fortsatt arbete med att minska 
klimatpåverkan och få in mer biologisk mångfald i 
våra urbana grönområden. För att öka den biologiska 
mångfalden och förbättra dagvattenhanteringen har 
våtmark anlagts i utkanten av Hyllinge och restaure-
ringen av våtmark påbörjats vid Maglaby kärr.

Måluppfyllnad 
I detta avsnitt presenteras den första uppfölj-
ningen av kommunstyrelsens nya nämndsmål. 
Eftersom nämndsmålen antogs i början av 
augusti 2021 har förvaltningen inte hunnit 
arbeta utifrån målen så länge. 

Denna första uppföljning etablerar en nulägesbild 
av var kommunen befinner sig i relation till målsätt-
ningarna. Nämndsmålen följs upp genom en analys 
av nuläget och trender utifrån de nyckeltal som är 
kopplade till nämndsmålen. Till detta tas även förvalt-
ningens verksamhetsutveckling, insatser och väsent-
liga händelser med i beaktande när bedömningen av 
måluppfyllnad görs.

En aspekt som påverkar uppföljningen av nämnds-
målen är att SCB:s medborgarundersökning, som flera 
av nyckeltalen bygger på, har gjorts om så att enkäten 

inte innehåller exakt samma frågor som tidigare års 
medborgarundersökningar. Enkätsvaren samman-
ställs inte längre till index-nyckeltal (Nöjd Region-in-
dex m.fl.). Detta medför att de nyckeltal som bygger på 
den tidigare utformningen av SCB:s medborgarunder-
sökning inte har några värden för 2021. Därav redovi-
sas värdena från 2020 års enkät till berörda nyckeltal. 
I de fall där det finns liknande nyckeltal från den 
nya medborgarundersökningen (2021) redogörs det 
för kommunens resultat i kommentarerna till varje 
nämndsmål.

Grön: Stark utveckling mot måluppfyllelse alternativt att målet är uppfyllt

Gul: Utveckling inom vissa områden och på väg mot måluppfyllelse

Röd: Svag eller ingen utveckling mot måluppfyllelse

Uppföljningen av nämndsmålen är gjord utifrån följande nivåer för måluppfyllnad:
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God livskvalitet
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Nämndsmål och 
måluppfyllnad Kommentar Nyckeltal 

Utfall och 
trend 2020-

2021 

Vi skapar ett inkluderande 
och hållbart samhällsbygge 
genom aktiv fysisk planering 
och exploatering, med 
effekten att Åstorps kommun 
får en varierad 
bebyggelsestruktur med 
blandade bostadstyper och 
upplåtelseformer. 
 

 Utveckling inom vissa 
områden och på väg mot 
måluppfyllelse 

 

 

Kommunen har en relativt stor 
boendesegregation, i form av en låg 
grad av blandning mellan olika 
bostadstyper och upplåtelseformer. Den 
genomsnittliga skillnaden mellan 
kommunens olika delområden i andelen 
hyresrätter är 22 procentenheter. 
Kommunen har således alltför homogen 
bebyggelsestruktur i delområdena, 
vilket lägger grunden för andra 
segregationsproblem. Därtill har 
kommunen problem med trångboddhet 
inom lägenhetsbeståndet i 
flerbostadshus och har större 
trångboddhet än både rikssnittet och 
liknande kommuner (utifrån 
socioekonomi). 
Att förändra bebyggelsestrukturen tar 
lång tid, men under 2021 kan vi ändå se 
utveckling i rätt riktning. Bland annat i 
framtagandet av den nya 
översiktsplanen, där förslaget till 
översiktsplan tydligt förordar en 
blandad bebyggelsestruktur med olika 
boendeformer. Därtill kommer det 
påbörjade projektet Björnekulla ås göra 
plats för bostadstyper och 
upplåtelseformer av olika slag. 

Nöjd Region-Index 
- Bostäder (skala 0-100) 52   

Trångboddhet i 
flerbostadshus, enligt 
norm 2, andel (%) 

24%   

Boendesegregation: 
Genomsnittlig skillnad i 
andel hyresrätter (utav 
samtliga bostäder) 
mellan kommunens 
olika delområden 
(DeSO) 

21,9%-enheter 

  

I samverkan med föreningar, 
företag och andra 
myndigheter skapar vi ett 
tryggt samhälle, med 
effekten att alla Åstorps 
invånare kan leva ett aktivt 
liv på lika villkor och med 
god hälsa. 
 

 Svag eller ingen 
utveckling mot 
måluppfyllelse 

 

 

I arbetet för att skapa ett tryggt 
samhälle har kommunen lång väg kvar 
till måluppfyllelse. Vi ser från SCB:s 
medborgarundersökning 2021 att 
Åstorp utav 161 deltagande kommuner 
befinner sig bland de 15 kommuner 
med högst andel svarande som är 
mycket eller ganska oroliga för att bli 
utsatta för våldsbrott eller hot om våld 
(36 %). Trygghetsproblematiken 
bekräftas även av Polisens 
trygghetsmätning 2021, där Åstorp fick 
ett problemindex på 2,38 (skala 0-6). 
Framför allt visar trygghetsmätningen 
att invånarna upplever en problematik i 
Åstorps tätort kopplad till 
narkotikahandel och ungdomsgäng. 
För att komplettera den upplevda 
trygghetsbilden, tittar vi på statistiken 
över brottsligheten i form av antal 
anmälda våldsbrott. I Åstorp skedde en 
stor ökning under perioden 2005 till 
2011, från 694 till 1832 anmälda 
våldsbrott per 100 000 invånare. År 
2011 var ett år med ovanligt många 
anmälda våldsbrott och därefter har det 
minskat stegvis, för att under åren 
2017-2020 stabiliseras kring nivån 
1200. Åstorp har gått ifrån att ligga 
stabilt under rikssnittet åren 1998-2008 
för att sen hamna stabilt över rikssnittet 
2013-2020. Att våldsbrottsligheten 
verkar ha stabiliserats på en hög nivå är 

Nöjd Region-Index 
- Trygghet (skala 0-100) 40   

Anmälda våldsbrott, 
antal/100 000 invånare 1 245   

Polisens 
trygghetsmätning – 
problemindex (skala 0-
6) 

2,5  2,38 

Ohälsotal, dagar 30   
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Nämndsmål och 
måluppfyllnad Kommentar Nyckeltal 

Utfall och 
trend 2020-

2021 
en mycket oroande utveckling. 
Trygghet är en förutsättning för att 
invånarna ska kunna leva ett aktivt liv 
med god hälsa. När vi tittar på 
ohälsotalen kan vi se att kommunens 
invånare har en sämre hälsa än 
rikssnittet och liknande kommuner. 
Framför allt har invånarna höga 
ohälsotal inom kvinnodominerade 
yrken (ex. vårdbiträde) och särskilt från 
40 års ålder och uppåt. 

Genom ett tillitsbaserat 
förhållningssätt ökar vi 
invånarnas delaktighet och 
inflytande i lokalsamhället 
samt förbättrar förtroendet 
för kommunens 
verksamheter och 
representanter. 
 

 Utveckling inom vissa 
områden och på väg mot 
måluppfyllelse 

 

 

Inom området delaktighet och 
inflytande ser vi att Åstorp har ett lågt 
valdeltagande på 82,4 % 2018 till 
Riksdagsvalet. Endast åtta andra 
kommuner hade lägre valdeltagande än 
Åstorp. Under 2021 har förberedelserna 
för valet 2022 påbörjats och det finns 
planer för hur ett ökat valdeltagande 
kan främjas genom mer 
kommunikationsinsatser och ökad 
tillgänglighet. 
I 2021 års medborgarundersökning 
framkommer att endast 25 % av de 
svarande anser att de har bra möjlighet 
att delta aktivt i arbetet med att utveckla 
kommunen. Under 2021 har det dock 
gjorts en hel del för att förbättra 
möjligheterna för invånarna till 
deltagande och insyn. Exempelvis har 
en medborgarportal tagits fram för att 
ge lättare tillgång till handlingar och 
protokoll för invånarna via kommunens 
webbsida. Därtill har det införts 
möjlighet till webbsändning av 
Kommunfullmäktiges möten. En annan 
insats under 2021 för att öka 
delaktigheten är att medborgardialoger 
har hållits både i Hyllinge och Kvidinge 
gällande byggnation av nya förskolor. 
Kundtjänst har också under året utökat 
öppettiderna för att även kunna ta emot 
besökare och samtal under lunchen för 
att invånarna ska kunna komma i 
kontakt med kommunen även då. En 
annan åtgärd som har förbättrat 
tillgängligheten är att kommunen har 
infört Office 365 (med Teams), vilket 
gör att vi har en helt annan möjlighet 
till att bjuda in invånare och företag till 
digitala möten, som också blir enklare 
för dessa aktörer att delta på. 
Relaterat till frågan om deltagande och 
förtroende är om invånarna tycker att 
de får ett bra bemötande när de är i 
kontakt med kommunen. I 
medborgarundersökningen 2021 svarar 
81 % att de i senaste kontakten med en 
tjänsteperson fick ett mycket eller 
ganska bra bemötande. 

