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Inledning 
Detta delårsbokslut har upprättats utifrån kommu-
nens räkenskaper per 31 augusti 2021. Med ledning av 
uppgifter från kommunens förvaltningar har räken-
skaperna kompletterats med periodiseringsposter.

I delårsbokslutet redovisas även resultatet för mot-
svarande period föregående år samt en prognos för 
helåret 2021. Redovisningsperioden för delårsrappor-
ten har ändrats från 2020 till 2021 från juli till augusti 
månad. Med anledning av detta har endast en be-
dömning av resultatet för motsvarande period föregå-
ende år gjorts pro forma och speglar därmed inte den 
exakta ekonomiska redovisningen.

Enligt kommunal redovisningslag ska kommuner 
minst en gång under varje räkenskapsår upprätta 
en särskild redovisning, delårsrapport, som omfattar 
verksamheten från årets början. Delårsrapporten ska 
innehålla en översiktlig redogörelse för utveckling-
en av kommunens verksamhet och resultat sedan 
föregående räkenskapsårs utgång samt lämna upp-
lysningar om sådana förhållanden som är viktiga för 
bedömningen av kommunens resultat och ställning.

Delårsrapporten kommer att bli föremål för gransk-
ning av kommunens revisorer.

Inledning
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Organisationsöversikt
Åstorps kommun  

Inledning

  

Kommunfullmäktige 

räddningsnämnd

överförmyndarnämnd

Kommunstyrelsen

Bildningsnämnd

Kultur- och fritidsnämnd

Socialnämnd

Bygg- och miljönämnd

Valnämnd

Björnekulla Fastighets AB 

AB Kvidingebyggen 

Björnekulla IT AB

Björnekulla Utvecklings AB

Helägda kommunala bolag

Nordvästra Skånes Vatten och 

Nordvästra Skånes 
Renhållning AB 

SKL Kommentus 

Kommunassurans Syd AB 

Delägda kommunala bolag

Medelpunkten 

AV Media Skåne 

Kommuninvest ekonomisk 

 

Samägda företag 

Kommunrevision

Kommunstyrelse-  
förvaltningen

Bildningsförvaltningen
 

Socialförvaltningen

Samhällsbyggnads-

 

förvaltningen

Räddningstjänsten

Avlopp AB 

Inera AB

förening

Krisledningsnämnd

Gemensam 

Gemensam 

Samhällsberedningen

Brottsförebyggande rådet

Rådgivande organ

Pensionärsrådet

Ungdomsrådet
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Inledning

Förvaltningsberättelse
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Händelser av väsentlig betydelse

Naturvårdsprojekt i Maglaby Kärr
Åstorps kommun har beviljats ett bidrag för ett 
naturvårdsprojekt i Maglaby Kärr på Söderåsen. 
Syftet med projektet är att återställa dammen och 
våtmarksområdet runt omkring vilket i förlängning-
en ska bidra till ett stabilare vattenflöde i bäckarna 
nedströms samtidigt som de ekologiska förutsätt-
ningarna för växter och djur gynnas.

Coronapandemin
Pandemin har fortsatt att påverka kommunens verk-
samheter under året. Under 2021 kompenseras kom-
munen i viss utsträckning för sjuklönekostnader (4,0 
miljoner kronor). Olika statliga stödåtgärder för att 
mildra de ekonomiska effekterna för verksamheter-
na kvarstår till viss del i form av olika riktade bidrag. 
Det har även i år fattats ett politiskt beslut om att 
stödja det lokala näringslivet genom en present-
kortssatsning till kommunens anställda.

Fler feriejobb till ungdomar i Åstorps 
kommun i sommar
Åstorps kommun har även i år erbjudit feriejobb till 
ungdomar. Antalet platser ökade från föregående år 
och totalt erbjöds 110 ungdomar feriejobb i år.

Nytt medborgarlöfte från kommun och 
polis
Polisen och Åstorps kommun har beslutat om ett 
nytt medborgarlöfte där narkotika, tillsynsärenden, 
trafik och trygga utemiljöer kommer att prioriteras.

Nyvångshögen blir en park för alla
Kommunen har påbörjat ett arbete för att göra 
Nyvångshögen mer välkomnande. Arbetet kommer 
att ske i tre etapper och pågår succesivt fram till 
2023.

Förvaltningsberättelse

Enligt kommunallagen ska kommuner ha god ekonomisk hushållning i sin verk-
samhet och i verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. I detta 
avsnitt värderas måluppfyllelsen för att slutligen bedöma om kommunen har god 
ekonomisk hushållning.

Förvaltningsberättelse 

Förändringen av antal invånare är av väsentlig be-
tydelse för kommunens utveckling både utifrån ett 
verksamhetsperspektiv och ett ekonomiskt perspek-
tiv.

Under 2021 års första sex månader kan vi se att 
invandringen verkar minska ytterligare jämfört med 
de senaste åren och att det framför allt är den inrikes 
inflyttningen som har gett en befolkningsökning. 
Jämfört med 2020 års höga dödstal verkar dödstalen 
vara tillbaka på normala nivåer med 74 avlidna invå-
nare mer 31 juni. Under första halvåret har det fötts 
88 barn och hela kommunens befolkning ökade med 
97 invånare (inklusive nollåringar). Följande föränd-
ringar kan ses i olika ålderskategorier:

• I åldrarna 1-18 har folkmängden ökat med 13 perso-
ner (prognos +26).

• I åldrarna 19-64 har folkmängden ökat med 111 per-
soner (prognos +70). 

• I åldrarna 65-79 har folkmängden ökat med 32 per-
soner (prognos -9).

• I åldrarna 80+ har folkmängden ökat med 45 perso-
ner (prognos +5)

Under andra halvan av 2021 väntas minskningar i 
de högre åldrarna (65+) samt bland unga vuxna (19-
25 år), medan de yngre åldrarna väntas öka något. 
Därtill förväntas cirka 90 barn till födas under årets 
andra hälft. I kommunen finns också omfattande 
planer på bostadsbyggande de kommande åren. För 
kommunens befolkningstillväxt blir det avgörande 
hur stor del av byggplanerna som förverkligas och i 
vilken takt bostäderna kan byggas.

Befolkningsutveckling
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God ekonomisk hushållning och uppföljning

Styr- och ledningsmodellen omfattar hela kommun-
koncernen och vilar på grundprinciperna om tillits-
baserad 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 verksam-
heterna, att resurser hanteras effektivt och att mål 
uppnås.

Styr- och ledningsmodell

Enligt kommunallagen ska kommuner ha god ekono-
misk hushållning i sin verksamhet och i verksamhet 
som bedrivs i kommunkoncernen.  
 
Kommunens vision anger den övergripande viljein-
riktningen för hur Åstorp som kommun och samhälle 
ska vara. Utifrån visionen och politiska prioriteringar 
är kommunfullmäktiges tre inriktningsmål fram-
tagna. Dessa inriktningsmål styr både nämndernas, 
styrelsernas och förvaltningarnas verksamheter.

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

I kommunkoncernens delårsrapport respektive års-
redovisning värderas inriktningsmål och kommun-
koncernens ekonomiska ställning. Syftet är att slå 
fast om kommunen haft god ekonomisk hushållning 
under året eller inte.

Kommunens vision och styr- och ledningsmodell
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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.  

Vision

Åstorp 2030 - Söderåsstaden med mod att pröva nya 
vägar Åstorp är porten till Söderåsen med storsla-
gen natur, äventyr och stillhet. Här kan alla leva ett 
aktivt liv med rörelse och god hälsa. Vi drar nytta av 
kommunens centrala läge i Öresundsregionen och 
våra goda kommunikationer. Närheten till det mesta 
och den goda boendemiljön förenklar vår vardag och 
höjer livskvalitén. Här gör vi det enkelt för människor 
och företag att etablera sig och växa. Vi arbetar för en 
omställning för ett hållbart samhälle där alla invåna-
re kan leva ett gott liv med låg påverkan på miljö och 
klimat.

Vi står upp för ett jämställt, sammanhållet och väl-
komnande samhälle, där alla invånare känner trygg-
het och tillit till varandra. Utbildning och ett livslångt 
lärande är nyckeln till att nå ett självständigt liv. I 
Åstorps kommun får alla unga en bra kunskapsgrund 
som ger möjlighet att utvecklas efter egen förmåga 
och potential. Här ser vi styrkan i våra olikheter och 
har mod att pröva nya vägar.
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Vision 2030

Visionen lyder enligt följande:



Kommunfullmäktiges inriktningsmål
Kommunfullmäktiges tre inriktningsmål är fram-
tagna utifrån visionen och politiska prioriteringar. 
Dessa inriktningsmål styr både nämndernas, styrel-
sernas och förvaltningarnas verksamheter. Inrikt-
ningsmålen fångar även upp hållbarhetsperspekti-
ven och målsättningarna i Agenda 2030, anpassade 
efter kommunkoncernens verksamheter och 

förutsättningar. Till kommunkoncernens delårsrap-
port och årsredovisning följs inriktningsmålen upp 
genom en kommungemensam analys av nyckeltal 
och öppna jämförelser samt utifrån verksamheter-
nas uppföljningar. Inriktningsmålen presenteras i 
tabellen nedan.

Förvaltningsberättelse
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Kommunfullmäktiges inriktningsmål

God livskvalitet
Vi skapar god boendemiljö och livskvalitet genom livets alla skeden, där alla kan 
känna trygghet och delaktighet.

Möjlighet att växa
Vi skapar en skola i framkant och förutsättningar för livslångt lärande, etablering och 
ett självständigt liv så att människor, föreningar och företag kan växa.

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

För att säkerställa att de finansiella målen uppnås 
sker löpande uppföljning av:

· God budgetföljsamhet i samtliga nämnder och sty-
relser
· Åtgärdsplan är upprättad vid befarad negativ bud-
getavvikelse
· Styrelser och nämnder ska löpande erhålla informa-
tion om det verksamhetsmässiga och ekonomiska 
utfallet
· Plan för intern kontroll är upprättad

Uppföljning av finansiella mål och styrprincip

Kommunkoncernens finansiella mål 2021-2023
Högst 98 procent av skatter och bidrag ska användas till verksamhetskostnader. Verksamhetens nettokostnader mäts utifrån ett 
femårsperspektiv för att kunna hantera konjunkturväxlingar.
Kommunkoncernens soliditet ska vara stark. Soliditeten i procent, inklusive pensionsåtagande före 1998.

Självfinansieringsgraden av investeringar (förutom VA och exploatering) för kommunkoncernen ska under en tioårsperiod  
uppgå till 60 procent.

God ekonomisk hushållning nås genom fullmäk-
tiges inriktningsmål och de finansiella målen. De 
ekonomiska målen utgår från principen att varje 
generation ska bära kostnader för den service som 

den konsumerar och inte belasta kommande gene-
rationer med kostnader och åtaganden. En hållbar 
ekonomi på kort och lång sikt utgör förutsättningen 
för att kunna driva verksamhet med god kvalitet.

Finansiella mål och styrprincip

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 vil-
ka områden som ska granskas bygger på väsentlighet 

och risk. Arbete med kontrollplanerna sker enligt res-
pektive nämnds beslut. Rutiner finns för rapportering 
av avvikelser till berörd nämnd som vid behov vidtar 
åtgärder. Processerna kring den interna kontrollen är 
under utveckling.

Intern kontroll



Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges inriktningsmål är formulera-
de som långsiktiga strävansmål och ger en övergri-
pande inriktning för hur kommunkoncernen ska 
utvecklas. Inriktningsmålen började gälla den första 
januari 2021 och detta år blir det första året att arbe-
ta utifrån målen och följa upp målen. Denna första 
delårsuppföljning handlar främst om att beskriva 
kommunkoncernens utgångsläge inom respektive 
målområde. Det vill säga var vi befinner oss i rela-
tion till målbilden och vilken utveckling vi kan se 
hittills under första delåret.

Den samlade bilden av kommunkoncerns utgångs-
läge och utveckling i relation till inriktningsmålen 
är komplex eftersom målen är omfattande och för 
att olika delar av koncernen har kommit olika långt. 
I detta avsnitt ges en redovisning av några utvalda 
nyckeltal och verksamheter/insatser under delåret 
kopplat till respektive inriktningsmål och utifrån 
detta görs en sammanfattande analys kring den 
förväntade måluppfyllelsen under 2021.

Förvaltningsberättelse
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Bedömningen av måluppfyllelse är gjord utifrån en tregradig skala:

Svag eller ingen utveckling mot måluppfyllelse.

Stark utveckling mot måluppfyllelse alternativt att målet är uppfyllt.

Utveckling inom vissa områden och på väg mot måluppfyllelse.



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

Inriktningsmålet anger en strävan efter social hållbar-
het och ett samhälle där människors grundläggande 
behov uppfylls. Ett socialt hållbart Åstorp är ett 

jämställt, sammanhållet och välkomnande samhäl-
le. Här ska alla kunna känna trygghet och tillit till 
varandra och vara delaktiga i samhällets utveckling 
och bestämma över sina liv. Närheten till det mesta 
och den goda boendemiljön förenklar vår vardag och 
höjer livskvalitén. Här ska alla invånare kunna leva ett 
aktivt liv med rörelse och god hälsa.
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*Markerade värden i kolumnen ”Rikssnitt 2020” anger ett genomsnitt för alla tillgängliga kommunvärden och är 
inte viktade efter kommunernas folkmängd. 

**Nyckeltalen med betygsindex från SCB:s medborgarundersökning (NRI, NII och NMI) ska tolkas utifrån SCB:s 
skala: index under 40 = ej godkänt, index på 55 = nöjda och index över 75 = mycket nöjda. 

Del av inriktningsmål Nyckeltal
Åstorp 
2020

Rikssnitt 
2020

Liknande 
kommuner 

efter socioeko-
nomi 2020 

Åstorps 5-års trend 
(årlig procentuell för-
ändring)

Helhet - livskvalitet
Nöjd-Region-Index** – Helheten (nöjdhet att 
bo och leva i Åstorp) 53 60 * 50 -

Helhet - livskvalitet 
Ohälsotal – snitt (utbetalda dagar med sjukpen-
ning m.m. per inv. och år) 30 22,6 28,3 Förbättring (-2,8% per år)

Helhet - livskvalitet 
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg 
- helhetssyn, andel (%) 80 81 82 Förbättring (+1,2% per år)

Helhet - livskvalitet
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hel-
hetssyn, andel (%) 87 88 87 Försämring (-1,6% per år)

Boendemiljö Nöjd-Region-Index - frågeområde ”Bostäder” 52 55 * 54 -
Boendemiljö Trångboddhet i flerbostadshus 23,9 17,4 22,6 Försämring (+0,5% per år)
Trygghet Nöjd-Region-Index - frågeområde ”Trygghet” 40 55 44 -
Trygghet Anmälda våldsbrott, antal/100 000 invånare 1 245 986 1 083 Förbättring (-1,3% per år)

Trygghet
Polisens trygghetsmätning – problemindex 
(skala 0-6) 2,5 Försämring (+1,4% per år)

Delaktighet Valdeltagande i senaste riksdagsvalet, andel (%) 82,4 87,2 85,3 -

Delaktighet
Nöjd-Inflytande-Index - frågeområde ”Påver-
kan” 36 38 * 34 -

Delaktighet
Gott bemötande vid kontakt med kommun, 
andel av maxpoäng i Servicemätning 86 84 * 85 Förbättring (+7,2% per år)

Nyckeltal för uppföljning av inriktningsmål 

KF inriktningsmål: God livskvalitet

Målbeskrivning
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I SCB:s medborgarundersökning fick Åstorps kom-
mun ett betygsindex på 53 på frågeområdet om hur 
nöjd man är med kommunen i dess helhet som plats 
att bo och leva på. Detta indikerar att invånarna är 
ganska nöjda med att bo i Åstorp. Invånarna är även 
ganska nöjda med möjligheten att hitta ett bra boende 
samt med utbudet av olika boendeformer och med 
hur trivsam bebyggelsen är. Åstorp har dock fortsatt 
problem med trångboddhet i flerbostadshus. Ungefär 
24 procent av de boende i flerbostadshus är trångbod-
da, vilket kan jämföras med rikssnittet 17 procent och 
23 procent för liknande kommuner. I samband med 
det stora flyktingmottagandet 2015-2018 ökade trång-
boddheten från 17 till 26 procent. 

