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Kommunstyrelsens
ordförande om 2018
Resultatet för 2018 visar ett stort överskott i
förhållande till budget vilket är glädjande och
ger oss ett handlingsutrymme framåt, även om
utmaningarna fortsätter för Åstorps kommun.
Kostnaderna stiger fortare än intäkterna och vi
måste fortsätta arbetet med att effektivisera våra
verksamheter och även se över vår organisation.
Arbetet med LEAN och digitalisering är några
vägar att möta framtiden på. Det blir även tydligt
att vi behöver bättre prognosverktyg för att ha
kontroll på utvecklingen framåt. Resultatet
ger oss tid och handlingsutrymme att möta
framtiden och utveckla vår verksamhet.

Det är högt tryck i alla verksamheter och den
positiva befolkningsutvecklingen fortsätter vilket
sätter press på utbyggnad av bostäder, förskolor
och skolor med mera över hela kommunen.
Samtidigt är detta ett bevis på att Åstorp är
attraktivt och att vi bedriver en uppskattad
verksamhet som lockar nya invånare.
Jag vill rikta ett stort tack till alla anställda och
förtroendevalda som på olika sätt bidrar till en
uppskattad verksamhet och även till det positiva
resultatet 2018.

Den positiva
befolkningsutvecklingen
fortsätter vilket sätter press
på utbyggnad av bostäder,
förskolor och skolor med mera
över hela kommunen.

Ronny Sandberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Årets händelser
Kommungemensam
IT-organisation

Undervisning i förskolan

Kommunens IT-enhet har övergått
till en ny kommungemensam organisation där Bjuv, Klippan, Perstorp
och Åstorp ingår (IT4K).

Kommunen deltar i ett forskningsoch utvecklingsprogram som syftar till att utveckla såväl kunskap
som förhållningssätt och arbetsmetoder för förskollärare om undervisning i förskolan.

Heltid som norm

E-tjänstportal

Destination Söderåsen

Automatiserad handläggning av försörjningsstöd

Heltid som norm har införts i
kommunen, vilket innebär att alla
nya tillsvidareanställda medarbetare ska erbjudas heltidsanställning.

Projektet ”Destination Söderåsen”
har under året startats upp tillsammans med tre andra Söderåskommuner samt Söderåsens
Nationalpark, med syfte att stärka
varumärket samt utveckla näringen och kommunerna.

Projektet Glokala Sverige
(Agenda 2030)

Åstorps kommun är en av de 90
kommuner och regioner som har
antagits till Svenska FN-förbundets
och SKL:s gemensamma projekt
Glokala Sverige.
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En e-tjänstportal har lanserats för
kommunen, med ett 30-tal e-tjänster främst inom kultur- och fritid
samt vård- och omsorgsverksamhet.

Kommunen har påbörjat införandet av en automatiserad handläggning av försörjningsstöd, enligt
den så kallade Trelleborgsmodellen.

Programmering i
undervisningen

Kommunens skolor deltar i ett
forsknings- och utvecklingsprogram som syftar till att utforma,
implementera och utvärdera läraktiviteter som involverar programmering.

Meröppet på kommunens
huvudbibliotek

Kommunens bibliotek i Åstorp och
Kvidinge har börjat att ha Meröppet,
det vill säga att vissa tider har invånarna tillgång till biblioteket även
utanför de bemannade öppettiderna.

Bostadsområde Grytevad och
Skönbäck
Utbyggnaden av bostadsområdena
Grytevad och Skönbäck (Nyvång)
har påbörjats.

LONA-bidrag till förstudie om
Humlebäckens vattenkvalitet
Kommunen har sökt och beviljats
LONA-bidrag från Naturvårdsverket
till en förstudie av vilka åtgärder
som behövs för att förbättra vattenkvaliteten i Humlebäcken.

Nytt naturreservat har
invigts

Kommunens andra kommunala
naturreservat, Kalvahagens naturreservat, har invigts.

Bostadsprojektet
Prästamarken

Ett gestaltningsprogram har tagits fram för Prästamarken i Kvidinge, där cirka 170 nya bostäder
bedöms kunna inrymmas.
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Organisationsöversikt
Åstorps kommun

Vad ska nås?
KOMMUNFULLMÄKTIGE

HELÄGDA KOMMUNALA BOLAG

REVISION

BJÖRNEKULLA FASTIGHETS AB

VALBEREDNING

AB Kvidingebyggen
Björnekulla IT AB

SAMHÄLLSBEREDNING

Björnekulla Utvecklings AB

Vad ska göras?
KRISLEDNINGSNÄMND

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 4K

VALNÄMND
BYGG- OCH MILJÖNÄMND
Arbetsutskott
KOMMUNSTYRELSE
Arbetsutskott

RÄDDNINGSNÄMND

Personalutskott
BILDNINGSNÄMND
Arbetsutskott
KULTUR- OCH
FRITIDSNÄMND
Arbetsutskott

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Nämnd, utskott

Förvaltning
Enhet
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}
}

Politiker
(folkvalda)

Tjänstemän
(anställda)

SOCIALNÄMND
Arbetsutskott

Inledning

Mandatfördelning
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och är det enda
beslutsorgan i kommunen som väljs direkt i allmänna och lika val.
I september 2018 genomfördes val till riksdag,
kommun- och landstingsfullmäktige. I valet fick
kommunfullmäktige i Åstorp en ny mandatfördelning

De 31 mandaten fördelades enligt följande:

Socialdemokraterna

Sverigedemokraterna

Moderaterna

Liberalerna

Centerpartiet

Kristdemokraterna

Vänsterpartiet

S

SD

M

L

CD

KD

V

Mandat

10

9

6

2

2

1

1

Könsfördelning M/K

Procent

32

29

19

7

7

3

3

Deltagande kommunalval 2018: 77,18%

58

42

Styrande koalition

Den styrande koalitionen efter
valet 2018 består av:
Socialdemokraterna (S)
Centerpartiet (C)
Vänsterpartiet (V)
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Familjen Helsingborg
Familjen Helsingborg är ett samarbete mellan elva kommuner: Bjuv, Båstad,
Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Samarbetet bygger på ett aktivt deltagande från
medlemskommunerna inom olika definierade områden och frågor.
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Under 2018 har Familjen Helsingborg genomfört
följande aktiviteter:
• Utmärkelsen Årets mångfaldsinitiativ gavs till arbetsmarknadsenheten i
Perstorps Kommun.
• På Familjen Helsingborgs styrelsemöten har viktiga gemensamma
frågor följts upp, bland annat om digitalisering och färdtjänst. Styrelsen
har också fattat beslut om regionala
och nationella program och initiativ,
såsom Strategier för flerkärniga Skåne
samt Stationsnära lägen 2.0.

• Familjen Helsingborgs Strukturplan
har uppdaterats och gjorts tillgänglig
digitalt. Strukturplanen visar familjens
gemensamma ställningstaganden
samt konkretiserar Region Skånes
Strukturbild och ger stöd till respektive kommuns översiktsplan.

• Möjligheten till engagemang och
insyn ökades genom att lansera en ny
hemsida, ta fram en film om samarbetet och fortsätta utveckla nyhetsbreven.
• Ledar- och utvecklingsprogrammet
Framtidens chefer har genomförts.
• En ny omgång av familjens traineeprogram har startats upp.
Traineeprogrammet har också utvecklats inför 2019 med målet att bli än
mer attraktivt för potentiella traineer.
• En mängd olika uppdrag och projekt
har genomförts inom familjens cirka
40 kunskapsnätverk (exempelvis olika
chefsnätverk).
• Underlag och strategier har tagits
fram, som syftar till att visa vilka
satsningar familjen prioriterar inom
exempelvis kollektivtrafik och infrastruktur.

Årsredovisning 2018 I 11

Skattekronan
Så här fördelades pengarna år 2018:

UTBILDNING/SKOLA
51.5%

ÄLDREOMSORG
19.4%
FUNKTIONSHINDERVERKSAMHET
10.0%
INDIVID- & FAMILJEOMSORG
4.4%
KULTUR OCH FRITIDSVERKSAMHET
3.7%
RÄDDNINGSTJÄNST
1.1%
BYGG & MILJÖ
0.6%
ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER
1.2%
GATOR, PARKER OCH MARKFÖRSÄLJNING
2.5%
POLITISK VERKSAMHET
0,7 %
KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHET*
4.9%

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

ÅSTORPS KOMMUN
Total kommunal skattesats
varav kommunen

2018

2017

2016

2015

2014

30,98%

30,98%

30,98%

30,98%

30,98%

20,29%

20,29%

20,29%

20,29%

20,29%

168 537

164 336

158 151

155 977

152 081

Årets resultat (Mkr)

28,5

3,8

13,3

16,8

23,1

Verksamhetens nettokostnader (Mkr)

813,5

792,9

741,1

697,4

676,0

Nettokostnadernas andel av skatter, bidrag och utjämning

-94%

-96%

-95%

-94%

-95%

Skattekraft per invånare (kr)

Nämndernas budgetavvikelse (Mkr)

-28,1

-49,1

1,9

-0,5

-4,4

Lönekostnader för anställda, Mkr

656,0

630,4

576,4

507,1

483,9

Nettoinvesteringar (Mkr)

66,5

51,5

48,5

45,9

96,3

Långfristiga skulder (Mkr)

383,8

330

303

304

290

Soliditet exklusive pensionsskuld före 1998

43%

45%

48%

47%

48%

Soliditet inklusive pensionsskuld före 1998

33%

33%

34%

33%

33%

Antal tillsvidareanställda (st)

1067

1067

1 079

1 043

1 022

Antal invånare 31/12 (st)

15 987

15 828

15 528

15 193

15 061

Förändring folkmängd (st)

159

300

335

132

134

Födelsenetto (st)

61

39

55

54

38

Flyttnetto (st)

92

260

284

78

94
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Fem år i sammandrag

Förvaltningsberättelse

Foto: Anna Alexander Olsson
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Enligt kommunallagen ska kommuner ha god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet och i verksamhet som bedrivs genom andra juridiska
personer. I detta avsnitt värderas måluppfyllelsen för att slutligen bedöma
om kommunen har god ekonomisk hushållning.

God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommuner ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i verksamhet
som bedrivs genom andra juridiska personer.
Varje år i samband med budget fastställer kommunfullmäktige i Åstorp en finansiell styrprincip och inriktningsmålen knutna till långsiktiga fokusområden.
Uppföljning av dessa ligger till grund för en värdering
av kommunens ekonomiska hushållning. Förvaltningsberättelsen är alltså en uppföljning av kommunfullmäktiges fokusområden och mål som utmynnar i
en bedömning och värdering av god ekonomisk hushållning. Förvaltningarnas måluppfyllelse presenteras
i verksamhetsberättelserna.
Samtliga av kommunfullmäktiges mål gäller till och
med 2020. Fram tills dess bedöms flertalet mål utifrån
en förbättring från föregående års resultat.

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

Vision:

”Åstorp – Söderåsstaden där
människor och företag möts och
växer”
Åstorps vision visar riktningen för kommunens utveckling på lång sikt. Visionen åskådliggör en önskad
framtid och avser att beröra, skapa känsla samt ge
energi.

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

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

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse

Fokusområden
Fokusområden

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Ökad sysselsättningsgrad

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

Hållbart samhälle

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

Förbättra framtiden för
barn, unga och äldre

Vi ska möjliggöra för individen att nå livskvalitet och framtidstro.

Attraktiv arbetsgivare

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

Service och bemötande

Vi ska utföra tjänster med hög kvalitet och god tillgänglighet.

Ekonomi och förhållningssätt
Mål

År 2016

År 2020

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

98%

98%

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

33%

Medelvärdet
för länet
2020

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

2,6

0

Finansiell styrprincip

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

En hållbar ekonomi på kort och lång sikt utgör förutsättningen för att kunna driva verksamhet med god
kvalitet.
God ekonomisk hushållning nås genom fullmäktiges
fokusområden och den finansiella styrprincipen, vilket utgör målet med den ekonomiska förvaltningen i
enlighet med kommunallagen.

Måluppfyllelse
Målet är uppfyllt
Målet är nära att bli uppfyllt
Målet är delvis uppfyllt
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Målet är inte uppfyllt

Fokusområde 1 – ökad sysselsättningsgrad
Ökad sysselsättningsgrad – Vi ska ge alla invånare
möjlighet att, efter sina egna förutsättningar, försörja sig genom arbete och motivera unga till sin egen
försörjning.
Förtydligande: Det är viktigt att ingen står utanför
arbetsmarknaden och att unga människor motiveras
till arbete. Därför ska vi samverka med andra parter
och myndigheter för att främja olika sätt att skapa fler
arbetstillfällen på och bidra till att fler människor blir
anställningsbara. Vi ska även underlätta etablering
och tillväxt för företag.

social och ekonomisk hållbarhet i samhället. Arbetslösheten i Åstorps kommun låg på 9,9 % i slutet av
2018. Detta är en högre arbetslöshet än både på riksnivå och i Skåne. Arbetslösheten har dock minskat
mer i kommunen än i riket och i Skåne. Framför allt
har ungdomsarbetslösheten minskat i kommunen,
med hela 4,9 procentenheter till 11 %, vilket är en lägre
ungdomsarbetslöshet än genomsnittet för Skåne.
Andelen förvärvsarbetande i kommunen (20-64 år)
har ökat sedan föregående mätning, men inte i tillräcklig utsträckning i förhållande till riket.

Måluppföljning: Målet bedöms delvis uppfyllt.
Att invånarna har sysselsättning är centralt för att
de ska uppnå en god livskvalitet och för att skapa en

Arbetslöshet
Arbetslöshet ålder 16-64 år

Arbetslöshet ålder 18-24 år

2017

2018

Förändring 20172018
(procentenheter)

2017

2018

Förändring 20172018
(procentenheter)

Riket

7,5 %

7,0 %

-0,5

10,2 %

8,7 %

-1,4

Skåne

10,0 %

9,3 %

-0,7

14,1 %

11,7 %

-2,3

Åstorps
kommun

11,7 %

9,9 %

-1,8

15,9 %

11,0 %

-4,9

Siffrorna avser december månad för respektive år. Arbetslösheten anger andelen öppet arbetslösa och sökande i program
med aktivitetsstöd av den totala registerbaserade arbetskraften. Källa: Arbetsförmedlingen

Andel förvärvsarbetande
Nyckeltal

2016

2017

2018

Riket 2017

Andel förvärvsarbetande i kommunen (20-64 år)

74 %

75 %

-

79 %

Målvärde: Över medelvärdet för riket år 2020
Källa: KKiK
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Fokusområde 2 – hållbart samhälle
Hållbart samhälle – Vi ska ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i samhällsutvecklingen.

ningen är som störst i åldersgrupperna 27-40 och 0-18
år. Detta betyder alltså att barnfamiljer är den grupp
som flyttar allra mest till kommunen.

Förtydligande: Ett hållbart samhälle betyder livskvalitet – för alla – nu och i framtiden. Ett hållbart samhälle tar hänsyn till de ekologiska, sociala och ekonomiska aspekterna i samhällsutvecklingen.

Förutom åldersgrupperna som har ökat till följd av
stor inflyttning har också vissa åldersgrupper ökat
mer till följd av att stora årskullar kommer upp i högre
ålder. Exempelvis beror den stora ökningen bland
75-84-åringar på att 40-talisterna under de senaste
åren har kommit upp i denna ålder.

För att uppnå ett hållbart samhälle ska vi inte konsumera mer än vad jorden kan producera och inte heller
producera mer avfall än vad naturen kan bryta ner. Ett
hållbart samhälle innebär: Närhet till god samhällsservice. Bra kommunikationer. Tillgång till ett varierat
fritids- och kulturutbud. Miljö- och hållbarhet. Tillgång
till en varierad bostadsmarknad.
Måluppföljning:: Målet bedöms delvis uppfyllt.
Befolkningsutvecklingen i Åstorps kommun har
varit expansiv under de senaste åren. Vid årsskiftet
2018/2019 hade kommunen en folkmängd på 15 987
invånare och de senaste fem åren har befolkningen
ökat med 1060 invånare.
Den största delen av befolkningsökningen har genererats av inflyttning (främst invandring), men också
av att födelsetalen har varit relativt höga. Nettoinflytt-

Den pågående utvecklingen med en stor ökning av
befolkning bland både unga och äldre innebär att den
arbetsföra befolkningen genom de gemensamma
transfereringssystemen ska försörja en allt större del
av befolkningen.
Ohälsotalen för personer i arbetsför ålder har förbättrats, men är fortsatt höga i förhållande till genomsnittet i riket.
Cykelvägar i kommunen (meter per invånare) har ökat
och ger en grön indikator.
Invånarnas upplevda otrygghet i polisens trygghetsmätning har förbättrats sedan föregående mätning,
men kan fortsatt inte definieras som ”inte särskilt
påtagliga problem”.

Befolkningsökning
Nyckeltal
Årlig befolkningsökning i kommunen

2016

2017

2018

335 (2,2 %)

300 (1,9 %)

159 (1,0 %)

Riket 2018
1,1 %

Målvärde: Antal invånare ska öka med 150 personer per år.
Källa: SCB

Cykelväg
Nyckeltal
Cykelväg i kommunen, total (meter per invånare)

2016

2017

2018

Riket 2017

2,9

2,8

2,9

2,2

Målvärde: 3,0 meter per invånare
Källa: RoSy och SCB

Upplevd trygghet
Nyckeltal

2016

2017

2018

Polisområde
Nordvästra
Skåne 2018

Invånarnas upplevda trygghet (problemindex med
skala 0-6, där 0 är "närmast obefintliga problem"
och 6 är "alarmerande påtagligt problem").

2,34

2,59

2,53

2,15

Målvärde: problemindex 2,0 (definieras som ”inte särskilt påtagliga problem”)
Källa: Polisens trygghetsmätning
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Förbättra framtiden för barn, unga och äldre – Vi ska
möjliggöra för individen att nå livskvalitet och framtidstro.
Förtydligande: Utbildningens betydelse ökar i takt
med att andelen kunskapsintensiva arbeten ökar
och vi ska därför rusta barn och unga för att möta
kommande kunskapskrav. Vi ska även så tidigt som
möjligt hjälpa barn och unga som har problem.
Ett tryggt åldrande är beroende av goda boendemiljöer, trygghet i det offentliga rummet samt kommunal service och omsorg av god kvalitet. Därför ska
vi utveckla och arbeta aktivt med att förbättra dessa
faktorer.

kommun har en generellt lägre utbildningsnivå än i
riket och Skåne.
Utbildningsnivån har dock ökat mycket i kommunen.
1990 hade endast 19 % av invånarna en 3-årig gymnasieutbildning eller mer. 2017 utgjorde samma grupp
46 % av befolkningen.
Andelen elever i årskurs nio som är behöriga till nationella gymnasieprogram har ökat väsentligt (+9%) och
andel gymnasieelever som fullföljer sin gymnasieutbildning inom tre år har ökat (+2%) sedan föregående
mätning, men målvärdet kommer inte att nås.

Måluppföljning: Målet bedöms delvis uppfyllt.

Inom äldreomsorgen har andelen av äldre med hemtjänst som anser att de är mycket eller ganska nöjda
med hemtjänsten minskat, men tangerar rikssnittet.

Utbildningsnivån avgör i många sammanhang vilka
förutsättningar den enskilde invånaren har på arbetsmarknaden och för att klara av strukturomvandlingar.
Av tabellen nedan framgår att invånarna i Åstorps

Andel av äldre i särskilt boende som anser att de är
mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende
har ökat med fem procentenheter, men når inte rikssnittet.