Valdeltagande i senaste 
riksdagsvalet, andel (%) 82%  82% 

Nöjd Inflytande-Index 
- Påverkan 36   

Gott bemötande via 
kontakt med 
kommunen, andel av 
maxpoäng (%) 

86%   

Förstagångsväljare som 
röstade i senaste 
kommunfullmäktigevale
t, andel (%) 

73%   

Nöjd Inflytande-Index 
- Förtroende 40   
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Möjlighet att växa

Nämndsmål och 
måluppfyllnad Kommentar Nyckeltal 

Utfall och 
trend 2020-

2021 

Vi skapar ett hållbart och 
inkluderande samhälle, med 
effekten att fler invånare 
kommer i självförsörjning 
samt att Åstorp år 2030 inte 
längre är en av rikets 32 
mest segregerade kommuner. 
 

 Svag eller ingen 
utveckling mot 
måluppfyllelse 

 

 

Kommunen har en stor utmaning på detta 
målområde. Utifrån nyckeltalen ligger 
kommunen sämre till än rikssnittet och på 
ungefär samma nivå som liknande kommuner 
(socioekonomi). Andelen vuxna med långvarigt 
ekonomiskt bistånd har ökat sedan 2016. 
Samtidigt har inte den totala mängden 
ekonomiskt bistånd ökat nämnvärt (med 
undantag för 2019), vilket indikerar att 
utvecklingen har gått ifrån att vi hade fler 
individer med kortare perioder med ekonomiskt 
bistånd till att vi har färre individer fast med 
mer långvarigt ekonomiskt bistånd. 
Långtidsarbetslösheten har ökat något från 
7,2 % 2020 till 7,4 % 2021. Den stora ökningen 
av långtidsarbetslösheten hade både Åstorps 
kommun och riket under 2020 när 
Coronapandemin och restriktionerna började 
påverka samhällsekonomin. 
Vi vet att andelen unga invånare (16-24 år) som 
varken arbetar eller studerar låg kring 11 % 
under perioden 2008-2016 och sedan sjönk till 
runt 9 % åren 2017-2019. I denna kategori 
ingår, utöver de arbetslösa, även de som står 
utanför arbetskraften och alltså inte söker jobb. 
När man tittar bara på ungdomsarbetslösheten 
(18-24 år) kan vi se att den låg kring samma 
nivå, 12 %, som i hela Skåne län i början av 
2019 (se diagram nedan). Därefter ökade 
ungdomsarbetslösheten mycket under 2020, i 
samband med pandemin. Från toppen på 19 % i 
juli 2020 har sedan ungdomsarbetslösheten 
minskat succesivt ner till 14 % i december 
2021. Men oroande är att 
ungdomsarbetslösheten i Åstorps kommun 
under andra halvåret 2021 låg ganska stabilt 3 
procentenheter högre än länet. Dessa arbetslösa 
ungdomar behöver vi prioritera särskilt i 
kommunens insatser för att förebygga mer 
långvarig arbetslöshet och svag etablering på 
arbetsmarknaden. 
Kommunen har alltså stora utmaningar i att få 
fler invånare att bli självförsörjande och till 
detta finns problem med socioekonomisk 
segregationen, där Åstorp har ett 
segregationsindex på 32, vilket är en relativt 
hög grad av segregation för en så liten kommun 
som Åstorp. Cirka 23 % av kommunens 
invånare bor i områden med socioekonomiska 
utmaningar (Delmos, Segregationsbarometern). 
Att minska segregationen och få fler invånare 
in i självförsörjning är ett långsiktigt arbete där 
kommunen har lång väg kvar till 
måluppfyllelse. 

Vuxna 
biståndsmottaga
re med 
långvarigt 
ekonomiskt 
bistånd, andel 
(%) av 
befolkningen 

1,46%   

Långtidsarbetslö
shet 25-64 år, 
årsmedelvärde, 
andel (%) av 
registerbaserad 
arbetskraft 

7%  7% 

Invånare 16-24 
år som varken 
arbetar eller 
studerar, andel 
(%) 

  

Segregationsind
ex (Delmos)   

Vi skapar ett attraktivt 
samhälle där Åstorp har ett 
levande centrum med rörelse 
och aktivitet. 
 

 Svag eller ingen 

 Ett attraktivt samhälle kan man förstå som en 
bra plats att bo och leva på. I SCB:s 
medborgaundersökning 2021 svarade 87 % att 
Åstorps kommun är en mycket eller ganska bra 
plats att bo och leva på. Samtidigt kunde endast 
42 % av de svarande i samma undersökning 
rekommendera andra att flytta till kommunen. 

Nöjd Region-
Index 
- Helheten 
(nöjdhet att bo 
och leva i 
Åstorp) - (skala 
0-100) 

53%   
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Nämndsmål och 
måluppfyllnad Kommentar Nyckeltal 

Utfall och 
trend 2020-

2021 
utveckling mot 
måluppfyllelse 

 

Detta tyder på att Åstorp kan bli ett attraktivare 
samhälle. 
Under 2021 färdigställdes projektet med att 
utveckla stationsområdet, vilket har inneburit 
säkrare rörelse för cyklister och fotgängare 
samt trevligare nod för resenärer till och från 
Åstorps station. Därtill har arbetet med att 
skapa den ”röda tråden” från stationsområdet 
till Söderåsen påbörjats. Kopplat till detta är 
hela projektet med utvecklingen av Tingvalla 
som porten till Söderåsen. Trots att det finns 
mycket i planeringen som väntas bidra till ett 
attraktivare samhälle, exempelvis 
bostadsbyggande på Björnekulla ås och 
gångbron, har kommunen långt kvar i att skapa 
ett levande centrum med rörelse och aktivitet i 
Åstorp. 

Nöjd Region-
Index 
- Fritidsaktivitet
er 

52   

Vi gör det mer attraktivt för 
företag att etablera sig och 
främjar en ökad 
branschbredd. 
 

 Utveckling inom vissa 
områden och på väg mot 
måluppfyllelse 

 

 

I kommunen har andelen företagsförekomster 
sedan 10 år tillbaka legat ganska oförändrat 
kring 48 företag per 1000 invånare. När vi tittar 
på det absoluta antalet företag i kommunen ser 
vi en trend (åren 2013-2020) av att antalet 
egenföretag (inga anställda) ökar med cirka 10 
per år, medan antalet företag med minst en 
anställd minskar med cirka 7 företag per år. De 
större minskningarna i antal företag med 
anställda hade kommunen under åren 2017 och 
2020 (utvecklingen under dessa två år utgör en 
stor del av den minskning som skapar den 
negativa trenden). I Svenskt Näringslivs 
kommunranking fick Åstorp år 2021 
placeringen 126 av 290 kommuner. Detta var 
en förbättring jämfört med 2020 (plats 144). 
Det frågeområde som drar ner Åstorps resultat 
mest är brottslighet och otrygghet, detta område 
anges även som det mest prioriterade för att 
förbättra företagsklimatet. Det näst mest 
prioriterade området för de svarande företagen 
är att få till en bättre dialog mellan kommunen 
och företagen. Dessa frågor bör prioriteras högt 
för att förbättra företagsklimatet och göra det 
attraktivare att starta företag i kommunen. 
Åstorps branschbredd ligger på 33 %, det vill 
säga så stor andel av alla branscher (enligt SNI 
2007) finns i kommunen. Om man tittar på 
andelen av alla arbetstillfällen fördelat per 
näringsgren ser man att kommunen avviker 
mest från genomsnittet och grannkommuner 
med en stor andel arbetstillfällen (24 %) inom 
tillverkning och utvinning. Arbetet med att öka 
Åstorps branschbredd är i uppstart och har ännu 
inte gett några mätbara resultat. Detta arbete 
behöver intensifieras så att kommunen får in 
fler företag i olika branscher, vilket också 
skulle göra kommunen mindre sårbar när 
enskilda branscher genomgår omstruktureringar 
eller påverkas av branschspecifika 
konjunkturförändringar. 

Mått 37. 
Företagsklimat 
enl. ÖJ (Insikt) 
– Totalt NKI, 
(företagarnas 
sammanfattande 
omdöme) 

69   

Rankingplats 
enl. Svenskt 
Näringslivs 
kommunranking 
av 
företagsklimatet 

144  126 

Branschbredd 
(andel av alla 
branscher enligt 
SNI 2007) 

  

Nystartade 
företag, antal 75   

Nystartade 
företag, antal/1 
000 inv, 16-64 
år 

8   

Företagsföreko
mster, 
antal/1000 inv 

46   

Företagsföreko
mster i 
kommunen, 
antal 
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Nämndsmål och 
måluppfyllnad Kommentar Nyckeltal 

Utfall och 
trend 2020-

2021 

Vi minskar kommunens 
miljö- och klimatpåverkan 
och anpassar kommunen för 
att kunna möta effekterna av 
klimatförändringarna på ett 
motståndskraftigt sätt. 
 