Invånarnas hälsa är nära kopplad till livskvaliteten. 
Vi kan se att Åstorps invånare har en sämre hälsa än 
rikssnittet och liknande kommuner när vi utgår ifrån 
ohälsotalen (utbetalda dagar med sjukpenning m.m. 
per invånare). Ohälsotalen har dock sjunkit de senaste 
5 åren, men denna trend har även riket och liknande 
kommuner haft. Sådana gemensamma trender kan 
bland annat bero på ändrade direktiv för Försäkrings-
kassans bedömningar och är svåra att koppla till 
invånarnas faktiska hälsa. Däremot kan det i Åstorp 
ses minskning i ohälsotalen 2017-2020 inte är lika stor 
som för riket och liknande kommuner, vilket tyder 
på att den faktiska hälsoutvecklingen för Åstorps 
invånare är sämre. Framför allt märks höga ohälsotal 
inom kvinnodominerade yrken (ex. vårdbiträde) och 
särskilt från 40 års ålder och uppåt. 

Livskvaliteten för äldre invånare med hemtjänst eller 
på särskilt boende analyseras bland annat utifrån bru-
karbedömningarna. I brukarnas helhetsbedömning av 
hur nöjda de är med sitt särskilda boende, har Åstorp 
överlag legat under rikssnitt och liknande kommuner 
under perioden 2015-2019. År 2020 hamnade helhets-
bedömningen på ungefär samma nivå som riket och 
liknande kommuner. Helhetsbedömningen av hem-

tjänsten visar på bättre resultat med en nöjdhet stabilt 
strax under 90 procent sedan 2012, vilket också följer 
rikets nivåer. 

Inom frågeområdet trygghet ser vi från SCB:s medbor-
garundersökning att Åstorp ligger på betygsindex 40, 
som är på gränsen till underkänt enligt bedömnings-
skalan. Resultaten är sämre än både genomsnittet och 
liknande kommuners resultat. Trygghetsproblema-
tiken bekräftas även av Polisens trygghetsmätning 
2020, där Åstorp fick ett problemindex på 2,5 (skala 
0-6). För att komplettera den upplevda trygghetsbil-
den, 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 de senaste 
fyra 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 rikssnit-
tet 2013-2020. Att brottsligheten verkar ha stabiliserats 
på en hög nivå är en mycket oroande utveckling och 
innebär att kommunen har långt kvar till att nå inrikt-
ningsmålet God livskvalitet när det gäller tryggheten. 

Inom området delaktighet ser vi att Åstorp har ett lågt 
valdeltagande (82,4 procent 2018, Riksdagsval) och 
särskilt lågt i vissa valdistrikt (lägst i Bjärshög på 64,3 
procent). Vi ser därtill att kommunen har ett betygs-
index på 36 inom frågeområdet Påverkan (invånarnas 
möjlighet att kunna påverka) i SCB:s medborgarunder-
sökning, vilket är ett underkänt betyg från invånarna. 
Kopplat till invånarnas möjlighet till inflytande är 
frågan om invånarna känner sig väl bemötta när de 
kommer i kontakt med kommunen. På detta område 
ser vi en god utveckling, där kommunen fick 86 pro-
cent av maxpoäng i Servicemätningen 2020 avseende 
bemötande.

Utgångsläge och trend i förhållande till inriktningsmål

Den samlade bedömningen är att Åstorps kommun 
har en svag utveckling mot måluppfyllelse och ligger 
långt ifrån målbilden, särskilt inom områdena trygg-
het, hälsa och delaktighet. Samtidigt finns det områ-
den kopplat till målet där kommunen har ett bättre 

utgångsläge, såsom när det gäller äldres nöjdhet med 
omsorgen på särskilda boenden och med hemtjänst, 
men även gällande bemötandet vid kontakt med kom-
munen. 

Bedömning av måluppfyllelse



Förvaltningsberättelse
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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. 

Inriktningsmålet anger en strävan efter social och 
ekonomisk hållbarhet. I ett socialt och ekonomisk 
hållbart Åstorp ska det vara enkelt för människor 

och företag att etablera sig och växa. Söderåsens 
storslagna natur, kommunens centrala läge och goda 
kommunikationer ger oss möjligheter att fortsätta 
utvecklas. Genom en god utbildning, bra kunskaps-
grund och ett livslångt lärande ska alla få möjlighet 
att nå ett självständigt liv och kunna utvecklas efter 
egen förmåga och potential.

KF inriktningsmål: Möjlighet att växa

Målbeskrivning

*Markerade värden i kolumnen ”Rikssnitt 2020” anger ett genomsnitt för alla tillgängliga kommunvärden och är inte 
viktade efter kommunernas storlek (folkmängd). 

Del av inriktnings-
mål Nyckeltal

Åstorp 
2020

Rikssnitt 
2020

Liknande 
kommuner 
efter soci-
oekonomi 

2020 
Åstorps 5-års trend (årlig 
procentuell förändring)

Lärande
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 

hemkommun, andel (%) 86,1 86 78,5 Förbättring (+3,6% per år)

Lärande
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hem-

kommun, andel (% 69,6 71,3 69,9 Försämring (-0,8% per år) 
Etablering och själv-
ständigt liv 

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt eko-
nomiskt bistånd, andel av bef. 1,5 1,1 * 1,6

Försämring (+11,2% per 
år) 

Etablering och själv-
ständigt liv 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, 
andel (%) av arbetskraft 7,2 4,9 7,3 Försämring (+1,2% per år) 

Etablering och själv-
ständigt liv 

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller 
studerar, andel (%) 8,0 (2018)

6,5 
 (2018)

8,0 
 (2018) Förbättring (-8,4% per år)

Företagande Företagsklimat enl. ÖJ – totalt NKI (Insikt) 69 74 * 70 Försämring (+0,5% per år)

Företagande 
Rankingplats i Lokalt företagsklimat – Svenskt 

Näringslivs ranking 144 146 * 102 Förbättring (-2,7% per år) 

Företagande 
Företagsförekomster i kommunen, antal/1000 

inv ånare
48,0 

(2019)
53,5 

(2019) 46,4 (2019) Försämring (-0,5% per år)

Föreningsliv 
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 

7-20 år 
24,0 

(2019)
32,0 

(2019) 22,0 (2019) Förbättring (+4,0% per år)

Nyckeltal för uppföljning
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Utgångsläget för inriktningsmålet Möjlighet att växa 
skiljer sig åt mellan de olika delarna av målet. Inom 
området lärande ser vi att gymnasiebehörigheten 
har förbättrats påtagligt sedan 2017 och ligger på en 
högre nivå än liknande kommuner och på samma 
nivå som rikssnittet. Samtidigt har kommunen en 
lägre andel som går ut gymnasiet med examen än 
rikssnitt och jämförbara kommuner. 

På området etablering och ett självständigt liv har 
kommunen en stor utmaning. Andelen vuxna med 
långvarigt ekonomiskt bistånd har ökat sedan 2016, 
då andelen var relativt låg och hade föregåtts av en 
omfattande minskning sedan 2013. Samtidigt har 
inte den totala mängden ekonomiskt bistånd ökat 
nämnvärt sedan 2016 (med undantag för 2019), vilket 
indikerar att utvecklingen har gått ifrån att vi hade 
fler invånare med kortare perioder med ekonomiskt 
bistånd till att vi har färre individer fast med mer 
långvarigt ekonomiskt bistånd. 

Vi kan se en förbättring när det gäller andelen unga 
som varken arbetar eller studerar från cirka 11 pro-
cent under perioden 2008-2016 ner till 8 procent 2018. 
Även för långtidsarbetslösheten såg vi en minskning 
2018 till 2019. Under 2020 ökade både ungdomsar-
betslösheten och långtidsarbetslösheten, till stor 
del kopplat till Coronapandemin. Vi kan se en viss 
återhämtning under första halvan av 2021, då ung-
domsarbetslösheten i Åstorps kommun var 15,5 pro-
cent i juli vilket är 2,9 procentenheter lägre än juli 
2020 (AF). För att nå inriktningsmålet om möjlighet 
att växa behöver kommunen se till att ytterligare 
minska andelen långtidsarbetslösa och unga utan 
arbete eller studier. De invånare som blivit arbetslösa 

till följd av Coronakrisen behöver snabbt få in en fot 
på arbetsmarknaden igen eller vidareutbilda sig, för 
att motverka mer långtidsarbetslöshet. 

Ett växande näringsliv är centralt för att skapa sys-
selsättning och välstånd. I kommunen har andelen 
företagsförekomster sedan 10 år tillbaka legat gan-
ska oförändrat kring 48 företag per 1000 invånare. I 
Svenskt Näringslivs kommunranking fick Åstorp år 
2020 placeringen 144 av 290 kommuner. Detta var 
en försämring jämfört med 2018 (plats 130) och 2019 
(plats 88) och en av orsakerna till försämringen var 
att enkätfrågor om trygghet och brottslighet har lagts 
till och resultatet på dessa frågor drog ner totalpla-
ceringen. Otrygghet och brottslighet upplevs alltså 
som ett problem för företagarnas verksamheter och 
på denna punkt behöver Åstorps kommun förbättras 
för att få ett välmående och växande företagande. I 
enkätundersökningen Insikt, undersöks företagarnas 
helhetsbedömning av servicen i myndighetsutöv-
ningen. Åstorp har legat över rikssnittet och liknan-
de kommuner under åren 2017-2019, men har haft en 
negativ trend från 2018 till 2020 och fick år 2020 säm-
re betyg än både rikssnittet och liknande kommuner. 

Utgångsläge och trend i förhållande till inriktningsmål

Den samlade bedömningen är att vi är på väg mot 
måluppfyllelse och ser utveckling inom vissa om-
råden. Kommunen ligger relativt bra till gällande 
gymnasiebehörigheten men har många andra utma-
ningar och ligger längre ifrån målbilden gällande att 
skapa förutsättningar för etablering och ett självstän-
digt liv.

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

Inriktningsmålet anger en strävan mot miljömässig 
hållbarhet. Åstorps kommun arbetar för en om-
ställning till ett hållbart samhälle där alla invånare 
kan leva ett gott liv med låg påverkan på miljö och 

klimat. Kommunen behöver anpassas för att kunna 
möta effekterna av klimatförändringarna på ett mot-
ståndskraftigt sätt. Åstorps kommun arbetar för att 
skapa hälsosamma och hållbara livsmiljöer för invå-
narna och skyddar kommunens naturvärden, för att 
få en livskraftig natur med hög biologisk mångfald. 

KF inriktningsmål: Hållbar framtid

Målbeskrivning

*Markerade värden i kolumnen ”Rikssnitt 2020” anger ett genomsnitt för alla tillgängliga kommunvärden och är 
inte viktade efter kommunernas folkmängd. 

**Nyckeltalen med betygsindex från SCB:s medborgarundersökning (NRI, NII och NMI) ska tolkas utifrån SCB:s 
skala: index under 40 = ej godkänt, index på 55 = nöjda och index över 75 = mycket nöjda. På enskilda enkätfrågor 
är skalan 1-10 (”inte alls bra” till ”i allra högsta grad bra”). 

Del av inriktningsmål Nyckeltal
Åstorp 
2020

Rikssnitt 
2020

Liknande 
kommu-
ner efter 
socioeko-

nomi 
2020 

Åstorps 5-års trend (årlig 
procentuell förändring)

Klimat och miljö
Genomsnittlig körsträcka med personbil, 
mil/invånare 642,2 605,3 705,6 Förbättring (-3,1% per år)

Klimat och miljö
Nytillkomna bostäder i kollektivtrafiknära 
läge, andel (%) 

85,7 
(2019)

89,5 
(2019)

43,5 
(2019) Förbättring (+6,7% per år)

Klimat och miljö
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel 
(%) 14,4 45,5 38,6 Förbättring (+11,9% per år)

Klimat och miljö
Nöjd-Medborgar-Index** - frågeområde 
Gång- och cykelvägar 55 55 * 58 -

Klimat och miljö

Kommunranking om klimatanpassning, 
Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet (180 
deltagande kommuner 2021) 138 (2021) 90 (2021) - -

Klimat och miljö

Kommunranking – Sveriges miljöbästa 
kommun, Källa: Aktuellt hållbarhet (290 
kommuner deltar) 164 (2021)

146 
(2021) -

Snittplacering 193 åren 
2009-2021

Människa (hälsosam 
miljö)

Ekologiska livsmedel i kommunens verk-
samheter, andel (%) 11 (2021)

30 * 
(2019)  25 (2019) Försämring (-13,3% per år)

Människa (hälsosam 
miljö)

Nöjd-Medborgar-Index - frågeområde 
Gång- och cykelvägar 55 55 * 58 -

Människa (hälsosam 
miljö)

Nöjd-Medborgar-Index – fråga om Grön-
områden, parker och natur (1-10) 7,4 7,9 * 8,1 -

Människa (hälsosam 
miljö)

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

0,87 
(2018)

2,22 
(2018)

2,49 
(2018) Förbättring (-4,4% per år)

Människa (hälsosam 
miljö)

Utsläpp till luft av kväveoxider. totalt kg/
invånare

10,3 
(2018)

27,3 
(2018)

14,0 
(2018) Förbättring (-6,0% per år)

Människa (hälsosam 
miljö)

Ranking Bästa avfallskommunen, Källa: 
Avfall Sverige (241 kommuner deltog 
2021)

15 
(2021)

121 
(2021) - -

Natur (biologisk mång-
fald)

Vattendrag med god ekologisk status, 
andel (%)

14,3 
(2016)

14,7 * 
(2016)

14,9 
(2016) Nytt mätvärde väntas 2021

Natur (biologisk mång-
fald) Skyddad natur totalt, andel (%) 0,7 11,2 3,6 Förbättring (+14,5% per år)
Natur (biologisk mång-
fald) Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) 10 19 28 Försämring (-12,3% per år)

Nyckeltal för uppföljning

Förvaltningsberättelse
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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 har långt kvar till 
att bedriva ett ambitiöst klimat- och miljöarbete där 
betydande steg mot en hållbar framtid tas. 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 klimat-
anpassningar, men även i att följa upp och utvärdera 
arbetet. 

I Åstorp har invånarnas bilkörande minskat sedan 
2016 och kommunen har ett gynnsamt läge för kol-
lektivtrafik. Detta möjliggör att planera nya bostäder i 
närhet till kollektivtrafik. 2019 var ungefär 86 procent 
av nytillkomna bostäder belägna i kollektivtrafiknära 
läge och Åstorp har haft en högre andel kollektivtra-
fiknära nyproduktion än liknande kommuner under 
åren 2017-2019. Inom kommunorganisationen har 
Åstorp betydligt lägre andel miljöbilar (klimatbonusbi-
lar) än genomsnittet och liknande kommuner. Att öka 
andelen miljöbilar skulle vara ett relativt enkelt och 
kostnadseffektivt sätt att minska kommunorganisa-
tionens klimatavtryck. 

Inom området människa (hälsosam miljö) kan kon-
stateras att kommunen har en bra luftkvalitet, både 
avseende skadliga mikropartiklar och kväveoxider. 
Hälsosamma och hållbara levnadsvanor underlättas 
av en god infrastruktur för gång och cykel samt till-
gängliga natur- och grönområden. På dessa områden 

fick Åstorp ett medelbetyg av invånarna i SCB:s med-
borgarundersökning 2020. Inom kommunorganisatio-
nen 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 11 procent och endast 5 kommuner 
har lägre andel än Åstorp. 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. 

En hållbar framtid för naturen innebär att kommu-
nens naturvärden behöver skyddas och främjandet av 
en biologisk mångfald ökas. På detta område är kom-
munens andel vattendrag med god ekologisk status är 
14,3 procent (2016), vilket ligger under rikssnitt och lik-
nande kommuner. Andelen skyddad natur är relaterad 
både till naturvärden och biologisk mångfald. Åstorp 
har 0,7 procent skyddad natur, som kan jämföras med 
rikets 11,2 procent och liknande kommuners 3,6 pro-
cent. Ekologisk odlad åkermark gynnar den biologiska 
mångfalden och är utifrån det perspektivet önskvärt. I 
Åstorp är 10 procent av åkermarken ekologiskt odlad. 
Här kan kommunen bland annat påverka genom kom-
munalt ägd jordbruksmark.

Utgångsläge och trend i förhållande till inriktningsmål

Den samlade bedömningen är att Åstorps kommun 
har en svag utveckling mot måluppfyllelse och ligger 
långt ifrån målbilden om att ta betydande steg mot 
en hållbar framtid, särskilt inom områdena klimat 
och miljö, klimatanpassning och biologisk mångfald. 
Samtidigt finns det områden kopplat till målet där 
kommunen har ett bättre utgångsläge, såsom när det 
gäller avfallshantering och utsläpp av skadliga mikro-
partiklar och kväveoxider. 