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

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

Uppgift
saknas

Kortare
än 9 år

9 eller 10
år

Högst 2
år

3 år

kortare
än 3 år

Minst 3
år

Forskarutbildning

Riket

3%

4%

13 %

20 %

23 %

14 %

21 %

1%

Skåne

3%

5%

13 %

19 %

23 %

15 %

22 %

1%

Åstorps
kommun

3%

7%

19 %

25 %

26 %

10 %

10 %

0,2 %

Utbildningsnivån anges per den 2017-12-31. Källa: SCB

Behörighet till gymnasieprogram och fullföljd gymnasieutbildning
Nyckeltal

2016

2017

2018

Riket 2018

Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till
nationella gymnasieprogram

68 %

78 %

87 %

83 %

Andel gymnasieelever som fullföljer sin
gymnasieutbildning inom 3 år

69 %

72 %

74 %

72 %

Nyckeltal

2016

2017

2018

Riket 2018

Andel av äldre med hemtjänst som anser att de är
mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten

90 %

92 %

88 %

88 %

Andel av äldre i särskilt boende som anser att de är
mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende

72 %

74 %

79 %

81 %

Målvärde: 100 % år 2020
Källa: Skolverket

Nöjdhet inom äldreomsorgen

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

Fokusområde 3 – förbättra framtiden för barn, unga och äldre

Förvaltningsberättelse

Fokusområde 4 – Attraktiv arbetsgivare
Attraktiv arbetsgivare – Vi ska ge våra medarbetare
förutsättningar till ett hållbart och värdefullt arbetsliv oavsett livssituation.
Förtydligande: För att kunna möta de utmaningar
som finns i att rekrytera och behålla kompetent och
rätt personal måste vi vara en attraktiv arbetsplats,
där medarbetare får växa och utvecklas i en kreativ
miljö.
Måluppföljning: Målet bedöms delvis uppfyllt.

Under 2018 har organisationen till stor del infört önskad sysselsättningsgrad. Målvärdet är att alla medarbetare ska erhålla önskad sysselsättningsgrad till
år 2020, vilket inte mätts under året. Däremot har den
genomsnittliga sysselsättningsgraden för kommunens medarbetare ökat med en procentenhet sedan
föregående år och uppgår till 96 %.
Vidare har kommunen arbetat aktivt med uppbyggnaden av förmånsportalen ”Förmån åstorp”. En mer
djupgående presentation av kommunens arbete som
arbetsgivare går att utläsa i personalredovisningen.

Sysselsättningsgrad
Nyckeltal

2016

2017

2018

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för
kommunens medarbetare

94 %

95 %

96 %

Målvärde: Alla medarbetare ska erhålla önskad sysselsättningsgrad till år 2020
Källa: Personalekonomisk redovisning

Fokusområde 5 – Service och bemötande
Service och bemötande – Vi ska utföra tjänster med
hög kvalitet och god tillgänglighet.

att ta del av vår verksamhet och information om
kommunen.

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

Måluppföljning: Målet bedöms delvis uppfyllt.

Med stöd i dagens teknik eftersträvar vi tillgänglighet och öppenhet, det ska vara lätt för medborgare,
företag, föreningar, förtroendevalda och medarbetare

Utfallet har förbättrats betydligt sedan föregående år,
från 65% till 71%, men det återstår fortsatt arbete för
att nå rikssnittet som 2018 uppgick till 85%.

I undersökningen Kommunens kvalitet korthet mäts
andel invånare som uppfattar att de fått ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen.

Bemötande
Nyckeltal

2016

2017

2018

Riket 2018

Andel invånare som uppfattar att de fått ett gott
bemötande i sina kontakter med kommunen

68 %

65 %

71 %

85 %

Målvärde: Över medelvärdet för riket år 2020
Källa: KKiK
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Ekonomi och förhållningssätt
Intern kontroll
Intern kontroll är en process genom vilken kommunens styrelse, nämnder, ledning och annan personal
skaffar sig säkerhet för att kommunens mål uppnås.
Under 2018 har arbetet utförts i enlighet med det av
fullmäktige antagna reglementet. Bedömning av
vilka områden som ska granskas bygger på väsentlighet och risk.

För kontroller som genomförts under 2018 har några
större brister inte identifierats. Där avvikelse fanns
har rapportering skett till berörd nämnd som vid
behov vidtagit åtgärder.
Den interna kontrollen bedöms som väl fungerande
och har en omfattning som bedöms som tillräcklig
utifrån kommunens storlek och samlade verksamhet.

Ekonomiska mätetal
Mål

År 2016

År 2020

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

98%

98%

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

33%

Medelvärdet
för länet
2020

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

2,6

0

Två av de finansiella målen uppnåddes under 2018;
högst 98 procent av skatter och bidrag ska användas
till verksamhetskostnader utifrån ett femårsperspektiv och att investeringarna ska finansieras fullt ut
med skattemedel. Soliditeten är fortsatt stark men
når inte målvärdet.

Sammanfattning av bedömning av
måluppfyllelse och god ekonomisk
hushållning

Den sammanlagda bedömningen är att Åstorps
kommun hade god ekonomisk hushållning 2018.
Måluppfyllelsen är relativt god, även avseende
miljömålen, vilket visar att nämnderna driver
verksamheten i samma riktning. Likaså pekar
årets utvärdering av den interna kontrollen på
måluppfyllelse.
Ur ett finansiellt perspektiv har Åstorp en stabil
ekonomi med ett starkt resultat 2018. Samtidigt
var budgetavvikelsen negativ för tre av nämnderna,
vilket indikerar att den ekonomiska kontrollen
bör förbättras.

Fokusområden
Fokusområden
Ökad sysselsättningsgrad
Hållbart samhälle
Förbättra framtiden för barn, unga och äldre
Attraktiv arbetsgivare
Service och bemötande

KF

KS

BoM

BIN

SoN

KoFN

RN
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Uppföljning miljömål
Kommunen beslutade 2010 om kommunövergripande miljömål som gäller för alla
verksamheter fram till och med 2020.
Den sammantagna bedömningen är att
samtliga delmål nås genom de aktiviteter
kommunens olika verksamheter vidtar genom direkta eller indirekta insatser.
Ett flertal insatser återkommer i olika delar i
Klimat

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

På ett långsiktigt sätt arbeta för att minska Åstorps
kommuns bidrag av växthusgaser

Mål

kommunens organisation så som källsortering, belysning och transportmedel.
I tabellen nedan anges aktiviteter som genomförts i syfte att nå de beslutade delmålen.
Målet är uppfyllt

Aktivitet
Digitalisering
Kommunen driver löpande frågan om att använda digitala kanaler framför pappersanvändning för att
minimera klimatpåverkan.
Klimatvänliga tjänsteresor
Medarbetarna ska vid tjänsteresor prioritera att promenera eller cykla. Vid längre resor ska man i första
hand åka kollektivt. De nya riktlinjerna för tjänsteresor anger att tågresor ska vara det primära färdmedlet
för resor upp till 60 mil. Flyg tillåts bara i undantagsfall.
Klimathänsyn i planering
I samverkansarbetet kring detaljplaner, översiktsplan och andra planer/program i kommunen, ingår
hållbarhet och klimathänsyn som centrala perspektiv. Hållbarhetsfrågorna och Agenda 2030 utgör också
en viktig utgångspunkt för arbetet med kommunens destinationsutveckling. Kommunen arbetar aktivt för
en effektivare trafikstruktur inom Åstorp, vilket i sin tur syftar till att minska bilkörandet och förbättra för
cyklister och fotgängare att ta sig fram säkert och effektivt inom Åstorp.
Fordon och uppvärmning
När nya fordon anskaffas inom kommunens verksamheter ska det mest miljövänliga alternativet väljas.
Vidare har både Åstorps och Klippans brandstationer har idag byggt bort egna uppvärmningsanläggningar
och har nu fjärrvärmeanläggningar.
Luftkvalité
Miljökontoret är med i Skånes Luftvårdsförbund som regelbundet genomför luftkvalitetsmätningar. Vid
tidigare mätningar har luftföroreningarna varit låga. Kommunen arbetar för att fordonsflottan skall vara
miljöklassad och tjänsteresor skall i så hög grad som möjligt genomföras kollektivt i syfte att minska
miljöpåverkan. Kommunen har även medverkat till att fyra laddstolpar har satta upp i centrala Åstorp,
vilket främjar elbilskörning.
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Att planera och arbeta för att utveckla ett
långsiktigt hållbart samhälle ur ekonomiskt,
miljömässigt, socialt och kulturellt perspektiv.

Mål

Målet är uppfyllt
Aktivitet
Agenda 2030 och det Glokala Sverige
Hållbarhetsperspektivet och Agenda 2030 är centrala utgångspunkter för kommunens utvecklingsarbete.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ansökt och blivit antagen till att delta i samarbetsprojektet Glokala
Sverige, som samordnas av FN-förbundet och SKL. Detta projekt är en kommunikationssatsning för att
stötta, stimulera och engagera kommunen i arbetet med Agenda 2030, de globala miljömålen för hållbar
utveckling.
Social och ekonomisk hållbarhet
Kommunen arbetar aktivt för att bidra till social och ekonomisk hållbarhet, genom att ge invånare bättre
förutsättningar till etablering på arbetsmarknaden och till att bli självförsörjande. Under 2018 har
införandet av en digital medarbetare enligt Trelleborgsmodellen á la Åstorp förberetts. När modellen är på
plats förväntas den öka möjligheten för kommuninvånarna att bli självförsörjande och inte hamna i ett
långvarigt behov av försörjningsstöd.
Hållbar fysisk planering
Under 2018 påbörjades en revidering av den kommunomfattande översiktsplanen. Denna ska styra den
fysiska planeringen i kommunen mot ett mer hållbart samhälle. Detta genomförs genom exempelvis
hållbar och energisnål armaturer samt olika byggnationer i syfte att främja träning och hälsosam livsstil.

Inköp och avfall

Kunskapen
och
information
en om
farliga
ämnen ska
öka.

Arbeta för att
minska spridning
av miljöfarliga
ämnen samt
minska mängden
avfall.

Mål

Målet är uppfyllt
Aktivitet
Avfallshantering
Kommunen samverkar med Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) angående hantering av
miljöfarliga massor. Miljökontoret har under året varit delaktiga i framtagande av en ny avfallsplan
tillsammans med NSR. I avfallsplanen är olika mål framtagna för att minska mängden avfall inom
kommunen. Dessutom har IT-enheten genom NSR säkerställt att uttjänta IT-produkter tas omhand
på ett korrekt sätt.
Utbildning och information
Informationsspridning om avfallshantering och farliga ämnen sker löpande till kommuninvånarna
via NSR. Vid miljötillsyn på företag går miljökontoret igenom verksamhetens kemikalieförvaring
och letar efter kemikalier som inte får används.

Natur

Värna och ta tillvara
på kommunens
värdefulla
naturområden genom
skötselplaner och
skydd.

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

Åstorps kommun
ska arbeta enligt
visionen som är
tagen i
Söderåsens
översiktsplan
avseende skog.

Mål

Målet är uppfyllt
Aktivitet
Naturreservat
Samhällsbyggandsförvaltningen har skyddat tätortsnära skog genom bildandet av Naturreservatet
Kalvahagen. Söderåsens översiktsplan är ett av underlagen i arbetet med revideringen av den
kommunomfattande översiktsplanen. Arbete pågår dessutom med att verkställa grönstrukturplanen.

Mångfald
Arbete pågår med att verkställa grönstrukturplanen, vilket kommer att ge parkarbetarna kunskap för
att kunna värna om hotade arter i kommunen. I kommunens två tätortsnära naturreservat finns
informationstavlor uppsatta. Här har fokus varit på att informera om vikten av biologisk mångfald
och att skapa livsmiljöer för hotade arter i området.

Naturområden
Uppdatering av grönstrukurplan och gallring sker kontinuerligt. Vid bildande av naturreservat
skyddas området för framtida exploatering och det tas fram skötselplaner för området. Dessa ska
främja och skydda den värdefulla naturen med dess växter och djur som finns.
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Förvaltningsberättelse

God livsmiljö

Värna och ta tillvara
på kommunens
värdefulla
naturområden genom
skötselplaner och
skydd.

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

Åstorps kommun
ska arbeta enligt
visionen som är
tagen i
Söderåsens
översiktsplan
avseende skog.

Mål

Målet är uppfyllt
Aktivitet
Naturreservat
Samhällsbyggandsförvaltningen har skyddat tätortsnära skog genom bildandet av Naturreservatet
Kalvahagen. Söderåsens översiktsplan är ett av underlagen i arbetet med revideringen av den
kommunomfattande översiktsplanen. Arbete pågår dessutom med att verkställa grönstrukturplanen.

Mångfald
Arbete pågår med att verkställa grönstrukturplanen, vilket kommer att ge parkarbetarna kunskap för
att kunna värna om hotade arter i kommunen. I kommunens två tätortsnära naturreservat finns
informationstavlor uppsatta. Här har fokus varit på att informera om vikten av biologisk mångfald
och att skapa livsmiljöer för hotade arter i området.

Naturområden
Uppdatering av grönstrukurplan och gallring sker kontinuerligt. Vid bildande av naturreservat
skyddas området för framtida exploatering och det tas fram skötselplaner för området. Dessa ska
främja och skydda den värdefulla naturen med dess växter och djur som finns.

Vatten
Aktivitet
Tillsyn och rening

Arbete med nytt vattenverk samt skyddsområde i Kvidinge pågår. Miljökontoret genomför tillsyn
inom vattenskyddsområdena för att bland annat kontrollera att vattenskyddsföreskrifterna följs.
Miljökontoret har ställt krav på bättre rening på de enskilda avloppen inom inre skyddsområdet i
Kvidinge vattenskyddsområde. Detta för att säkra vatten av god kvalitet i framtiden.

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

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

Mål

Målet är uppfyllt

Kontroll
Enligt gällande vattenförbund/vattenråd och dikningsföretag deltar kommunens verksamheter i detta
arbete. Miljökontoret tar prover i vattendragen för att följa statusen i dessa. Detta för att kunna
komma med förslag på åtgärder för förbättring. Miljökontoret genomför även tillsyn så att syftet
med strandskyddsområdet säkerställs. Därtill har Miljökontoret tillsammans med NSVA kartlagt
vissa föroreningar i reningsverksslammet.

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

Förvaltningsberättelse

Natur

Planering och anläggning
Under 2018 har en dagvattendamm anlagts på södra industriområdet. Översyn görs av
grönstrukturplanen i kommunen. Upprensning av vissa delar av Humlebäcken har gjorts.
Miljökontoret ger råd och information vid planering och anläggning av våtmarker. Kontoret har
genomfört en våtmarksinventering där det är naturligt och lämpligt att anlägga våtmarker.
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Personalredovisning
Åstorps kommuns personalekonomiska redovisning syftar till att ge en övergripande bild av personalstruktur, personalkostnader och arbetsmiljöförhållanden i
organisationen. Nulägesbilden är ett viktigt verktyg för att sätta upp mål för
framtiden och stämma av hur dessa uppnås.
Med stöd av detta underlag kan kommunen som arbetsgivare utvecklas och uppnå målet om att vara en
attraktiv arbetsgivare.
För att i framtiden kunna attrahera och rekrytera
kompetenta medarbetare, men även för att kunna
behålla och utveckla befintliga medarbetare, blir det
allt viktigare att kunna lyfta fram de styrkor som
kommunen har som arbetsgivare.

Personalstruktur
Anställningar

Den 31 december 2018 hade Åstorps kommun totalt
1 689 (1 752) medarbetare anställda inom AB, en
minskning med 63 medarbetare. Då vissa medarbetare innehar mer än en anställning är antalet anställningar något fler 1 734 (1 797) än antalet medarbetare.
Av dessa var 1 086 (1 067) medarbetare tillsvidareanställda, 169 (200) var visstidsanställda med månadslön och 479 (530) medarbetare var visstidsanställda
med timlön.

Anställda per förvaltning
Förvaltning

Tillsvidare

Visstid månad

Visstid timlön

Totalt

BIN

599

119

291

1 009

SOF

373

33

170

576

KSF

91

16

16

123

SBF

12

1

1

14

RTJ

11

0

1

12

1 086

169

479

1 734

Totalt

Andelen tillsvidareanställda i förhållande till det
totala antalet anställda uppgick vid årets slut till 63 %
(59%) och har alltså ökat med 4 %.
Andelen visstidsanställda med månadslön har fortsatt minska från 11 % till 10 % och andelen visstidsanställda med timlön har minskat från 30 % till 27 %. En
anledning till att antalet tillsvidareanställda har ökat
och andelen visstidsanställda minskat är att rekryteringen av personal med rätt kompetens till bl.a.
förskola/skola har ökat.

Under 2017 upprätthölls periodvis vakanta tjänster
i högre grad än tidigare med hjälp av timanställda
(under 2017 ökade antal visstidsanställda med timlön
med 60 personer).
Under 2018 har antalet visstidsanställda med timlön
inom förskola/skola minskat med 51 personer, från
234 till 183, vilket närapå motsvarar det antal visstidsanställda med timlön som tillsattes under 2017.
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Avslut av anställning och pensionering
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

23

29

23

33

42

28

22

32

25

15

Under 2018 har 144 (186) anställda valt att på egen
begäran avsluta sin anställning hos kommunen. Av de
144 har 27 personer slutat med pensionsavgång och 55
personer har gått till arbete i annan kommun, övriga
har uppgett annan anledning.

Sysselsättningsgrad

Åstorps kommun har som mål att alla
medarbetare har önskad sysselsättningsgrad senast år 2020.

Totalt beräknas 272 medarbetare uppnå 65 år de närmaste tio åren. Jämfört med perioden 2018–2027, är
detta en minskning med 15 personer.

Genom att socialförvaltningen sedan hösten 2016 erbjuder flerparten av medarbetarna heltidsanställningar är kommunen
som arbetsgivare en god bit på väg att nå
målet. Bildningsförvaltning har påbörjat
arbetet med önskad sysselsättningsgrad
under hösten 2018.

Totalt antal deltidsanställda i %
Deltid

2018

2017

2016

2015

2014

Totalt

17 %

22 %

23 %

41 %

45 %

I tabellen Totalt antal deltidsanställda i % redovisas utvecklingen av andelen deltidsanställda under den senaste 5-årsperioden. Det har under dessa år skett en successiv minskning av andelen
deltidsanställningar med månadslön. Andelen har mer än halverats, från 45 % år 2014 till 17 % år
2018.

Ålder
För hela gruppen anställda med månadslön,
tillsvidare och visstidsanställda, låg medelåldern vid
årsskiftet på 46,8 (46,6) år, en liten ökning jämfört med
2017.

Anställda medarbetare över 65
65 år

66 år

67 år

68 år

69 år ->

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Tillsvidare

14

19

5

6

3

9

1

1

0

0

Visstid
månad

1

3

1

1

1

1

7

7

33

19

Totalt

15

19

6

7

4

10

8

8

33

19

Medelåldern för kvinnor var 46,8 (46,7) år och 46,5
(46,0) år för män. Den största andelen månadsavlönade återfinns i åldersgruppen 40–49 år samt 50–59
år. Andelen månadsavlönade inom den yngsta gruppen (<30 år) har ökat de senaste åren vilket bidrar till
en lägre medelålder.
Antal medarbetare som arbetar efter 65 år har ökat
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kraftigt de senaste åren, från 21 medarbetare 2015 till
66 medarbetare 2018.
Förutom att fler anställda numera väljer att fortsätta att arbeta efter 65 år, blir det också vanligare att
anställda som valt att gå i pension kommer tillbaka
och arbetar i en annan anställningsform, exempelvis
inom läraryrket.

Statistiken omfattar alla tillsvidareanställda och
visstid månadsavlönade vid årsslutet. Andelen
kvinnor uppgår till 82 % och andelen och män till 18 %.

Förvaltning

K

M

Andel i % K

Andel i % M

BIN

577

141

80

20

SOF

374

32

92

8

KSF

69

38

65

35

SBF

8

5

62

38

RTJ

3

8

27

73

1031

224

82

18

Totalt

Chefsstruktur
Fördelning kvinnor och män

Den 31 december 2018 fanns det totalt 64 (59) chefer
med personalansvar i Åstorps kommun.
Av dessa var 43 (40) kvinnor och 21 (19) män. Det
innebär att 4,7 % (4,6 %) av alla tillsvidareanställda
kvinnor innehar en chefsposition jämfört med männen där motsvarande siffra är 11,6 (9,9 %).