 Svag eller ingen 
utveckling mot 
måluppfyllelse 

 

 

Utgångsläget för kommunens klimat- och 
miljöarbete sammanfattas väl av Aktuellt 
Hållbarhets kommunranking - Sveriges 
miljöbästa kommun - där Åstorp 2021 fick 
placeringen 164 av 290 kommuner. Åren 
2009-2021 har Åstorp fått en snittplacering 
på 193. Den samlade bilden är att 
kommunen endast har en svag utveckling i 
klimat- och miljöarbetet. Exempelvis har 
Åstorp inom kommunorganisationen 
betydligt lägre andel fossiloberoende bilar 
än genomsnittet och liknande kommuner. 
Att öka andelen fossiloberoende bilar skulle 
vara ett relativt enkelt och kostnadseffektivt 
sätt att minska kommunens klimatavtryck. 
Arbetet med klimatanpassning blir alltmer 
oundvikligt när klimatförändringarna redan 
i nuläget leder till mer extremväder i form 
av långvariga värmeböljor och skyfall. 
Klimatanpassningsarbetet följs upp i 
Svenska Miljöinstitutets (IVL:s) enkät och 
kommunranking. I denna fick Åstorp 2021 
plats 138 av 180 kommuner. Detta är ingen 
bra placering och kommunen kan göra 
bättre ifrån sig i att planera och genomföra 
klimatanpassningar, men även i att följa 
upp och utvärdera arbetet. 
  

Genomsnittlig 
körsträcka med 
personbil, 
mil/personbil 

1 113   

Nytillkomna 
bostäder i 
kollektivtrafiknära 
läge, andel (%) 

  

Nöjd Medborgar-
Index - Gång- och 
cykelvägar (skala 0-
100) 

55   

Matsvinn i 
kommunens 
verksamheter – 
totalt i kr 
(uppskattning från 
kost) 

 939 000kr 

Kommunranking 
om 
klimatanpassning 
(IVL Svenska 
miljöinstitutet) 

184  138 

Mått 41. 
Fossiloberoende 
fordon i 
kommunorganisatio
nen, andel (%) 

13,4%   

Vi skapar långsiktigt 
hälsosamma och hållbara 
livsmiljöer för kommunens 
invånare. 
 

 Utveckling inom vissa 
områden och på väg mot 
måluppfyllelse 

 

 

Ett villkor för en hälsosam livsmiljö är att 
ha en god luftkvalitet, vilket Åstorps 
kommun har både avseende skadliga 
mikropartiklar och kväveoxider. 
Hälsosamma och hållbara levnadsvanor 
underlättas av en god infrastruktur för gång 
och cykel samt tillgängliga natur- och 
grönområden. På dessa områden fick 
Åstorp ett medelbetyg av invånarna i SCB:s 
medborgarundersökning 2020. Inom 
kommunorganisationen kan vi bidra till en 
hälsosammare livsmiljö genom att öka 
andelen ekologiska och därmed 
obesprutade livsmedel. Andelen ekologiska 
livsmedel har minskat sedan 2017 ner till 
10 % och endast 3 kommuner har lägre 
andel ekologiskt än Åstorp. Här finns en 
stor förbättringspotential i att övergå till 
inköp av mer ekologiskt, särskilt gällande 
de livsmedel som är mest besprutade, 
såsom kaffe och te. 
En hälsosam och hållbar miljö kräver också 
en god avfallshantering. På detta område 
presterar Åstorp mycket bra. I Avfall 
Sveriges ranking över bästa 
avfallskommunen fick Åstorp plats 15 av 
241 kommuner. Åstorp får gång efter gång 
goda resultat, vilket är ett lyckat exempel 
på samverkan genom vårt 
kommungemensamma renhållningsbolag 
NSR. 

Mått 42. Ekologiska 
livsmedel i 
kommunens 
verksamhet under 
hela året, andel (%) 

10%   

Nöjd Medborgar-
Index - Gång- och 
cykelvägar (skala 0-
100) 

55   

Nöjd Medborgar-
Index 
- Grönområden, 
parker och natur, 
medelbetyg (skala 
0-10) 

7   

Utsläpp till luft av 
PM2.5 (partiklar 
<2.5 mikrom). 
kg/inv 

  

Utsläpp till luft av 
kväveoxider (NOx), 
totalt, kg/inv 

  

Ranking Bästa 
avfallskommunen 
(Avfall Sverige) 

 15 

Hållbar framtid 
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Nämndsmål och 
måluppfyllnad Kommentar Nyckeltal 

Utfall och 
trend 2020-

2021 

Vi främjar ett hållbart 
nyttjande av ekosystemet 
och skyddar kommunens 
naturvärden, för att få en 
livskraftig natur med hög 
biologisk mångfald. 
 

 Svag eller ingen 
utveckling mot 
måluppfyllelse 

 

 

En hållbar framtid för naturen innebär att vi 
behöver skydda kommunens naturvärden 
och främja en biologisk mångfald. På detta 
område ser vi att andelen vattendrag med 
god ekologisk status är 0 % (mätperiod 
2017-2021), vilket är mycket problematiskt 
och huvudanledningen till bedömningen att 
det endast är svag utveckling mot 
måluppfyllelse för nämndsmålet. Orsakerna 
till att inga vattendrag i kommunen uppnår 
god ekologisk status är flera: gödselläckage 
från åkermark, näringsrikt avloppsvatten 
från kommunala reningsverk och enskilda 
avlopp orsakar övergödning. Dagvatten 
från kommunens tätorter och vägar 
innehåller ofta föroreningar som 
tungmetaller, oljeföreningar och andra 
miljögifter. Därtill saknar stora delar av 
kommunens tätorter 
fördröjningsanläggningar för dagvatten 
vilket innebär att vid kraftiga regn så forsar 
dagvattnet från hårdgjorda ytor direkt ut i 
vattendragen vilket orsakar fysisk skada i 
bäckfåran. 
Andelen skyddad natur är relaterad både till 
naturvärden och biologisk mångfald. 
Åstorp har 0,7 % skyddad natur, som kan 
jämföras med rikets 11,2 % och liknande 
kommuners 3,6 %. 
Projekt som LONA2020, LONA2021, 
Nyvångshögen och även gestaltningen på 
Björnekulla ås är alla exempel på hur 
kommunen utvecklar nya sätt att använda 
platsens egenskaper för att öka den 
biologiska mångfalden och för att skydda 
naturvärdena. Under året har även 
Arboretumet vid Kalvahagen utvecklats 
med bi- och insektshotell för att stärka den 
biologiska mångfalden. 
Restaureringen av våtmarken vid Maglaby 
kärr påbörjades under året, med hjälp av 
LONA-bidrag. Detta är en viktig åtgärd 
eftersom våtmarken är källområde för 
Kölebäcken och inom tillrinningsområdet 
för grundvattenförekomsten som 
kommunens dricksvatten kommer från. 
Restaureringen av våtmarken syftar till att 
stabilisera vattenflödet i nedströms 
vattendrag, öka grundvattenbildningen och 
förbättra förutsättningarna för biologisk 
mångfald på Söderåsen. 

Vattendrag med god 
ekologisk status, 
andel (%) 

0%   

Skyddad natur 
totalt, andel (%) 0,7%   

Ekologiskt odlad 
åkermark, andel (%) 10%   

 

V
erksam

hetsberättelse
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Ekonomi
Tabellvärden Utfall 2020 Utfall 2021 Årsbudget 2021 Avvikelse 2021
Summa intäkter 72,1 57 53,1 3,9

Summa kostnader -143,2 -142,1 -133,4 -8,7

Varav personalkostnader -68,6 -67,6 -64,7 -2,9

Summa Nettokostnader -71,1 -85,2 -80,3 -4,9

Kommentar: Årets resultat påverkas av högre personalkostnader, högre lokalkostnader främst för el samt högre 
kostnader för framtagning av detaljplaner för exploatering dom trots högre intäkter bland annat från 
Arbetsförmedlingen inte nått en budget i balans.

Investeringsredovisning

Utfall 2020 Utfall 2021 Årsbudget 2021 Avvikelse 2021
Investeringsinkomst 0,7 2 0 2

Investeringsutgift -88 -69,1 -123,3 54,2

Nettoinvestering -87,3 -67,1 -123,3 56,2

Kommentar: Investeringsutfallet år 2021 är 56,2 mkr lägre än budget. Flera investeringsprojekt har mindre 
avvikelser, men bland de som har större positiva avvikelser kan nämnas; exploatering och kostenheten. Flera 
investeringar har inte genomförts under året utan flyttas till 2022. Bland dessa kan nämnas; nytt vattenverk, rein-
vestering avloppsrening samt markköp.