Bedömning av måluppfyllelse
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Ekonomi
Den ekonomiska analys som Sveriges Kommuner 
och Regioner presenterade i augusti visar en star-
kare skatteunderlagstillväxt och därmed snabbare 
ekonomisk återhämtning efter pandemin än tidigare 
prognoser. BNP beräknas öka med 4,1 procent under 
2021 och arbetade timmar återhämtar sig snabbt i 
riket. Samtidigt bedöms antal sysselsatta öka relativt 
långsamt och andelen arbetslösa beräknas ligga på 
uthålligt högre nivåer än före pandemin. Scenari-
ot påverkar Åstorps kommuns skatteintäkter som 
växer i hög utsträckning under 2021 samtidigt som 
kommunens, relativt sett, högre arbetslöshetssiffror 
kvarstår. 

Goda resultat ökar den finansiella handlingsbered-
skapen på lång och kort sikt. Åstorps kommuns 
resultat före extraordinära kostnader 2020 nådde 3,2 
procent och översteg därmed målet om 2 procent 
som andel av skatter och statsbidrag.  Nedanstående 
bild visar var Åstorps kommun (den röda grafen) be-
finner sig finansiellt och hur kommunen har utveck-
lats under 2018-2020 i förhållande till kommunerna 
i Skåne län (den streckade grafen). Underlaget har 
eliminerats avseende internbank i syfte att uppnå 
högre grad av jämförbarhet mellan Skånes 33 kom-
muner. Åstorps största utmaning är att behålla ett 
starkt resultat för att kunna skattefinansiera inves-
teringarna, eftersom det starka resultatet 2020 till 
stor del berodde på statsbidrag. Detta nyckeltal har 
sjunkit från 100 procent till 69 procent.  

Åstorp i förhållande till Skåne län

Åstorps kommunkoncern i förhållande till kommunkoncernerna i Skåne län 

Om kommunkoncernens finansiella ställning jämförs med kommunkoncernerna i Skåne län, 
har Åstorp svagare soliditet och resultat, medan intäktsfinansieringsgraden av investeringarna 
utmärker sig positivt. 

Förvaltningsberättelse



Resultat och kapacitet
I följande avsnitt presenteras kommunens och kommunkoncernens resultat med väsentliga förändringar 
av intäkter och kostnader och hur dessa påverkar kommunens resultat och kapacitet. Analysen och be-
dömningen i detta avsnitt görs utifrån en analys av räkenskaperna. 

Delårsresultatet för 2021 för Åstorps kommun upp-
går till 59,4 miljoner kronor, vilket är betydligt högre 
än det budgeterade och prognostiserade resultatet. 
För motsvarande period 2020 uppgick resultatet till 
50,8 miljoner kronor. Skillnaden i delårsresultatet 
beror huvudsakligen på att skatteintäkterna är hö-
gre än föregående år (+10,5 procent). Dessutom visar 
flera andra finansposter överskott. 

Kommunkoncernens resultat uppgår till 70,0 miljo-
ner kronor För motsvarande period föregående år 
uppgick resultatet till 62,5 miljoner kronor. Bola-
gens delårsresultat har förbättrats med 1,0 miljoner 
kronor vilket innebär att kommunens högre resultat 
står för den huvudsakliga förbättringen. 

Delårsresultat
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Förvaltningsberättelse



De totala intäkterna i kommunen, inklusive skatte-
intäkter och generella statsbidrag samt utjämnings-
poster, uppgick till 812,7 miljoner kronor vilket är en 
ökning med 32,8 miljoner kronor eller 4,2 procent i 
jämförelse med motsvarande period 2020.  

Redovisningen av skatteintäkter bygger på SKR:s 
prognos från augusti månad och uppgår till 421,7 
miljoner kronor. I underlaget har skatteintäkterna ökat 
med 40,2 miljoner kronor samtidigt som de generella 
bidragen har minskat med 0,6 miljoner kronor Skatte-
intäkterna motsvarar cirka 52 procent av kommunens 
intäkter. Intäkternas storlek är beroende av skatte-
satsens nivå och skatteunderlaget efter taxering av 
invånarnas inkomster. 

En annan väsentlig inkomstkälla är de generella stats-
bidragen som uppgick till 233,7 miljoner kronor, som 
motsvarar cirka 29 procent av kommunens intäkter. 

Verksamhetens intäkter har minskat med 6,8 mkr 
vilket motsvarar 4,2 procent i jämförelse med motsva-
rande period föregående år. En del av förklaringen är 
minskade intäkter för barnomsorg samt avgifter inom 
vård och omsorg på grund av lägre beläggning. Sam-
tidigt har bidragen minskat med cirka 2,5 miljoner 
kronor främst avseende ersättning för arbetsmark-
nadsåtgärder. 

Kommunkoncernens intäkter har minskat med 7,9 
miljoner kronor, där kommunens försämrade intäkter 
utgör förklaringsgrund.  

Intäkter

Bruttokostnaderna (exklusive avskrivningar) för perio-
den uppgick för kommunen till 729,9  miljoner kronor 
vilket är en ökning med 20,6  miljoner kronor (2,9 
procent) jämfört med motsvarande period 2020. För-
ändringen beror främst på löneökningar under året. 
Verksamheten i kommunen är personalintensiv och 
av bruttokostnaderna utgjorde personalkostnaderna 
(inklusive pensionskostnader) cirka 63 procent. 

Motsvarande gäller för kommunkoncernens brutto-
kostnader som har ökat från 2020 till 2021 med 21,9
 

miljoner kronor eller cirka 3 procent från 702,0 miljo-
ner kronor till 723,9 miljoner kronor. 

Kommunens pensionskostnader för året uppgick per 
augusti till 28,3  miljoner kronor, vilket var en ökning 
jämfört med augusti 2020. Förklaring till ökningen är 
att livslängdsantaganden har förändrats. Prognosen 
för pensionskostnaderna visar ett överskott på 4,4  
miljoner kronor. Det är framför allt kostnaderna för 
den förmånsbestämda ålderspensionen men även 
kostnaderna för den avgiftsbestämda ålderspensionen 
som avviker positivt från budget. 

Kostnader
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Verksamhetens nettokostnader har ökat med 30,2 
mkr, vilket motsvarar cirka 5,3 procent i jämförelse 
med motsvarande period föregående år. Nettokost-
nadsförändringen är ett resultat av att verksamhet-
ens intäkter har minskat samtidigt som kostnaderna 
och avskrivningarna har ökat. Nettokostnadernas 

utveckling bör jämföras med utvecklingen av skatter 
och bidrag vilka ökar med cirka 10 procent. Den goda 
skatteutvecklingen beror på att återhämtningen i 
ekonomin gått snabbare än vad SKR tidigare prognos-
tiserat. 

Verksamhetens nettokostnader i kommunen 

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader 2021-08-31 2020-08-31 Pro forma Förändring Förändring %
Verksamhetskostnader -754,3 -731,0 -23,3 -3,2
Verksamhetsintäkter 157,3 164,1 -6,8 -4,1
Verksamhetens nettokostnader -597,1 -566,9 -30,2 -5,3
Exploateringsintäkter 7,7 8,2 -0,5 -6,1
Verksamhetens nettokostnader (inkl. 
exploateringsintäkter) -589,4 -558,7 -30,7 -5,5
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Finansnettot för kommunen uppgick planenligt till 
1,1 miljoner kronor , jämfört med 1,9 miljoner kronor 
under motsvarande period 2020. Kommunkoncernens 
finansnetto per augusti månad 2021 uppgår till 0,8 
miljoner kronor vilket är i paritet med samma period 
föregående år (0,6 mkr).

De materiella och immateriella anläggningstillgång-
arna upptogs till ett värde av 553,8 miljoner kronor i 
kommunen per augusti. I bokslutet 2020 var motsva-
rande tillgångar upptagna till 521,0 miljoner kronor Fi-
nansiella anläggningstillgångar upptogs till ett värde 
av 216,7 miljoner kronor varav 165,2 miljoner kronor 
utgjorde långfristig utlåning till kommunföretag och 
40,0 miljoner kronor aktier kommunföretag. Övriga 
finansiella anläggningstillgångar 11,5 miljoner kronor 
utgjordes av andra aktier och andelar och värdepap-
persinnehav. 

Finansnettot Anläggningstillgångar

I nedanstående avsnitt presenteras kommunens prognos för resultat per räkenskapsårets utgång tillsammans 
med en analys av den prognostiserade drift- och investeringsredovisningen för kommunens samlade verksam-
het. 

Helårsprognos

De av nämnder och styrelser inlämnade driftsprogno-
serna för 2021, tillsammans med bedömningar avse-
ende finansförvaltningen, indikerar att årets resultat 
kan uppgå till 54,6 miljoner kronor, vilket är 35,0 mil-
joner kronor bättre än budgeterat resultat. Nämnder-
nas sammanlagda budgetavvikelser i prognosen för 
helåret 2021 uppgår till -3,3 miljoner kronor, (se tabell 
sida 34), medan finansförvaltningens prognostisera-
de avvikelse uppgår till 38,3 miljoner kronor. Nedan 
beskrivs de största prognostiserade avvikelserna. 

Kommunstyrelsens prognostiserade avvikelse uppgår 
till -2,0 miljoner kronor och består främst av politisk 
satsning för att stödja näringslivet (-0,5 mkr), ökade 
kostnader för ställföreträdare (-0,4 mkr), högre per-
sonalkostnader (-0,7 mkr) än budgeterat samt delvis 
ofinansierad systemkostnad (-0,4 mkr) med anledning 
av ökade digitala krav i samband med pandemin. 

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar en negativ 
avvikelse om -1,4 miljoner kronor trots högre statsbi-
drag än budgeterat. Nämnden har haft intäktsbortfall 
på grund av pandemin (-0,5 mkr) och högre personal-
kostnader än budgeterat samt eftersatt underhåll. 

Räddningsnämndens prognostiserade -0,2 miljoner 
kronor främst avseende personalkostnader. 

Kommunfullmäktige och valnämnden prognostiserar 
lägre personalkostnader om +0,3 miljoner kronor än 
budgeterat.  

Vatten- och avloppsverksamhetens delårsresultat 
uppgår till -3,1 miljoner kronor. Det prognostiserade re-
sultatet är -1,4 miljoner kronor. Det negativa resultatet 
avser intäkterna. VA-kollektivets ackumulerade över-
skott uppgick vid årsskiftet till 7,4 miljoner kronor, så 
underskottet täcks. 

Finansförvaltningen prognostiserar en positiv av-
vikelse på 38,3 miljoner kronor vilket förklaras av 
nedanstående poster: 

• Skatteprognosen i enlighet med cirkulär 21: 31 (SKR) 
från 2021-08-26 ger en prognostiserad avvikelse om 
+19,0 miljoner kronor.   

• Av de ofördelade anslagen kvarstår medel för löne-
revision, fastigheter, systemkostnader och medel för 
demografiska förändringar. I dagsläget uppskattas 
dessa poster till +6,5 miljoner kronor. 

• Prognostiserade pensionskostnader i enlighet med 
prognos KPA 2021-08 uppgår till 45,7 miljoner kronor, 
vilket ger en positiv prognostiserad avvikelse i jämfö-
relse med budget om cirka +4,4 miljoner kronor. 

• Kapitalkostnaderna för kommunen prognostiseras 
avvika från budget med +8,4 miljoner kronor. Avvi-
kelsen kan förklaras av en låg genomförandegrad av 
investeringar i förhållande till budget. 

Driftprognos



Delårsrapport 2020 | 23 

Kommunens investeringar uppgår per augusti månad 
2021 till 57,4 miljoner kronor, vilket är en minskning 
med 2,3 miljoner kronor i jämförelse med motsva-
rande period föregående år (59,7 mkr). Investerings-
budgeten 2021 uppgår till 168,5 miljoner kronor, vilket 
innebär att förbrukningen av investeringsbudgeten 
per augusti månad 2021 uppgår till 34 procent.  

Investeringskostnaderna fördelar sig normalt inte i 
jämna tolftedelar över året. VA:s investeringar ingår i 
kommunstyrelsens budget. Samtliga nämnder utom 
bygg- och miljönämnden redovisar en prognosavvi-
kelse efter augusti månad.  

Kommunstyrelsen prognostiserar en avvikelse om 
23,6 miljoner kronor. Denna avser osäkerhet kring 
om utbyggnaden av Skönbäck hinns med under året. 
NSVA:s augustiprognos innebär en prognosavvikelse 
för projekten som drivs i deras regi med 6 miljoner 
kronor. De största avvikelserna avser lägre kostnader 

än budgeterat för nytt vattenverk och överförings-
ledning. I övrigt avser de största avvikelserna för 
kommunen osäkerhet kring exploatering av Skön-
bäck, Hästhoven och Persiljan samt IT-kostnader på 
bildningsförvaltningen. Avvikelsen inom räddnings-
nämnden avser nytt höjdfordon där upphandling 
påbörjas under året men som kommer att ta tid och 
tidigast 2022 väntas fordonet vara levererat.  

Kommunens investeringsprognos för 2021 uppgår 
totalt till 122,3 miljoner kronor, vilket innebär en prog-
nostiserad budgetavvikelse om 46,2 miljoner kronor 
och en uppskattad genomförandegrad per december 
månad 2021 om 73 procent. 

Årets självfinansieringsgrad av kommunens inves-
teringar prognostiseras till 123 procent. För kom-
munkoncernen beräknas självfinansieringsgraden 51 
procent. 

Investeringsprognos och självfinansieringsgrad 

Under året har kommunfullmäktige beslutat om en 
budgetändring om 10 miljoner kronor. som ökade 
årets resultat från 9,6 miljoner kronor. till 19,6 miljo-
ner kronor. Budgetbeslutet för 2021 innehåller medel 
av administrativ karaktär för senare fördelning.                  

Dessa är kommunicerade i samband månadsupp-
följningar till kommunstyrelsen efter hand som de 
aktualiserats. Nedan finns en sammanställning av 
budgetbelopp som fördelats under året. 

Budgetförändringar

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 -18,2 2,2 0,3 8,7 0,6 6,4
Volym BIN -5,4 5,4
Fasighetsjusteringar -0,2 0,2

Hyreseffekter -2,8 0,2 1,6 0,3 0,7
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
Nämndsekreterare -0,3 0,3
Fältsekreterare -0,6 0,6
BRÅ -0,3 0,3
IT -1,2 1,2
Kapitalkostnader 8,3 -5,2 -1,2 -0,9
Summa TB -20,4 -13,5 0,3 16,4 0,4 6,8

Summa budget -912,6 76,4 5,5 482,6 34,8 276,9
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I följande avsnitt presenteras en bedömning av kom-
munens kortsiktiga- och långsiktiga betalningsför-
måga 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.  

Risk och kontroll

Likviditeten på det gemensamma koncernkontot 
uppgick den sista augusti till 204,1 miljoner kronor. 
Av detta belopp utgörs cirka 61,1 miljoner kronor av 
de kommunala bolagens likviditet. Resterande del 
om 143,0 miljoner kronor är kommunens andel, vil-
ket är en ökning med 53,8 miljoner kronor under rä-
kenskapsperioden (89,2 mkr). Kommunens likviditet 

och därmed betalningsförmåga är stark. Likviditets-
förändringen kan förklaras med att internbankslån 
upplösts och att bolagen nyupplånar. För beredskap 
mot variationer i betalningsflödena har kommunen 
en kreditlimit hos bank om 25 miljoner kronor och 
koncernen 30 miljoner kronor. 

Likviditet och kassalikviditet– kortfristig betalningsförmåga 

Kassalikviditeten är ett mått som visar kommunens 
kortsiktiga betalningsförmåga genom att jämföra 
likvida medel med kortfristiga skulder. Per augusti 
månad 2021 uppgår kassalikviditeten till 79 procent, 
en minskning med 53 procentenheter i jämförelse 

med samma period föregående år. Den finansiella 
beredskapen på kort sikt är dock fortfarande mycket 
god. Ungefär en femtedel av kommunens kortfristi-
ga skulder utgörs av semesterlöneskulden som inte 
kommer att omsättas det närmaste året.