Chefstäthet

För 2018 kunde Åstorps kommun beräkna chefstätheten till ca 35 (30) personer. Med chefstäthet menas
det antal medarbetare en chef i snitt har persona

lansvar för. I beräkningen ingick alla anställda den
31 december. Med utgångspunkt från antalet tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön
vid samma tidpunkt förändrades siffran till 20 (21,5)
personer.
Antalet medarbetare per chef har ökat med ca 5 personer jämfört med 2017. Det antal medarbetare som
respektive chef har under sig varierar och kan ligga
på allt från några få medarbetare till betydligt fler än
genomsnittet.

Arbetsmiljö och hälsa
Den totala sjukfrånvaron ökade under 2018 med 0,52
procentenheter från 6,25 % till 6,77

Sjukfrånvaro totalt
Ålder

Total %

% fr o m dag 60

Kvinnor i %

Män i %

<= 29

5,00

13,65

5,23

4,31

30-49

6,43

38,80

7,09

3,31

>=50

7,65

41,21

8,32

4,91

Totalt

6,77

37,74

7,40

4,14

Sjukfrånvaron för kommunens två stora förvaltningar
har under 2018 ökat. På bildningsförvaltningen har
sjukfrånvaron ökat med 0,65 % (från 5,44 % till 6,09 %)
och på socialförvaltningen var ökningen 0,36 % (från
7,92 % till 8,28 %).

Sjukfrånvaron har även ökat hos de övriga förvaltningarna jämfört med 2017, förutom Räddningstjänsten som haft en minskning med 0,04 % (från 0,31 % till
0,27 %).
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Förvaltningsberättelse

Andel kvinnor/män per förvaltning

Förvaltningsberättelse
Arbetsskador och tillbud
2018

2017

2016

2015

2014

Arbetssjukdom

36

19

5

6

3

Färdolycksfall

5

9

15

16

13

Olycksfall

76

76

44

44

42

Totalt

117

104

64

66

58

I jämförelse med tidigare år kan vi se en stor ökning i
antalet inrapporterade arbetsskador och tillbud under
2017 och 2018. Totalt rapporterades 369 händelser in
under 2018 (jämför med 293 för 2017 och 159 för 2016).
Den stora ökningen av antalet inrapporterade händelser de senaste två åren beror sannolikt på att det
sedan införandet av digital anmälan via KIA 2017.
Det beror även på att det tidigare varit ett stort mörkertal gällande arbetsskador och tillbud. Dessutom
ingår riskobservationer, ett nytt område från 2017,
numera i statistiken.

Antalet inrapporterade arbetsskador har ökat från 104
till 117 mellan 2017 och 2018.
Rapportering av tillbud är ett viktigt inslag i det
förebyggande arbetsmiljöarbetet för att förhindra att
olyckor och arbetsskador sker.
I KIA kan man även rapportera in riskobservation
vilket är ett nytt mätområde fr.o.m. 2017. Detta är ett
bra instrument för att ytterligare kunna arbeta förebyggande.

Registrerade tillbud/riskobservationer
2018

2017

2016

2015

2014

Tillbud

235

168

95

63

73

Riskobservationer

17

21

iu

iu

iu

Totalt

252

189

95

63

73

Antalet inrapporterade tillbud har ökat från 168 till 235
mellan 2017 och 2018. Antalet inrapporterade riskobservationer minskade från 21 till 17 mellan 2017 och
2018.
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Riskobservation och tillbud definieras enligt följande:
• Tillbud – Ett tillbud medför aldrig skada på person
utan är en händelse som skulle kunnat leda till skada
på person.
• Riskobservation – En observerad risk för ett olycksfall.

Personalvård
Åstorps kommun erbjuder sin personal olika former av aktiviteter.
Total personalkostnad

redovisade förändringar under året av kommunens
skulder till sina anställda för pensioner, semestrar,
övertid och kompledighet. Dessa minskade under året
med 4 Mkr, jämfört med en ökning 2017 med 5 Mkr.

Personalkostnaderna utgör 65,5 (61,1) % av kommunens totala verksamhetskostnader på 1 058 (1 031)
Mkr.

Arbetad tid och frånvaro

Kommunens totala personalkostnader inklusive pensioner uppgick 2018 till 657 (630) Mkr, en ökning med
27 (56) Mkr eller 4,2 (9,8) %.

Av den totala personalkostnaden utgjorde 661 (625)
Mkr ersättningar och sociala avgifter som betalats ut
för utfört arbete, en ökning med 36 (55) Mkr eller 5,8
(9,6) %.

Den faktiska arbetade tiden för 2018 motsvarade utfört
arbete av 1 131 helårsarbetare. Detta utgjorde 85 %
(78%) av medarbetarnas totala tillgängliga arbetstid.
Den 7-procentiga ökningen mellan 2017 och 2018 motsvarar 93 helårsarbetare. Resterande 15 (22) % utgjorde
frånvarotid, vilket motsvarar 324 helårsarbetare.

Resterande del avser under finansförvaltningen

Förvaltning

Helårsarb
semester

Helårsarb
sjukdom

Helårsarb fledighet och VAB

Helårsarb
tjänstledig-heter

Helårsarb
totalt

Frånvaro i %

BIN

53,5

45,5

30,1

20

154,0

21

SOF

43,0

40,0

25,3

27

138,3

31

KSF

11,4

8,1

5,4

35

27,0

24

SBF

1,7

0,3

1,4

24

3,7

25

RTJ

0,9

<0,1

0,1

<0,1

1,1

10

110,5

94,0

62,3

48,7

324,1

24

Totalt

Varje procent ökad arbetstid i kommunen motsvarar
drygt 13 helårstjänster.
Andelen arbetad tid varierar mellan förvaltningarna
från 75 % på samhällsbyggnadsförvaltningen till 94 %
inom räddningstjänsten.

Om samhällsbyggnads- och socialförvaltningen skulle öka andelen arbetad tid till genomsnittet på 85 %, så
skulle detta innebära ett tillskott i verksamheten med
cirka två respektive cirka 13 tjänster.

Medellön månadsavlönade

Medellönen den 31 december 2018 uppgick till 30 751
(29 776) kronor beräknat på månadsavlönade enligt
AB. Detta motsvarar en ökning på ca 3,3 % jämfört
med 2017.

År

Medel

Kvinnor

Män

Kvinnor i % av
Män

2018

30 751

30 370

32 653

93,0

2017

29 776

29 425

31 470

93,5

2016

28 788

28 443

30 439

93,4

2015

27 176

26 948

28 285

95,3

2014

26 666

26 228

28 958

90,6

Sjuklönekostnader

Kostnaderna för sjuklön under 2018 uppgick till 14,1
(11,9) Mkr, inklusive arbetsgivaravgifter, vilket motsvarar 2,1 (1,9) % av de totala personalkostnaderna på 657
Mkr.

Det är en ökning med 0,2 % jämfört med 2017, vilket
ligger i linje med den ökade sjukfrånvaron under året.
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Ekonomi
Den ekonomiska situationen i Sverige har under ett
antal år präglats av stark tillväxt. BNP ökade med 2,3%
under 2018 jämfört med 2017.

Kommunsektorns resultatnivå har varit stark den senaste tioårsperioden, även om tillfälliga poster utgjort
en förklaring.

Under flera år har ekonomer varnat för en avmattning
och Sveriges kommuner och landsting (SKL) bedömer att toppen på högkonjunkturen nu har passerat.
Från en stark internationell konjunktur, svag krona
som gynnat exportindustrin och en stark byggsektor
växlar tillväxten ner till ett svagare tempo. Den faktor
som påverkar skatteintäkterna mest – antal arbetade
timmar – bedöms utvecklas svagare kommande år.

Flera faktorer innebär utmaningar för att kunna
bibehålla den nuvarande resultatnivån: Inflationen i
Sverige har sedan en tid kommit upp i nivåer i linje
med 2-procentmålet. Detta skapar förväntningar på
framtida räntehöjningar, om än från en mycket låg
nivå. Samtidigt konstateras att pensionskostnaderna
ökat de senaste åren, vilket tillsammans med den av
demografin betingade höga investeringstakten ställer
höga krav på omställning.

Kommunernas ekonomi har varit mycket stark, med
höga skatteintäkter, positivt finansnetto, rea- och exploateringsvinster samt höga ersättningar från staten
för flyktingmottagande.
Konjunkturläget i Sverige är fortsatt starkt, men högkonjunkturen bedöms nu ha passerat och följs av en
normalkonjunktur 2019-2022. Även globalt förväntas
tillväxten avmattas med en ekonomisk inbromsning i
USA, Kina och Tyskland under 2019.

Det demografiska trycket är fortsatt starkt. För att
bibehålla välfärden på dagens nivå behöver offentlig
sektor effektiviseras eller tillföras resurser motsvarande 43 miljarder fram till 2022 med oförändrad
personaltäthet.

Analys

Nedanstående analys redovisar var Åstorps kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats under 2015-2017.
I analysen har kommunens resultat- och balansräkning korrigerats för de delar som avser pensioner och redovisning enligt blandmodell istället för fullfonderingsmodell samt eliminering av
internbank i syfte att uppnå högre grad av jämförbarhet mellan Skånes 33 kommuner.
Åstorps största utmaning under den senaste treårsperioden har varit ett vikande resultat. 2018
års resultat bryter den negativa trenden.
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Resultatet för 2018 uppgick till +28,5 mkr. Det budgeterade resultatet var +15,5. Under året har prognoserna varierat kraftigt; vid delårsrapporten uppgick
prognosen till +1,5 mkr och efter november till +14,0
mkr.

30 000 000
25 000 000
20 000 000

Den långsiktiga ekonomiska målsättningen är att
kommunens resultat ska utgöra minst +2 procent av
summa skatteintäkter och statsbidrag (+17,3 mkr för
2018) sett över en femårsperiod.

15 000 000
10 000 000
5 000 000
0

2018

2017

2016

2015

Balanskravsutredning

2014

Belopp

Redovisat resultat

28,5

Avgår reavinster

-6,3

Reservering till resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

0

Redovisat resultat 2018 (exkl. VA) utgör +3,3 procent
av skatteintäkter och statsbidrag vilket innebär att
genomsnittsresultatet för 2014-2018 uppgår till +2,2
procent och ovan nämnda målsättning uppfylls.

Balanskrav
Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav
på ekonomisk balans för kommuner och landsting.
Underskott som uppkommit under enskilt räkenskapsår ska återställas inom de tre påföljande åren.
Kommunen uppfyller balanskravet.

22,2

Jämförelsestörande post

Av resultatet är 7,2 mkr en jämförelsestörande intäkt
avseende statsbidrag för att motverka segregation.
Avräknas dessa medel uppfylls inte balanskravet.

Nämndernas budgetavvikelse

avser socialnämnden (-29,0 mkr), kommunstyrelsen
(+3,6 mkr) och bildningsnämnden (-2,5 mkr).
Vatten- och avloppsverksamheten redovisade ett
verksamhetsresultat på +1,5 mkr, varefter VA-kollektivet har ett ackumulerat överskott på +0,5 mkr.

En förutsättning för budget i balans är att varje verksamhet har god budgetföljsamhet. Vid utgången av
2018 uppgick nämndernas avvikelse till -28,1 mkr fördelat enligt tabell nedan. De tre största avvikelserna

Årets resultat som andel av
skatteintäkter och bidrag
4,00%

Budgeterad nivå avseende skatteintäkter och statsbidrag för 2018 byggde på den prognos som Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) lämnade i april
månad 2017.
Budgetavvikelsen för 2018 uppgår till +6,1 mkr. Överskottet består av en försämrad prognos för skatteintäkterna med -5,4 mkr som kompenseras av högre
generella statsbidrag än budget, +12,2 mkr.

3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

Skatteintäkter och generella statsbidrag

2018 2017 2016 2015 2014

I utfallet för generella statsbidrag finns statsbidrag
för ”välfärdspengarna” på 13,6 mkr.
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Förvaltningsberättelse

Årets resultat

Årets resultat

Förvaltningsberättelse

Skatteintäktsutveckling

Utveckling nettokostnader
respektive skatteintäkter och
generella bidrag

Åstorps kommun har haft en gynnsam skatteintäktsutveckling fram till 2017 i förhållande till ökningen av
nettokostnaderna. Från 2018 är trenden bruten.
Skatteintäkterna viker.

10,00%
5,00%
0,00%

2018

2017

2016

2015

2014

Skatteintäktsutveckling % (inkl generella bidrag)
Verksamhetens Nettokostnadsutveckling %

Kostnader

Bruttokostnaderna exklusive avskrivningar 2018 uppgick till 1 058 mkr. De största kostnadsposterna utgörs
av personalkostnader (62,1%). Pensionskostnaderna
ökade med 62 % eller 18,0 mkr från föregående år. Lokalkostnaderna uppgick till 6,7 %, en ökning med 6,9%
eller 4,6 mkr jämfört med föregående år.

Finansnetto

Finansnettot uppgår till +4,1 mkr, vilket är +8,7 mkr
högre än budget. Faktorer som påverkar budgetavvikelsen positivt är framför allt avkastningen från
dotterbolaget och att kostnadsräntorna har legat på
en låg nivå, som en följd av låga marknadsräntor och
begränsad nyupplåning.

Avsättningar

Kommunen har gjort två avsättningar om totalt 11,3
mkr. Under året har två avsättningar avseende deponi
och översvämningar upplösts till totalt 2,6 mkr.
För översvämningarna i Hyllinge avser avsättningen framtida åtaganden gällande regressärende. Den
andra avsättningen avser miljöanpassning av Norra
Vallgatan; framtida åtaganden gällande sanering av
deponin.

Vidare påverkas även finansnettot av att kommunens
swap-avtal löpt ut, vilket får som konsekvens att
kommunen kan möta det gynnsamma ränteläge som
råder på marknaden.

Självfinansieringsgrad av
årets nettoinvesteringar skall
utgöra 100 %
250%

Årets investeringar uppgick till 66,5 mkr av budgeterade
176,4 mkr. Exempel på stora genomförda skattefinansierade investeringar är Grytevad, Södra industriområdet
och markköp på Prästamarken.
Inom VA-kollektivet har investeringar gjorts främst i
ledningsnätet. Genomförandegrad av investeringarna
uppgår till 38 procent av budgeterade medel.

200%
150%
100%
50%
0%

Investeringar och självfinansieringsgrad

2018

2017

2016

2015

2014

Årets resultat uppgick till 28,5 mkr (avskrivningar
uppdateras) och de anslagsfinansierade investeringarna till 24,7 mkr. Därmed finansierades investeringarna fullt ut genom resultatet.
Årsredovisning 2018 I 32

Några större projekt har överklagats eller avstannat i
avvaktan på detaljplan och har därför inte blivit genomförda. De större investeringsprojekten som inte blivit
genomförda är Högalid-Maglaby, Bjärshög, Lejdgatan,
Björnekulla Ås, Södra industriområdet samt central
digitaliseringsutveckling.
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Specifikation av de största investeringskostnaderna
Utfall 2018

Budget 2018

Avvikelse

Ackumulerat
utfall

Ackumulerad
budget

Prästamarken

13,9

10,8

-3,1

13,9

12,5

Grytevad

7,8

8,9

1,1

8,2

8,9

Reinvestering VA-ledningsnät

7,3

6,5

-0,8

19,6

20,4

Skönbäck

3,9

0

-3,9

4,0

0

Reinvestering avloppsrening

2,8

5,4

2,6

3,1

5,7

Asfaltering

2,6

2,7

0,1

2,6

2,0

Grönytemaskiner

2,7

3,5

0,8

2,7

3,5

Nyinvestering dricksvatten

1,8

4,6

2,8

1,8

4,6

Digitala verktyg

1,9

2,0

0,1

1,9

2,0

Högalid, Maglaby, Mårtenstorp

1,4

20,0

18,6

3,9

22,5

Investeringsposter

Kommunalskatt

Åstorps kommun har haft en oförändrad skattesats
under den senaste femårsperioden (20,29 kr) eller
20,29 % vilket är högre än rikssnittet.

Risk och kontroll

Kassalikviditet/kortfrisitiga skulder

Likviditeten uppgick vid årsskiftet till 112,9 mkr. Kassalikviditeten mäter kommunens kortsiktiga betalningsförmåga och uppgick vid årsskiftet till 56%, en
förbättring 44 procentenheter. Detta innebär att den
finansiella beredskapen på kort sikt är tillräcklig.

60,00%
50,00%
40,00%

Ungefär en femtedel av kommunens kortfristiga
skulder utgörs av semesterlöneskulden som inte
kommer att omsättas det närmaste året.

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
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2017
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2016

2015

2014

Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska
styrka på lång sikt.
Soliditeten exklusive pensionsåtagande uppgick till
43% respektive 33% inklusive pensionsåtagande. Båda
soliditetsmåtten har försämrats under den senaste
treårsperioden, men är fortfarande på en acceptabel
nivå.

ekonomisk balans.
Med höga investeringsnivåer är det av största vikt att
målsättningen för driftresultatet 2019 på minst två
procent av skatteintäkter och statsbidrag infrias.

Kommunen har vid årsskiftet en låneskuld på 345 mkr
(varav 339 mkr är vidareutlånat till kommunala bolag),
en ökad upplåning med 62 mkr.
Den genomsnittliga låneräntan uppgick under 2018 till
0,44%. Räntebindningstiden är kort, eftersom merparten av kommunens lån är rörliga. Den genomsnittliga
kapitalbindningstiden uppgår till 1,85 år. Detta innebär
att kommunen har låga räntekostnader samtidigt som
kommunen är känslig för ränteändringar på kort sikt.

Pensionsförpliktelser

Pensionsåtagandet redovisas enligt fullfonderingsmodellen. Det innebär att samtliga kostnader redovisas i
resultaträkningen och att samtliga pensionsförpliktelser framgår av balansräkningen.
Totalt uppgår kommunens avsättningar för pensioner
till 118,1 mkr, varav 111,2 utgörs av de pensioner som
intjänats fram till 1998. Den sistnämnda delen minskade med 4,6 mkr i jämförelse med föregående år.
De totala kostnaderna för pensioner under 2018 uppgick till 46,9 mkr, en ökning med 18,0 mkr jämfört med
2017. Den del av pensionskostnaderna som ökat mest
avser den förmånsbestämda ålderspensionen. Kommunen förfogar dessutom över en finansiell placering
av pensionsmedel i fonder och aktieobligationen om
16,4 mkr.

Borgensåtaganden

Kommunens policy anger att risker ska beaktas vid
nya borgensåtaganden. Under 2018 ökade kommunens borgensåtagande med 98,4 mkr, som en följd av
dotterbolagens nyupplåning.

Framtiden

En i grunden stark ekonomi är förutsättningen för att
klara framtidens välfärd. Efter flera år med mycket
goda resultat för kommunsektorn som helhet väntas
resultatet successivt försämras.
Enligt SKL:s kalkyl för 2021 så kommer kommunerna
då att ha ett gap mellan kostnader och intäkter på ca
40 miljarder kronor.
Intäktsökningar från skatter och statsbidrag räcker
inte till för att finansiera pris- och löneökningar, än
mindre täcka de kostnadsökningar som kommer av
förändringar i demografin. Åstorps kommun utgör i
det avseendet inget undantag utan kommer under
kommande åren att ha en stor ekonomisk utmaning
i att utöka den kommunala servicen med bibehållen

Foto: Christopher Duong
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Förvaltningsberättelse

Soliditet och upplåning

Förvaltningsberättelse

Kommunens samlade verksamhet

Kommunkoncernen

Kommunens nämnder

Kommunfullmäktige
Valberedningen
Revisionen
Demokratiberedning

Kommunala uppdragsföretag

Kommunens
koncernföretag

Björnekulla
fastighets AB
AB
Kvidingbyggen
Björnekulla IT
AB
Björnekulla
utvecklings AB

100%
100%
100%
100%

Överförmyndarnämnden
Kommunstyrelsen
Bildningsnämnden
Kultur- och
fritidsnämnden
Socialnämnden

Samägda företag utan betydande
inflytande

Kommunala
entreprenader

SKL Kommentus AB
0%
Nordvästra Skånes
Renhållnings AB
7%
Kommunassurans Syd
Försäkrings AB
1%
Nordvästra Skånes Vatten och
Avlopp AB
17%

Förskoleverksamhet:

Inera AB
Kommunförbundet
medelpunkten

0%
10%

AV Media Skåne

6%

Kvidinge Folkets Husförening
Kommuninvest
ekonomiskförening

-

Kyrktuppen
Montessori Filosofen
Mät- och beräknings
verksamhet:
Metria

-

Bygg- och miljönämnd
Räddningsnämnd

Årets resultat

Investeringar

Kommunkoncernens resultat för 2018 uppgick
till 29,7 mkr, vilket är väsentligt högre än 2017.
Orsaken till förbättringen är i första hand
kommunens högre resultat jämfört med 2017.