Foto: Cecilia Olsson



88

V
erksam

hetsberättelse

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.  Även om samhällsbyggnads-
förvaltningen är kommunens minsta, spänner den 
över ett brett och omfattande arbetsområde. Allt ifrån 
kommunens vision och strategiska utvecklingsprojekt 
till tekniska arbetsuppgifter på mer operativ nivå, som 
ventilationskontroller och provtagning i våra vatten-
drag.

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).
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Händelser under året

V
erksam

hetsberättelse

Även år 2021 har präglats av Covid -19, men för både 
medarbetare och verksamhet har det skapats nya bra 
former. Möjlighet till en del hemarbete har varit efter-
frågat och viktigt för förvaltningens medarbetare.
Under 2021 har den kommunövergripande över-
siktsplanen, ÖP 21, färdigställs och lämnats över för 
politisk hantering och antagande. En rad fysiska 
medborgardialoger har hållits ute i tätorterna liksom 
webbsänd dialog under kvällstid. Både tjänstemän 
och politiker har deltagit, men tyvärr visade sig in-
tresset svalt hos medborgarna.

Ett flertal studenter fick under 2021 sin praktik på 
samhällsbyggnadsförvaltningen, på både plan-, bygg- 
och miljökontoret. Förvaltningschef och byggkontor 
har medverkat i Yrkesakademiens framtagandet av 
en ansökan om utbildningen Rättssäker och hållbar 
tillsyn.

På plankontoret har två nya planarkitekter börjat 
under december månad. En fast anställd och en 
visstidsanställd. Visstidsanställningen avser stärka 
kontoret på grund av sjukskrivning och föräldraledig-
het.

På byggkontoret är det alltid högsäsong och 2021 var 
ärendemängden som tidigare år kvar på en hög nivå, 
där ca 10 % inte hunnits handläggas inom lagstad-
gad tid. Det har också varit mer bostadsprojekt än 
tidigare års fokus på affärslokaler, lager och sportan-
läggningar. Antalet färdigställda bostäder beräknas 
dessutom öka kraftigt då stora attraktiva områden 
detaljplanerats. Utvecklingsarbetet kring byte till 
nytt verksamhetssystem pågår och uppföljning av 
byggkontorets LEAN-arbete har skett också under 
2021. Tillsynsarbete fanns inte resurser att bedriva 
enligt tillsynsplanens ambitioner. Nytt tillsynsområ-
de har dessutom tillkommit i form av energimätning 
i byggnader.

Under året har tillsynssamarbetet mellan miljökon-
toret och byggkontoret breddats än mer och ett par 
gemensamma tillsynsbesök har genomförts. Flerta-
let har gällt ovårdade fastigheter samt avfallshante-
ring, liksom att komma åt dåliga bostäder och ose-
riösa fastighetsägare. Samarbetet är under fortsatt 
utveckling och kommer att fortsätta under Åstorp i 
samverkan.

På miljökontoret har anpassningen till rådande 
omständigheter fortsatt. Tillsynsarbetet har fortgått 
både med fysisk tillsyn och digital tillsyn beroende 

på restriktioner. För att klara miljökontorets tillsyns-
ansvar enligt miljöbalken och livsmedelslagen, har 
kontoret fortsatt att tänka om och tänka nytt. För 
att klara miljökontorets tillsynsansvar enligt miljö-
balken och livsmedelslagen, har arbetet med tydli-
gare rutiner för fler tillsynsområden fortsatt liksom 
digitaliseringsarbetet med fler e-tjänster och digitala 
checklistor. Miljökontoret har tagit fram en hand-
lingsplan för att stärka och öka servicenivån och 
flertalet åtgärder har vidtagits under året. Kontoret 
kommer under ca fyra år att arbeta med återställan-
det av Maglaby Kärr i Bjuvs kommun. Detta är ett 
LONA-projekt i samverkan med Vrams Gunnarstorp 
och Naturskyddsföreningen Söderåsen.

Kommunens nya vision och styrmodell har antagits 
och är på implementering på förvaltningen.

Under 2021 har för första gången på flera år en 
kommunövergripande medarbetarenkät genomförts. 
Denna var riktad kring Motivation, Ledarskap och 
Styrning. Resultaten för samhällsbyggnadsförvalt-
ningen var rekordhögt med ett HME (hållbart medar-
betarengagemang) på 90 av 100. Här låg Motivation 
på 93, Ledarskap på 94 och Styrning på 83. Åstorp 
kommun som helhet låg på 81. Under 2021 har egna 
mätningar pausats då bemanningen varit begränsad. 

Måluppfyllnad
Som föregående år har samhällsbyggnadsförvalt-
ningen få uppfylla liksom inte uppfyllda mål. Detta 
beror på att samhällsbyggnads-, miljö- och klimat-
processer ofta är relativt långsamma och långsiktiga. 
Detta innebär att övervägande av förvaltningens mål 
är markerade som Utveckling inom vissa områden 
och på väg mot måluppfyllelse. Två mål kan emeller-
tid anses vara Stark utveckling mot måluppfyllelse 
alternativt att målet är uppfyllt.
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God livskvalitet

Nämndsmål och 
måluppfyllnad Kommentar Nyckeltal 

Utfall och 
trend 2020-

2021 

Vi skapar förutsättningar för 
trygga, hälsosamma och 
inkluderande samhällen 
 

 Utveckling inom vissa 
områden och på väg mot 
måluppfyllelse 

 

 

I arbetet med att Åstorps kommun 
ska ha hälsosamma bostäder för 
alla, samarbetar bygg- och 
miljökontoren tillsammans med 
andra förvaltningar och 
myndigheter inom ramen för Åstorp 
i samverkan. Detta är ett löpande 
och för 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
prioriterat arbete. 

Nöjd Region-Index 
- Bostäder (skala 0-100) 52   

Segregationsindex 
(Delmos)   

Anmälda våldsbrott, 
antal/100 000 invånare 1 245   

Polisens trygghetsmätning – 
problemindex (skala 0-6) 2,5  2,38 

Nöjd Region-Index 
- Trygghet (skala 0-100) 40   

Nöjd Region-Index 
- Fritidsaktiviteter   

Utsläpp till luft av 
kväveoxider (NOx), totalt, 
kg/inv 

  

Vi verkar för en 
sammanhållen och 
inkluderande 
samhällsbyggnadsprocess 
 

 Stark utveckling mot 
måluppfyllelse alternativt att 
målet är uppfyllt 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har 
ett nära och effektivt samarbete 
med övriga förvaltningar inom 
samhällsbyggnadsprocessen. Det 
handlar till stor del om tekniska 
kontoret, men också till exempel 
kommunstyrelseförvaltningens 
stödfunktioner, kommunala bolaget 
och bildningsförvaltningen. De 
senaste åren har ett mycket gott 
samarbete växt fram! 
Under året har också nya och fler 
möjligheter, via ny teknik, skapats 
på förvaltningen för fler att delta i 
medborgardialoger. 

Nöjd Inflytande-Index 
- Påverkan 36   

Nöjd Inflytande-Index 
- Förtroende 40   

Gott bemötande via kontakt 
med kommunen, andel av 
maxpoäng (%) 

86%   

Rankingplats enl. Svenskt 
Näringslivs 
kommunranking av 
företagsklimatet 

144  126 

Mått 37. Företagsklimat enl. 
ÖJ (Insikt) – Totalt NKI, 
(företagarnas 
sammanfattande omdöme) 

69   

Vi verkar för attraktiva 
boendemiljöer med varierad 
bebyggelsestruktur och 
blandade bostadstyper 
 

 Utveckling inom vissa 
områden och på väg mot 
måluppfyllelse 

 

 

Även om upplåtelseform inte kan 
styras i planeringen, arbetar 
förvaltningen med de verktyg som 
finns för en varierad bebyggelse 
och goda boendemiljöer. Det 
handlar om planering på  både 
strategisk översiktsplanenivå och 
vid till exempel bygglov liksom vid 
tillsyn inom ramen för Åstorp i 
samverkan. 
Under 2021 startade arbetet med ett 
bevarandeprogram. Detta program 
ska koppla an till den 
arkitekturstrategi som ska tas fram 
på byggkontoret under 2022. Dessa 
arbeten syftar till att få Åstorps 
kommuns bebyggelse mer attraktiv 
och hållbar över tid. 