Kassalikviditet

Förvaltningsberättelse

Kommunens låneskuld uppgår per augusti månad 
2021 till 199,5 miljoner kronor (varav 165,2 miljo-
ner kronor är vidareutlånat till kommunala bolag). 
Under räkenskapsåret har ingen ytterligare upplå-
ning gjorts. Den genomsnittliga låneräntan uppgick 
under 2021 till 0,34 procent. Räntebindningstiden 
är kort, eftersom merparten av kommunens lån är 
rörliga. Den genomsnittliga kapitalbindningstiden 

uppgår till 0,48 år. Detta innebär att kommunen har 
låga räntekostnader samtidigt som kommunen är 
känslig för ränteförändringar på kort sikt. Kommun-
koncernen har en total låneskuld om 871,3 miljoner 
kronor. Kapitalbindningstiden uppgår till 1,87 år, 
räntebindningstiden 0,19 år och snitträntan 0,20 
procent.

Låneskuld
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Pensionsförpliktelsen avseende kommunen redovi-
sas sedan 1998 enligt den så kallade blandmodellen. 
Det betyder att pensioner som är intjänade före 1998 
inte skuldförs utan redovisas som ansvarsförbindel-
se. Ansvarsförbindelsen, inklusive löneskatt, uppgår 
per sista augusti till 65,4 miljoner kronor (2020-12-31: 
65,4 mkr). Förpliktelser för pensionsåtaganden för 
anställda i kommunen är beräknade enligt Riktlinjer 

för beräkning av pensionsskuld. Under året har livs-
längdsantagandena förändrats vilket ökat pensions-
skulden med cirka 4 procent. Pensionsskulden är 
den framtida skuld som kommunen har till arbetsta-
gare och pensionstagare. Den samlade pensionsskul-
den, inklusive löneskatt, återfinns under rubrikerna 
avsättningar, kortfristiga skulder och ansvarsförbin-
delser.  

Pensionsförpliktelser 

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. 
Soliditeten i kommunen exklusive pensionsåtagande 
uppgick per augusti månad till 52 procent respektive 
42 procent inklusive pensionsåtagande att jämföra 
med 46 respektive 36 procent vid räkenskapsårets 
början. Soliditeten bedöms vara mycket god och 
kommunen bedöms ha en god långsiktig betalnings-
förmåga. 

Soliditet

Visstidspension kan utgå till förtroendevalda enligt 
pensionsreglementet för förtroendevalda. Denna 
förpliktelse ingår i posten avsättningar. Övrig del av 
avsättningsposten i balansräkningen består av intjä-
nad pensionsrätt och efterlevandepensioner. 

Avsättningar

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 pensionså-
tagandena). 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 26 procent (25). Snittet för Skånes 33 kom-
muner uppgår till 29 procent. 

Pensionsutbetalningar och kostnader  

Kommunens finansieringspolicy anger att risker ska 
beaktas vid nya borgensåtaganden. Under räken-
skapsåret har nya borgensåtagande tecknats om 
183,1 miljoner kronor. Vid augusti månads slut 2021 
innehar kommunen borgensförbindelser om 673,6 
miljoner kronor (2020-12-31 474,4 mkr). Internbanken 
är under avveckling vilket innebär att bolagen själva 
äger sina lån samtidigt som kommunen går i borgen. 

Övrig borgen avser NSR och ideell föreningsverk-
samhet med högre risknivå. Dessa borgensåtagand-
en uppgick till 16,3 miljoner kronor. Borgenså-
tagandet uppgår totalt till 673,8 miljoner kronor och 
vid 16 160 invånare (juni månads folkmängd) blir det 
cirka 42 tusen kronor per invånare. 

Borgensåtaganden 
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Ekonomiska engagemang mellan kommunens koncernföretag 

Bidrag, tillskott och utdel-
ningar Ägartillskott Koncernbidrag Utdelning
Enhet Ägarandel Givna Mottagna Givna Mottagna Givna Mottagna
Kommunen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Björnekulla fasighets AB 100% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
AB Kvidingebyggen 100% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Björnekulla IT AB 100% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Björnekulla utveckling AB 100% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Intäkter, kostnader, fordring-
ar och skulder Försäljning Lån Borgen
Enhet Ägarandel Köpare Säljare Givare Mottagare Givare Mottatgare
Kommunen 47,8 0,0 168,9 0,0 673,6 0,0
Björnekulla fasighets AB 100% 0,0 47,1 0,0 87,4 0,0 505,1
AB Kvidingebyggen 100% 0,0 0,2 0,0 79,8 0,0 168,5
Björnekulla IT AB 100% 0,0 0,5 0,0 1,7 0,0 0,0
Björnekulla utveckling AB 100% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav 
på ekonomisk balans för kommuner och regioner. 
Ekonomisk balans handlar om att styra ekonomin 
både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. Om 
kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäk-
terna innebär det att kommande generationer får 
betala för denna överkonsumtion. Normalt sett ska 

ekonomin visa på ett positivt resultat på en nivå som 
gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller 
av för låg självfinansieringsgrad av investeringar. 
Balanskravet innebär att underskott som uppkom-
mit under enskilt räkenskapsår ska återställas inom 
de tre påföljande åren. Kommunen har inte avsatt 
medel i resultatutjämningsreserv. 

Balanskravsresultat, prognos  

Balanskravsavstämning 

2019 2020 2021 (aug) 2021 (prognos)
Årets resultat 36,3 37,0 59,4 55,0
Samtliga realisationsvinster 0,4 0,3 0,1 0,1
Årets balanskravsresultat 35,9 36,7 59,3 54,9
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Målet för Åstorps kommun och kommunkoncern 
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, inriktningsmål och en ny styr- och lednings-
modell. Nämnderna har nyligen beslutat om nämnd-
mål. I samband med denna delårsrapport görs en 
första uppföljning och analys och värderingar i 
dessa delar är främst att se som en nulägesbeskriv-
ning att ta avstamp från i kommande analyser.  

Inriktningsmålen visar en riktning och innebär en 
strävan för de kommunala verksamheterna. Att 
utvärdera dessa många mål och nyckeltal ger ound-
vikligen en subjektiv bedömning, bland annat för att 
olika inriktningsmål väger olika tungt, beroende på 
vilka styrkor och svagheter kommunen har. Målupp-
fyllelsen kan vara tillfredställande, trots att vissa 
utvalda nyckeltal uppvisar svaga mätvärden, eller 
tvärtom. Nyckeltalen ger indikationer om målupp-
fyllelsen och får ses i sitt eget sammanhang, men 
kan inte anses ge en heltäckande bild av måluppfyl-
lelsen.  

Ur ett finansiellt perspektiv har kommunen i grun-
den haft en stabil ekonomi och finansiell ställning 
under många år. Kommunen måste även framöver 
vara vaksam på den ekonomiska utvecklingen. Det 
är viktigt att följa och vid behov åtgärda eventuella 
obalanser i kärnverksamheterna som kan uppstå 
bland annat genom volymökningar, demografiska 
förändringar, ökade behov och bristande förmåga 
till omställning. Även höga investeringsnivåer i 
kommunkoncernen, med ökande lokalkostnader, 
låneskuld och kapitalkostnader, kan urholka det 
ekonomiska handlingsutrymmet som krävs för en 
sund ekonomi. Det är av vikt att sysselsättning och 
skatteunderlag ökar och att de generella statsbidra-
gen värdesäkras med en uppräkning för demografis-
ka förändringar, för att garantera finansieringen av 
välfärden.  

Då kommunens mål om ekonomisk kontroll under 
verksamhetsåret och över tiden, uppnått uppfylld 
nivå är bedömningen att utfallen 2021 är förenliga 
med fullmäktiges finansiella mål. De flesta nämn-
derna bedömer också att de uppnått uppfylld nivå 
för ekonomiperspektivet. Ur ett verksamhetsper-

spektiv lägger kommunen stort fokus på att göra 
verksamheterna mer attraktiva, serviceinriktade, 
tillgängliga, miljöanpassade och effektiva för med-
borgarna, ofta i samverkan med andra parter. Det 
finns många resultat och tendenser att glädjas åt 
och som ligger helt i linje med kommunens inrikt-
ningsmål.  

Bedömningen är att verksamheterna har börjat 
fokusera på de nya inriktningsmålen och att det 
finansiella perspektivet är starkt. Den samlade be-
dömningen är att Åstorps kommun kommer ha 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 hushållning framöver måste 
kommunen med fokus arbeta i visionens anda, med 
avstamp i inriktningsmålens utmaningar. Åstorps 
kommun behöver kraftsamla för att hitta nya arbets-
sätt, samordna resurser och samverka med andra 
aktörer, genom trovärdighet, brett engagemang och 
långsiktigt hållbart arbete.

Värdering av god ekonomisk hushållning och förväntad utveckling 
avseende ekonomi och verksamhet 

Förvaltningsberättelse



De finansiella målen prognostiseras att uppnås per 
december månad 2021.  

Högst 98 procent: Det prognostiserade resultatet 
visar att målet uppnås för det enskilda året 2021 (94,8 
procent). Snittet utifrån femårsperspektivet uppgår till 
96,9 procent, vilket också indikerar måluppfyllelse. 

Soliditet: Kommunens soliditet inklusive pensions-
åtagande före 1998 uppgår till 42 procent. Det är fyra 
procentenheter högre än snittet av de skånska kom-
munerna 2020. Kommunkoncernens soliditet uppgår 
till 32 procent vilket även det är högre än snittet i 
Skåne 2020. 

För att säkerställa att de finansiella målen uppnås 
sker löpande uppföljning av:

• God budgetföljsamhet 
• Åtgärdsplan vid befarad negativ budgetavvikelse. 
• Löpande information om verksamhetsmässigt och 
ekonomiskt utfall 
• Plan för intern kontroll är upprättad 

Den sammanlagda bedömningen är att Åstorps 
kommun kommer att ha god ekonomisk hushållning 
2021. Verksamheterna har börjat ställa om för att nå 
de nyligen beslutade inriktningsmålen utifrån i övrigt 
kända händelser under perioden. Den prognostiserade 
budgetavvikelsen är negativ för kommunstyrelsen, 
räddningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden, 
men den övergripande bedömningen är att avvikelser-
na går att hantera innevarande år. Övriga nämnder är 
i balans eller prognostiserar överskott.  
 
Under 2021 har fyra ekonomiska rapporter presente-
rats genom månadsuppföljningar och delårsrapport. 
Dessutom har ekonomin belysts i samband med 
bokslut och budgetberedning. Slutligen har samtliga 
nämnder beslutat om plan för intern kontroll. Ur ett 
finansiellt perspektiv har Åstorp en stabil ekonomi 
med ett starkt prognostiserat resultat för 2021. 
 

Kommunkoncernens finansiella mål 
2021-2023  
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Sammanlagd bedömning



Åstorps kommun ska uppfattas som en attraktiv och 
konkurrenskraftig arbetsgivare. Det är av största vikt 
för att kunna rekrytera, utveckla och behålla såväl 
chefer som medarbetare med rätt kompetens för att 
kunna leverera god service till kommunens med-
borgare. 

Ett tydligt och motiverande ledarskap är viktigt 
för att skapa den goda arbetsplatsen. Kommunens 
chefer deltar i olika ledarutvecklingsinsatser för att 
rustas inom olika områden. Detta sker internt men 
också tillsammans med Familjen Helsingborg inom 
bland annat ledarskap, och det finns även möjlighet 
att få ha en mentor eller en adept. 

Den 31 augusti 2021 hade Åstorps kommun totalt 
1705 (1820) anställda inom kollektivavtalet Allmän-
na Bestämmelser, det är en minskning med 115 
medarbetare. Då vissa medarbetare innehar mer än 
en anställning är antalet anställningar något fler 
1880 (1871) än antalet medarbetare. Av dessa hade 
1085 (1071) tillsvidareanställning, så kallade ”trygga 
anställningar”. 159 (151) var visstidsanställda med 
månadslön och 472 (598) medarbetare var visstids-
anställda med timlön. 

Personalomsättningen i Åstorp förändrades från 
2020 då den var 13,9 procent till 12,7 procent 2021. 
Inom familjen Helsingborg är personalomsättningen 
mellan 8 procent som lägst och upp till 15, 1 procent 
som högst. Siffrorna är på väg nedåt, och även om 
kommunen ligger bra till i förhållande till de närms-

ta grannkommunerna behöver detta hållas under 
uppsikt. 
Andelen kvinnor och män varierar ytterst lite år från 
år. 80 procent kvinnor och 20 procent män. 

Sjukfrånvaron för de första åtta månaderna 2021 har 
minskat till 5,01 procent från 6,20 procent vilket är 
en skillnad med 0,45 procentenheter jämfört med 
samma period 2020. För kommunens två stora för-
valtningar, bildningsförvaltningen och socialförvalt-
ningen har den minskat. På bildningsförvaltningen 
har den minskat till 5,39 procent från samma period 
2020 då den var 5,43 procent. På socialförvaltningen 
har den minskat till, 7,0 procent från samma period 
2020 då den var 8,59 procent. 

Arbetet för riktade, anpassade insatser och åtgärder, 
skapa bättre förutsättningar för chefer att arbeta för 
ökad närvaro, använda företagshälsovården bättre 
och hitta fler vägar tillbaka från sjukskrivning fort-
sätter att ha stort fokus. Som exempel ”Rehabråd”, 
workshops i samarbete med Försäkringskassan som 
stöd för chefer med komplicerade rehabiliteringsä-
renden. 

Personalredovisning

Delårsrapport 2020 | 29 

Förvaltningsberättelse

I april genomfördes en enkät som är framtagen av 
Sveriges kommuner och regioner och som har som 
syfte att kunna analysera personalpolitiken i Åstorps 
kommun, jämföra kommunens resultat med andra 
kommuner och regioner samt kunna analysera hur 
personalpolitiken ger resultat i verksamheterna. 

Kommunens totala HME-resultat är 81. Grannkom-
munerna inom familjen Helsingborg ligger mellan 
76 – 85 och genomsnittet för HME i Sverige är 79. 

Svarsfrekvensen på enkäten var 66 procent.

Hållbart medarbetarengagemang, HME

Åstorps kommun 2021

Ålder Total % % fr om dag 60 Kvinnor i % Män i %

<= 29 2,99 17,2 3,32 2,03
30-49 2,86 35,93 3,27 1,15
>= 50 7,99 45,73 8,92 3,96
Totalt 5,01 41,15 5,67 2,39

Sjukfrånvaro totalt



Räkenskaper
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Räkenskaper

Resultaträkning Kommunen Koncernen

(Mkr)
Utfall 

21-08-31

Utfall 
20-08-31 
Proforma

Prognos 
21-12-31

Budget  
21-12-31

Utfall 21-
08-31

Utfall  
20-08-31 
Proforma

Prognos 
21-12-31

Budget 
21-12-31

Verksamhetens intäkter 157,3 164,1 279,3 257,7 181,6 189,5 405,2 400,2
Verksamhetens kostnader -729,9 -709,3 -1 175,4 1 179,4 -723,9 -702,0 -1 260,6 -1262,4
Avskrivningar -24,4 -21,6 -34,6 -43,0 -42,2 -40,1 -65,5 -73,3
Verksamhetens nettokostnader -597,1 -566,9 -930,7 -946,7 -584,6 -552,7 -921,0 -935,5

Skatteintäkter 421,7 381,5 636,7 615,3 421,7 381,5 636,7 615,3
Generella statsbidrag och utjäm-
ning 233,7 234,3 344,8 347,2 233,7 234,3 344,8 347,2
Verksamhetens resultat 58,3 48,9 50,8 15,8 70,8 63,1 60,5 27,0

Finansiella intäkter 2,8 3,1 5,5 5,5 0,6 0,9 1,8 1,8
Finansiella kostnader -1,7 -1,2 -1,7 -1,7 -1,4 -1,5 -3,1 -3,6
Resultat efter finansiella poster 59,4 50,8 54,6 19,6 70,0 62,5 59,2 25,5

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets resultat 59,4 50,8 54,6 19,6 70,0 62,5 59,2 25,5

Resultaträkning

Räkenskaper 
I detta avsnitt redovisas det ekonomiska utfallet i kommunen och kommunkoncernen, 
tillsammans med verksamhetens finansiering (kassaflödesanalys) och den ekonomiska 
ställningen vid årets slut (balansräkning).