Investeringarna uppgick till 123 mkr, varav 63
mkr av koncernens dotterbolag.

Finansnetto

Det är en ökning med 41 mkr i jämförelse
med föregående period, vilket främst avser
investeringar i mark, byggnader och tekniska
anläggningar av dotterbolagen.

Finansnettot 2018 uppgick till -2,1 mkr. Det är
en förbättring med 5 mkr jämfört med 2017.
Orsaken är gynnsamma effekter av att kommunens swap:ar löpte ut.

De största investeringarna avser Byggnation
Timmergatan, Sandbergs mekaniska och
tvåplansmoduler Tingdalsskolan.

Låneskuld

Soliditet

Kommunkoncernens långfristiga skulder
uppgick till 679,9 mkr, en ökning med 126,6
mkr under året. Investeringarna motsvaras
således av ökad upplåning.

Soliditeten exklusive pensionsförpliktelser
i kommunkoncernen har försämrats med 15
procentenheter från 47% till 32% under året
på grund av att kommunkoncernen reglerat
nettolåneskulden
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Ekonomiska engagemang mellan kommunens koncernföretag
Nedanstående schema visar en samlad bild över de ekonomiska
engagemangen mellan kommunkoncernens olika enheter.

Koncerninterna förhållanden

Enhet
Kommunen
Björnekulla fastighets AB
AB Kvidingebyggen
Björnekulla IT AB
Björnekulla utveckling AB
Intäkter, kostnader,
fordringar och skulder
Enhet
Kommunen
Björnekulla fastighets AB
AB Kvidingebyggen
Björnekulla IT AB
Björnekulla utveckling AB

Ägarandel
100%
100%
100%
100%

Ägarandel
100%
100%
100%
100%

Ägartillskott
Givna
Mottagna
0,0
4,5
4,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Koncernbidrag
Givna
Mottagna
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Utdelning
Givna
Mottagna
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Försäljning

Lån

Borgen

Köpare
79,5
7,1
2,2
0,0
0,0

säljare
9,2
76,6
2,0
0,9
0,0

Givare
340,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Mottagare
0,0
128,8
207,5
3,7
0,0

Givare
336,4
0,0
0,0
0,0
0,0

Mottagare
0,0
306,4
30,0
0,0
0,0
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Räkenskaper

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

Resultaträkning
Resultaträkning (Mkr)

Not

Kommunen

Koncernen

2 018

2 017

2 018

2 017

Verksamhetens intäkter

1

244,9

238,4

278,3

266,4

Verksamhetens kostnader

2

-1 058,4

-1 031,3

-1 058,7

-1 025,2

Avskrivningar

3

-31,0

-26,9

-56,6

-53,8

-844,5

-819,8

-837,0

-812,6

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter

4

572,2

557,2

572,2

557,2

Generella statsbidrag och utjämning

5

296,7

266,5

296,7

266,5

Finansiella intäkter

6

7,5

8,2

1,3

1,2

Finansiella kostnader

7

-3,4

-8,3

-3,4

-8,3

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA
POSTER

28,5

3,8

29,7

4,0

ÅRETS RESULTAT

28,5

3,8

29,7

4,0
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Räkenskaper

Räkenskaper

Balansräkning
Balansräkning (Mkr)

Not

Kommunen

Koncernen

2018

2017

2018

2017

790,1

777,7

1 036,7

970,7

8

4,4

4,6

4,4

4,6

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

9

297,4

294,8

840,5

838,2

Maskiner och inventarier

10

65,5

64,8

84,1

82,9

Övriga materiella anläggningstillgångar

11

39,8

19,2

95,1

37,3

Finansiella anläggningstillgångar

12

383,0

394,3

12,5

7,7

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

13

12,7

13,4

12,7

13,4

253,8

155,6

366,8

216,1

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd m.m.

14

33,5

20,5

33,8

20,8

Fordringar

15

90,9

96,9

64,0

68,0

Kortfristiga placeringar

16

16,9

16,8

16,9

16,8

Kassa, bank

17

112,5

21,4

252,2

110,5

1 056,6

946,7

1 416,2

1 200,2

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

2018

2017

2018

2017

EGET KAPITAL

343,9

315,4

346,0

320,2

Summa Tillgångar

Årets resultat

18

28,5

3,8

29,7

4,0

Resultatutjämningsreserv

18

0,0

0,0

0,0

0,0

Övrigt eget kapital

18

315,4

311,6

316,3

316,2

129,4

135,1

130,7

131,1

118,1

121,2

118,1

121,2

11,3

13,9

12,6

9,9

583,2

496,2

939,5

748,9

AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser

19

Andra avsättningar

20

SKULDER
Långfristiga skulder

21

383,3

316,9

718,2

553,3

Kortfristiga skulder

22

199,9

179,3

221,3

195,6

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

1 056,6

946,7

1 416,2

1 200,2

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

466,2

409,8

574,2

505,8

0

0

107,8

95,8

2,8

2,6

2,8

2,6

Panter och därmed jämförliga säkerheter

23

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland
skulder eller avsättningar

24

Leasing

25

111,6

153,6

111,6

153,6

Övriga ansvarsförbindelser

23

351,8

253,4

352,0

253,6

Soliditet exklusive pensioner före 1998

43,7 %

45,47 %

32,29 %

32,33 %

Soliditet inklusive pensioner före 1998

32,55 %

33,32 %

24,44 %

24,48 %
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys (Mkr)

Not

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Utbetalningar för ianspråktagna avsättningar
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster

Kommunen

Koncernen

2018

2017

2018

2017

18

28,5

3,8

29,7

11,7

19,20

-5,6

-5,8

-0,4

-5,8

26

31,7

18,3

57,4

44,6

54,6

16,3

86,7

50,5

Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital
Ökning/minskning kortfristiga fordringar

15

5,9

12,8

4,2

13,6

Ökning/minskning förråd och varulager

14

-13,0

9,5

-13,0

9,4

Ökning/minskning kortfristiga skulder

22

20,7

20,0

23,3

22,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten

68,2

58,6

101,2

95,6

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

2018

2017

2018

2017

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

27

-1,0

-0,3

-1,0

-0,3

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

28

-53,9

-51,2

-117,6

-81,9

Investeringsbidrag till materiella
anläggningstillgångar

21

1,3

0,0

1,3

0,0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

29

0,4

0,0

0,4

0,6

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

30

-5,7

0,0

-5,7

0,0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

31

0,0

0,0

0,0

0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-58,9

-51,5

-122,6

-80,7

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

2018

2017

2018

2017

Nyupptagna lån

21

65,5

0,0

166,0

23,0

Amortering av skuld

21

-0,6

5,7

-2,5

-3,4

Ökning/minskning av långfristiga fordringar

12

17,0

0,7

-0,4

-5,3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

81,9

6,4

163,1

14,3

ÅRETS KASSAFLÖDE

91,1

13,4

141,7

29,3

Likvida medel vid årets början

17

21,4

8,0

110,5

81,2

Livida medel vid årets slut

17

112,5

21,4

252,2

110,5
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Driftredovisning kommunen
Driftsredovisning (Mkr)

Resultat

Budget

Budgetavvikelse

2018

2017

2018

2018

2,2

1,8

2,4

-0,2

Varav fullmäktige

1,1

1,0

1,3

-0,2

Varav valnämnden

0,2

0,0

0,2

0,0

Varav revisionen

0,9

0,8

0,9

0,0

73,0

78,1

76,6

-3,6

Varav styrelsen

4,6

6,4

4,5

0,1

Varav tekniska kontoret

17,8

21,9

18,8

-1,0

Varav kommunstyrelseförvaltningen

50,6

49,8

53,3

-2,7

Överförmyndarnämnd

1,5

1,5

1,2

0,3

Räddningsnämnd

9,3

8,6

9,0

0,3

Bygg- och miljönämnd

5,0

4,8

5,1

-0,1

Bildningsnämnd

437,1

423,3

434,6

2,5

Kultur- och fritidsnämnd

31,5

30,9

31,6

-0,1

Socialnämnd

286,4

275,5

257,4

29,0

Summa nämnder, förvaltningar

846,0

824,5

817,9

28,1

Finansförvaltning

-874,5

-828,3

-833,4

-41,1

TOTALT

-28,5

-3,8

-15,5

-13,0

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Investeringsredovisning kommunen
Investeringsredovisning (Mkr)

Resultat

Budget

Budgetavvikelse

2018

2017

2018

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

Varav fullmäktige

0,0

0,0

0,0

0,0

Varav valnämnden

0,0

0,0

0,0

0,0

Varav revisionen

0,0

0,0

0,0

0,0

53,3

36,7

148,5

95,2

Varav styrelsen

1,3

1,4

2,6

1,3

Varav tekniska kontoret

47,9

28,4

130,6

82,7

Varav kommunstyrelseförvaltningen

4,1

6,9

15,3

11,2

Överförmyndarnämnden

0,0

0,0

0,0

0,0

Räddningsnämnden

0,7

1,8

4,0

3,3

Bygg- och miljönämnd

0,1

0,3

0,0

-0,1

Bildningsnämnd

7,1

6,7

13,1

6,0

Kultur- och fritidsnämnd

3,5

3,9

4,8

1,3

Socialnämnd

1,8

2,1

6,0

4,2

Summa nämnder, förvaltningar

66,5

51,5

176,4

109,9

Finansförvaltningen

0,0

0,0

0,0

0,0

TOTALT

66,5

51,5

176,4

109,9

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen
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Upplysningar om redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen
om kommunal redovisning och rekommendationer
från rådet för kommunal redovisning (RKR).
Intäkterna redovisas i den omfattning det är
sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att
tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas
på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till det belopp varmed de
beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till
anskaffningsvärde där inget annat anges.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett
enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga
placeringar har gjorts post för post till det lägsta av
verkligt värde och anskaffningsvärde.

Avvikelse från redovisningsprinciper
Enlig 5 kap. 4 § lagen om kommunal redovisning
ska förpliktelse att betala ut pensionsförmåner
som intjänats före år 1998 inte tas upp som skuld
eller avsättning. Från och med 2007 avviker
kommunen från detta genom att redovisa samtliga
pensionsförpliktelser som skuld i balansräkningen.
Det övergripande syftet är att ge en mer rättvisande
bild av kommunens ekonomiska ställning, i enlighet
med 2 kap. 3§ årsredovisningslagen.
Enligt RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar
ska avskrivning påbörjas från den tidpunkt då
tillgången är färdig att tas i bruk. Kommunen avviker
från detta på så sätt att avskrivning påbörjas året
efter färdigställande. 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 tilläggsinvesteringar är det därför lämpligt att
avvakta med aktivering 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 13.2 Redovisning av hyres-/leasingavtal
ska en kommun under vissa förutsättningar aktivera
hyresavtal för fastigheter, även om dessa ägs av
helägda dotterföretag.
Vidare ska objekt som innehas enligt finansiella
leasingavtal enligt rekommendationen redovisas
som anläggningstillgång i balansräkningen samt
förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter
redovisas som skuld i balansräkningen. Kommunens
samtliga hyres- och leasingavtal är klassificerade som
operationella leasingavtal.

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen omfattar
Åstorps kommun och de företag/organisationer
vilka kommunen har ett bestämmande över. Med
detta menas att kommunens ägarandel uppgår
till minst 20%. Då samtliga enheter konsoliderats
direkt eller genom att dotterföretag ägs till 100% av
kommunen uppstår inga tolkningsproblem gällande
bestämmande inflytande.
Dotterbolagskoncernen består av Björnekulla
Fastighets AB (BFAB), AB Kvidingebyggen (KvB),
Björnekulla IT AB (BITAB) och Björnekulla Utvecklings
AB (BUTAB). I dotterbolagskoncernen är BFAB
moderbolag och äger samtliga aktier i de tre övriga
bolagen.
Den sammanställda redovisningen har upprättats
enligt förvärvsmetoden med proportionell
konsolidering. Med förvärvsmetoden avses att det av
kommunen förvärvade egna kapitalet i dotterföretag
har eliminerats. Därefter intjänat kapital räknas
in i koncernens egna kapital. Med proportionell
konsolidering menas att om dotterföretagen inte är
helägda tas endast ägda andelar av räkenskaperna in
i koncernredovisningen. Eftersom samtliga ingående
enheter som konsoliderats är helägda föreligger inget
minoritetsintresse.
Uppkomna internvinster vid överlåtelse av
anläggningstillgångar mellan kommunen och
dotterbolagskoncernen har eliminerats och återförs i
takt med underliggande tillgångs avskrivningstid.
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Räkenskaper

Tilläggsupplysningar och noter,
koncernen och kommunen

Räkenskaper

Dotterkoncernens redovisning är upprättad enligt Årsredovisningslagen. Vidare tillämpas Bokföringsnämndens redovisningsregler K3 (BFN K3), BFNAR 2012:1
koncernredovisning/Årsredovisning. Vid avvikelse i
principer mellan kommunen och dotterkoncernen är
kommunens redovisningsprinciper vägledande.

Förändrade redovisningsprinciper
Inga redovisningsprinciper har korrigerats under
räkenskapsåret

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen
och/eller i kassaflödesrapporten. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande
och överstiger 5 Mkr.

Intäkter

Avskrivningstider
För maskiner och inventarier tillämpas huvudsakligen en livslängd på 5 eller 10 år. Tekniska anläggningar skrivs av på 20, 25, 33 och 50 år. Dotterbolagskoncernen tillämpar motsvarande avskrivningstider som
kommunen gällande maskiner och inventarier. Vidare
tillämpar dotterbolagen en avskrivningsperiod för
verksamhetsfastigheter uppgående till 67 år (15% per
år). Bostadsfastigheter skrivs av på 100 år.

Avskrivningsmetod
Linjär avskrivning tillämpas, dvs. lika stora belopp
varje år. Till grund för avskrivning ligger ursprungligt
anskaffningsvärde. Avskrivning påbörjas året efter
färdigställande.
För tillgångar med märkbara identifierbara komponeter har komponentavskrivning tillämpats.

Nedskrivning

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter
baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med
RKR 4.2.

Tidigare gjorda nedskrivningar i kommunen har prövats i enlighet med RKR 19. Prövning visar att redovisat värde överensstämmer med nettoförsäljningsvärdet. Alla anläggningar måste ge en marknadsmässig
avkastning för att det inte ska krävas nedskrivning.

Övriga intäkter

Lånekostnader

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas upp
som en förutbetald intäkt och redovisas bland långsiktiga skulder och periodiseras över anläggningens
nyttjandeperiod. Anslutningsavgifter för vatten och
avlopp intäktsförs i takt med att gjorda investeringar i
ledningsnätet avskrivs (50 år).

Vid redovisning av lånekostnader tillämpar kommunen huvudmetoden enligt RKR 15.1, det vill säga att
alla ränteutgifter kostnadsföras på hänförlig period.
Inga ränteutgifter aktiveras i balansräkningen som
investeringsutgift.

Skatteintäkter

Statsbidrag
Riktade statsbidrag avser bidrag som är avsedda för
en bestämd verksamhet och kräver en motprestation.
Riktade statsbidrag ska enligt RKR 18.1 periodiseras till
den period där kostnaderna som statsbidraget avser
är bokförda.
Generella statsbidrag, ej specialdestinerade bidrag såsom kommunalekonomisk utjämning, ska enligt RKR
18.1 i normalfallet redovisas enligt kontantmetoden.

Kostnader
Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs
för den tid som återspeglar den beräknade nyttjandeperioden. På tillgångar i form av mark, konst och
pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar.
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Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger
gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde
har satts till 0,5 prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar.

Finansiella tillgångar
Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som omsättningstillgång. Portföljens förvaltning
regleras i av kommunfullmäktige antaget reglemente.
Samtliga placeringsmedel är värderade till det lägsta
av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet.

Anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas upp
som en förutbetald intäkt och redovisas bland långsiktiga skulder och periodiseras över anläggningens
nyttjandeperiod.

Exploateringsredovisning
Exploateringsprojekt, gator och parker redovisas via
investeringsredovisningen och klassificeras som
anläggningstillgångar. Större områden där exploatering har påbörjats redovisas på konton för pågående
arbeten.
Inköp av tomtmark med avsikt att försäljas redovisas
som omsättningstillgång medan inköp av mark som
innehas för en obestämd användning redovisas som
anläggningstillgång.

Avsättningar
Avsättningar har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.

Pensioner
Pensionsförpliktelser för anställda i kommunen är
beräknade enligt RIPS17. Pensionsåtaganden för
anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen
redovisas enligt BFN K3.
Den särskilda löneskatten på samtliga pensionskostnader uppgår till 24,26%, vilken i enlighet med RKR 17
har periodiserats och belastar pensionsskulden.
Visstidsförordnanden för politiker som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det
är troligt att de kommer leda till utbetalningar. Avtal
som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.
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Noter
Not 1. Verksamhetens intäkter

Kommunen

Koncernen

2 018

2 017

2 018

2 017

Försäljningsintäkter

7,2

28,1

4,5

24,1

Taxor och avgifter

54,2

55,0

37,2

38,5

Hyror och arrenden

12,1

11,1

65,1

59,7

Bidrag

139,1

135,6

139,1

135,6

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster

26,0

8,6

26,0

8,6

Exploateringsintäkter

6,4

0,0

6,4

0,0

Realisationsvinster

0,0

0,0

0,0

0,0

Övriga intäkter

0,0

0,0

0,0

0,0

244,9

238,4

278,3

266,4

Varav nettointäkt från
exploateringsverksamheten

6,3

0,0

6,3

0,0

Varav jämförelsestörande poster:

7,2

0,0

7,2

0,0

7,2

0,0

7,2

0,0

Summa

Stadsbidrag för att minska segregation
(DELMOS)

Not 2. Verksamhetens kostnader

Kommunen

Koncernen

2 018

2 017

2 018

2 017

Löner och sociala avgifter

-609,9

-601,5

-622,7

-613,9

Pensionskostnader

-46,9

-28,9

-48,4

-29,8

Inköp av anläggnings och underhållsmaterial

-33,6

-0,8

-78,6

-40,3

Bränsle, energi och vatten

-18,5

-21,7

-12,9

-16,3

Köp övrig huvudverksamhet

-178,3

-177,0

-178,3

-177,0

Lokal och markhyror

-71,3

-66,7

-15,8

-12,5

Övriga tjänster

-71,5

-99,7

-66,5

-94,7

Lämnade bidrag

-27,7

-28,1

-27,7

-28,1

Realisationsförluster och utrangeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Bolagsskatt

-0,3

-0,4

-3,2

-2,4

Övriga kostnader

-0,3

-6,6

-4,7

-10,1

-1 058,4

-1 031,3

-1 058,7

-1 025,2

Summa

Not 3. Avskrivningar

Kommunen

Koncernen

2 018

2 017

2 018

2 017

Avskrivning immateriella tillgångar

-1,2

-0,9

-1,2

-0,9

Avskrivning byggnader, mark och tekniska
anläggningar*

-13,6

-11,7

-34,1

-32,4

Avskrivning maskiner och inventarier

-16,3

-14,2

-19,1

-15,8

0,0

-0,0

-2,3

-4,6

-31,0

-26,9

-56,6

-53,8

Nedskrivning anläggningstillgångar
Summa

* Övervärde koncernförvärv:
Årligen återläggs avskrivning om 1 118 813 i koncernredovisningen avseende internvinst på fastighetsförsäljning.
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Kommunen

Koncernen

2 018

2 017

2 018

2 017

575,4

559,6

575,4

559,6

Preliminär slutavräkning innevarande år *

-1,0

-3,1

-1,0

-3,1

Slutavräkningsdifferens föregående år

-2,3

0,8

-2,3

0,8

572,2

557,2

572,2

557,2

Preliminär kommunalskatt

Summa

* Preliminär slutavräkning innevarande år:
Preliminär slutavräkning av skatteintäkter baseras på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) decemberprognos och
motsvarar för år 2018 -61 kr per invånare. Slutavräkning för år 2017 innebär -351 kr per invånare jämfört med prognos på
0 kr per invånare. Mellanskillnaden, -351 kr per invånare resultatredovisas i 2018 års bokslut.