Andel boende som har 
högst 300 m till kvalitativ 
grönyta (%) 

  

Nöjd Region-Index 
- Bostäder (skala 0-100) 52   

Segregationsindex 
(Delmos)   
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Möjlighet att växa

Nämndsmål och 
måluppfyllnad Kommentar Nyckeltal 

Utfall och 
trend 2020-

2021 

Vi verkar för befolknings- 
och företagstillväxt 
 

 Stark utveckling mot 
måluppfyllelse alternativt att 
målet är uppfyllt 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
arbetar löpande att hela tiden 
förbättra kontorens service och 
bemötande. Kontoren arbetar för en 
god tillgänglighet och också med att 
också stötta medborgarkontoret 
med servicen i förvaltningens 
frågor. Digitaliseringen som på går 
i det löpande arbetet är också en 
viktig del i både transparens och 
service till medborgarna. 
Genom ett ständigt och rullande 
översiktsplanearbete blir byråkratin 
mindre och 
samhällsbyggnadsprocesserna 
kortare och smidigare. Detta då 
översiktsplanen alltid är aktuell och 
dess innehåll demokratiskt 
förankrat. Detta bidrar till att tänkta 
åtgärder redan är kända för både 
politiker och medborgare, vilket 
beräknar ge förra överklaganden 
och återremisser i plan- och 
byggskeden. 
Med ett rullande 
översiktsplanearbete ser man till att 
det alltid finns attraktiv mark 
planlagd för både bostäder och 
verksamheter. 

Gott bemötande via kontakt 
med kommunen, andel av 
maxpoäng (%) 

86%   

Nöjd Region-Index 
- Helheten (nöjdhet att bo 
och leva i Åstorp) - (skala 
0-100) 

53%   

Rankingplats enl. Svenskt 
Näringslivs 
kommunranking av 
företagsklimatet 

144  126 

Mått 37. Företagsklimat enl. 
ÖJ (Insikt) – Totalt NKI, 
(företagarnas 
sammanfattande omdöme) 

69   

Nöjd Region-Index 
- Bostäder (skala 0-100) 52   

Bostadsmarknadsläge i 
kommunen totalt 
(Boverkets 
bostadsmarknadsenkät) 

  

Medborgarundersökningen 
- Kommunen är en bra plats 
att bo och leva på, andel 
(%) 

  

Vi bedriver en offensiv 
samhällsplanering som 
präglas av mod och 
nytänkande 
 

 Utveckling inom vissa 
områden och på väg mot 
måluppfyllelse 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen är 
en modig förvaltning, men 
medarbetare som ständigt både vill 
utveckla nytt och utmana 
lagstiftningen. Att Åstorps kommun 
infört "mod att pröva nya vägar" 
passar förvaltningen perfekt! Mod 
är en viktig vägvisare i 
förvaltningens dagliga och löpande 
arbete och vardag. 
Genom mod och nytänkande i det 
rullande översiktsplanearbetet kan 
positiva effekter uppnås kring 
hållbarhet, men också skapa stolthet 
för både medarbetare, 
förtroendevalda och medborgare. 
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Hållbar framtid 

Nämndsmål och 
måluppfyllnad Kommentar Nyckeltal 

Utfall och 
trend 2020-

2021 

I 
samhällsbyggnadsprocessen 
arbetar vi aktivt för en lägre 
klimatpåverkan 
 

 Utveckling inom vissa 
områden och på väg mot 
måluppfyllelse 

 

 

Att arbeta för en bättre miljö och 
mindre klimatpåverkan är en 
självklarhet på 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Arbetet sker från övergripande och 
strategisk nivå, till en mer 
detaljerad nivå vid bygglovgivning 
och tillsyn enligt både miljöbalken 
och plan- och bygglagen. Arbetet 
med miljö och klimat är ett ständigt 
pågående arbete på förvaltningen. 
Det är också hela tiden är under 
utveckling, både genom ny 
lagstiftning och ett ständigt ökat 
intresse i samhället. 
För att få fler våtmarker och därmed 
lägre klimatpåverkan görs riktad 
information till markägare kring 
våtmarks-LONA. 
I samhällsplaneringen, där 
kommunen kan agera inom flera 
förvaltningar och i olika steg, 
eftersträvas en hög 
exploateringsgrad vid 
nybyggnation. 
I den översiktliga planeringen ska 
höga ambitioner finnas kring 
minskad klimatpåverkan. 

Nytillkomna bostäder i 
kollektivtrafiknära läge, 
andel (%) 

  

Nöjd Medborgar-Index 
- Gång- och cykelvägar 
(skala 0-100) 

55   

Placering i ranking av 
kommunernas arbete med 
klimatanpassning (IVL, 
Svenska miljöinstitutet) 

88%   

Ranking Bästa 
avfallskommunen (Avfall 
Sverige) 

 15 

Vattendrag med god 
ekologisk status, andel (%) 0%   

I 
samhällsbyggnadsprocessen 
arbetar vi aktivt för en 
livskraftig natur och dess rätt 
att existera för sin egen skull 
 

 Utveckling inom vissa 
områden och på väg mot 
måluppfyllelse 

 

 

Inga riktade insatser har tagits fram. 
Idag finns inga bra nyckeltal som 
speglar naturens egenvärde. 
För att belysa naturens egenvärde i 
samhällsbyggnadsprocessen 
behöver Naturvårdsplanen och 
Grönstrukturplanen uppdateras och 
aktualiseras. 
Projektet med resaturering av 
Maglaby kärr är en konkret åtgärd 
där naturens egenvärde är central. 
projektet syftar till att skapa en 
livskraftig natur och där naturens 
rätt att existera för sin egen skull 
lyfts fram. 

Nöjd Medborgar-Index 
- Grönområden, parker och 
natur, medelbetyg (skala 0-
10) 

7   

Skyddad natur totalt, andel 
(%) 0,7%   

Vattendrag med god 
ekologisk status, andel (%) 0%   

 

Tabellvärden Utfall 2020 Utfall 2021 Årsbudget 2021 Avvikelse 2021
Summa intäkter 4,4 4,9 5,1 -0,2

Summa kostnader -10,6 -10,5 -10,6 0,1

Varav personalkostnader -8,8 -8,9 -9,4 0,5

Summa Nettokostnader -6,2 -5,6 -5,5 -0,1

Kommentar: Bygg- och miljönämnden har i stort följt budget. Generellt har de interna intäkterna varit högre på 
grund av högre fakturering, medan de externa intäkterna inte nått den budgeterade nivån.

Driftsredovisning
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Investeringsredovisning

Tabellvärden Utfall 2020 Utfall 2021 Årsbudget 2021 Avvikelse 2021
Investeringsinkomst 0 0 0 0

Investeringsutgift 0 -0,8 -1,1 0,3

Nettoinvestering 0 -0,8 -1,1 0,3

Kommentar: Årets investeringskostnad uppgår till 0,8 mkr jämfört med budgeten på 1,1 mkr. Anledningen till avvi-
kelsen är att projektet att införa ByggR blivit fördröjt.
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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. 

Verksamhetsberättelse
Sammanfattande kommentar
Covid-19 pandemin har under läsåret 2020/2021 
fortsatt att påverka alla verksamheter på ett påtagligt 
sätt. Barn och elever har i något större omfattning än 
normalt varit frånvarande från förskolan och skolan. 
Störst frånvaro har varit i förskolan. Som en konse-
kvens av pandemin har personalen utvecklat möjlig-
heten att genomföra digital undervisning.

Verksamheten har bibehållit en relativt hög kvalitet 
gällande elevernas kunskapsresultat trots Covid-19 
pandemi. Meritvärdet för eleverna i årskurs 9 håller en 
jämn nivå över tid och våren 2021 har flickor meritvär-
de 236,9 och pojkar meritvärde 205,3. Detta innebär att 
skillnaden mellan pojkar och flickor har ökat under 
läsåret 20/21. Flickor i årskurs 9 har höjt sitt meritvär-
de medan pojkarna har ett lite lägre meritvärde än fö-

regående år. Detta indikerar på att flickorna i årskurs 
9 har klarat att hantera distansundervisningen under 
våren bättre än vad pojkarna har gjort.

I enheternas verksamhetsanalyser synliggörs pe-
dagogernas utveckling av det kollegiala samarbetet 
och lärandet inom områden som kooperativt lärande, 
lektionsdesign, ledarskap, studieteknik, högre närva-
ro, digitalisering, karriärvägledning, språkutveckling, 
hälsofrämjande insatser m.m. 

Samverkan med kultur- och fritidsenheten samt 
kulturskolan har ökat elevernas tillgång till konstnär-
liga uttrycksformer, läsutveckling och eleverna får 
tillgång till ett större utbud av kulturaktiviteter under 
verksamhetstid.

V
erksam
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God livskvalitet
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 ska ges möjlighet att nå sin fulla potential och 
goda kunskapsresultat genom individuella anpass-
ningar i det dagliga arbetet.

Möjlighet att växa 
Vi ser ett fortsatt behov av att arbeta med våra barns 
och elevers språkutveckling i samtliga ämnen för att 
förstärka deras språkkapacitet och att stärka elev-
ernas valkompetens. Ett förvaltningsövergripande 
Skolverksprojekt för nyanländas lärande är uppstartat 
under 2021 som ska bidra till alla barns och elevers 
utveckling och lärande.