R
äkenskaper
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Balansräkning Kommunen Koncernen

(Mkr)
Utfall  

21-08-31
Utfall  

20-12-31
Utfall  

21-08-31
Utfall  

20-12-31
TILLGÅNGAR 1 139,8 1 160,9 1 863,5 1 667,2
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 770,5 808,9 1 413,5 1 259,3
Immateriella anläggningstillgångar 2,3 3,2 2,3 3,2
Materiella anläggningstillgångar 551,5 517,8 1 397,8 1 242,8
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 413,6 426,3 1 019,8 1 021,0
Maskiner och inventarier 49,0 59,9 83,8 101,9
Övriga materiella anläggningstillgångar 88,9 31,6 294,1 119,8
Finansiella anläggningstillgångar 216,7 288,0 13,4 13,4
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 91,2 94,1 91,2 94,1
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 278,0 257,9 358,8 313,8
Förråd m.m. 27,2 27,2 27,5 27,5
Fordringar 90,3 124,0 109,7 113,9
Kortfristiga placeringar 17,5 17,5 17,5 17,5
Kassa, bank 143,0 89,2 204,1 154,9

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 139,8 1 160,9 1 863,5 1 667,2
EGET KAPITAL 587,8 528,4 599,8 531.3
Årets resultat 59,4 37,0 70,0 20,2
Resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0
Övrigt eget kapital 528,4 491,4 529,8 511,1
AVSÄTTNINGAR 107,3 106,2 110,2 108,4
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 8,0 6,7 8,0 6,7
Andra avsättningar 99,4 99,5 102,2 101,7
SKULDER 444,6 526,3 1 153,6 1 027,5
Långfristiga skulder 263,7 316,1 935,5 786,1
Kortfristiga skulder 180,9 210,2 218,0 241,4

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 910,7 727,6 1 027,4 844,6
Panter och därmed jämförliga säkerheter 0,0 0,0 116,9 116,9
Ansvarsförbindelser 910,7 727,6 910,5 727,7
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller 
avsättningar 65,4 65,4 65,4 65,4
Övriga ansvarsförbindelser 845,3 662,2 845,1 662,2

Soliditet exklusive pensioner före 1998 52,0 % 46,0 % 32,0 % 32,0 %
Soliditet inklusive pensioner före 1998 42,0 % 37,0 % 26,0 % 25,0 %

Balansräkning
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Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalys Kommunen Koncernen

(Mkr)
Utfall  

21-08-31
Utfall  

20-12-31
Utfall  

21-08-31
Utfall  

20-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 59,4 37,0 69,4 20,2
Utbetalningar för ianspråktagna avsättningar -1,2 0,0 -1,2 -1,7
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 32,1 36,0 50,6 79,7
Medel från verksamheten före förändring av rörelseka-
pital 90,3 73,0 118,8 98,2

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 33,7 29,7 26,8 -34,1
Ökning/minskning förråd och varulager 0,0 4,1 0,1 4,2
Ökning/minskning kortfristiga skulder -29,3 28,1 -47,3 35,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 94,6 75,5 98,3 103,3

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0,0 -0,8 0 -0,8
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -57,3 -100,1 -183,6 -149,8
Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0.0
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0,0 -2,0 0,0 2,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,2 0,0 2,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten -57,3 -102,7 -183,6 -150,0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 0,0 20,0 123,7 83,0
Amortering av skuld -55,0 -91,3 -60,7 -158,4
Nyupptagen upplåning 0,0 90,4 0,0 90,4
Erhållen amortering 71,5 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 16,5 19,1 117,9 15,0

ÅRETS KASSAFLÖDE 53,8 -8,1 -4,6 -32,1
Likvida medel vid årets början 89,2 97,1 65,7 187,0
Likvida medel vid årets slut 143,0 89,2 61,1 154,9
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Driftredovisning

Driftsredovisning (Mkr)

Styrelse/nämnd Utfall 21-08-31
Prognos  

21-12-31 Budget 21-12-31
Prognostiserad 

budgetavvikelse
Kommunfullmäktige -0,7 -1,2 -1,4 0,2
Valnämnd 0,0 0,0 -0,1 0,1
Kommunrevision -0,3 -1,0 -1,0 0,0
Kommunstyrelse -55,2 -80,5 -78,5 -2,0
Räddningsnämnd -2,2 -12,2 -12,0 -0,2
Bygg- och miljönämnd -3,3 -5,5 -5,5 0,0
Bildningsnämnd -322,6 -482,6 -482,6 0,0
Kultur- och fritidsnämnd -24,1 -36,2 -34,8 -1,4
Socialnämnd -181,9 -276,9 -276,9 0
Justeras: Poster som ej är hänförbara till 
verksamhetens intäkter och kostnader i re-
sultaträkningen 649,7 950,7 912,4 38,3
Verksamhetens intäkter och kostnader i 
resultaträkningen 59,4 54,6 19,6 35,0

Driftredovisning styrelse/nämnd
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Investeringsredovisning Resultat Budget
Prognostiserad budget-

avvikelse
Mkr 21-08-31 Prognos 21-12-31 21-12-31 21-12-31
Kommunfullmäktige 0,0 0,0 0,0 0,0
Valnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0
Kommunrevisionen 0,0 0,0 0,0 0,0
Kommunstyrelsen 49,9 99,7 123,3 23,6
Överförmyndarnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0
Räddningsnämnden 0,9 3,4 11,9 8,5
Bygg- och miljönämnd 0,6 1,1 1,1 0,0
Bildningsnämnd 3,5 9,3 13,3 4,0
Kultur- och fritidsnämnd 1,4 4,9 11,8 6,9
Socialnämnd 1,0 3,9 7,1 3,2
Summa nämnder, förvaltningar 57,3 122,3 168,5 46,2

Finansförvaltningen

TOTALT 57,3 122,3 168,5 46,2

Investeringsredovisning per nämnd

Investeringsredovisning färdigställda projekt i kommunen

Investeringsredovisning kommu-
nen (Mkr) Utgifter sedan projektens start Varav: årets investeringar

Färdigställda projekt
Beslutad 

totalutgift Ack. utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse
Politisk verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-Varav:
Fritid och kultur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-Varav:
Pedagogisk verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-Varav:
Vård och omsorg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-Varav:
Särskilt riktade insatser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-Varav:
Affärsverksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-Varav:
Gemensamma verksamheter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-Varav:
Summa färdigställda projekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kommentar: Inga projekt är än så länge färdigställda under 2021. 
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Investeringsredovisning pågående projekt i kommunen

Investeringsredovisning kommunen (Mkr) Utgifter sedan projektens start Varav: årets investeringar

Pågående projekt
Beslutad 

totalutgift Ack. utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse
Politisk verksamhet 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5
-Varav:
Fritid och kultur 8,1 1,6 6,5 7,9 1,4 6,5
-Varav:
Pedagogisk verksamhet 8,8 3,5 5,3 8,8 3,5 5,3
-Varav:
Vård och omsorg 5,8 2,0 3,8 4,8 1,0 3,8
-Varav:
Särskilt riktade insatser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-Varav:
Affärsverksamhet 87,6 36,3 51,3 84,9 33,6 51,3
-Varav: Södra industriområdet 8,9 10,0 -1,1 8,9 10,0 -1,1
Gemensamma verksamheter 87,4 45,6 41,8 59,6 17,8 41,8
-Varav:
Summa färdigställda projekt

Kommunens tio största investeringsprojekt 
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Kommunens tio största projekt Ack. utfall 2021-08-31 Ack. budget 2021 Total prognos Avvikelse
E114 Södra industriområdet 8 931 630 11 500 000 8 931 630 2 568 370
E127 Lejdgatan 8 628 325 9 000 000 9 000 000 0
E128 Skönbäck 671 648 8 042 490 3 042 490 5 000 000
I101 Asfaltering 11 791 094 12 375 048 12 375 048 0
I102 Avlopp Högalid, Maglaby 37 281 532 33 800 000 37 600 000 -3 800 000
I128 Skönbäck VA 0 9 000 000 0 9 000 000
I172 Nyinvestering dricksvatten 5 431 000 15 409 039 7 519 039 7 890 000
I176 Reinvestering avloppsrening 922 239 9 492 326 6 917 000 2 575 326
I177 Reinvestering VA-ledningsnät 12 013 982 19 288 170 18 123 170 1 165 000
I615 Höjdfordon 0 8 500 000 0 8 500 000
Summa 85 671 450 136 407 073 103 508 377 32 898 696



Investeringsredovisning färdigställda projekt i kommunala bolag 

Investeringsredovisning pågående projekt kommunala bolag  

Kommentar: Inga färdigställda projekt över 50 miljoner kronor. 

Bolagets investeringar över 50 mnkr, (Tkr) Utgifter sedan projketets start
Färdigställda projekt Beslutad totalutgift Ack. utfall Avvikelse
Björnekulla fastighets AB

AB Kvidingebyggen

Björnekulla utveckling AB

Björnekulla IT AB

Bolagens investeringar 50 mnkr, (Tkr) Utgifter sedan projektens start

Pågående projekt
Beslutad 

totalutgift Ack. utfall
Beräknad 
totalutgift Avvikelse

AB Kvidingebyggen
-Varav:
Björnekulla fastighets AB
-Varav: Arrangemangshall -120,0 -74,7 -120,0 45,3
-Varav: Haganässkolan -320,0 -4,9 320,0 315,1
Björnekulla utveckling AB
-Varav:
Björnekulla IT AB
-Varav:

Investeringsredovisning kommunala bolag
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Noter och tilläggsupplysningar
Tilläggsupplysningar
 
Redovisningsprinciper: Delårsrapporten är upprättad i 
enlighet med Rekommendation R17. 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt 
att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodo-
göras kommunen och kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. Fordringar är upptagna till det belopp varmed de 
beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits 
till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodi-
seringar av inkomster och utgifter har skett enligt god 
redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar 
är redovisade enligt verkligt värde. 

Enligt RKR R4 Materiella anläggningstillgångar ska 
avskrivning påbörjas från den tidpunkt då tillgången 
är färdig att tas i bruk. Kommunen avviker från detta 
på så sätt att aktivering av anläggningstillgångar 
görs på halvårsbasis. Av praktiska skäl är det i flera 
fall svårt att avgöra när en tillgång kan anses helt 
färdigställd. Framför allt gäller detta anläggningar i 
samband med exploatering. För att i största möjliga 
utsträckning undvika problem med tilläggsinveste-
ringar är det därför lämpligt att avvakta med aktive-
ring intill dess samtliga kostnader som skall ingå i 
anläggningen med säkerhet inkommit. Fördröjningen 
kan inte anses innebära att kommunens redovisade 
resultat blir väsentligt felaktigt. 

Enligt RKR R5 Leasing ska en kommun under vissa 
förutsättningar aktivera hyresavtal för fastigheter, 
även om dessa ägs av helägda dotterföretag. Vidare 
skall objekt som innehas enligt finansiella leasingav-
tal 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. 

Ändringar av redovisningsprinciper Under redovis-
ningsperioden har värderingsprincipen för kortfristiga 
placeringar korrigerats i enlighet med 7 kap. 6 § LKBR. 
Från och med 190101 ska finansiella instrument värde-
ras till verkligt värde istället för värdering enligt lägsta 
värdes princip. 

Säsongsvariationer och cykliska effekter I Åstorps 
kommun periodiseras budgeten efter kända säsongs-
variationer. En analys renderar i att inga väsentliga 
säsongsvariationer föreligger under räkenskapsperio-
den. 

• Personalens löner redovisas enligt kontantprin-
cipen. Timanställdas lön för augusti kostnads- och 
skuldbokförs i september. Den faktiska semester-
löneskulden inklusive personalomkostnadspålägg 
kostnads- och skuldbokförs i december, men under 
året bokförs löpande istället den budgeterade föränd-
ringen. 

Jämförelsestörande och extraordinära 
poster 
 
Delårsresultat inkluderar medel som är jämförelsestö-
rande: 

Under året har kommunen kompenserats för sjuk-
lönekostnader med anledning av pandemin, vilket 
påverkar delårsresultatet positivt (+4,0 mkr) 

• Redovisningsperioden för delårsrapporten har 
ändrats från juli till augusti månad. Detta innebär att 
samtliga siffror i räkenskaperna som avser 2020 är 
framtagna pro forma.  

• Värderingar, klassificeringar och periodiseringar i 
delårsrapporten är i högre grad än i årsredovisningen 
grundade på uppskattningar och bedömningar vilket 
kan påverka det redovisade resultatet.   
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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 engångs-
avgift som ska täcka kostnaderna för anslutning av 
nya kunder. I vissa områden tillämpas särtaxa, efter 
beslut i kommunfullmäktige. 

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 rein-
vesteringstakt. Brukningsavgifterna är uppdelade 
i en rörlig del baserad på vattenförbrukningen och 
en fast del. Tillsammans står det för varje enskild 

abonnents del av VA-verksamheten. Totalt fanns 
det 3 809 abonnenter i kommunen den 2020-12-31. 
Varje kommun har olika förutsättningar, till exempel 
ledningslängd per kund, storlek på anläggningar och 
reinvesteringsbehov. Det medför att VA-avgifterna är 
olika i kommunerna.

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar sedan 2009 för den kommunala vat-
ten- och avloppsverksamheten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv 
och Åstorp. Sedan 2020 är även Perstorp med i NSVA och från 2021 även Örkelljunga. NSVA är 
gemensamt ägt av dessa åtta kommuner. Varje kommun har en lika stor ägarandel, dock ligger 
ägandet av anläggningarna fortfarande kvar i kommunerna. 

Särredovisning VA-verksamhet R
äkenskaper

Foto: Cecilia Olsson 

Ekonomi
Mkr Redovisning 31/8 Budget 31/8 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12
Statsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga intäkter 21,3 24,6 35,6 37,4 -1,8
Summa intäkter 21,3 24,6 33,9 37,4 0,0
Personalkostnader -0,4 -0,4 -0,6 -0,6 0,0
Lokalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga kostnader -17,1 -17,0 -26,1 -25,5 -0,6
Avskrivningar -6,3 -6,3 -9,4 -9,4 0,0
Finansiella kostnader -0,6 -2,2 -0,8 -3,2 2,4
Summa kostnader -24,4 -25,9 -31,1 -38,7 0,0
Summa Nettokostnader -3,1 -1,3 -1,3 -1,3 0,0

Kommentar: Total redovisar VA-kollektivet ett resultat på -3,1 miljoner kronor per 210831 och ett balanserat 
resultat sedan tidigare på 7,4 miljoner kronor. 

Största skillnaderna mellan utfall och budget delåret 2021 är lägre intäkter än budgeterat för såväl dricks, spill 
som dagvatten. Detta medför också en negativ prognos för intäkterna på 1,8 miljoner kronor gentemot årsbud-
geten.  

De övriga kostnaderna följer just nu budget men prognostiseras bli 0,6 miljoner kronor högre än årsbudgeten 
på grund av ökade försäkringskostnader samt högre driftskostnader för NSVA. 
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Investeringar

Kommentar: De största avvikelserna gentemot årsbudget är följande: 

• VA-utbyggnad Skönbäck + 9 miljoner kronor – osäkert om det hinns med under året 
• Nyinvestering dricksvatten + 7,4 miljoner kronor – avvikelsen avser nytt vattenverk
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Mkr Redovisning 31/8 Prognos31/8 Årsbudget Avvikelse 31/12
Investeringsinkomst 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringsutgift 13,9 -32,2 -49,4 17,2

Nettoinvestering 13,9 -32,2 -49,4 17,2



Verksamhetsberättelse
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Den sista delen av delårsrapporten utgörs av verksamhetsberättelsen där kommunens verk-
samhet beskrivs utifrån respektive nämnds politiska beslut. Nämndernas och de kommunala 
bolagens uppdrag beskrivs, tillsammans med måluppfyllelse. En mer utförlig beskrivning åter-
finns i respektive nämnds och bolags redovisning.

Verksamhetsberättelse 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ. De förtroendevalda tillsätts via 
allmänna val. 
Enligt kommunallagen beslutar kommunfullmäkti-
ge i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt för kommunen. Dessa områden rör 
främst: Mål och riktlinjer för verksamheten, budget, 
skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, nämn-
dernas organisation och verksamhetsformer, val av 

ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, 
val av revisorer, grunderna för ekonomiska förmå-
ner till förtroendevalda, årsredovisning och an-
svarsfrihet, folkomröstning i kommunen samt extra 
val till fullmäktige.

Ekonomi

Mkr

Redovisning 31/8

delår 2021 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12
Statsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Personalkostnader -0,4 -0,7 -0,9 0,2
Lokalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga kostnader -0,3 -0,5 -0,5 0,0
Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa kostnader -0,7 -1,2 -1,4 0,2
Summa Nettokostnader -0,7 -1,2 -1,4 0,2

Kommentar: Den positiva budgetavvikelsen härrör sig till lägre personalkostnader med anledning av kortare 
sammanträdestider.

V
erksam

hetsberättelse
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Valnämnden är lokal valmyndighet i samband med 
val till riksdagen, val till regionfullmäktige, val till 
kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt 
vid eventuellt förekommande folkomröstning, omval 
eller extra val.