Not 5. Generella stadsbidrag och utjämning

Kommunen

Koncernen

2 018

2 017

2 018

2 017

Inkomstutjämningsbidrag

240,4

227,0

240,4

227,0

Kommunal fastighetsavgift

28,8

26,8

28,8

26,8

Bidrag för LSS-utjämning

-17,5

-17,7

-17,5

-17,7

Kostnadsutjämningsbidrag

26,6

18,4

26,6

18,4

Regleringsbidrag

2,5

0,2

2,5

0,2

Övriga generella bidrag

15,9

11,8

15,9

11,8

Summa

296,7

266,5

296,7

266,5

2,2

0,0

2,2

0,0

2,2

0,0

2,2

0,0

Varav jämförelsestörande poster:
Statsbidrag för att stimulera ökat
bostadsbyggande (Byggbonus)

Not 6. Finansiella intäkter

Kommunen

Koncernen

2 018

2 017

2 018

2 017

Utdelningar på aktier och andelar

5,3

6,4

0,8

0,4

Ränteintäkter

2,2

1,8

0,4

0,7

Övriga finansiella intäkter

0,0

0,1

0,0

0,1

Summa

7,5

8,2

1,3

1,2

Not 7. Finansiella kostnader

Kommunen

koncernen

2 018

2 017

2 018

2 017

Räntekostnader

-2,4

-4,9

-2,4

-4,9

Ränta på pensionsavsättningar

-0,7

-3,4

-0,7

-3,4

Övriga finansiella kostnader

-0,4

-0,0

-0,4

-0,0

Summa

-3,4

-8,3

-3,4

-8,3
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Räkenskaper

Not 4. Skatteintäkter

Not 8. Immateriella anläggningstillgångar

Kommunen

Koncernen

Räkenskaper

2 018

2 017

2 018

2 017

Ingående anskaffningsvärde

5,8

4,6

5,8

4,6

Årets anskaffningar

1,0

1,2

1,0

1,2

Årets försäljningar/utrangeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets omklassificeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Utgående anskaffningsvärde

6,8

5,8

6,8

5,8

Ingående avskrivningar

-1,3

-0,3

-1,3

-0,3

Avgår årets försäljningar/utrangeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets omklassificeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets avskrivningar

-1,2

-0,9

-1,2

-0,9

Utgående avskrivningar

-2,4

-1,3

-2,4

-1,3

Ingående nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Avgår årets försäljningar/utrangeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Återförda nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets omklassificeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Utgående nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Redovisat värde vid årets slut

4,4

4,6

4,4

4,6

Avskrivningstid

5 år

5 år

5 år

5 år

Not 9. Mark, byggnader och tekniska
anläggningar*

Kommunen

Koncernen

2 018

2 017

2 018

2 017

Ingående anskaffningsvärde

413,2

375,9

1 203,9

1 149,4

Årets anskaffningar

16,3

24,3

31,1

36,0

Årets försäljningar/utrangeringar

0,0

0,0

0,0

-6,5

Årets omklassificeringar

0,0

12,9

6,1

23,8

Utgående anskaffningsvärde

429,5

413,2

1 241,0

1 202,8

Ingående avskrivningar

-118,5

-106,8

-338,1

-306,6

Avgår årets försäljningar/utrangeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets omklassificeringar

0,0

0,0

0,0

1,3

Årets avskrivningar

-13,6

-11,7

-36,7

-32,9

Utgående avskrivningar

-132,1

-118,5

-374,8

-338,1

Ingående nedskrivningar

0,0

0,0

-25,6

-21,0

Avgår årets försäljningar/utrangeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Återförda nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets omklassificeringar

0,0

0,2

2,1

0,2

Årets nedskrivningar

0,0

0,0

-2,3

-4,6

Utgående nedskrivningar

0,0

0,2

-25,7

-25,4

297,4

294,8

840,5

839,3

10 -50 år

10 -50 år

10 -50 år

10 -50 år

Redovisat värde vid årets slut
Avskrivningstid

*Mark, byggnader och tekniska anläggningar:
Årligen elimineras övervärde koncernförvärv avseende fastigheter i koncernen, under 2018 elimineras återstående värde
om 78 829 225 kr.
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Not 10. Maskiner och inventarier

Kommunen

Koncernen

2 018

2 017

2 018

2 017

Ingående anskaffningsvärde

234,9

219,2

282,1

262,1

Årets anskaffningar

17,0

16,8

20,4

21,3

Årets försäljningar/utrangeringar

-0,4

0,0

-0,9

-0,3

Årets omklassificeringar

0,0

-1,1

0,0

-1,1

Utgående anskaffningsvärde

251,5

234,9

301,6

282,1

Ingående avskrivningar

-170,0

-155,8

-199,2

-185,1

Avgår årets försäljningar/utrangeringar

0,4

0,0

0,4

0,0

Årets omklassificeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets avskrivningar

-16,3

-14,2

-18,7

-14,1

Utgående avskrivningar

-185,9

-170,0

-217,5

-199,2

Ingående nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Avgår årets försäljningar/utrangeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Återförda nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets omklassificeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Utgående nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Redovisat värde vid årets slut

65,5

64,8

84,1

82,9

3 -20 år

3 -20 år

3 -20 år

3 -20 år

Avskrivningstid

Not 11. Övriga materiella
anläggningstillgångar

Kommunen

koncernen

2 018

2 017

2 018

2 017

Ingående pågående nyanläggningar

19,2

11,8

37,3

34,1

Påbörjade under året

71,2

14,7

118,2

34,1

Avslutade under året

-50,6

-7,3

-60,3

-30,9

Utgående anskaffningsvärde

39,8

19,2

95,1

37,3
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Not 12. Finansiella anläggningstillgångar

Kommunen

koncernen

2 018

2 017

2 018

2 017

Björnekulla Fastighets AB

40,0

40,0

0,0

0,0

SKL Kommentus AB

0,0

0,0

0,0

0,0

Nordvästra Skånes Renhållnings AB

0,3

0,3

0,3

0,3

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

0,6

0,6

0,6

0,6

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB

1,0

1,0

1,0

1,0

Inera AB

0,0

0,0

0,0

0,0

Kvidinge Folkets Husförening

0,0

0,0

0,0

0,0

Kommuninvest ekonomiskförening

7,4

1,7

7,4

1,7

Summa aktier och andelar *

49,5

43,7

9,5

3,7

Björnekulla fastighets AB

123,4

192,6

0,0

0,0

Aktiebolaget Kvidingebyggen

204,5

151,4

0,0

0,0

3,4

4,3

0,0

0,0

331,3

348,3

0,0

0,0

Förlagslån (Kommuninvest ekonomisk
förening)

2,2

2,2

2,2

2,2

Övriga långfristiga fordringar

0,0

0,0

0,0

0,0

333,5

350,5

2,2

2,2

Uppskjutna skattefordringar

0,0

0,0

0,8

1,8

Summa Uppskjutna skattefordringar

0,0

0,0

0,8

1,8

383,0

394,3

12,5

7,7

Namn

Org nummer

Ägarandel

Org nummer

Ägarandel

Björnekulla Fastighets AB

556482-1766

100 %

556482-1766

100 %

SKL Kommentus AB

556026-1900

0,007 %

556026-1900

0,007 %

Nordvästra Skånes Renhållnings AB

556217-4580

6,900 %

556217-4580

6,9 %

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

516406-0294

0,960 %

516406-0294

0,96 %

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB

556765-3786

16,667 %

556765-3786

16,7 %

Inera AB

556559-4230

0,0016 %

556559-4230

0,0016 %

Kvidinge Folkets Husförening

737600-1397

-

737600-1397

-

Kommuninvest ekonomiskförening

556281-4409

-

556281-4409

-

Björnekulla IT AB
Utlämnade lån till koncernföretag

Summa långfristiga fordringar

Summa finansiella anläggningstillgångar

*Specifikation aktier och andelar:

Not 13. Bidrag till statlig infrastruktur

Kommunen

koncernen

2 018

2 017

2 018

2 017

Ingående bidrag till statlig infrastruktur

17,6

17,6

17,6

17,6

Årets bidrag till statlig infrastruktur

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa

17,6

17,6

17,6

17,6

Ingående ackumulerad upplösning

-4,2

-3,5

-4,2

-3,5

Årets upplösning

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

Summa

-4,9

-4,2

-4,9

-4,2

Planenligt restvärde vid årets slut

12,7

13,4

12,7

13,4
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Kommunen

koncernen

2 018

2 017

2 018

2 017

Förråd

0,1

0,1

0,4

0,4

Exploateringsmark

33,4

20,4

33,4

20,4

Summa

33,5

20,5

33,8

20,8

Not 15. Fordringar

Kommunen

koncernen

2 018

2 017

2 018

2 017

Kundfordringar

10,5

8,8

7,5

6,8

Stadsbidragsfordringar

0,6

0,6

0,6

0,6

Mervärdesskattefordringar

0,8

1,7

1,6

2,9

Koncerninterna fordringar

9,0

9,1

1,8

0,5

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

39,7

50,7

21,5

30,2

Övriga kortfristiga fordringar

30,4

26,0

30,9

27,0

Summa

90,9

96,8

64,0

68,0

Not 16. Kortfristiga placeringar

Kommunen

koncernen

2 018

2 017

2 018

2 017

Anskaffningsvärden kortfristiga placeringar

15,9

15,7

15,9

15,7

Årets anskaffningar

6,0

2,2

6,0

2,2

Årets försäljningar

-6,9

-2,0

-6,9

-2,0

Utgående anskaffningsvärde kortfristiga
placeringar

15,0

15,9

15,0

15,9

Ingående nedskrivning

0,0

0,0

0,0

0,0

Återförd nedskrivning

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets nedskrivning

-0,2

0,0

-0,2

0,0

Utgående nedskrivning

-0,2

0,0

-0,2

0,0

Ingående placerbart kapital

1,0

0,8

1,0

0,8

Årets förändring

1,1

0,2

1,1

0,2

Utgående placerbart kapital

2,1

1,0

2,1

1,0

Utgående värde kortfristiga placeringar

16,9

16,8

16,9

16,8

Marknadsvärde kortfristiga placeringar

16,9

16,8

16,9

16,8

Orealiserad kursvinst

0,0

0,0

0,0

0,0
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Räkenskaper

Not 14. Förråd

Räkenskaper

Not 17. Kassa, bank

Kommunen

koncernen

2 018

2 017

2 018

2 017

Kassa, bank*

112,5

21,4

252,2

110,5

Summa Kassa, bank

112,5

21,4

252,2

110,5

Utnyttjad kredit

0,0

0,0

0,0

0,0

Ej utnyttjad kredit

25,0

25,0

30,0

30,0

Beviljad kredit

30,0

30,0

30,0

30,0

Checkräkningskredit*

Not 18 Eget kapital

Kommunen

koncernen

2 018

2 017

2 018

2 017

315,4

311,6

316,4

311,6

Bokningar direkt mot eget kapital

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets resultat

28,5

3,8

29,7

8,5

Summa

343,9

315,4

346,0

320,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Ingående balans

Varav resultatutjämningsreserv

Foto: Christopher Duong
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Not 19. Avsättning för pensioner och
liknande förpliktelser

Kommunen

koncernen

2 018

2 017

2 018

2 017

Avsättning till pensioner ÖK-SAP*

2,3

1,5

2,3

1,5

Avsättningar till pensioner exklusive ÖKSAP*

89,5

93,2

89,5

93,2

Summa exklusive andra pensionsavsättningar

91,7

94,7

91,7

94,7

Andra pensionsavsättningar**

3,3

2,8

3,3

2,8

Summa pensionsavsättningar exklusive
löneskatt

95,1

97,5

95,1

97,5

Avsättning särskild löneskatt ÖK-SAP

1,4

1,0

1,4

1,0

Avsättning särskild löneskatt exklusive ÖKSAP*

21,7

22,6

21,7

22,6

Summa avsättning till pensioner

118,1

121,2

118,1

121,2

Politiker

0,0

0,0

0,0

0,0

Tjänstemän

0,0

0,0

0,0

0,0

121,2

124,6

121,2

124,6

Försäkring IPR

0,0

-1,1

0,0

-1,1

Ränteuppräkning

0,6

1,2

0,6

1,2

Basbeloppsuppräkning

1,5

1,5

1,5

1,5

Utbetalningar

-6,0

-6,5

-6,0

-6,5

Ändring diskonteringsränta

0,0

0,0

0,0

0,0

Aktualisering

0,0

0,2

0,0

0,2

Bromsen

0,0

0,0

0,0

0,0

Slututbetalning FÅP

0,0

0,0

0,0

0,0

Nyintjänad pension

0,9

0,0

0,9

0,0

Övrig post

0,1

1,5

0,1

1,5

118,2

121,4

118,2

121,4

0,5

0,5

0,5

0,5

118,7

121,9

118,7

121,9

-0,6

-0,7

-0,6

-0,7

118,1

121,2

118,1

121,2

Antal visstidsförordnanden:

Ingående avsättning till pensioner

Summa exklusive andra
pensionsavsättningar
Förändring avsättningar till pensioner
avseende förtroendevalda
Summa pensionsavsättningar exklusive
löneskatt
Förändring löneskatt
Summa avsatt till pensioner

*ÖK-SAP:
Överenskommen särskild avtalspension
** Andra pensionsavsättningar:
Avsättning pension för förtroendevalda

Årsredovisning 2018 I 54

Not 20. Övriga Avsättningar

Kommunen

koncernen

2 018

2 017

2 018

2 017

Ingående balans

7,5

9,1

7,5

9,1

Årets avsättning

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets upplösning

-2,5

-1,6

-2,5

-1,6

Utgående värde

5,0

7,5

5,0

7,5

Ingående balans

6,4

7,3

6,4

7,3

Årets avsättning

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets upplösning

-0,1

-0,9

-0,1

-0,9

Utgående värde

6,3

6,4

6,3

6,4

Ingående balans

0,0

0,0

0,0

-4,0

Årets avsättning

0,0

0,0

1,2

0,0

Årets upplösning

0,0

0,0

0,0

0,0

Utgående värde

0,0

0,0

1,2

-4,0

Summa avsättningar

11,3

13,9

12,6

9,9

Åtagande: Översvämningar i Hyllinge *

Åtagande: Miljöanpassning Norra vallgatan **

Åtagande: Skatteskuld***

*Översvämningar i Hyllinge:
Avsättning för framtida åtaganden gällande regressärende avseende försäkringskostnader i samband med översvämning i
Hyllinge
**Miljöanpassning Norra vallgatan:
Avsättning för framtida åtaganden gällande sanering av deponin på Norra Vallgatan
***Skatteskuld:
Skatteskuld avser temporär skillnad mellan bokföringsmässig avskrivning och skattemässig avskrivning.
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Not 21. Långfristiga skulder

Kommunen

koncernen
2 017

2 018

2 017

Ingående belåning

283,1

260,1

519,5

496,9

Upplåning under året**

62,0

23,0

162,0

23,0

Amortering under året

0,0

0,0

-1,6

-0,4

345,1

283,1

679,9

519,5

Ingående investeringsbidrag

7,8

7,8

7,8

7,8

Nya investeringsbidrag under året

1,3

0,0

1,3

0,0

Upplösta investeringsbidrag under året

-0,3

0,0

-0,3

0,0

Summa investeringsbidrag

8,9

7,8

8,9

7,8

Återstående antal år (vägt snitt)

27,5

26,5

27,5

26,5

Ingående förutbetalda anslutningsavgifter VA

26,3

26,1

26,3

26,1

Nya förutbetalda anslutningsavgifter VA

2,5

0,8

2,5

0,8

Upplösta förutbetalda anslutningsavgifter VA

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

Summa förutbetalda anslutningsavgifter
VA

28,2

26,3

28,2

26,3

50

50

50

50

37,1

34,1

37,1

34,1

Avräkning VA-kollektivet

0,5

-1,0

0,5

-1,0

Skuld till donationsmedelsfonder

0,0

0,0

0,0

0,0

VA-lån

0,6

0,7

0,6

0,7

Långfristiga skulder till koncernbolag

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa övriga långfristiga skulder

1,1

0,2

1,1

-0,3

383,3

316,9

718,2

553,3

Lån i banker och kreditinstitut*

Summa lån i banker och kreditinstitut
Förutbetalda intäkter som regleras över
flera år
Investeringsbidrag

Förutbetalda anslutningsavgifter VA

Återstående antal år (vägt snitt)
Summa förutbetalda intäkter som regleras
över fler år
Övriga långfristiga skulder

Summa Långfristiga skulder

*Upplåning under året:
Kommunens upplåning om 63 mkr är vidareutlånad inom kommunkoncernen
**Uppgifter om lån i banker och
kreditinstitut
Genomsnittlig ränta (%)

0,44 %

0,93 %

0,22 %

0,42 %

0,37

0,53

0,36

0,45

1 år

320,8

234,8

320,8

234,8

2 -3 år

12,7

22,1

12,7

22,1

3 -5 år

11,6

26,2

376,5

26,4

Senare än 5 år efter balansdagen

0,0

0,0

0,0

0,0

Genomsnittlig räntebindningstid (år)
Lån som förfaller inom
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Räkenskaper

2 018

Not 22. Kortfristiga skulder

Kommunen

koncernen

Räkenskaper

2 018

2 017

2 018

2 017

Kortfristiga skulder till koncernbolag

3,2

0,6

0,0

0,6

Leverantörsskulder

33,2

26,6

53,5

37,1

Moms och punktskatter

10,9

10,3

10,9

10,3

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag

0,0

0,1

0,0

0,1

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

143,4

141,7

144,3

146,0

9,2

-0,1

12,5

1,6

199,9

179,2

221,3

195,6

Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder

Not 23. Ansvarsförbindelser och
borgensåtaganden

Kommunen

koncernen

2 018

2 017

2 018

2 017

Företagsinteckningar

0,0

0,0

0,0

0

Fastighetsinteckningar

0,0

0,0

107,8

95,8

Summa ställda säkerheter

0,0

0,0

107,8

95,8

Nordvästra Skånes Renhållning AB, enligt
konsortialavtal*

12,9

14,4

12,9

14,4

Björnekulla fastighets AB

306,4

236,4

306,4

236,4

Aktiebolaget Kvidingbyggen

30,0

0,0

30,0

0,0

Kvidinge Folkets hus (Swedbank)

0,1

0,1

0,1

0,1

Åstorps Björnboulare (Swedbank)

0,5

0,6

0,5

0,6

Åstorps Ryttarförening (Swedbank)

1,9

2,0

1,9

2,0

Fastigo

0,0

0,0

0,2

0,2

351,8

253,5

352,0

253,6

Ställda säkerheter:

Ansvarsförbindelser

Summa ansvarsförbindelser

*Nordvästra Skånes Renhållning AB:
Tillåten borgen enligt konsortieavtal uppgår till 24 692 000 kr
Solidarisk borgen Kommuninvest ekonomisk förening:
Åstorps kommun har i juni 1997, förnyat 2009, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i
Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 286 kommuner som per 2017-12-31 var medlemmar
i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i
Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse.
Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun
lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i
Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Åstorp kommuns ansvar enligt
ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 404 804 079 439 kronor och totala tillgångar till 406 323 006 299 kronor. Kommunens andel av de totala
förpliktelserna uppgick till 785 271 310 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 787 463 999 kronor.
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Not 24. Pensionsförpliktelser

Kommunen

koncernen

2 018

2 017

2 018

2 017

Ingående ansvarsförbindelse

2,1

2,3

2,1

2,3

Ränteuppräkning

0,0

0,0

0,0

0,0

Basbeloppsuppräkning

0,0

0,0

0,0

0,0

Utbetalningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Ändrad diskonteringsränta

0,0

0,0

0,0

0,0

Nyintjänade

0,2

-0,2

0,2

-0,2

Överfört till ordinarie beräkning

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa pensionsförpliktelser

2,4

2,1

2,4

2,1

Löneskatt

0,5

0,4

0,5

0,4

Utgående pensionsförpliktelse

2,8

2,6

2,8

2,6

Not 25. Leasing

Kommunen

koncernen

2 018

2 017

2 018

2 017

Totala minimileaseavgifter

0

0

0

0

Nuvarande minimileaseavgifter

0

0

0

0

Därav förfall inom 1 år

0

0

0

0

Därav förfall inom 1-5 år

0

0

0

0

Därav förfall inom senare än 5 år

0

0

0

0

0

0

0

0

Totala minimileaseavgifter

0

0

0

0

Nuvarande minimileaseavgifter

0

0

0

0

Därav förfall inom 1 år

0,0

0,0

0,0

0,0

Därav förfall inom 1-5 år

0,0

0,0

0,0

0,0

Därav förfall inom senare än 5 år

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

111,6

153,6

111,6

153,6

Därav förfall inom 1 år

35,7

56,0

35,7

56,0

Därav förfall inom 1-5 år

70,7

83,2

70,7

83,2

Därav förfall inom senare än 5 år

5,2

14,4

5,2

14,4

Finansiella leasingavtal över 3 år
Fastigheter

Variabla avgifter som ingår i periodens resultat
Maskiner och inventarier

Variabla avgifter som ingår i periodens resultat
Operationella leasingavtal över 3 år
Nuvarande minimileaseavgifter

Not 26. Ej likvidpåverkande poster

Kommunen

koncernen

2 018

2 017

2 018

2 017

Av- och nedskrivningar

31,0

17,6

56,6

46,3

Förändring långfristiga periodiseringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur

0,7

0,7

0,7

0,7

Realisationsvinst/förlust

0,0

0,0

0,0

-2,5

Summa ej likvidpåverkande poster

31,7

18,3

57,4

44,5
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Not 27. Investering i Immateriella
anläggningstillgångar

Kommunen

Koncernen

2 018

2 017

2 018

2 017

Licenser och system

-1,0

-0,3

-1,0

-0,3

Summa investering i materiella
anläggningstillgångar

-1,0

-0,3

-1,0

-0,3

Not 28. Investering i materiella
anläggningstillgångar

Kommunen

koncernen

2 018

2 017

2 018

2 017

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

-16,3

-24,0

-37,2

-49,6

Maskiner och inventarier

-17,0

-16,8

-20,1

-21,9

Övriga materiella anläggningstillgångar

-20,6

-10,4

-60,3

-10,4

Summa investering i materiella
anläggningstillgångar

-53,9

-51,2

-117,6

-81,9

Not 29. Försäljning av materiella
anläggningstillgångar

Kommunen

koncernen

2 018

2 017

2 018

2 017

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

0,0

0,0

0,0

0,6

Maskiner och inventarier

0,4

0,0

0,4

0,0

Summa försäljning av materiella
anläggningstillgångar

0,4

0,0

0,4

0,6

Not 30. Investering i finansiella
anläggningstillgångar

Kommunen

koncernen

2 018

2 017

2 018

2 017

Aktier och andelar

-5,7

0,0

-5,7

0,0

Övriga finansiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa investering i finansiella
anläggningstillgångar

-5,7

0,0

-5,7

0,0

Not 31. Försäljning av finansiella
anläggningstillgångar

Kommunen

koncernen

2 018

2 017

2 018

2 017

Aktier och andelar

0,0

0,0

0,0

0,0

Övriga finansiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa försäljning av finansiella
anläggningstillgångar

0,0

0,0

0,0

0,0
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Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar sedan 2009 för den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg,
Landskrona, Svalöv och Åstorp. NSVA är gemensamt ägt av dessa sex kommuner.
Varje kommun har en lika stor ägarandel, dock ligger ägandet av anläggningarna
fortfarande kvar i kommunerna.
Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan och ska
bedrivas till självkostnadspris samt ha ett nollresultat.
Det innebär att VA-verksamhet inte finansieras av
skattemedel.

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 3 835 abonnenter i
kommunen den 2018-12-31.

Det är kommunfullmäktige i varje kommun som
beslutar om investeringsramar och taxor och som
därmed sätter ramarna för VA-verksamheten.

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

Anläggningsavgifterna är en engångsavgift som ska
täcka kostnaderna för anslutning av nya kunder. I
vissa områden tillämpas särtaxa, efter beslut i kommunfullmäktige.

Brukningsavgifter
Brukningsavgifterna ska täcka kostnader för drift av
den allmänna vatten- och avloppsverksamheten. De
ska också täcka kapitalkostnader för investeringar
i huvudledningsnät, reningsverk och andra anläggningar. De i sin tur påverkas av olika faktorer som
exempelvis klimatförändringar, lagkrav och reinvesteringstakt.
Foto: Cecilia Olsson
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Räkenskaper

Särredovisning VA-verksamhet

Räkenskaper

Ekonomisk redogörelse
RESULTATRÄKNING (Mkr)

Utfall 2017

Utfall 2018

Budget 2018

Budgetavvikelse

Brukningsavgifter

27,7

30,9

30,6

0,3

Amläggningsavgifter

0,8

2,5

0

2,5

Periodisering årets anläggningsavgifter

-0,8

-2,5

0

-2,5

Periodisering tidigare års anläggningsavgifter

0,6

0,6

0,6

0,0

Övriga intäkter

0,4

0,2

0

0,2

Summa externa intäkter

28,7

31,7

31,2

0,5

Interna intäkter

1,0

1,1

0

1 143

VERKSAMHETENS INTÄKTER

29,7

32,8

31,2

1,6

Externa kostnader

-22,1

-21,9

-21,3

-0,6

Interna kostnader

-1,4

-1,3

-1,4

0,1

Avskrivningar

-6,1

-6,6

-5,8

-0,8

VERKSAMHETENS KOSTNADER

-29,6

-29,8

-28,5

-1,3

0,1

3,0

2,7

0,3

0

1,4

0

1,4

Finansiella kostnader

-2,9

-2,9

-2,7

-0,2

RESULTAT EFTER FINANSIELLA
POSTER

-2,8

1,5

0,0

1,5

0

0

0

0

-2,8

1,5

0,0

1,5

VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER
Finansiella intäkter

Extraordinära kostnader
ÅRETS RESULTAT
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Balansräkning (Mkr)

Not

Kommunen

Koncernen

2018

2017

2018

2017

790,1

777,7

1 036,7

970,7

8

4,4

4,6

4,4

4,6

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

9

297,4

294,8

840,5

838,2

Maskiner och inventarier

10

65,5

64,8

84,1

82,9

Övriga materiella anläggningstillgångar

11

39,8

19,2

95,1

37,3

Finansiella anläggningstillgångar

12

383,0

394,3

12,5

7,7

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

13

12,7

13,4

12,7

13,4

253,8

155,6

366,8

216,1

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd m.m.

14

33,5

20,5

33,8

20,8

Fordringar

15

90,9

96,9

64,0

68,0

Kortfristiga placeringar

16

16,9

16,8

16,9

16,8

Kassa, bank

17

112,5

21,4

252,2

110,5

1 056,6

946,7

1 416,2

1 200,2

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

2018

2017

2018

2017

EGET KAPITAL

343,9

315,4

346,0

320,2

Summa Tillgångar

Årets resultat

18

28,5

3,8

29,7

4,0

Resultatutjämningsreserv

18

0,0

0,0

0,0

0,0

Övrigt eget kapital

18

315,4

311,6

316,3

316,2

129,4

135,1

130,7

131,1

118,1

121,2

118,1

121,2

11,3

13,9

12,6

9,9

583,2

496,2

939,5

748,9

AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser

19

Andra avsättningar

20

SKULDER
Långfristiga skulder

21

383,3

316,9

718,2

553,3

Kortfristiga skulder

22

199,9

179,3

221,3

195,6

1 056,5

946,7

1 416,2

1 200,2

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

Gemensamma nyckeltal med kommuner i Nordvästra Skåne

Utfall 2017

Utfall 2018

produktion av dricksvatten (kr/levererad m3)

2,81

2,87

behandling av avloppsvatten (kr/behandlad m3)

2,76

2,84

distribution av dricksvatten (kr/levererad m3)

5,15

4,94

distribution av dricksvatten (kr/m vattenledning)

25,26

26,37

avledning av avloppsvatten (kr/avledd m3)

2,77

2,87

avledning av avloppsvatten (kr/m ledning), exkl dagvatten

32,68

29,07

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

14,98

13,33

27,74 %

24,73 %

Drifts- och underhållskostnad för:

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

Utfall 2017

Utfall 2018

1 000

1 000

Andel Geosecma

40

40

Andel Metria

0

0

Kravverksamhet, inkasso

109

109

Porto fakturor

61

1

Avgifter för autogiro

10

8

Övrigt

32

33

Intern admininstration

119

119

0

0

1 371

1 310

Koncessionsavgift gata

Underhållsarbete
Summa interna kostnader

Vattenverk och reningsverk
Totalt finns det två vattenverk och
två reningsverk i kommunen.

Antal meter rörledningsnät 2018 (2017)
Vattenledningar: 200 000 meter
(200 000)
Avloppsledningar: 149 000 meter
(149 000)
Dagvattenledningar: 176 000 meter
(176 000)
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- Händelser under året
För dricksvattenverksamheten har projektutredning
startats upp för ett nytt vattenverk i Kvidinge. Även
en ny produktionsbrunn har anlagts i Kvidinge.
Verksamheten med avloppsrening har fortsatt arbetat med utredning av eventuellt nytt reningsverk
samt underhåll av kommunens reningsverk och
pumpstationer.
För ledningsnätsverksamheten har beslutet av utbyggnad av kommunalt avlopp till Högalid och Maglaby överklagats till Mark- och miljödomstolen. Under
året i avvaktan på beslut gällande Högalid och Maglaby har arbetet påbörjats inför utbyggnad av kommunalt avlopp till Västra Broby och Hammars väg.

Resultat för 2018

Miljö
Under året har totalt 60 vattenprov avseende
bakterieanalyser och 60 vattenprov avseende kemiska analyser tagits på dricksvattnet i vattenverk,
reservoarer och rörnät. Av dessa har inget visat på
otjänligt vatten.
Kommunens reningsverk har följt de gällande villkoren för rening men där det ena reningsverket haft
vissa bekymmer under året.

Framtid
De stora utmaningarna inför framtiden är den framtida vattenförsörjningsfrågan, eventuellt nytt reningsverk samt fortsatt utbyggnad av kommunalt avlopp
på landsbygden.

Resultatet för 2018 uppgår till 1 513 tkr vilket är 4 321
tkr högre än resultatet 2017. Den största skillnaden
mellan åren är lägre finansiella kostnader 2018 med 1
442 tkr. Det beror på lägre räntekostnader för Åstorps
kommun vilket också påverkar VA-verksamheten.

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, ska
kommunen ordna vattenförsörjning eller avlopp om
det finns ett behov med hänsyn till människors hälsa
eller miljön. Åstorps kommun har därför antagit en
strategi för vatten och avlopp på landsbygden.

Brukningsavgifterna har ökat 2018 vilket beror på att
taxan höjdes med i genomsnitt 10,1 % den 1 januari
2018. Även avskrivningskostnaderna har ökat 2018.
Till NSVA har det under tiden 2018-01-01-2018-12-31
betalats cirka 20 Mkr avseende direkta och indirekta
kostnader inom driftsverksamheten jämfört med ca
20,5 Mkr år 2017.

Den första januari 2019 justeras brukningsavgifterna
för dricksvatten med 0%, spillvatten med +12% och
dagvatten med +4% vilket innebär en snitthöjning av
VA-taxan med 6%.

Investeringar i VA-anläggningar
Totala investeringar i VA-anläggningar under året
uppgår till ca 14,9 Mkr att jämföra med total investeringsbudget som uppgick till ca 61,6 Mkr. De största
avvikelserna avser Utvidgning av Södra Industriområdet samt utbyggnad av kommunalt avlopp till
Högalid och Maglaby.
Av de externa intäkterna kommer cirka 45 % från
företag och cirka 55 % från privatpersoner. Anläggningsavgifterna periodiseras över 50 år för att matcha
avskrivningar på ledningsnätet. I och med årets positiva resultat har VA-verksamheten vänt det tidigare
ackumulerade underskottet till ett överskott. Totalt
innehar VA-verksamheten 2018-12-31 ett ackumulerat
överskott på 543 tkr.
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Räkenskaper

Verksamhet

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

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ. De förtroendevalda tillsätts via
allmänna val.
Enligt kommunallagen beslutar kommunfullmäktige
i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt för kommunen, främst: Mål och riktlinjer
för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga
ekonomiska frågor, nämndernas organisation och
verksamhetsformer, val av ledamöter och ersättare i
nämnder och beredningar, val av revisorer, grunderna
för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, årsredovisning och ansvarsfrihet, folkomröstning i kommunen, extra val till fullmäktige.

Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens
och facknämndernas uppdrag i ett reglemente. Reglementet är grunddokumentet för en nämnds eller
styrelsens verksamhet.

Ekonomi
Resultaträkning (mkr

2017

2018

Årsbudget 2018

Avvikelse 2018

Summa intäkter

0

0

0

0

Summa kostnader

-1

-1,1

-1,3

0,2

-0,6

-0,6

-0,8

0,2

-1

-1,1

-1,3

0,2

Varav personalkostnader
Nettokostnader

Investeringar
Investeringar (Mkr)

2017

2018

Årsbudget 2018

Avvikelse 2018

Investeringsinkomst

0

0

0

0

Investeringsutgift

0

0

0

0

Nettoinvestering

0

0

0

0

Valnämnden
Valnämnden svarar för uppgifter som enligt vallagen och annan tillämplig lagstiftning ska
fullgöras av valnämnd.
Valnämnden är lokal valmyndighet i samband med
val till riksdagen, val till landstingsfullmäktige, val till
kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt
vid eventuellt förekommande folkomröstning, omval
eller extra val.
Valnämnden ska fortlöpande följa upp och föreslå

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

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse

Ekonomi
Resultaträkning (mkr)

2017

2018

Årsbudget 2018

Avvikelse 2018

Summa intäkter

0

0,3

0,3

0

Summa kostnader

0

-0,5

-0,4

-0,1

Varav personalkostnader

0

-0,4

-0,4

0

Nettokostnader

0

-0,2

-0,1

-0,1

Investeringar
Investeringar (Mkr)

2017

2018

Årsbudget 2018

Avvikelse 2018

Investeringsinkomst

0

0

0

0

Investeringsutgift

0

0

0

0

Nettoinvestering

0

0

0

0

Kommunrevisionen
Kommunfullmäktige fastställer revisionens reglemente. Revisionen fastställer vilka granskningar som
ska genomföras inklusive lekmannagranskningarna av kommunens bolag.
Revisionen ska årligen granska delårsbokslutet och
årsbokslutet, därutöver genomförs ett antal förvaltningsgranskningar av nämnderna. Dessutom granskas via lekmannarevisorn, kommunens bolag.
I externa bolag, där kommunen är delägare, medverkar lekmannarevisorn i granskningar via en kommungemensam revisionsgrupp.

På samma sätt medverkar lekmannarevisorn för
organisationerna FINSAM och Medelpunkten när
dessa granskas tillsammans med andra berörda
kommunrevisorer.

Ekonomi
Resultaträkning (mkr)

2017

2018

Årsbudget 2018

Avvikelse 2018

0

0

0

0

Summa kostnader

-0,9

-0,9

-0,9

0

Varav personalkostnader

-0,2

-0,2

-0,2

0

Nettokostnader

-0,8

-0,9

-0,9

0

Summa intäkter

Investeringar
Investeringar

Utfall 2017

Utfall 2018

Årsbudget 2018

Avvikelse 2018

Investeringsinkomst

0

0

0

0

Investeringsutgift

0

0

0

0

Nettoinvestering

0

0

0

0
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Överförmyndarnämnd
Överförmyndarnämnden svarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen bedrivs i
enlighet med den rättsliga reglering som styr överförmyndarverksamheten.
Eftersom det inte bedrivs någon annan verksamhet
än myndighetsutövning ska verksamheten förhålla
sig till de lagar och förordningar som finns avseende
överförmyndarverksamhet.
Överförmyndarnämnden ska utöva tillsyn över gode
män, förvaltare och förmyndare, som gemensamt
kallas för ställföreträdare, för myndiga personer som
inte själva kan ta tillvara sin rätt eller omyndiga barn
som missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Överförmyndarnämnden ska kontinuerligt verka för
att det finns gode män och förvaltare så att sådan ska
kunna utses så snart enskild behöver sådant bistånd.
Det hör även till överförmyndarnämndens uppgifter att i lämplig utsträckning lämna ställföreträdare
uppgifter och generell information om hur de ska gå
tillväga.

Ekonomi
Resultaträkning (mkr)

2017

2018

Årsbudget 2018

Avvikelse 2018

Summa intäkter

3,8

0,6

0

0,6

Summa kostnader

-5,3

-2,1

-1,2

-0,9

Varav personalkostnader

-5,1

-1,9

-1,1

-0,8

Nettokostnader

-1,5

-1,5

-1,2

-0,3

Personalkostnaderna har varit högre i förhållande till
budget vilket är hänförligt till det högre antal ställföreträdare som finns i kommunen jämfört med vad som
är budgeterat.
Förra året beslutades om att sänka arvodesnivån för
ställföreträdare vilket har gett en effekt på kostnads-

utvecklingen avseende personalkostnader tillsammans med det faktum att antal ärenden har minskat.
Detta beslut togs med anledning av det minskade
statsbidragen vilket också går att utläsa mot tidigare
år där det på intäkterna kan ses en markant minskning.

Investeringar
Investeringar (Mkr)

2017

2018

Årsbudget 2018

Avvikelse 2018

Investeringsinkomst

0

0

0

0

Investeringsutgift

0

0

0

0

Nettoinvestering

0

0

0

0
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är kommunkoncernens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för
hela kommunkoncernens utveckling av ekonomi och verksamhet genom samordning, planering,
beredning och uppföljning.
I ledningsfunktionen ingår även att effektivisera
hela kommunens verksamhet genom att bland annat
lämna råd, anvisningar och förslag till åtgärder till
nämnderna.
Kommunstyrelsen har även en styrfunktion som
innefattar flertalet verksamhetsområden. HR, som
hanterar frågor gällande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare samt den
kommunövergripande ekonomihanteringen.

Styrelsen ansvarar även för att utveckla och samordna kommunkoncernens IT och telefoni, främja sysselsättning, näringsliv, turism, folkhälsa, information och
kommunikation samt måltidsverksamhet och migrationsfrågor.
Kommunstyrelsen ska även tillse att samtliga nämnder och förvaltningar har effektiva metoder för styrning av verksamhet och projekt, att verksamheten
uppnår beslutade kvalitetsmål och att den löpande
verksamheten sköts rationellt och ekonomiskt

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.