Hållbar framtid
Bildningsnämndens verksamheter arbetar systema-
tiskt och strukturerat med hållbarhetsfrågor utifrån 
olika perspektiv såsom miljö, hållbart arbetsliv, psy-
kiskt och fysiskt välmående. Pandemin har medfört 
att man ute i verksamheten på olika sätt arbetat häl-
sofrämjande och ökat andelen utevistelse. Lärandet i 
förskola och skola fokuserar på att få barn och elever 
att bli medvetna om en hälsosam livsstil och hur vårt 
leverne påverkar miljö och klimat.

Måluppfyllnad
Under kommunfullmäktiges inriktningsmål: 
god livskvalitet, har följande uppnåtts:

Delaktighet och inflytande, elever årskurs 5

 
Delaktighet och inflytande, elever årskurs 9

 

Studiero, elever årskurs 5

 

Studiero, elever årskurs 5
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Under kommunfullmäktiges inriktningsmål:
god livskvalitet, har följande uppnåtts:

 

Förskolan 4-5 åringar

Åk. F-3

Åk 4-6

 

 

 
Åk 7-9
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Vuxenutbildningen 

 

Gymnasiebehörighet över tid 2018-2021

Elever årskurs 5

Elever årskurs 9
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Bildningsförvaltningens chefsgrupp har under 
året haft ett fortsatt utvecklingsarbete utifrån 
tillitsbaserad ledning. Detta arbete startade upp 
2017. De sammantagna effekterna av att utveckla 
arbetet med tillitbaserade styrmekanismer såsom 
ledarplan, överenskommelser med arbetslag samt 
systematisk uppföljning visar följande effekter:

Elevinflytande

Elevernas inre motivation

Ledarskap

Elevernas språk kapacitet

Under kommunfullmäktiges inriktningsmålet hållbar framtid har följande uppnåtts:

Enligt verksamhetsanalyserna har samtliga verksamheter minst två miljöcertifieringar under mandatpe-
rioden.

Frånvarostatistik Bildningsförvaltningen visar ett medeltal på 5,11% januari-december 2021. Målet är 5 %.

Elevhälsoarbetet

Ökad valkompetens/karriärvägledning

Samverkan mellan Bildningsnämnd  
en och Kultur- och fritidsnämnden 
samt övriga nämnder i kommunen

Följande utvecklingsområden synliggörs i enheternas verksamhetsanalyser.
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Hållbar framtid 
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Ekonomi 
Driftredovisning

Kommentar: Ur ett ekonomiskt perspektiv har bildningsnämnden en budget med ett överskott på 5 miljoner 
kronor. Inom de olika verksamhetsområdena är dock skillnaderna stora. Förskolan går med ett överskott på 6,3 
mkr medan grundskolan går med ett underskott på -5,4 mkr. Även om grundskolan har fått ta del av statliga 
medel till följd av Covid-19 lyckas inte verksamheten balansera. Jämfört med delårsbokslutet 2021 har dock 
verksamheterna lyckats bättre än prognos.

Investeringar

Kommentar: Investeringar beslutade i budget 2021 och som avser IT genererar centralt en positiv avvikelse och 
även för verksamheterna. Ny redovisningsprincip innebär att kostnader avseende IT ska tas i driftsbudgeten 
och verksamheterna har blivit kompenserade med motsvarande. En positiv avvikelse på motsvarande skapas i 
investeringsbudgeten

Volymer
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Kultur- och fritidsnämnden
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, förvaltningslagen och andra 
övergripande lagar ska kultur- och fritidsnämnden inom ramen för uppdraget 
fullgöra kommunens uppgifter inom följande lagstiftningsområden: biblio-
tekslagen, (SFS 2013:801). Utöver detta ska kultur- och fritidsnämnden uppfylla 
de mål och ambitioner som finns inom Åstorps kommun.

Verksamhetsberättelse
Möjligheterna att erbjuda aktiviteter, arrangemang 
och evenemang har även under 2021 varit starkt 
påverkade av pandemin och de restriktioner den 
inneburit. I gengäld har allt fler upptäckt natur och 
friluftsliv och trycket på utegym, motionsslingor och 
utomhusaktiviteter har ökat. Verksamheterna har 
lyckats väl med att ställa om utifrån rådande om-
ständigheter och förutsättningar. En del verksam-
het har skett digitalt under 2021, annat har flyttats 
utomhus eller genomförts i små grupper. Omställ-
ningen från fysiska till digitala arrangemang har 
inneburit att nya målgrupper kunnat nås. De digitala 
alternativen bör i framtiden inte överges utan i möj-
ligaste mån bli ett stående alternativ för de som av 
olika skäl inte har möjlighet att fysiskt närvara.

Utifrån rådande rekommendationer och råd har 
det varit svårt för biblioteken att leva upp till bibli-
otekslagen. Bibliotekens roll som mötesplats och 
arena för demokrati, kunskapsförmedling, främjan-
det av litteraturens ställning, bildning och kulturell 
verksamhet har varit starkt begränsad under delar 
av året. Statistiken för bibliotekens utlån, jämfört 
2020 och 2021, är dock glädjande. Utlån av barnme-
dier har ökat med drygt 5000 utlån och på vuxenme-
dier är ökningen drygt 3000 utlån.

verksamhet har varit starkt begränsad under 
delar av året. Statistiken för bibliotekens utlån, 
jämfört 2020 och 2021, är dock glädjande. Utlån av 
barnmedier har ökat med drygt 5000 utlån och på 
vuxenmedier är ökningen drygt 3000 utlån.

Friluftsbadet har kunnat hållas öppet i princip 
som vanligt, och under sommaren har verksam-
heten inkluderat organiserad träning i vattenvana 
för barn och unga. En hel del lovaktiviteter har 
genomförts under sommarlov och höstlov. En hel 
del kultur för barn och unga har kunnat erbjudas 
i anpassade format. Flera aktiviteter inom konst-
verksamheten kunde genomföras digitalt, såsom 
digitala visningar och workshops, under höstlovet 
kunde Bästa Bienallen planeras och genomföras 
fysiskt i Hyllinge skog. De flesta årskurser har 
kunnat erbjudas kulturaktiviteter inom ramen för 
Kulturgarantin. Valborgs- och nationaldagsfirande 
genomfördes digitalt men under hösten kunde 
en medborgardag genomföra fysiskt på plats i 
Perslund. En del konserter kunde genomföras på 
Kulturhuset Björnen under hösten. En familjefö-
reställning planerades och genomfördes i sam-
verkan med familjecentralerna, en föreläsning 
genomfördes i samverkan med ABF och ett nytt 
samarbete började under året formeras med The 
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Perslund. En del konserter kunde genomföras på 
Kulturhuset Björnen under hösten. En familjeföre-
ställning planerades och genomfördes i samverkan 
med familjecentralerna, en föreläsning genomför-
des i samverkan med ABF och ett nytt samarbete 
började under året formeras med The Scandinavian 
Opera Society som arbetar med att göra opera mer 
tillgänglig.

Utvecklingen vid friluftsbadet har fortsatt med 
bland annat boulderstenar, nya löparbanor har an-
lagts i anslutning till Sporthallen och byggnationen 
av två nya anläggningar har fortsatt. Projektet Ting-
valla strövområde har pågått under året. Tack vare 
en nyinvestering i en mobil scenvagn möjliggjordes 
en turnerande utomhusföreställning med Tvåornas 
kör som framträdde på ett flertal platser under vår/
sommar.

Kommunens föreningsliv har under pandemin haft 
stora utmaningar. Under året fördelades ett extra 
stöd i form av ett ”återstartsbidrag” som delades ut 
i slutet på året. Kontinuerlig dialog har förts med 
föreningslivet i olika frågor, exempelvis verksam-
heten i den kommande arrangemangshallen, nya 
lokaler för gymnastikföreningen och planering av 
verksamhet i ishallen.

Ett nytt bokningssystem för anläggningar imple-
menterats som ska underlätta och effektivisera 
både bokning av anläggningar, fakturering av 
hyror och inpassering i lokalerna. Kommunens 
föreningsliv har under pandemin haft stora 
utmaningar. Under året fördelades ett extra stöd 
i form av ett ”återstartsbidrag” som delades ut i 
slutet på året. Kontinuerlig dialog har förts med 
föreningslivet i olika frågor, exempelvis verksam-
heten i den kommande arrangemangshallen, nya 
lokaler för gymnastikföreningen och planering av 
verksamhet i ishallen. Ett nytt bokningssystem för 
anläggningar implementerats som ska underlätta 
och effektivisera både bokning av anläggningar, 
fakturering av hyror och inpassering i lokalerna.



106

V
erksam

hetsberättelse

Måluppfyllnad
God livskvalitet
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Ekonomi
Driftsredovisning

Kommentar: Underskottet härrör till drift och ser-
vice samt nödvändigt underhåll och reparationer 
inom idrotts- och fritidsanläggningar. Kostnader 
för inbrott och skadegörelse har varit höga.