Valnämnden ska fortlöpande följa upp och föreslå 
eventuella förändringar av kommunens indelning i 
valdistrikt. Valnämnden ska informera allmänheten 
om förestående val och folkomröstningar samt i övrigt 
om väsentliga delar i den egna verksamheten. Ingen 
verksamhet är planerad för år 2021.

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

Ekonomi

Mkr
Redovisning 31/8

delår 2021 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12
Statsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Personalkostnader -0,0 -0,0 -0,1 0,1
Lokalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga kostnader 0,0 -0,0 -0,0 0,0
Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa kostnader -0,0 -0,0 -0,1 0,1
Summa Nettokostnader -0,0 -0,0 -0,1 0,1

Revisionen ska årligen granska delårsrapporten och 
årsbokslutet, därutöver utförs ett antal förvaltnings-
granskningar av nämnderna. Dessutom granskas, via 
lekmannarevisorn, kommunens bolag.

I externa bolag där kommunen är delägare, medverkar 
lekmannarevisorn i granskningar via en kommunge-

mensam revisionsgrupp. På samma sätt medverkar 
lekmannarevisorn för organisationerna FINSAM och 
Medelpunkten och andra samägda företag när dessa 
granskas tillsammans med andra berörda kommun-
revisorer.

Kommunrevisionen 
Kommunfullmäktige fastställer revisionens reglemente. Revisionen fastställer vilka granskningar som ska 
genomföras inklusive lekmannagranskningen av kommunens bolag.
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EkonomiMkr
Redovisning 31/8

delår 2021 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12
Statsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Personalkostnader -0,1 -0,3 -0,3 0,0
Lokalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga kostnader -0,2 -0,7 -0,7 0,0
Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa kostnader -0,3 -1,0 -1,0 0,0
Summa Nettokostnader -0,3 -1,0 -1,9 0,0

Ekonomi
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Kommunstyrelsen

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 samord-
na kommunkoncernens IT och telefoni, främja sys-
selsättning, näringsliv, turism, folkhälsa, information 
och kommunikation samt måltidsverksamhet och 
migrationsfrågor. Kommunstyrelsen ska även tillse 
att samtliga nämnder och förvaltningar har effektiva 
metoder för styrning av verksamhet och projekt, att 
verksamheten uppnår beslutade kvalitetsmål och att 
den löpande verksamheten sköts rationellt och eko-
nomiskt.

Kommunstyrelsen är kommunkoncernens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har 
ansvar för hela kommunkoncernens utveckling av ekonomi och verksamhet genom sam-
ordning, planering, beredning och uppföljning. 



Delvis kopplat till den nya styr- och ledningsmo-
dellen har arbete pågått med att utveckla stödpro-
cesser inom områdena HR, ekonomi och verksam-
hetsstyrning. Parallellt pågår ett utvecklingsarbete 
som syftar till att göra den interna kontrollen till 
en integrerad del av styr- och ledningsmodellens 
processorientering. Som ett ytterligare steg i im-
plementeringen av styr- och ledningsmodellen har 
den koncerngemensamma analysgruppen ”Forum 
för analys” startat upp sitt arbete och bland an-
nat genomfört den första kommungemensamma 
omvärldsanalysen, som ett underlag till budget-

beredningen. Därtill har HR utvecklat processen 
kring systematiskt arbetsmiljöarbete och integrerat 
denna process i kommunens ledningssystem.
Under delåret har även kommunens effektivitet 
genomlysts av SKR, utifrån statistik, granskning av 
kommunens styr- och ledningsprocess, intervjuer 
med politiker och centrala tjänstepersoner. Genom-
lysningen presenterades sedan för berörda politiker 
och tjänstepersoner. Därutöver har Kommunforsk-
ning i Västsverige (KFi) genomfört en genomlys-
ning av Åstorps finansiella ställning och jämfört 
med andra kommuner i Skåne och Sverige.

Nämndens verksamhet och utveckling
En god kommunal service till invånarna förutsätter en effektiv kommunorganisation.  
För att nå effektivitet har kommunstyrelseförvaltningen under delåret arbetat med 
implementeringen av den nya styr- och ledningsmodellen samt som stöd i framtagandet 
av nya mål för nämnderna utifrån kommunens nya vision och inriktningsmål. 
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Coronapandemin har påverkat verksamheterna 
mycket under delåret. En konkret åtgärd för att mins-
ka de negativa effekterna av pandemin på invånarna 
är att kostenheten har serverat kyld mat till bland an-
nat elever som studerar på distans och även på försök 
till kommunens äldre invånare. Kommunen har också 
utökat öppettiderna hos kundtjänst, för att kunna ge 
en bättre service till invånarna.

Under delåret har en ny lokalförsörjningsprocess 
utvecklats och blivit beslutad. Med denna process 
väntas effekterna bli att kommunen kan planera för 
lokalbehoven på ett mer effektivt och proaktivt sätt. 
Detta skapar i sin tur en förutsättning för att kunna 
bedriva verksamhet med hög kvalitet.

Flertalet projekt har drivits, såsom Tingvalla – en port 
till Söderåsen som syftar till att göra Tingvalla mer 
tillgängligt och attraktivt att besöka. Platsen ska även 
fungera som en av huvudingångarna till Söderåsen. 
Området utvecklas med stöd från Leader och Europe-
iska Landsbygdsfonden.

Ett annat projekt är utvecklingen av Stationsområdet 
som har färdigställts under våren. Det ombyggda sta-
tionsområdet syftar till att skapa en trygg, trivsam och 
självklar mötesplats i Åstorp, i form av ett uppdaterat 
busstorg, gångfartsområde, cykelväg, planteringar, 
belysning och konstverket Trillingnöten.

Under delåret har projektet Tryggare Åstorp övergått 
till att bli en förvaltningsövergripande arbetsmetod för 
att öka tryggheten.

Verksamhet och utveckling kopplat till inriktningsmål 
- god livkvalitet

V
erksam

hetsberättelse
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För att ge möjlighet att växa är det viktigt att kom-
munen har en god tillgänglighet gentemot invånare, 
företag och föreningar. Därför har kundtjänst ökat 
tillgängligheten för att bland annat underlätta för 
företag och invånare att söka bygglov. Kundtjänst 
har även tagit fram en ”Frågor och svar”-guide (FAQ) 
inriktad mot turism, besökare och näringslivsfrågor.

Projektet Destination Söderåsen har fortsatt drivits 
under delåret och syftar till att Söderåsen ska bli en 
mer utvecklad turistdestination samt att skapa bätt-
re förutsättningar för företagande kopplat till områ-
det och locka besökare till fler platser runt om åsen.

Flera olika insatser har genomförts för att förbättra 
företagsklimatet, till exempel genom ett brett arbete 
över förvaltningsgränserna tillsammans med kom-
munikation och kundtjänst.

Kommunen arbetar ständigt gentemot målet att alla 
invånare ska leva ett självständigt liv, genom att ge 
invånarna bättre förutsättningar till etablering på 
arbetsmarknaden och självförsörjning. Ett sådant 
pågående projekt är Öka Takten, där arbetsmark-
nadsenhetens samverkan med socialförvaltningen 
under delåret har stärkts och nya arbetssätt och 
metoder har prövats med målet att stärka kvalitén, 
effektiviteten och flödet från ekonomiskt bistånd till 
arbete eller studier.

Verksamhet och utveckling kopplat till inriktningsmål 
- möjlighet att växa



För att kommunen ska ta betydande steg mot en 
hållbar framtid, behöver alla verksamheter ställa 
om till mer hållbara och resurseffektiva sätt att 
arbeta. En del i omställningen som har lyfts fram 
under delåret är arbetet med är att motverka 
matsvinn. Här hjälper kostenheten verksam-
heterna som serverar måltider att mäta och 
sammanställa matsvinnet samt att ge förslag på 
åtgärder för att minimera matsvinnet.

Under delåret har stora steg tagits för att kunna 
jobba på distans, genom införandet av Microsoft 
Office 365 där bland annat Teams ingår. Detta 
har medfört förändrade arbetssätt och gett bättre 
möjligheter för att kunna ha digitala möten. I sin 
tur leder dessa förändringar till mindre behov av 
tjänsteresor, men framför allt till att det blir möj-
ligt att hålla smittsäkrade möten under pågåen-
de Coronapandemi.

Ett projekt som kan nämnas är Naturturism 
Rönne å och Ringsjön - en förstudie, med am-
bitionen att göra Rönne å och Ringsjön till en 
attraktiv destination för fiske- och naturturism. 
Med stöd från Leader och Europeiska Havs-och 
fiskerifonden har kommunerna Ängelholm, Ås-

torp, Klippan, Eslöv, Höör och Hörby inlett projek-
tet för att undersöka hur området kan utvecklas. 
Detta blir en del i arbetet med att synliggöra och 
främja naturvärdena kring Rönne å men också 
för att tillgängliggöra naturen för rekreation och 
hållbara fritidsaktiviteter.

Arbetsmarknadsenheten samarbetar med NSR 
på återvinningen och återbruket. Verksamheten 
arbetar för en hållbar framtid och med målet 
att återbruka mera, samtidigt som kommunen 
kan erbjuda daglig verksamhet och möjlighet 
att prova på arbete genom arbetsmarknadsan-
ställningar. Under delåret har ombyggnation av 
återbrukets butik genomförts och Coronapan-
demin har fortsatt inneburit ett stort flöde på 
återvinningen.

Verksamhet och utveckling kopplat till inriktningsmål - 
hållbar framtid
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Ekonomi

Mkr
Redovisning 31/8

delår 2021 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12
Statsbidrag 3,6 4,4 4,4 0,0
Övriga intäkter 33,9 49,1 49,1 0,0
Summa intäkter 37,5 53,5 53,5 0,0

Personalkostnader -46,0 -65,8 -63,5 -1,3
Lokalkostnader -5,4 -7,5 -7,5 0,0
Övriga kostnader -30,7 -44,5 -43,8 -0,7
Avskrivningar -8,9 -13,6 -13,6 0,0
Finansiella kostnader -1,7 -2,6 -2,6 0,0
Summa kostnader -92,7 -134,0 -132,0 -2,0
Summa Nettokostnader -55,2 -80,5 --78,5 -2,0

Kommentar: Kommunstyrelsens utfall gentemot budget är negativt vid delårsuppföljningen vilket beror perso-
nal och övriga kostnader. Helårsprognosen visar också på ett negativt utfall gentemot budget på -2,0 miljoner 
kronor. Största delen av detta utgörs av att hela kommunens kostnad för införande av Office 365 har tagits av 
ledningen vilket utgjorde 1,4 miljoner kronor. Pandemin påskyndade starkt behovet av digitalisering.
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Bygg- och miljönämnden 
Bygg- och miljönämnden beslutar i frågor som rör byggande, användning av 
mark, samhällsplanering och miljö- och hälsofrågor i Åstorps kommun. 

Miljöbalken 1998:808
Livsmedelslagen 2006:804
Tobakslagen 1993:581
Strålskyddslagen 1988:220
Smittskyddslagen 2004:168
Lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel 2009:730

Plan- och bygglagen 1987: 10 (upphävs 
2011-05-02)
Nya Plan- och bygglagen 2010: 900
PBL, Anläggningslag 1973:1149
Fastighetsbildningslag 1970:988
Lag om exploateringssamverkan 1987:11

Nämndsmål: Vi skapar förutsättningar för tryg-
ga, hälsosamma och inkluderande samhällen

Inom detta område kommer nämnden att titta på 
nyckeltal som Betygsindex Nöjd Region i medborgar-
undersökning från SCB och under området Bostäder, 
Trygghet och Fritidsaktiviteter. Mätning görs också 
på antalet anmälda våldsbrott per 100 000 invånare i 
Åstorp. Inga nya data finns tillgängliga ännu för 2021.

Nämndsmål: Vi verkar för en sammanhållen och 
inkluderande samhällsbyggnadsprocess

Inom detta område kommer nämnden att titta på 
nyckeltal som Betygsindex Nöjd Region i medborgar-
undersökning från SCB och under området Påverkan. 

Nyckeltal presenteras vidare genom servicemätning 
gällande gott bemötande i kontakt med kommunen 
och rankingplats från Svenskt Näringslivs mätning 
Lokalt företagsklimat. Inga nya data finns tillgängliga 
ännu för 2021.

Nämndsmål: Vi verkar för attraktiva boende-
miljöer med varierad bebyggelsestruktur och 
blandade bostadstyper

Även här mäts nyckeltal som Betygsindex Nöjd Regi-
on i medborgarundersökning från SCB och under om-
rådet Bostäder samt segregationsindex från Delmos 
(Delegationen mot segregation). Inga nya data finns 
tillgängliga ännu för 2021.

Inriktningmål: God livkvalitet

V
erksam

hetsberättelse

Lagstiftningsområden:



Nämndsmål: Vi verkar för befolknings- och 
företagstillväxt
Inom detta område kommer nämnden att titta på 
nyckeltal som Betygsindex Nöjd Region i medborgar-
undersökning från SCB och under området Bostäder, 
Trygghet och Fritidsaktiviteter. Mätning görs också 
på antalet anmälda våldsbrott per 100 000 invånare i 
Åstorp. Inga nya data finns tillgängliga ännu för 2021.

Nämndsmål: Vi bedriver en offensiv samhälls-
planering som präglas av mod och nytänkande

Inom detta område finns ännu inga nyckeltal.

Inriktningsmål: Möjlighet att växa

Nämndsmål: I samhällsbyggnadsprocessen  
arbetar vi aktivt för en lägre klimatpåverkan

När det gäller placering i IVL Svenska Miljöinstitutets 
kommunranking om klimatanpassning var målet år 
2020 att hamna bland den översta halvan, det vill säga 
50 procent, på listan. Utfallet blev att Åstorps kommun 
hamnade längre ner, på 88 procent. År 2021 har Åstorp 
hamnat på 77 procent.

Avfall Sveriges ranking av bästa avfallskommunen 
har Åstorp år 2021 hamnat på plats 15.

I Åstorps kommun finns det inga vattendrag med 
gWod ekologisk och kemisk status. Vattenprovtagning 
görs varje år och proverna visar på att vattendragen 
är påverkade av övergödning, miljögifter och ojämna 
vattenflöden. Under 2021 har flera åtgärder genom-
förts som långsiktigt har betydelse för vattenkvalite-
ten. I riket som helhet har 15 procent av vattendragen 
god ekologisk status.

Inom detta område kommer nämnden även att titta 
på nyckeltal i form av betygsindex i SCB:s medborgar-
undersökning på frågeområde Gång- och cykelvägar 
och Andelen nytillkomna bostäder i kollektivtrafiknä-
ra läge. Inom dessa två områden finns inga nyckeltal 
för 2021.

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

Inom detta område kommer nämnden att mäta be-
tygsindex i SCB:s medborgarundersökning på fråge-
område Grönområden, parker och natur där det inte 
finns några tillgängliga nyckeltal för 2021 än. Samt 
även här se till vattendrag med god ekologisk och 
kemisk status.

Inriktningsmål: Hållbar framtid

Ekonomi
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Kommentar: Totalt prognostiseras intäkterna till 0,4 mkr lägre än budgeterat för nämnden då faktureringen 
beräknas bli lägre. Detta uppvägs av att personalkostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat på helåret bland 
annat på grund av en vakant tjänst. Som helhet beräknas nämnden lämna en budget i balans i slutet av året.

Mkr
Redovisning 31/8

delår 2021 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12
Statsbidrag 0,2 0,2 0,0 0,2
Övriga intäkter 3,3 4,5 5,1 -0,6
Summa intäkter 3,5 4,7 5,1 -0,4

Personalkostnader -6,1 -9 -9,4 0,4
Lokalkostnader -0,2 -0,2 -0,2 0,0
Övriga kostnader -0,5 -0,9 -0,9 0,0
Avskrivningar -0,1 -0,1 -0,1 0,0
Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa kostnader -6,8 -10,2 -10,6 0,4
Summa Nettokostnader -3,3 -5,5 -5,5 0,0



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

Covid-19 pandemin har under våren 2021 fortsatt att 
påverka alla verksamheter på ett högst påtagligt sätt. 
Barn och elever har i något större omfattning än nor-
malt varit frånvarande från förskolan och skola. Störst 
frånvaro har varit i förskolan. Bland personalen har 
frisknärvaron varit ovanligt hög, 96,04 procent. Målet 
är 95 procent.

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 meritvä-
rde medan pojkarna har ett lite lägre meritvärde än 
föregående år. Detta indikerar möjligen på att flickor-
na i årskurs 9 har klarat att hantera distansundervis-
ningen under våren bättre än vad pojkarna har gjort.