Mål

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

Vi skall öka möjligheten för kommunens
invånare att förvärvsarbeta

Nämndsmål

Indikator

Utfall

Andel anvisade ungdomar till
kommunala arbetsmarknadsinsatser som
erbjuder arbetsmarknadskunskap med
inkluderande praktik

Andel anvisade ungdomar till kommunala
arbetsmarknadsinsatser som erbjuder
arbetsmarknadskunskap med
inkluderande praktik

Målvärde: 100 %

Utfall: 100 %

Andel förvaltningar och bolag som
erbjuds att genom samverkansarbete
ta del av en kompetensförsörjningsmodell med grund
i en inkluderande arbetsmarknad.

Andel förvaltningar och bolag som
erbjuds att genom samverkansarbete
ta del av en kompetensförsörjningsmodell med grund
i en inkluderande arbetsmarknad.

Målvärde: 100 %

Utfall: 100 %

Antalet nystartade bolag per år

Antalet nystartade bolag per år

Målvärde: 70 st

Utfall: 84 st

Årsredovisning 2018 I 69

Fokusområdet
bedöms som
uppfyllt.
Måluppfyllelse

Målet bedöms som uppfyllt.

Ökad sysselsättningsgrad

Måluppfyllelse

Utfall

Antal tjänstecyklar för färd per cykel i
tjänsten.

Antal tjänstecyklar för färd per cykel i
tjänsten.

Målvärde: 3 st

Utfall: 0 st

Kostnaden för inköpt papper samt
kopiering.

Kostnaden för inköpt papper samt
kopiering.

Målvärde: 95 % av föregående år.

Utfall: 105 % av föregående år.

Andel inköpta livsmedel som är
närproducerade i Skåne.

Andel inköpta livsmedel som är
närproducerade i Skåne.

Målvärde: 17 %

Utfall: Indikatorn ej uppföljd.

Andel inköpta ekologiska svenska
livsmedel

Andel inköpta ekologiska svenska
livsmedel

Målvärde: 27 %

Utfall: Ingen mätning utförd

Fokusområdet
bedöms som
delvis uppfyllt.

Vi ska möjliggöra för individen att nå livskvalitet och framtidstro.

Vi ska möjliggöra för individen att nå
livskvalitet och framtidstro.

Vi ska erbjuda en trygg och attraktiv
boendemiljö.

Nämndsmål

Indikator

Utfall

Trygghetsmätning polisen

Trygghetsmätning polisen

Målvärde: 2,03

Utfall: 2,53

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

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

Målvärde: 90 %

Utfall: 87 %

Andel färdigställda kommunala tomter
av detaljplanelagda tomter.

Andel färdigställda kommunala tomter av
detaljplanelagda tomter.

Målvärde: 20 %
Antal matgäster som är nöjda med
kvaliteten på de måltider som
serveras.

Utfall: 81 %
Antal matgäster som är nöjda med
kvaliteten på de måltider som
serveras.

Målvärde: 97 %
Andel tillgängliga grönområden och
grönstråk.

Utfall: 87 %
Andel tillgängliga grönområden och
grönstråk.

Målvärde: 50 %
Ohälsotal.

Utfall: 75 %

Målvärde: Minskat från
föregående år under medelvärdet för
riket 2020

Ohälsotal.
Utfall: Ohälsotal Åstorp 2018: 33 (33).
Ohälsotal riket 2018: 24,7.

Måluppfyllelse
Målet bedöms som delvis uppfyllt.

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre

Målet bedöms som delvis uppfyllt.

Vi ska minska förvaltningens miljöpåverkan.

Indikator

Målet bedöms som delvis uppfyllt.

Nämndsmål
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Verksamhetsberättelse

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

Fokusområdet
bedöms som
delvis uppfyllt.

Hållbart samhälle

Indikator

Utfall

Kränkande särbehandling.

Kränkande särbehandling.

Målvärde: 0 st

Utfall: 22 st

Sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaro.

Målvärde: 6 %

Utfall: 6,8 %

Antal erbjudna sommarferiepraktikant
platser.

Antal erbjudna sommarferiepraktikant
platser.

Målvärde: 60 st

Utfall: 65 st

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

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

Målvärde: 80 %

Utfall: Ingen mätning utförd

Fokusområdet
bedöms som
delvis uppfyllt.

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

Indikator
SKL:s undersökning information till
alla.
Målvärde:70
Användningsnivå av införda etjänster.
Målvärde: 50%
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Måluppfyllelse

Utfall

Måluppfyllelse

SKL:s undersökning information till alla.
Utfall: Ingen mätning utförd
Användningsnivå av införda e-tjänster.
Utfall: Ingen mätning utförd

Ej tillämpligt

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

Nämndsmål

Fokusområdet
bedöms som
delvis uppfyllt.

Målet bedöms som delvis uppfyllt.

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

Vi ska utföra tjänster
med hög kvalitet och
god tillgänglighet.

Verksamhetsberättelse

Attraktiv arbetsgivare

Ökad sysselsättningsgrad

Attraktiv arbetsgivare

Utvecklingen för sysselsättningen i kommunen går åt
rätt håll. Kommunen har under året arbetat aktivt tillsammans med Arbetsförmedling, skola och näringsliv
för att förbättra möjligheterna till arbete.

För att bli en mer attraktiv arbetsgivare har Heltid som
norm införts i kommunen under 2018, vilket medför
att alla nya tillsvidareanställda medarbetare erbjuds
heltidsanställning. Därtill har ett hälsostrategiskt
projekt planerats under året tillsammans med företagshälsovården.

Kommunen har bland annat startat ett projekt med
Arbetsförmedlingen för att öka antalet yrkesintroduktioner och förbättra kvaliteten i dessa. Vidare har
projektet ”Destination Söderåsen” under året startats
upp tillsammans med tre andra kommuner och Söderåsens Nationalpark.
Projektet syftar till att stärka varumärket och utveckla
näringen. Därtill arbetar kommunen med stimulans
för unga till företagande och utbildning via sommarlovsentreprenörer, entreprenörscaféer och Ung Företagsamhet. En LOTS-grupp har också startats för att
underlätta etablering av företag.

Hållbart samhälle
För att minska miljöpåverkan arbetar kommunen
löpande med digitalisering. Exempelvis i form av den
nya e-tjänstportalen och digitaliseringen av möteshantering.
Kommunen har under året även arbetat med klimatanpassning, genom en upprustning av VA-nätet och
utbyggnad av dagvattendamm som påbörjats.

För att förbättra den sociala och ekonomiska hållbarheten har en integrationspolicy
tagits fram. Därtill har ett projekt för integration och entreprenörskap för kvinnor påbörjats.

Service och bemötande
Kommunen arbetar löpande med att förbättra kommunikationen och lägga ut relevant information på
den externa hemsidan.
Medborgarkontoret har under året byggts om för att
kundtjänst ska kunna erbjuda en bättre service. Därutöver har en e-tjänstportal lanserats med ett 30-tal
e-tjänster som ska förenkla medborgarnas kontakt
med kommunen.

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre
I syfte att skapa en trygg och attraktiv boendemiljö
har en kartläggning gjorts av uppväxt- och levnadsvillkoren i kommunen, med fokus på segregation.
Denna rapport blir vägledande för det framtida arbetet
mot segregation.
Kommunen fördubblade också antalet sommarjobbande ungdomar jämfört med 2017. Därtill har iordningställandet av en naturlekplats vid Kalvhagen
påbörjats och exploatering av villatomter i Grytevad
och Nyvång är igång.
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Resultaträkning (Mkr)

2017

2018

Årsbudget 2018

Avvikelse 2018

Summa intäkter

37,9

49,2

38,3

10,9

Summa kostnader

-115,9

-122,3

-115,1

-7,2

Varav personalkostnader

-57,6

-56,4

-57,1

0,7

-78

-73,1

-76,7

3,6

Nettokostnader

Statsbidrag
Intäkterna från statsbidrag är 224 tkr högre 2018
jämfört med 2017. Anledningarna till detta är att 567
tkr mer migrationsmedel har fördelats ut under 2018
samtidigt som 343 tkr lägre intäkter har erhållits ifrån
övriga statsbidrag.
Förra året erhölls ett övrigt statsbidrag från Trafikverket för förlikning gällande saneringskostnader vid
Kvidinge station på 388 tkr.

De interna intäkterna är 1 141 tkr högre 2018 än vad de
var 2017. Detta beror på att kostnader för kapitalkostnader för kostenheten har fakturerats BIF och SOF.
Anledningen till att detta gjordes var för att anläggningarna som hör till kostenheten flyttades från BIF
till KSF och budgeten för detta fördelades ut till BIF
och SOF då kostenheten är en resultatenhet.

Investeringar
Investeringar (Mkr)

2017

2018

Årsbudget 2018

Avvikelse 2018

Investeringsinkomst

0,6

1,3

0

1,3

Investeringsutgift

-37,2

-54,7

-148,5

93,8

Nettoinvestering

-36,6

-53,4

-148,5

95,1

Investeringsutfall
Investeringsutfallet för 2018 är 95,1 Mkr lägre än
budget, denna avvikelse härrör sig främst till tekniska kontorets investeringar. Tillsammans med den
positiva budgetavvikelsen för markköp av kommunstyrelsen är budgetavvikelsen för tekniska kontoret
83,9 Mkr.

Exploateringsinvesteringarna har en positiv budgetavvikelse på 18,8 Mkr där Södra industriområdet (5,1
Mkr), Lejdgatan (6,8 Mkr) och Bjärshög (5,0 Mkr) står
för de största avvikelserna. Den post som avviker
mest för den centraladministrationen är projektmedel för central utveckling som är 7,3 Mkr lägre än
budgeterat.

Nedan redogörs för de största avvikelserna:
VA-investeringarna har en positiv budgetavvikelse på
61,6 Mkr där de största avvikelserna är VA-utbyggnad
för Högalid, Maglaby (18,6 Mkr), Södra industriområdet (11,1 Mkr) och VA-investeringar för Bjärshög,
Lärkgatan, Backsippan och Kvidinge stationsområde
(11,5 Mkr).
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Verksamhetsberättelse

Ekonomi

Verksamhetsberättelse

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

Mål

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

Ökad sysselsättningsgrad
Ej tillämpligt

Nämndsmål

Måluppfyllelse

Indikator

Mål ej
uppsatt

Indikatorer ej fastställda.
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Utfall
Ej tillämpligt.

Ej
tillämpligt.

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

Nämndsmål
Nämndsmål

Måluppfyllelse
Måluppfyllelse

Exploateringsgrad vid bebyggelse.
Målvärde: När ny bebyggelse ska
tillkomma på
åkermark
ska
Målvärde:
När
ny bebyggelse
ska
exploateringsgraden
vara
minst 1,0 för
tillkomma
på åkermark
ska
industri och 1,5 för bostäder.
exploateringsgraden
vara minst 1,0 för
industri och 1,5 för bostäder.

Utfall
Utfall
Utsläppen till kommunens vattendrag ska
minska. till kommunens vattendrag ska
Utsläppen
minska.
Utfall: Ingen mätning utförd
Utfall: Ingen mätning utförd
Exploateringsgrad vid bebyggelse.
Exploateringsgrad vid bebyggelse.
Utfall: Ingen mätning utförd
Utfall: Ingen mätning utförd

Fokusområdet
bedöms som
uppfyllt.

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

Antalet
livsmedelskontro
ller ska öka
jämfört med
föregående år.

Nämndsmål

Indikator

Utfall

Minst 120 livsmedelskontroller ska
genomföras 2018.

Minst 120 livsmedelskontroller ska
genomföras 2018.

Målvärde: 120 st

Utfall: 160 st

Måluppfyllelse
Målet bedöms
som uppfyllt.

Indikator
Indikator
Utsläppen till kommunens vattendrag
ska minska.till kommunens vattendrag
Utsläppen
ska minska.
Målvärde: Näringsvärdena i
vattendragenNäringsvärdena
ska vara lägre än
Målvärde:
i 61 µg/l
för fosfor ochska
1 mg/l
kväve.
vattendragen
varaför
lägre
än 61 µg/l
för
fosfor och 1 mg/l
kväve.
Exploateringsgrad
vidför
bebyggelse.

Ej tillämpligt
Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Ej tillämpligt

Ej tillämpligt
Ej tillämpligt

Ny Ny
bebyggelse
till till
Utsläppen
bebyggelse Utsläppen
skaska
främst
kommunens
kommunens
främst
tillkomma
skaska
vattendrag
tillkomma vattendrag
genom
minska.
genom
minska.
förtätning.
förtätning.

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

Attraktiv arbetsgivare

Resultatet av medarbetarenkäten ska
vara högre än 73 HME (resultat
2018).
Målvärde: 73 HME

Utfall
Resultatet av medarbetarenkäten ska vara
högre än 73 HME (resultat 2018).
Utfall: Ingen mätning utförd

Fokusområdet
bedöms som
delvis uppfyllt.

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

Bemötande

Tillgänglighet.

Nämndsmål

Indikator

Måluppfyllelse

Utfall

Andelen lyckade kontaktförsök på
byggkontoret ska vara högre än 50 %

Andelen lyckade kontaktförsök på
byggkontoret ska vara högre än 50 %

Målvärde: 50 %

Utfall: 67 %

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

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

Målvärde: 67 %

Utfall: 50 %

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

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

Målvärde: 67 %

Utfall: 50 %

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

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

Målvärde: 75 %

Utfall: 100 %

Måluppfyllelse
Målet bedöms som
delvis uppfyllt

Indikator

Målet bedöms som delvis
uppfyllt

Resultatet av
medarbetarenkäten
ska vara högre än
2015 årsnivå.

Nämndsmål

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

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

Fokusområden
Ökad sysselsättningsgrad

Attraktiv arbetsgivare

För att bli en mer attraktiv arbetsgivare har Heltid som
norm införts i kommunen under 2018, vilket medför
att alla nya tillsvidareanställda medarbetare erbjuds
heltidsanställning.

Det genomfördes ingen medarbetarenkät centralt i
kommunen under 2018.

Därtill har ett hälsostrategiskt projekt planerats under
året tillsammans med företagshälsovården.

Hållbart samhälle
LOVA-bidrag till en förstudie har sökts och blivit
beviljat av länsstyrelsen. Förstudien ska visa vilka
åtgärder som kan vidtas vid och längs Humlebäcken
för att minska föroreningarna i bäcken. Miljökontoret
tar kontinuerligt prover i bäcken för att följa statusen
i dessa.
Arbetet med att minska påverkan från de enskilda
avlopp pågår. Ingen ny bebyggelse har tillkommit
på åkermark under 2018. Frågan behandlas i den
kommunomfattande översiktsplanen, som är under
revidering.

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre
Det genomfördes 164 livsmedelskontroller under 2018
och 133 genomfördes under 2017.
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Service och bemötande
Andelen lyckade kontaktförsök på byggkontoret var
67 % 2018. Andelen lyckade kontaktförsök med miljökontoret var 50 %. Andelen som upplevt ett gott bemötande vid kontakt med byggkontoret var 50 % och de
som upplevde kontakten som medelgod var 50 %.
De som upplevt ett dåligt bemötande var 0 %. Andelen
som upplevt ett gott bemötande på miljökontoret var
100 %. Andelen som upplevt ett medelgott eller dåligt
bemötande var 0 %.

Resultaträkning (Mkr)

2017

2018

Årsbudget 2018

Avvikelse 2018

Summa intäkter

3,7

4

3,7

0,3

Summa kostnader

-8,5

-9

-8,8

-0,2

Varav personalkostnader

-6,9

-7,2

-7,4

0,2

Nettokostnader

-4,8

-5

-5,1

0,1

2018 års resultat för Bygg- och miljönämnden uppgår
till -5 025 tkr vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse med 64 tkr.

De poster som avviker mest gentemot budget är inköp
av inventarier 107 tkr då förvaltningen behövt göra
åtgärder i de nya lokalerna samt högre utbildningskostnader 128 tkr.

Främsta anledningarna till avvikelsen är följande:
Högre intäkter med ca 220 tkr jämfört med budget.
Byggkontoret har ca 215 tkr högre intäkter än budget.
Plankontoret har ca 97 tkr högre intäkter än budget.
Miljökontoret har 212 tkr lägre intäkter än budget.
Lägre personalkostnader med ca 150 tkr jämfört med
budget då en planarkitekt varit föräldraledig under
halva året och nämndsekreteraren varit sporadiskt
föräldraledig. Högre övriga verksamhetskostnader än
budgeterat med ca 370 tkr.

Investeringar
Investeringar (Mkr)

2017

2018

Årsbudget 2018

Avvikelse 2018

Investeringsinkomst

0

0

0

0

Investeringsutgift

-0,3

-0,1

0

-0,1

Nettoinvestering

-0,3

-0,1

0

-0,1

Årets investeringskostnad uppgår till 61 tkr och avser
IT-kostnader. Budget saknas för dessa kostnader.
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Verksamhetsberättelse

Ekonomi

Verksamhetsberättelse

Bildningsnämnden
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, förvaltningslagen och andra övergripande lagar ska bildningsnämnden inom ramen för uppdraget fullgöra kommunens uppgifter inom följande lagstiftningsområden; Skollagen, Svensk författningssamling 2010:800.

Mål

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

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

Nämndsmål

Indikator

Utfall

Invånare 17-24 år som varken studerar
eller arbetar, andel (%).

Invånare 17-24 år som varken studerar eller
arbetar, andel (%).

Målvärde: Saknar värde

Utfall: Ingen mätning utförd

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

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

Målvärde: minskad i jämförelse med
föregående period
Arbetslöshet 16-24 år i kommunen,
andel (%) av bef.

Utfall: Ingen mätning utförd

Målvärde: Saknar värde

Utfall: Ingen mätning utförd

Andel ungdomar som kallas till
planeringssamtal.

Andel ungdomar som kallas till
planeringssamtal.

Målvärde: Saknar värde

Utfall: Ingen mätning utförd
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Arbetslöshet 16-24 år i kommunen, andel
(%) av bef.

Måluppfyllelse

Målet bedöms som uppfyllt.

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

Fokusområdet
bedöms som
uppfyllt.

Målet bedöms
som uppfyllt.

Ökad sysselsättningsgrad

Nämndsmål

Måluppfyllelse

Utfall: Ingen mätning utförd

Antal miljöcertifieringar per enhet

Antal miljöcertifieringar per enhet

Målvärde: Saknar värde

Utfall: 16,3 st

Matsvinnet ska minska i alla
verksamheter med 20% till 2020

Matsvinnet ska minska i alla
verksamheter med 20% till 2020

Målvärde: Saknar värde

Utfall: Ingen mätning utförd

Andel pedagoger med annat modersmål
än svenska

Andel pedagoger med annat modersmål
än svenska

Målvärde: Saknar värde

Utfall: 10,3 %

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

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

Målvärde: Saknar värde

Utfall: 11,0 %

Fokusområdet
är nära att bli
uppfyllt

Elever i årskurs 9 ska vara
behöriga till nationella
gymnasieprogram.
Samtliga elever ska
fullfölja
gymnasieutbildningen.
Alla verksamheter ska
arbeta mot inkluderande
lärmiljöer och ha hög
tillgänglighet för alla
barn och elever.

Indikator

Utfall

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

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

Målvärde: Saknar värde

Utfall: Ingen mätning utförd

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

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

Målvärde: Saknar värde

Utfall: Ingen mätning utförd

Gymnasieelever som fullföljer sin
utbildning inom 3 år, andel
(%).

Gymnasieelever som fullföljer sin
utbildning inom 3 år, andel
(%).

Målvärde: 100 %

Utfall: Ingen mätning utförd

Saknar indikator

Ej tillämplig

Målvärde: -

Utfall:

Måluppfyllelse

Ej tillämpligt

Vi ska möjliggöra för individen att nå livskvalitet och framtidstro.

Ej tillämpligt

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre

Nämndsmål

Målet bedöms
som uppfyllt.

Målvärde: Saknar värde

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Målet
bedöms som
uppfyllt.

Saknar indikator

Målet
bedöms som
uppfyllt.

Utfall

Ej tillämplig

En hälsosam
livsstil ska
prägla alla
verksamheter.
Miljöperspektivet ska beaktas
i alla för- och grundskolor
som ska ha minst en
miljöcertifiering 2015 och
minst två 2018.
Alla verksamheter ska
arbeta aktivt med
integration.