Investeringsredovisning

Kommentar: En del investeringar är helt eller del-
vis ej genomförda under år 2021 och kommer att 
överflyttas till år 2022.
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Socialnämnden 
Socialförvaltningen tillhandahåller tjänster inom äldreomsorg, handi-
kappomsorg, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg för att 
kommuninvånarna ska få den hjälp och det stöd man är i behov av, när 
behoven inte kan tillgodoses på annat sätt.
Verksamhetsberättelse
Kommunens stöd, vård och omsorg har präglats av 
en pågående pandemi som inneburit kontinuerlig 
omställning av arbetssätt både internt och externt. 
Att upprätthålla verksamhet under rådande om-
ständigheter har möjliggjorts på bekostnad av med-
arbetare som haft en högre arbetsbelastning under 
hela året.

Under hösten har behovet av personalresurser ökat 
kraftigt kopplat till arbetssätt för minimering av 
smittspridning. Samtidigt har sjukskrivningsnivån 
inom större delen av förvaltningen varit hög vilket 
syns i resultatet för arbetade timmar och övertidser-
sättning.

En större andel orosanmälningar avseende våld 
och sexuella övergrepp har inkommit under året, 
en trend som bekräftas nationellt och i studier med 
direkt korrelation till nedstängd barn- och ungdom-
sverksamhet, hemundervisning och karantänsreg-
ler.

Förvaltningen har genomfört en justering av organi-
sationen med syfte att säkerställa en ändamålsen-
lig organisering i förhållande till mål, uppdrag och 
vision. 

I samband med justeringen bildades även ett nytt 
gemensamt mottag och inom hemvården har en 
områdesindelning införts.

Områdesindelningen ska ge en trygg och säker 
hemgång från slutenvården för invånaren.

I samband med införande av Lifecare infördes 
också IBIC (Individens Behov I Centrum), som är 
en nationell utredningsmetod. Medborgartjänster 
för ansökan ekonomiskt bistånd samt orosanmä-
lan för barn och unga har införts. Återansökningar 
om ekonomiskt bistånd utförs nu till 70% digitalt. 
Verksamheten har infört digitala akter.

Inom vård och omsorg har digitala läkemedels-
skåp installerats. På Vidåsens vårdboende har Ro-
toBeds installerats, med syfte att förbättra livskva-
litet för den boende och uppnå bättre arbetsmiljö 
för medarbetare.

En ny förstärkt modell för familjehemsvården 
har införts. Det innebär att familjehemmen har 
tillgång till stöd och hjälp i form av avlastning, 
umgängesstöd, rådgivning, aktiviteter, träffar samt 
telefonstöd dygnet runt.

Kommunen har slutit avtal gällande Maria Skåne 
Nordväst. Det är en öppen mottagning för invåna-
re under 25 år som har problem med alkohol eller 
droger. Mottagningen erbjuder rådgivning och 
behandling samt anhörigstöd.
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Framtid
Den 1 januari 2023 föreslås den nya socialtjänstlagen 
att träda i kraft.  De största huvuddragen i utredningen 
är att kommunerna ska få möjlighet att erbjuda insat-
ser utan behovsprövning och att verksamheten ska 
vara kunskapsbaserad.

Den lokala utvärderingen av pandemins effekter 
bekräftas av Coronakommissionens båda delbetän-
kanden. Kommunen behöver framgent arbeta för att 
säkerställa ändamålsenlig bemanning med adekvat 
kompetens. Den medicinska kompetensen och till-
gången till utrustning på vårdboenden behöver säkras 
för att kunna garantera en god och nära vård även vid 
livets slut.

Viktiga frågor för kommunen som arbetsgivare är att 
ytterligare öka anställningstrygghet, personalkonti-
nuitet och förbättra förutsättningarna för ledarskapet. 
Kommunen behöver bli självförsörjande avseende 
tillgången till sjuksköterska. Ytterligare språkutbild-
ningsinsatser kommer krävas för att säkra kompe-
tensförsörjningen.

Inom gruppen personer med funktionsvariation 
ökar behoven de kommande åren och en utökad 
verksamhet behöver säkerställas, såsom gruppbo-
ende och/eller servicebostäder och sysselsättning 
de närmaste åren. Målgrupperna är mer komplexa 
idag, såsom att enskilda tillhör personkrets, har 
destruktiva levnadsmönster, behov av stöd kring 
missbruksbehandling och/eller socialpsykiatri.

De som drabbats mest av pandemin, utifrån
nationella studier är män, låginkomsttagare, 
lågutbildade, ensamstående, trångbodda, boende i 
utsatta områden, men särskilt allvarligt drabbade 
blev utrikes födda och äldre på vårdboende. Utifrån 
kommunens lokala kontext blir det särskilt viktigt 
att ta höjd för denna verklighet i pandemins efter-
skalv.
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Måluppfyllnad

Socialnämnden är på väg mot måluppfyllnad. 
Förvaltningens huvudsakliga fokus ligger på att ha 
invånaren i centrum i all verksamhet för att ge stöd 
och omsorg till bättre livsvillkor.
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Möjlighet att växa 
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Hållbar framtid 

Ekonomi 
Driftsredovisning

Kommentar: Socialnämnden redovisar ett överskott 
på sammanlagt 2,0 miljoner kronor för 2021. En stor 
bidragande orsak är att placeringskostnaderna har 
varit lägre än budgeterat.
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Investeringsredovisning

Kommentar: Arbetet med att införa nytt verksam-
hetssystem, Lifecare, pågår och beräknas färdigt 
under hösten 2022. Under året har verksamheten 
haft utgifter för projektledning och delbetalningar för 
införande av systemet.

Inom vård och omsorg har välfärdssatsning gjorts 
med rotationssängar, läkemedelsrobotar, lyft- och 
förflyttningshjälpmedel samt löpande utbyte av sängar, 
madrasser, vitvaror och övriga inventarier.

Volymer 
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Räddningsnämnden
Klippan och Åstorps kommuner är en gemensam nämnd enligt 3 kap. 3 
a § kommunallagen och i övrigt i enlighet med bestämmelserna i nämn-
da lag för sådan nämnd, kallad Klippans och Åstorps kommuners rädd-
ningsnämnd (nedan kallad nämnden), för samverkan om den kommu-
nala räddningstjänsten. Åstorps kommun är värdkommun och nämnden 
ingår i värdkommunens organisation

Utöver vad som följer av lag gäller reglementet och 
ett mellan kommunerna ingånget samverkansavtal 
för räddningsnämnden. 

Nämnden har att svara för en gemensam rädd-
ningstjänst inom Klippans och Åstorps kommuner i 
enlighet med gällande räddningstjänstlagstiftning. 
Nämnden fullgör också de uppgifter som enligt lag 
ska fullgöras av den kommunala nämnd som svarar 
för räddningstjänsten. Nämnden ska medverka i 
kommunernas arbete för upprätthållande av kris-
hanteringssystem, säkerhetsskydd, internt skydd 
samt riskhanterings och försäkringsfrågor för kom-
munerna. Ansvaret för dessa uppgifter ingår inte 
i nämndens ansvar utan åvilar alltjämt respektive 
kommun.

Räddningstjänsten har haft sitt första helår som 
heltidskår med mycket arbete med att sätta den 
framtida robusta organisationen. Organisationen 
har idag en bättre basförmåga på alla håll och en 
bättre kompetens inom specialområde som vi 
behöver ha.

 Utvecklingen har gått snabbare än förväntat 
tack vare bra rekryteringar med mycket erfaren-
het och en stark vilja att utvecklas.

Verksamhetsberättelse
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Hållbar framtid 
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Ekonomi 
Driftsredovisning

Kommentar: Det ekonomiska utfallet 2021 för 
Räddningstjänsten Söderåsen uppgår till -0,9 mkr. 
Underskottet fördelas enligt följande, 60 procent 
motsvarande -0,5 mkr för Klippan och 40 procent 
motsvarande -0,4 tkr för Åstorp.

Investeringsredovisning

Kommentar: Covid 19 har gjort att det tar längre 
tid med alla projekt. Pandemin har också påver-
kat hela världsekonomin med brist på halvledare 
vilket påverkat leveranstiderna för räddnings-
tjänstens fordon.
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Kommunala bolag
Björnekulla fastighets AB

2021 har för BFAB varit året då vi kunnat ta nästa steg 
i förverkligandet av ett antal byggnationer såsom 
Arena Åstorp och Tingdalshallen där byggnationerna 
pågått under hela verksamhetsåret. Tingdalshallen 
färdigställdes till årsskiftet och kan börja nyttjas 
under januari månad. Vi har också kunnat färdigställa 
en ombyggnad av mottagningskök och matsal på Rå-
genskolan, detta är det första i raden av mottagnings-
kök som kommer att förändras och moderniseras.