Pedagogerna har under läsåret haft fokus på att skapa 
goda relationer, vilket bidragit till en hög känsla av 
trygghet hos våra barn och elever.

Barn och elever har en ökad tilltro till sin förmåga att 
de kan lära sig om de försöker.

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. Samverkan med 
kultur och fritidsenheten samt kulturskolan har ökat 
elevernas tillgång till konstnärliga uttrycksformer, läs-
utveckling och eleverna får tillgång till ett större utbud 
av kulturaktiviteter under skoltid

Ur ett ekonomiskt perspektiv prognostiserar bild-
ningsnämnden en budget i balans. Inom de olika 
verksamhetsområdena är dock skillnaderna stora. 
Förskolan går med ett prognostiserat överskott på +4,0 
miljoner kronor medan grundskolan går med ett prog-
nostiserat underskott på -6,5 miljoner kronor. Även om 
grundskolan har fått ta del av cirka 3,5 miljoner kronor 
i statliga medel till följd av Covid-19 lyckas inte verk-
samheten balansera. Jämfört med delårsbokslutet 
2020 har grundskolan en sämre ekonomisk prognos 
2021.

Sammanfattande kommentar
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Under kommunfullmäktiges inriktningsmålet god livskvalitet har följande uppnåtts:

Delaktighet och inflytande - elever årskurs 5

Delaktighet och inflytande - elever årskurs 9

Studiero - elever årskurs 9

Studiero - elever årskurs 9

Inriktningsmål: God livskvalitet
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Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra
16 Studiero Absoluta tal % Absoluta tal %
Jag har studiero på lektionerna 26 15,4% 80 47,3%

Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra
13 Studiero Absoluta tal % Absoluta tal %
Jag har studiero på lektionerna 34 18,8% 93 51,4%

Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra
14 Delaktighet och inflytande Absoluta tal % Absoluta tal %
Vi elever har inflytande över undervisningens innehåll 26 15,3% 63 37,1%
På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter 28 16,5% 73 42,9%
I min skola är vi elever med och påverkar vår skolmiljö 33 19,4% 66 38,8%
Totalt

Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra
10 Argumentation och kritiskt tänkande/ 
Delaktighet och inflytande Absoluta tal % Absoluta tal %
På lektionerna får vi diskutera och debattera olika frågor 83 45,9% 77 42,5%
På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter 42 23,2% 82 45,3%
Totalt



Delårsrapport 2020 | 52

Under kommunfullmäktiges inriktningsmålet möjlighet att växa har följande uppnåtts:

Inriktningsmål: Möjlighet att växa

Förskolan 4-5 åringar

Årskurs F-3
V

erksam
hetsberättelse

Ganska nöjd Varken eller
14 Trygghet Absoluta tal % Absoluta tal %
Det finns inga elever som jag är rädd för på skolan 377 68,4% 83 15,1%
Det finns inga vuxna som jag är rädd för på skolan 442 80,2% 37 6,7%
Jag känner mig trygg i skolan 400 72,6% 95 17,2%
Totalt

Ganska nöjd Varken eller
14 Trygghet Absoluta tal % Absoluta tal %
JAg känner mig trygg på förskolan 258 91,5% 21 7,4%
Det finns inga barn på förskolan som jag är rädd för 236 83,7% 31 11,0%
Jag vet vem som kan hjälpa mig om jag känner mig rädd 265 94,0% 12 4,3W%
Totalt
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Årskurs 7-9

Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra
17 Trygghet Absoluta tal % Absoluta tal %
I min skola finns det elever jag är rädd för 32 6,0% 56 10,5%
I min skola finns det personal jag är rädd för 21 3,9% 34 6,4%
Jag känner mig trygg i skolan 184 34,5% 217 40,6%
Totalt

Vuxenutbildningen

Gymnasiebehörighet över tid 2018-2021

Årskurs 4-6

Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra
14 Trygghet Absoluta tal % Absoluta tal %
I min skola finns det elever jag är rädd för 21 4,2% 45 9,0%
I min skola finns det personal jag är rädd för 16 3,2% 22 4,4%
Jag känner mig trygg i skolan 244 49,0% 170 34,1%
Totalt

Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra
16 Trygghet Absoluta tal % Absoluta tal %
I min skola finns det elever jag är rädd för 9 8,0% 6 5,4%
I min skola finns det personal jag är rädd för 10 8,9% 9 8,0%
Jag känner mig trygg i skolan 55 49,1% 28 25,0%
Totalt



Under kommunfullmäktiges inriktningsmålet hållbar framtid har följande uppnåtts:

Inriktningsmål: Hållbar framtid

Enligt verksamhetsanalyserna har samtliga verk-
samheter minst två miljöcertifieringar under man-
datperioden.

Frånvarostatistik Bildningsförvaltningen visar ett 
medeltal på 3,96 procent januari-juni 2021. Målet är 
en frånvaro under 5 procent.

Bildningsförvaltningens chefsgrupp har under året 
haft ett fortsatt utvecklingsarbete utifrån tillitsba-
serad ledning. Detta arbete startade upp 2017. 

De sammantagna effekterna av att utveckla ar-
betet med tillitbaserade styrmekanismer såsom 
ledarplan, överenskommelser med arbetslag samt 
systematisk uppföljning visar följande effekter:
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Elever årskurs 9
Ganska nöjd Varken eller

5 Veta vad som krävs Absoluta tal % Absoluta tal %
Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att 
jag förstår 
Jag tycker det är svårt att veta vad jag ska klara av i 
skolan
Jag vet vad jag behöver kunna för att nå kunskapskra-
ven i skolan
Totalt

Elever årskurs 5
Ganska nöjd Varken eller

8 Tillit till elevens förmåga Absoluta tal % Absoluta tal %
Mina lärare får mig att tro på mig själv i mitt skolarbete 
Mina lärare förväntar sig att jag ska göra mitt bästa
Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker
Totalt



Följande utvecklingsområden synliggörs i enheternas verksamhetsanalyser:

· Elevinflytande
· Elevernas inre motivation
· Ledarskap
· Elevernas språkkapacitet
· Elevhälsoarbetet
· Ökad valkompetens/karriärvägledning
· Samverkan mellan Bildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden samt övriga nämnder i kommunen

Ekonomi

Mkr
Redovisning 31/8

delår 2021 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12
Statsbidrag 36,1 55,4 41,9 13,5
Övriga intäkter 26,7 40,6 44,1 -3,5
Summa intäkter 62,8 96,0 86,0 10,0
Personalkostnader -238,6 -359,7 -352,2 -7,5
Lokalkostnader -29,1 -43,6 -43,1 0,5
Övriga kostnader -113,3 -168,6 -166,6 2,0
Avskrivningar -4,2 -6,3 -6,3 0,0
Finansiella kostnader -0,2 -0,3 -0,3 0,0
Summa kostnader -385,4 -578,6 -568,6 -10,0
Summa Nettokostnader -322,6 -482,6 -482,6 -0,0

Kommentar: Bildningsnämnden prognostiserar en budget i balans vid årets slut.

Statsbidrag prognostiseras till 55,4 miljoner kronor 
med en positiv avvikelse på +13,5 mkr i förhållande till 
budget. Likt tidigare år fortsätter den svenska staten 
att betala ut stora belopp i riktade statsbidrag för att 
stärka den svenska förskolan och grundskolan. Dä-
remot väntas Övriga intäkter ha en negativ avvikelse 
på -3,5 miljoner kronor i förhållande till budget, vilket 
bland annat beror på lägre barnomsorgsavgifter.

Personalkostnaderna väntas ha en negativ avvikelse 
på -7,5 miljoner kronor i förhållande till budget vid 
årets slut. Delar av underskottet går att härleda till 
olika statsbidrag som tillfallit nämnden under året. 
Underskottet härleds utöver det till grundskolan där 

kostnaden för tilläggsbelopp och för barn i behov av 
särskilt stöd ökar.

Övriga kostnader prognostiseras till -168,6 miljoner 
kronor med en negativ avvikelse på -2,0 miljoner 
kronor i förhållande till budget. År 2020 landade de 
övriga kostnaderna på -168,0 miljoner kronor vilket 
innebär att kostnaderna ligger i paritet med föregåen-
de år. Analysen visar att kostnader för interkommunal 
verksamhet har gått upp både i grundskola, gymnasie- 
och gymnasiesärskola samtidigt som den har gått ner 
i förskolan.

Investeringar 
Utfall Helårsprognos Årsbudget Avvikelse 

Investeringsutgift -3,5 -9,3 -13,3 4,0
Nettoinvestering -3,5 -9,3 -13,3 4,0

Investeringar beslutade i budget 2021 och som avser 
IT genererar centralt en positiv avvikelse om +2,5 mil-
joner kronor, motsvarande siffra för verksamheterna 
är +1,5 miljoner kronor. 

Ny redovisningsprincip innebär att kostnader avse-
ende IT ska tas i driftsbudgeten och verksamheterna 
har blivit kompenserade med motsvarande. En positiv 
avvikelse på motsvarande skapas i investeringsbud-
geten.
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Kultur- och fritidsnämnden
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, förvaltningslagen och andra över-
gripande lagar ska kultur- och fritidsnämnden inom ramen för uppdraget fullgöra 
kommunens uppgifter inom följande lagstiftningsområden: bibliotekslagen (SFS 
2013:801). Därutöver ska kultur- och fritidsnämnden uppfylla de mål och ambitioner 
som finns inom Åstorps kommun.

Kultur- och fritids olika verksamheter genomför 
kontinuerligt förbättrande och kompetenshöjande 
insatser på området. Medvetenheten inom personal-
gruppen på hållbarhetsområdet är god. Däremot är 
verksamheterna idag inte fullt ut hållbara. Arbete åter-
står att göra och kontinuerligt försöker verksamheten 
genomföra åtgärder så som exempelvis att övergå till 
eldrivna fordon och maskiner och att sträva mot att 
möjliggöra för källsortering vid alla anläggningar och 
friluftsområden.

Verksamheterna innebär mycket samarrangemang 
och utbyte med externa aktörer vars policy vad gäller 
hållbarhet vi idag inte kan påverka. En möjlig väg vore 
att ställa högre krav på aktörens hållbarhetsarbete vid 
ingående av uppdragsöverenskommelser.

En konkret åtgärd under delåret har varit att införa 
system för källsortering vid friluftsbadet i Kvidinge. 
Utöver detta har en bil bytts ut mot eldrivet fordon och 
teknisk utrustning i ishallen har renoverats.

V
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Inriktningsmål: Hållbar framtid
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Utifrån de restriktioner samt rekommendationer som 
rått under pandemin har det varit svårt för biblioteken 
att leva upp till bibliotekslagen då bibliotekens roll 
som mötesplats och arena för demokrati, kunskaps-
förmedling, främjandet av litteraturens ställning, 
bildning och kulturell verksamhet har begränsats.

Med stort engagemang och kreativitet från medarbe-
tarna, har verksamheten lyckats väl med att ställa om 
utifrån rådande omständigheter och förutsättningar. 
En stor del av bibliotekets utåtriktade och läsfräm-
jande verksamhet, så som bokcirklar, föreläsningar, 
språkcaféer, lovverksamhet för barn och unga, har 
skett digitalt under 2021.

Under 2020 och 2021 har det nationella projektet 
Bokstart, som är en satsning som riktar sig till barn 
i åldrarna 0-3 år och vuxna i dess närhet i syfte att 
främja språkutveckling, inriktat sig på att inventera 
behov och önskemål för att ytterligare säkerställa att 
de insatser som görs har önskad effekt. Bokstart byg-
ger på ett samarbete mellan bibliotek, barnhälsovård 
och förskola. Så fort som möjligt kommer de faktiska 
arbetet att återupptas.

Insatser kring att motverka den digitala klyftan ge-
nom att stärka den digital delaktigheten i lokalsam-
hället, så som IT-akuten och andra riktade insatser till 
specifika grupper, har inte kunnat genomföras som 

planerat under pandemin. Arbetet återupptas så fort 
det blir möjligt.

# Digitala språkcaféer 20 tillfällen under våren

# Hemkodat (programmering) 5 tillfällen under våren 
# Coronaanpassade biblioteksvisningar för F-klass 8 
tillfällen under våren

Omställningen från fysiska till digitala arrangemang 
har inneburit att en bredare allmänhet än tidigare har 
kunnat nås, detta har medfört att nya deltagare hittat 
till bibliotekens olika arrangemang, framför allt har 
detta varit tydligt när det gällt språkcaféer och bok-
cirklar, både för vuxna samt barn och unga. 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.
Tack vare en nyinvestering i en mobil scenvagn möj-
liggjordes en turnerande utomhusföreställning med 
Tvåornas kör som framträdde på ett flertal platser 
under våras/sommar.

Kommunens föreningsliv har under året fått extra 
stöd, nya löparbanor har anlagts i anslutning till 
Sporthallen. Under sommaren har badverksamheten 
inkluderat organiserad träning i vattenvana för barn 
och unga. Byggnationen av Tingdalshallen och nya 
Arrangemangshallen har fortgått.

Inriktningsmål: Möjlighet att växa



Möjligheterna att erbjuda aktiviteter, arrangemang 
och evenemang har även under den första delen av 
året varit starkt påverkade av pandemin och de res-
triktioner den inneburit. I gengäld har allt fler upp-
täckt natur och friluftsliv och nyttjandet av utegym, 
motionsslingor och utomhusaktiviteter har ökat. 
Friluftsbadet har kunnat hållas öppet i princip som 
vanligt, och en hel del lovaktiviteter, till stor del i sam-
verkan med externa aktörer, har genomförts under 
sommarlovet.

Utvecklingen vid friluftsbadet har fortsatt med bland 
annat boulderstenar, i Hyllinge har mountainbanan i 
Hyllinge skog färdigställts och i området har bänkar 
placerats ut. Projektering och planering av Tingvalla 
strövområde har pågått under våren med planerad 

byggstart under hösten. Att allt fler har upptäckt natur 
och friluftsliv har på många håll väckt tanken att även 
naturen kan vara en skådeplats för kultur och konst. 
Nya grupper kan nås genom att ta vara på möjlighe-
ten att exempelvis erbjuda konstutställningar och 
konstworkshops för barn och unga på plats i natur- 
och friluftsområden. Detta kommer att testas fram-
gent i samband med projekt Tingvalla och lovaktivite-
ter för barn- och unga.

# Digital Tea time (Boktips) 1 tillfälle under våren # 
Digitala bokcirklar 6 tillfällen under våren

# Lovaktiviteter (Lär dig teckna, digital tipsrunda, 
odlarpåse, cirkus, vattenkalas, med mera) har arrange-
rats under våren och sommaren.

Inriktningsmål: God livskvalitet
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Ekonomi

Mkr
Redovisning 31/8

delår 2021 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12
Statsbidrag 1,4 3,7 1,1 2,6
Övriga intäkter 2,3 3,4 3,9 -0,5
Summa intäkter 3,7 7,1 5,0 2,1
Personalkostnader -10,9 -16,4 -16,0 -0,4
Lokalkostnader -9,8 -14,8 -14,7 -0,1
Övriga kostnader -4,6 -8,4 -5,4 -3,0
Avskrivningar -2,3 -3,5 -3,5 0,0
Finansiella kostnader -0,1 -0,2 -0,2 0,0
Summa kostnader -27,8 -43,3 -39,8 -3,5
Summa Nettokostnader -24,1 -36,2 -34,8 -1,4

Kommentar: Statsbidragen väntas bli högre än budgeterat, men detta skapar i sin tur även kostnader för att 
genomföra projekten. Huvuddelen av underskottet härrör till drift och service samt eftersatt underhåll och re-
parationer inom idrotts- och fritidsanläggningar. Förslag på åtgärder finns att läsa vidare i Kultur- och fritids-
nämndens egen delårsrapport.

Investeringar 
Utfall Helårsprognos Årsbudget Avvikelse 

Inversteringsinkomst 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringsutgift -1,4 -4,9 -11,8 -6,9
Nettoinvestering -1,4 -4,9 -11,8 -6,9
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Socialnämnden
Socialförvaltningen tillhandahåller tjänster inom äldreomsorg, handikappomsorg, 
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.

Barn och unga
Äldre personer
Människor med funktionshinder
Personer med missbruksproblem

Personer som vårdar och stödjer närstående
Brottsoffer
Skuldsatta personer

Enligt särskilda bestämmelser ska socialtjänsten värna om följande grupper: 
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För att förtydliga individens delaktighet, bestämman-
derätt och egenansvar i sin situation implementeras 
under hösten Individens behov i centrum, IBIC jämte 
befintliga Barnets behov i Centrum, BBIC som doku-
mentationsstöd i verksamheterna vid beslutsproces-
ser och genomförandeplanering av verksamheternas 
insatser. I de delar där det är relevant med stöttning 
för att komma i egen försörjning pågår ett samver-
kansarbete mellan socialförvaltningen och arbets-

marknadsenheten, ”Öka takten”, som syftar 
till att finna vägar till sysselsättning via arbete eller 
studier och därmed även nå ekonomisk självständig-
het. Nyckeltalen kopplade till långvarigt ekonomiskt 
bistånd visar på en försämring vad gäller självständig-
het och ytterligare bedömning av kausalitet gällande 
denna målgrupp behövs.

Inriktningsmål: God livskvalitet

Socialförvaltningen är delaktig i flera olika samver-
kansformer, både internt och externt och ingår i det 
kommunövergripande samarbetet mellan kommu-
nerna i nordvästra Skåne - Familjen Helsingborg. 
Samverkan inom och mellan kommuner och region 
ger en större möjlighet till gemensamma insatser eller 
aktiviteter samt ett kompetens- och kvalitetshöjande 
och kollegialt lärande.

Under pandemin har samverkan och behovet därav 
med bland andra Region Skåne förstärkts. Verksam-
heterna arbetar med olika kvalitetsregister för att 
stärka kvalitén i arbetet.

Kontinuerligt arbete kring förbättringar och för att 
skapa en tryggare verksamhet och nöjdhet hos indi-
viden görs bland annat via synpunktshantering och 
rapporterade avvikelser som resulterar i åtgärder eller 
översyn av rutiner som en del av verksamhetens kva-
litetsledningssystem.

Socialnämnden ska genom samverkan och engagemang skapa trygghet och nöjdhet för 
kommuninvånaren.

Socialnämnden ska främja kommuninvånarens möjligheter till egenansvar och delaktighet 
i sin sociala situation.
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Målsättningen inom samtliga delar av verksamheten 
är att individen har en meningsfull sysselsättning 
och en strukturerad och aktiv vardag där individen i 
störst möjliga mån har känslan av självständighet och 
egenbestämmande. Insatser och aktiviteter som görs 
är med målsättningen att stärka individens förmåga 
till egenansvar och utveckling i förhållande till den-
na egna förmåga med inriktning kring att klara av 
vardagliga aktiviteter och det sociala samspelet med 
andra eller att kunna ha eller upprätthålla ändamål-
senliga kontakter med vård, stöd och service.

Under året sker digital kompetenssatsning i utbild-
ningsportalen Kommunutbildningar inom verk-
samheterna som syftar till att stärka medarbetarnas 
kunskap och förmåga att med ett salutogent förhåll-
ningssätt med utgångspunkt i hur verksamhetens 
personal ska lyckas engagera individen i utvecklings- 
och hälsofrämjande aktiviteter på den egna nivån.

Verksamhetens nyckeltal är kopplade till årlig bru-
karenkät som visar på en förbättring.

Inriktningsmål: Möjlighet att växa

Verksamheterna visar på en god följsamhet gentemot 
budget. Bemanning och behov ses kontinuerligt över 
inom samtliga verksamheter för att resurserna ska 
komma till bästa användning. Digitalisering på flera 
plan utreds och verkställs inom olika delar av förvalt-
ningen. Implementering av ett nytt verksamhetssys-
tem LifeCare har påbörjats under året vilket kommer 
att stärka kvalitén men också öka effektiviteten i 
medarbetarnas dagliga arbete. Inom försörjnings-
stödet har digital ansökan initierats vilket beräknas 
underlätta handläggningen inom enheten och därmed 
frigöra resurser till att stärka det klientsociala arbetet.

 Inom verksamheterna signerar man läkemedel digi-
talt, öppnar medicinskåp och lås på dörrar. Inom Hem

sjukvården har arbetet med att införa läkemedelsrobot 
i verksamheten påbörjats. 

Pilotprojekt kring införande av tillsyn via trygghets-
kamera är påbörjat och projekt för att minska avfall 
inom kommunal verksamhet har påbörjats på Vidå-
sen med gott utfall.

Kontinuerligt arbete gällande samverkan och kommu-
nikation med kommuninvånaren görs inom samtliga 
verksamheter. Nyckeltal tyder på stark förbättring i 
Servicemätningen vid kontakt med kommunen.

Nyckeltal till nämndens mål kommer tas fram under 
hösten 2021.

Inriktningsmål: Hållbar framtid

Socialnämnden ska skapa förutsättningarna till ett livslångt lärande och självständigt liv.

Socialnämnden ska följa utvecklingen för att skapa en hållbar, inkluderande och resurs-
smart välfärd.



V
erksam

hetsberättelse

Ekonomi

Mkr
Redovisning 31/8

delår 2021 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12
Statsbidrag 13,8 18,1 5,3 12,8
Övriga intäkter 17,5 26,6 27,5 -0,9
Summa intäkter 31,3 44,7 32,8 11,9
Personalkostnader -147,4 -222,5 -208,4 -14,1
Lokalkostnader -18,4 -28,5 -28,5 0,0
Övriga kostnader -46,0 -68,4 -70,6 2,2
Avskrivningar -1,4 -2,1 -2,1 0,0
Finansiella kostnader -0,1 -0,1 -0,1 0,0
Summa kostnader -213,3 -321,6 -309,7 -11,9
Summa Nettokostnader -181,9 -276,9 -276,9 -0,0

Kommentar: Socialnämnden redovisar en budgetavvikelse efter augusti på + 3,0 mnkr. Budgeten beräknas vara 
i balans vid årets slut och därmed redovisas en nollprognos för socialnämnden.

Intäkterna beräknas ligga +11,9 miljoner kronor 
högre än budget. Staten har framförallt beslutat 
om riktade bidrag till förstärkningar inom äld-
reomsorgen. Bidragen syftar till att säkerställa 
att det finns tillräckliga resurser till att bedriva 
en god och nära vård. Medlen används till in-
satser för dementa, ökad bemanning på särskilt 
boende och utbildning av personal. Kostnader-
na för att hantera och förhindra smittspridning 
av covid-19 har kraftigt påverkat personalkost-
naderna. Socialnämnden har sammanlagt fått 
5,1 miljoner kronor i riktade medel för att täcka 
merkostnader på grund av Corona.

Personalkostnaderna beräknas visa på en 
avvikelse på -14,1 miljoner kronor. Den enskilt 
största orsaken till avvikelsen, 7,4 miljoner 
kronor avser merkostnader för Corona. Inom 
vård och omsorg redovisar verksamheten högre 
kostnader för övertid och sjuklöner. Även en del 
lönekostnader som avser projekt som finansie-
ras med externa bidrag bidrar till ökningen.

Prognosen för övriga kostnader är + 2,2, miljo-
ner kronor och beror bland annat på färre antal 
placeringar. Även kostnaderna för ekonomiskt 
bistånd har minskat. Minskningen av volymer 
inom ensamkommande har fortsatt. Både kost-
nader och intäkter ligger lägre än budgeterat.

Kommentar: Både medel för nytt verksamhetssystem och investering av välfärdsteknologi kommer inte att 
utnyttjas fullt ut innevarande år utan kommer att behöva föras över till nästkommande år.

Investeringar 
Utfall Helårsprognos Årsbudget Avvikelse 

Inversteringsinkomst 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringsutgift -1,0 -3,9 -7,1 3,2
Nettoinvestering -1,0 -3,9 -7,1 3,2
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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 nämnda lag för sådan nämnd, kallad Klippans och Åstorps 
kommuners räddningsnämnd (nedan kallad nämnden), för samverkan om den kommunala rädd-
ningstjänsten.

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 (ej ansvara) i kommunernas 
arbete för upprätthållande av krishanteringssystem, 
säkerhetsskydd, internt skydd samt riskhanterings 
och försäkringsfrågor för kommunerna. Ansvaret för 
dessa uppgifter ingår inte i nämndens ansvar utan 
åvilar alltjämt respektive kommun
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Räddningstjänsten Söderåsen har under inledning-
en på året arbetat med att förstärka utbildningspla-
ner och genomföra övningar för att uppnå en enhet-
lig nivå och kunskapsbas.

Avseende larmstatistiken på Räddningstjänsten 
Söderåsen har det varit 435 utryckningar fram till 
slutet av augusti och ligger i samma nivå som i fjol, 
då det totala antalet larm hamnade på 679.

Året har också inneburit mycket arbete med att få 
i gång den nya stationen i Ljungbyhed som under 
hösten kommer att kunna användas.

Ser man till de operativa styrkorna så har övnings-
verksamheten och utbildning av ny personal i stort 
genomförts enligt plan.

Räddningstjänsten har också jobbat vidare med upp-
handling av utryckningsfordon och då med störst 
fokus på en ny släckbil och nytt ledningsfordon.

Förebyggande enheten har under året startat upp 
arbetet i egen regi igen och jobbat med den lagstad-
gade myndighetsutövningen.

I stort har den beslutade tillsynsplanen följts gällan-
de ärende, remisshantering och tillsyn enligt Lagen 
om skydd mot olyckor, och Lagen om brandfarliga 
och explosiva varor.

Räddningstjänstens arbete med den nya organisa-
tionen som nu har varit i gång i cirka tio månader 
har fått mycket positiv uppmärksamhet från andra 
bland annat från MSB (Myndigheten för Samhälls-
skydd och Beredskap)

Övergripande kommentar



Nyckeltal Utfall 2020 Utfall 2021 Långsiktig utveckling

Nyckeltal
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U. Nöjd Kund-Index, 
Företagsklimat
- Brandtillsyn

Företagsklimat enl. ÖJ
(Insikt) – Totalt NKI,
(företagarnas sam-
manfattande omdöme)

Andel av kommunens 
invånare som nås av 
livräddande styrka 
inom 20 minuter.

69

100%



Ekonomi

Mkr
Redovisning 31/8

delår 2021 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12
Statsbidrag 0,0 0,0 0,0 12,8
Övriga intäkter 27,6 32,1 32,1 -0,9
Summa intäkter 27,7 32,1 32,1 11,9
Personalkostnader -16,3 -24,3 -24,2 -14,1
Lokalkostnader -1,3 -28,5 -2,7 0,0
Övriga kostnader -11,1 -2,7 -15,2 2,2
Avskrivningar -1,2 -1,8 -1,8 0,0
Finansiella kostnader -0,1 -0,1 -0,1 0,0
Summa kostnader -29,9 -44,3 -309,7 -11,9
Summa Nettokostnader -2,2 -12,2 -276,9 -0,0
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Kommunala bolag
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Kommunala bolag 
Björnekulla fastighets AB  
Björnekulla Fastighets AB producerar, hyr ut och förvaltar attraktiva och prisvärda lokaler för 
kommunala verksamheter. Bolaget har i uppdrag att bidra till att uppfylla kommunens mål om 
ett hållbart samhälle samt ha en långsiktigt effektiv förvaltning av fastighetsbeståndet.

K
om

m
unala bolag 

Mkr Redovisning 31/8 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12
Intäkter 60,7 88,9 87,9 1,0
Kostnader -51,9 -85,4 -84,4 -1,0
varav personal -7,1 -11,5 -11,5 0,0
Resultat 8,8 3,5 3,5 -0,0

Kommentar:
BFAB uppvisar ett resultat vid delåret om 8,8 miljoner kronor (föregående år 8,2 mkr). Detta till trots ligger 
helårsprognosen kvar enligt budget då en nedskrivning av fastighetsvärdet beräknas bli nödvändig.

Total kostnad gällande underhåll av fastigheterna uppgår för perioden till 10,9 miljoner kronor, en betydligt 
högre summa än för samma period föregående år men då räntekostnaderna fortsatt är låga finns det utrym-
me för ett utökat underhåll av fastigheterna. Driftskostnaden för fastighetsbeståndet ligger något högre än 
budget, detta beror på kalla vintermånader i början av året.

Ett flertal större projekt har startas och nyupplåning om 140 miljoner kronor har upphandlats under året. 
Posten pågående ny- och ombyggnation består i huvudsak av projekten Haganässkolan (4,9 mkr), arrange-
mangshall (74,7 mkr), Tingdalshallen (36,7 mkr), Europakrysset (20,4 mkr) och renovering av kök och matsal 
på Rågenskolan (3,6 mkr).

Ekonomi



AB Kvidingebyggen är ett allmännyttigt bostadsbolag inom områdena förvaltning, uthyrning, 
fastighetsutveckling samt byggprojekt. Bolaget har i uppdrag att bidra till att uppfylla kommu-
nens mål om ett hållbart samhälle samt att vara en viktig del i kommunens utveckling för såväl 
kommuninvånare som för näringsliv genom förvaltning, anskaffning och utveckling av attraktiva 
bostäder och lokaler.

AB Kvidingebyggen 

Kommentar:  
Efter att under årets första månader ha uppvisat negativa resultat har sommarperioden för KvB resulterat i 
lägre kostnader och ett resultat om +1,0 mkr per 2021-08-31 (föregående år 2,3 mkr). Det lägre resultatet beror till 
största del på ökade driftskostnader på grund av kallt vinterväder under årets första månader samt att bolaget 
under året har drabbats av fem vattenläckor. Utöver detta har de externa kostnaderna även påverkats av ökade 
kostnader för renovering av lägenheter vid omflyttningar, de totala kostnaderna för underhåll av fastighetsbe-
ståndet är för perioden 5,7 mkr. Vidtagna åtgärder för att vända det negativa resultatet har gett viss effekt. Dock 
är helårprognosen försämrad gentemot budget med -1,0 mkr.

Den långfristiga låneskulden har inte förändrats under perioden, dock har ett lån om 62 Mkr i internbanken 
ersatts med ett externt lån mot kommunal borgen. Posten pågående ny- och ombyggnation består i huvudsak 
av projekten relining Södra Järnvägsgatan (1,9 mkr), nybyggnation marklägenheter i Kvidinge (3,7 mkr) och 
Björnekulla Ås (47,5 mkr).

Mkr Redovisning 31/8 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12
Intäkter 24,0 35,4 35,1 0,3
Kostnader -23,0 -34,4 -33,1 -1,3
varav personal -2,8 -4,0 -3,8 0,2
Resultat 1,0 1,0 2,0 -1,0

Björnekulla IT AB ansvarar för Åstorps kommuns utbyggnad av IT-infrastruktur inom kommunen. 
Utbyggnaden prioriterar ortssammanbindande nät tillsammans med kommunens arbetsställen 
och industriområden. Bolaget skall också verka för anslutning till befintliga nät inom kommunen.

Björnekulla IT AB 

Kommentar:
Björnekulla IT AB redovisar ett resultat vid delåret om 0,2 miljoner kronor (föregående år 0,4 mkr).
Helårsprognosen väntas följa budget.
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Mkr Redovisning 31/8 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12
Intäkter 1,3 1,7 1,7 0,0
Kostnader -1,1 -1,5 -1,5 0,0
Resultat 0,2 0,2 0,2 0,0

Ekonomi

Ekonomi
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Björnekulla Utvecklings AB ska medverka till att skapa förutsättningar för entreprenörer/
finansiärer och andra intressenter att etablera verksamhet som gynnar kommuninvånarna 
och kommunens utveckling. 

Björnekulla Utvecklings AB

Kommentar:
Björnekulla Utvecklings AB innehar inga intäkter utan enbart förvaltningskostnader för banktjänster som 
understiger redovisade belopp.

Mkr Redovisning 31/8 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0
Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0

Kommentar:
Beslutad totalutgift i tabellen motsvarar av BFAB kalkylerad totalutgift. Byggnation av arrangemangshallen 
baseras på enligt tidigare beslutad årshyra. Gällande Haganässkolan är ett beslutsförslag på väg till kom-
munfullmäktige för slutligt ställningstagande.

De kommunala bolagen har inga färdigställda investeringsprojekt som överstiger 50 miljoner kronor fram 
till augusti 2021.

Ekonomi

K
om

m
unala bolag 

Bolagens investeringar 
över 50 miljoner kronor Utgifter sedan projektets start
Pågående projekt Beslutad totalutgift Ack. utfall Beräknad totalutgift Avvikelse 

AB Kvidingebyggen
Björnekulla fasighets AB
- Varav: Arrangemangs-
hall -120,0 -74,7 -120,0 45,3
- Varav: Haganässkolan -320,0 -4,9 -320,0 315,1
Bjärnekulla utveckling 
AB
Björnekulla IT AB

Investeringsredovisning pågående projekt kommunala bolag
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