Krysset har färdigställts med nya lokaler åt arbets-
marknadsenheten medan befintliga lokaler för Vux-
enenheten i vissa delar förändrats för att integrera 
med hela fastigheten för ett ökat samarbete mellan de 
olika enheterna inom Åstorp kommun.

Planering för permanenta förskolor pågår inom 
Åstorps kommun vilket innebär att de tillfälliga lös-
ningarna inom en tidsperiod av fem till tio år kommer 
vara helt borta vilket är en förutsättning som bolaget 
måste planera utifrån.

Årets händelser

Arbetet i dialog med Åstorps kommun kring 
byggnation av en ny Haganässkola har fortlöpt 
och kan äntligen anses ha kommit i hamn ge-
nom att underlag för upphandling var klara vid 
årsskiftet. Upphandlingsunderlaget ska under 
första kvartalet 2022 granskas och säkerställas 
varefter upphandling av entreprenaden kan ske. 
Produktionsstart är beräknad till hösten 2022 
medan en helt ny Haganässkola ska kunna stå 
klar till höstterminen 2025.
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Framtid
Trots framtida kreditexponering till följd av stora byggna-
tioner 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 kun-
na vara en stabil och ansvarstagande hyresvärd som kan 
motsvara förväntningarna från såväl lokalnyttjare som 
bolagets ägare

Även med en förväntad god utveckling är det inte utan att 
det finns osäkerhetsmoment som bolagen aktivt måste 
arbeta med. Främst är det osäkerheten gällande framtida 
känslighet för upp- och nedgångar av räntenivåerna och 
kostnaderna för energi, 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 bolagens ekono-
miska ställning.

Vi måste också löpande se över vår personalsi-
tuation och förändra denna och dess struktur 
efter rådande krav och förväntningar. 

Ett tillkommande riskmoment framledes är de 
uppsägningar av speciallokaler som kan kräva 
omfattande ombyggnadsåtgärder för att på nytt 
bli uthyrningsbara. För närvarande gäller det a 
Rönnåsen och Backsippans gruppboende

Ekonomi
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AB Kvidingebyggen

Uppdrag

Syftet med bolaget är att vara en viktig del i kommu-
nens utveckling för såväl kommuninvånare som för 
näringsliv genom förvaltning, anskaffning och avytt-
ring och utveckling av attraktiva bostäder och lokaler. 
Kvidingebyggen har i uppdrag att bidra till att uppfylla 
kommunens mål om ett hållbart samhälle.

Årets händelser
Pandemin till trots har även 2021 varit ett traditionellt 
men ändock framåtskridande år med ett ständigt arbe-
te att förebygga och genomföra löpande underhållsåt-
gärder i fastighetsbeståndet.

Tidigare standardförbättringar och stambyte på Torgga-
tan i Kvidinge som färdigställdes 2020 har under 2021 
rent ekonomiskt närmat sig önskad nivå, tidigare nega-
tiva effekter såsom ett stort antal friställda lägenheter 
är återställd medan hyresnivån sakta har börjat närma 
sig den nivå som krävdes för de standardförbättringar 
som genomfördes skulle bära sig.

AB Kvidingebyggens möjlighet till delaktighet i den 
framtida samhällsutvecklingen av vår kommun har ta-
git ytterligare ett steg framåt genom att exploateringen 
av Björnekulla Ås har påbörjats under året.

Arbetet med att försälja mark till olika exploatörer 
påbörjades under slutet av 2021. Intresset är stort 
med flertalet exploatörer som intressenter, det 
återstår dock att knyta ihop säcken för flertalet 
kvarter som kommer byggas ut under perioden 
2022–2030 för att få en balans mellan utbud och 
efterfrågan av nya bostäder i vår kommun.

Inom bolaget pågår också en nyproduktion av 
tio marklägenheter på Söderåsvägen i Kvidinge, 
byggnationen, som ska vara inflyttningsklar i maj 
månad 2022, har haft ett stort antal intressenter 
medan den direkta efterfrågan då det gäller att 
teckna hyresavtal är betydligt svagare. Vår för-
väntan är ändock att samtliga lägenheter kommer 
vara uthyrda i samband med inflyttningen.

Framtid

Framtiden för AB Kvidingebyggen innebär förutom det 
löpande arbetet att vi måste fortsätta med byggnation 
av nya bostäder, om än i rimlig omfattning så att vi 
inte äventyrar bolagets ekonomi och våra hyresgästers 
trygghet.

Redan 2019 beställdes 10 marklägenheter enligt kon-
ceptet Kombo-Mark för uppförande i Kvidinge. Till 
följd av stor efterfrågan med påföljande förseningar i 
leveranser från av Sveriges Allmännytta upphandlade 
leverantör Götene Hus beräknas byggnationen kunna 
vara inflyttningsklar i maj månad 2022.

En annan intressant utveckling av vår kommun är 
kommande byggnationer på Björnekulla Ås. Försäljning 
av respektive kvarter pågår och samtliga områden be-
räknas vara sålda till sommaren 2022. Exploateringsar-
betet påbörjades under september månad och beräknas 
slutfört under sommaren 2022 varefter byggnationerna 
beräknas kunna påbörjas, Genomförandetiden för hela 
området är satt mellan 2022 – 2030. I området har mil-
jöaspekten beaktats varför Kvidingebyggen har tecknat 
separat avtal med Nevel som kommer ha en avläm-
ningspunkt för fjärrvärme till varje kvarter.

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 osäker-
hetsmoment som bolagen aktivt måste arbeta 
med. Främst är det osäkerheten gällande framtida 
känslighet för upp- och nedgångar av ränteni-
våerna samt fluktrationerna vad gäller energi-
kostnaderna som vi alltid måste hantera och ha 
marginal för. En medveten strategi finns i att inte 
förskansa sig med fasta kostnader i samband med 
låga räntenivåer. 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 Ås-
torp 2030.
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Ekonomi 
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Björnekulla IT AB

Uppdrag 

Syftet med bolaget är att främja goda kommunika-
tionsvägar via internet för privatpersoner och företag 
i Åstorps kommun. Bolagets uppdrag består i att vara 
ett verktyg för bredbandsutvecklingen inom kommu-
nen.

Årets händelser

Björnekulla IT AB (BITAB) har under året fortsatt ar-
betet med att medverka till att Åstorp kommun och 
dess invånare ges möjlighet att ha tillgång till fiber. 
Detta arbete sker i samarbete med Bjäre Kraft som 
bygger vidare på sina områdesnät i vår kommun 
efterhand som behovet uppstår med nya bostads-
områden. 

Under 2021 har inget nytt områdesnät varit nöd-
vändigt att bygga ut utan här har endast enskilda 
kompletterande anslutningar varit aktuella.

Via samarbete med exploateringsverksamheten 
inom Åstorps kommun har tillkommande indu-
striområden byggts ut under året med ett fibernät 
som är öppet för alla aktörer och tjänsteleveran-
törer av bredbandstjänster.

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.

Närmst på agendan vad gäller områdesnät som 
hanteras av Bjäre Kraft är anslutningen till Björne-
kulla Ås där drygt 300 hushåll kommer få möjlighet 
till fiber

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 utanför 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 aggres-
siv prissättning försöka ta marknadsandelar på 
företagssidan.

Ekonomisk redogörelse
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Björnekulla utvecklings AB

Uppdrag
Syftet med bolaget är att främja skapandet av nät-
verk och i övrigt främja förutsättningarna för privata 
intressenter att etablera projekt i Åstorps kommun. 
Bolaget uppdrag består huvudsakligen i att medver-
ka för att skapa förutsättningar för entreprenörer 
och finansiärer att etablera verksamhet som gynnar 
Åstorps kommun och dess invånare.

Årets händelser
Björnekulla Utvecklings AB:s (BUTAB) enda upp-
drag kring f.d. Makadamen har under större delen 
av året varit helt vilande till följd av att arbetet med 
detaljplanen avbrutits av Åstorps kommun. Arbetet 
med detaljplanen och där tillhörande naturvårdsin-
ventering startade om under november månad och 
ska enligt plan kunna vara klar för beslut i början av 
2023 varefter ett digert arbete kommer krävas för att 
få till en attraktiv anläggning för sport och 
rekreation

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. 
En stor del av det intensifierade arbetet kommer bli 
att hitta rätt utveckling att kunna tillföra det lilla 
extra med stor potential för att brottet i framtiden 
ska innebära en utökad besöksnäring i vår kommun 
samtidigt som det ska vara ett rekreationsområde för 
kommuninvånarna. Inte minst arbetet med att hitta 
lämpliga finansiärer men också rätt aktiviteter måste 
förberedas innan detaljplanen är färdigställd och kan 
vinna laga kraft.

Ekonomi
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Viktigare investeringsobjekt



128

ÅSTORP - Söderåsstaden 
där människor och företag möts och växer 

Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | 
Fax: 042-506 23Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se