Indikator

Ej tillämpligt

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

Fokusområdet
bedöms som
uppfyllt.

Hållbart samhälle
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Målvärde: 88,5 %

Utfall: 87 %

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

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

Målvärde: 72 %
Elever i åk. 9 som minst uppnått
kunskapskraven för Godkänd i
ämnesprovet i svenska (exkl. svenska
som andra språk), lägeskommun, andel
(%).

Utfall: 72 %
Elever i åk. 9 som minst uppnått
kunskapskraven för Godkänd i
ämnesprovet i svenska (exkl. svenska
som andra språk), lägeskommun, andel
(%).

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

Utfall: 28 %
Elever i åk. 9 som minst uppnått
kunskapskraven för Godkänd
i ämnesprovet i svenska som andra språk,
lägeskommun, andel (%).

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

Utfall: 23 %
Elever i åk 6 som deltagit i alla delprov
som fått lägst betyget E för ämnesprovet i
engelska, lägeskommun, andel (%).

Målvärde: Saknar värde

Utfall: Ingen mätning utförd

Ett digitalt verktyg per tre barn i
förskolan.

Ett digitalt verktyg per tre barn i
förskolan.

Målvärde: Ett digitalt verktyg per tre
barn i förskolan.

Utfall: Ingen mätning utförd

Ett digitalt verktyg per elev i
grundskola/grundsärskola.

Ett digitalt verktyg per elev i
grundskola/grundsärskola.

Målvärde: 100 %

Utfall: Ingen mätning utförd

Tätheten av digitala verktyg på
vuxenutbildningscentrum ska
öka.

Tätheten av digitala verktyg på
vuxenutbildningscentrum ska
öka.

Målvärde: Öka i jämförelse med
föregående period
Ett digitalt verktyg per pedagogisk
personal.

Utfall: Ingen mätning utförd

Målvärde: 100 %

Utfall: Ingen mätning utförd
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Ett digitalt verktyg per pedagogisk
personal.

Målet är nära att
bli uppfyllt

Utfall: 78 %
Elever i åk. 9 som minst uppnått
kunskapskraven för Godkänd i
ämnesprovet i engelska, lägeskommun,
andel (%).

Målet är nära att Målet är nära att Målet bedöms
bli uppfyllt
bli uppfyllt
som uppfyllt.

Målvärde: 84,5 %
Elever i åk. 9 som minst uppnått
kunskapskraven för Godkänd i
ämnesprovet i engelska, lägeskommun,
andel (%).

Målet bedöms
som uppfyllt.

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

Ej tillämplig

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

Ej tillämplig

Utfall: 78 %

Ej tillämplig

Målvärde: 69,3 %

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

Ej
tillämplig

Utfall: 75 %

Ej tillämplig

Målvärde: Öka i jämförelse med
föregående period och ligga över
riksgenomsnittet
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov
som klarat alla delprov för ämnesprovet i
matematik, lägeskommun, andel (%).

Ej tillämplig

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

Ej tillämplig

Elevernas kunskapsresultat ska öka och ligga över riksgenomsnittet.

Likvärdigheten i tillgången till digital teknik säkerställs genom att
alla elever i skolan har tillgång till en dator/surfplatta eller

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

Ej tillämplig

Målvärde: Saknar värde

Utfall:

Den önskade tjänstgöringsgraden ska
öka.

Den önskade tjänstgöringsgraden ska öka.

Målvärde: Öka i jämförelse med
föregående period

Lärare/ped personal med pedagogisk
högskoleexamen i kommunal
förskoleklass och grundskola, andel
(%).
Målvärde: Saknar värde

Utfall: Ingen mätning utförd

Lärare/ped personal med pedagogisk
högskoleexamen i kommunal
förskoleklass och grundskola, andel (%).
Utfall: Ingen mätning utförd

Lärare/pedagogisk personal med
specialpedagogisk högskoleexamen
i särskola, andel (%).

Lärare/pedagogisk personal med
specialpedagogisk högskoleexamen
i särskola, andel (%).

Målvärde: Saknar värde

Utfall: Ingen mätning utförd

Saknar indikator

Ej tillämplig

Målvärde: Saknar värde

Utfall: Ingen mätning utförd

Ej tillämpligt

Saknar indikator

Måluppfyllelse

Ej tillämpligt

Utfall

Ej tillämpligt

Indikator

Ej tillämpligt

Personalen ska ha
BIN ska vara en arbetsgivare som
kunskap och kompetens erbjuder goda villkor förmedarbetarna;
att använda moderna
t.ex. konkurrenskraftiga löner, god
digitala verktyg i
arbetsmiljö och olika personalförmåner.
undervisningen.

Alla medarbetare
ska ges möjlighet
till heltid eller
önskad
tjänstgöringsgrad.

Ledare i BIN
ska ha god
ledarkompetens
.

Nämndsmål

Ej tillämpligt

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

Fokusområdet
bedöms som
uppfyllt.

Nämndsmål

Måluppfyllelse

Mål ej uppsatt

Indikator

Utfall

Indikatorer ej fastställda.
Användningsnivå av införda etjänster.

Ej tillämpligt.

Målvärde: Saknar värde

Utfall: Ingen mätning utförd

Ej tillämpligt.

Vi ska utföra tjänster med hög kvalitet och god tillgänglighet.

Fokusområdet
är nära att bli
uppfyllt

Service och bemötande
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Verksamhetsberättelse

Attraktiv arbetsgivare

Verksamhetsberättelse

Fokusområden
Ökad sysselsättningsgrad
Totalt har 61 ungdomar under 2018 avslutats från
Kommunalt Aktivitetsansvar, KAA. Av dem är det
51 ungdomar påbörjat studier i antingen IM-program eller gymnasieprogram.
Vidare har samtliga individer i åldrar 16-20 år som
inte går på gymnasiet kallats till planeringssamtal
och Studie- och Yrkesvägledare på Komvux har
haft kontakt med alla gymnasieskolor där Åstorp
har elever.

Hållbart samhälle

högre än riksgenomsnittet.
Med fokus på behörighet till gymnasieskolan har
insatserna med handledning av matematiklärare,
modersmålsundervisning, studiehandledning på
modersmål, handledning utifrån formativ bedömning och rättssäker betygssättning, lektionsdesign
m.m. påverkat resultatet i positiv riktning.

Vidare arbetar bildningsförvaltningen
aktivt med tillgången till digital teknik och
har nästan nått uppsatta mål, även när det
gäller olika typer av program till digitala
verktyg är måluppfyllelsen god.

Alla verksamheter i bildningsnämnden arbetar
med hälsofrämjande insatser t.ex. organiserad
rastverksamhet, pausgympa, utegym.
Under hösten 2018 har, inom ramen för statsbidraget En likvärdig skola, Rågenskolan satsat extra på
hälsofrämjande aktiviteter innan skoldagens start.
Skolorna har också ett förändrat utbud i sina cafeterier samt är alla enheter miljöcertifierade enligt
Grön-flagg.
Vidare arbetar alla enheter aktivt med integration.
Exempel; samverkan med socialtjänsten, studiehandledning på modersmål, modersmålsstöd på
förskolan, SFI-undervisning för föräldralediga
mammor på familjecentralerna, arbete med gemensamma värdegrundsfrågor i förskola och skola,
kommunövergripande samarbete mellan fritidsgårdarna samt integrationsstärkande insatser från det
mobila teamet.

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre
Genom att arbeta med den gemensamma värdegrunden ser vi att barn och pedagoger samarbetar,
lyssnar och visar ett aktivt intresse för varandra.
När vi använder oss av ett pragmatiskt upplägg
synliggör vi barns lärande i vardagen. De lyssnar på
varandra, hjälper varandra i olika situationer samt
visar empatisk förmåga.
Vidare arbetar kommunen för att påverka elevernas gymnasiestudier genom att säkerställa att
eleverna har goda kunskaper när de slutar grundskolan. 2018 var det 62,4 % av Åstorps gymnasieelever som hade gymnasieexamen eller studiebevis
inom tre år, vilket är lägre än riksgenomsnittet på
71,7 %. Inom fyra år var det 78,8 % som hade studiebevis eller gymnasieexamen i Åstorp, vilket är
Årsredovisning 2018 I 83

Attraktiv arbetsgivare
Kontinuerlig kompetensutveckling av alla skolledare utifrån gruppen och individernas behov.
Alla skolledare genomgår det statliga rektorsprogrammet. Varje år genomgår två till tre pedagoger
rekryteringsutbildning för skolledare i syfte att
säkra återväxten av skolledare. Samverkan inom
Familjen Helsingborg.
Alla skolledare har under året formulerat ledarplaner på individnivå. Planerna följs upp och utvärderas kontinuerligt. Alla enheter arbetar kontinuerligt
med att ge sina medarbetare önskad sysselsättningsgrad. Med få undantag får medarbetarna den
tjänstgöringsgrad de önskar. Planering och uppföljning sker årligen vid medarbetarsamtalet.
Arbetet med önskad sysselsättningsgrad intensifieras under hösten 2018 då alla ledare och fackliga
representanter genomgår kompetensutveckling.

Service och bemötande
Fokusområdet ej uppföljt.

Ekonomi
Resultaträkning (Mkr)

2017

2018

Årsbudget 2018

Avvikelse 2018

Summa intäkter

78,8

91,7

67,6

24,1

Summa kostnader

-502,1

-528,8

-502,2

-26,6

Varav personalkostnader

-310,5

-328,4

-319,8

-8,6

Summa Nettokostnader

-423,3

-437,1

-434,6

-2,5

Bildningsnämnden redovisar för verksamhetsår 2018
ett underskott om -2,5 mnkr (prognos -3,0 tkr delårsbokslut 2018), vilket motsvarar 6 ‰ av budgetomslutning.

Huvudsakliga orsaken till den negativa avvikelsen
avser ökade personalkostnader vilket ligger till grund
av ett större behov av resurser.

Investeringar
Investeringar (Mkr)

2017

2018

Årsbudget 2018

Avvikelse 2018

Investeringsinkomst

0

0

0

0

Investeringsutgift

-6,7

-7,1

-13,1

6

Nettoinvestering

-6,7

-7,1

-13,1

6

Årets investeringsbudget lämnar ett överskott om
6,0 mnkr. Överblivna medel avser inventarier till nya
Haganässkolan samt investeringar i förvaltningens

samtliga mottagningskök, medel som kommer att
begäras överförda till kommande verksamhetsår.
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Kultur- och fritidsnämnden
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, förvaltningslagen och andra övergripande lagar ska kultur- och fritidsnämnden inom ramen för uppdraget fullgöra
kommunens uppgifter inom följande lagstiftningsområden: Bibliotekslagen, (SFS
2013:801).

Mål
Ökad sysselsättningsgrad
Ej tillämpligt

Nämndsmål

Måluppfyllelse

Indikator

Mål ej
uppsatt

Indikatorer ej fastställda.
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Utfall
Ej tillämpligt.

Ej
tillämpligt.

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

Nämndsmål

Måluppfyllelse

Indikatorer ej fastställda.

Ej tillämpligt.

Indikatorer ej fastställda.

Ej tillämpligt.

Indikatorer ej fastställda.

Ej tillämpligt.

Ej tillämpligt.

Ej tillämpligt.

Ej tillämpligt.

Ej tillämpligt.

Indikatorer ej fastställda.

Ej tillämpligt.

Utfall

Fokusområdet
bedöms som
uppfyllt.

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

Utfall
Ej tillämpligt.

Antal arrangemang som riktats till
målgrupperna

Antal arrangemang som riktats till
målgrupperna

Målvärde: Saknar värde

Utfall: 4

Ej tillämpligt.

Indikatorer ej fastställda.

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

Indikator
Indikatorer ej fastställda.

Mål ej
uppsatt

Måluppfyllelse

Utfall
Ej tillämpligt.

Målet bedöms
som uppfyllt.

Kommuninvånarna ska
Prioritera
verksamhet för erbjudas ett varierat
kulturliv och
barn, unga och
möjligheten till en aktiv
äldre.
och varierad fritid.

Nämndsmål

Fokusområdet
bedöms som
uppfyllt.
Måluppfyllelse
Ej
tillämpligt.

Miljöperspekti
vet ska
beaktas i alla
verksamheter.
Arbeta för
ökad mångfald
och
integration.
Utveckla och stärka
samarbetet med
näringsliv, föreningsliv
och studieförbund samt
med kommunens övriga
Effektivt
lokalutnyttjande
som stimulerar
verksamheternas
utveckling.

Indikator
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Verksamhetsberättelse

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

Fokusområdet
är nära att bli
uppfyllt

Hållbart samhälle

Vi ska utföra tjänster med hög kvalitet och god tillgänglighet.
Indikator
Indikatorer ej fastställda.

Utfall
Ej tillämpligt.

Måluppfyllelse
Ej
tillämpligt.

Nämndsmål

Mål ej
uppsatt

Verksamhetsberättelse

Fokusområdet
bedöms som
uppfyllt.

Service och bemötande

Fokusområden
Ökad sysselsättningsgrad

Service och bemötande

Fokusområdet är ej uppföljt.

Kultur och fritids samtliga medarbetare arbetar i
publik verksamhet och i ständig kontakt med de som
använder anläggningar eller tjänster. En hög servicegrad och professionellt bemötande i såväl administration och drift är en självklarhet.

Hållbart samhälle
Kultur och fritids verksamheter arbetar så långt
det är möjligt med hållbara alternativa då det gäller
varor och tjänster som köps in eller produceras. Dock
återstår mycket arbete; exempelvis kan källsortering
ännu inte erbjudas av alla fastighetsägare. Verksamheterna beaktar i möjligaste mån miljöperspektivet
enligt verksamhetsmålets intentioner. Dock finns
fortfarande möjligheter till utveckling både då det
gäller källsortering och hållbara arrangemang.

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre
Kultur och fritid erbjuder ett brett utbud av aktiviteter
med yttersta syfte att utveckla och främja ett samhälle präglat av mångfald, demokratiska värderingar
och fri åsiktsbildning vars medborgare bär demokratiska värderingar och respekt för alla människors lika
värde.
Verksamheternas inriktning ska främja en utveckling
av starka individer med mod och handlingsberedskap
och goda förutsättningar att delta i det demokratiska
samtalet.

Ett varierat utbud av aktivitetsmöjligheter, evenemang och
arrangemang har erbjudits.

God folkhälsa såväl fysisk som psykisk skall vara en
ständig ledstjärna då aktiviteter formuleras och genomförs. Aktiviteterna ska också erbjuda avkoppling
och glädje.
Ett varierat utbud av aktivitetsmöjligheter, evenemang och arrangemang har erbjudits. Nya anläggningar för fysisk spontanaktivitet har iordningställts
liksom områden för naturupplevelser.
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Foton: Anders Ebefelt

Ekonomi
Resultaträkning (Mkr)

2017

2018

Årsbudget 2018

Avvikelse 2018

Summa intäkter

5,1

6,7

5,1

1,6

Summa kostnader

-36

-38,2

-36,7

-1,5

Varav personalkostnader

-14,6

-15,6

-14,5

-1,1

Nettokostnader

-30,9

-31,5

-31,6

0,1

Investeringar
Investeringar (Mkr)

2017

2018

Årsbudget 2018

Avvikelse 2018

Investeringsinkomst

0

0

0

0

Investeringsutgift

-3,9

-3,5

-4,8

1,3

Nettoinvestering

-3,9

-3,5

-4,8

1,3

Kultur- och fritidsnämnden lämnar 2018 ett överskott
om +1,3 mnkr i investeringsbudgeten. Överblivna
medel avser investering i ny ismaskin samt planerad
uppgradering av styrsystem i ishallen.

På fritidsenheten har större investeringar gjorts på
friluftsbadet för att förbättra arbetsmiljö och driftssäkerhet. I ishallen har också omfattande investeringar
gjorts för att förbättra klimat och energieffektivitet.

Medlen avser även byte av underlag/filtmattor på
bangolfen. Samtliga medel kommer att begäras överförda till kommande verksamhetsår.

Fordon har införskaffats för bättre skötsel av motionsslingor, i Hyllinge har anlagts ett utegym, Tingvalla
parkering har färdigställts. Större renoveringar av
gräsytor har gjorts med slitsdränering och uppdaterade bevattningssystem.

Under året har investeringar gjorts för att uppgradera
och modernisera ljud- och bildanläggningar i kulturlokaler. Biblioteken har investerat i nya inredningar och
möbler till biblioteksrummet. Ny städutrustning har
köpts in till stödavdelningen.
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Socialnämnden
Socialnämnden ska utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, förvaltningslagen
och övriga övergripande lagar fullgöra kommunens uppgifter inom följande lagstiftningsområden: Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Alkohollag, Lagen om bostadsanpassningsbidrag, Socialtjänstens målgrupper.

Mål

Enligt särskilda bestämmelser ska socialtjänsten värna om följande grupper:
Barn och unga
Äldre personer
Människor med funktionshinder
Personer med missbruksproblem
Personer som vårdar och stödjer närstående
Brottsoffer
Skuldsatta personer.

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

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

Nämndsmål

Indikator

Utfall

Andel invånare med ekonomiskt bistånd.

Andel invånare med ekonomiskt bistånd.

Målvärde: 4,2 %

Utfall: 6,0 %
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Fokusområdet
bedöms som
uppfyllt.
Måluppfyllelse
Målet bedöms som uppfyllt.

Målgrupper som omfattas av socialtjänstens ansvar är
personer som är i behov av insatser för att uppnå en skälig levnadsnivå.

Infört regelverk.
Målvärde: Saknar värde

Aktiviteter som mäter/bedömer utfall.
Målvärde: Saknar värde

Så tycker äldre om äldreomsorgen
(Socialstyrelsen) Delaktighet inom
funktionshinderverksamhet.
Målvärde: Årlig förbättring

Infört regelverk.
Utfall: Ingen mätning utförd

Aktiviteter som mäter/bedömer utfall
Utfall: 6 st

Så tycker äldre om äldreomsorgen
(Socialstyrelsen) Delaktighet inom
funktionshinderverksamhet.
Utfall: 1 st

Bedömning av vad som genomförts.

Bedömning av vad som genomförts.

Målvärde: Saknar värde

Utfall: 1 st

Aktiviteter som mäter/bedömer utfall.

Aktiviteter som mäter/bedömer utfall.

Målvärde: Saknar värde

Utfall: 6 st

Målet bedöms som uppfyllt.

Utfall: 94,5 %

Målet bedöms som
uppfyllt.

Målvärde: Saknar värde

Målet bedöms som
uppfyllt.

Antal tjänstecyklar för färd per cykel i
tjänsten.

Målet bedöms som uppfyllt.

Andelen invånare som är
självförsörjande.

Målet bedöms som
uppfyllt.

Socialnämnden
ska vara en aktiv
aktör för att bidra
till ett socialt
hållbart samhälle.
Regler för föreningsbidrag
ska vara inriktade mot
förebyggande verksamhet för
olika målgrupper och
minimera oönskad ensamhet
Stödja utveckling av
sociala arenor för att
skapa samhörighet
och främja social
trygghet.
Fokus på måltiderna som
höjdpunkter i vardagen
för målgrupperna inom
nämndes ansvarsområde.
Väldfärdstekniken ska
implementeras för att minska
isolering, stödja självständighet
och möjliggöra delaktighet i
samhällslivet.
Stödja anhörigas roll
för att främja en
långsiktig och hållbar
levnadssituation.

Utfall

uppfyllt.

Måluppfyllelse

Indikator

Målet bedöms
som

Nämndsmål
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Verksamhetsberättelse

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

Fokusområdet
bedöms som
uppfyllt.

Hållbart samhälle

Utbildning för all personal

Utbildning för all personal

Målvärde: 70,0 %

Utfall: 6 st

Antalet externa placeringar ska minska.

Antalet externa placeringar ska minska.

Målvärde: Minska i jämförelse med
föregående år

Utfall: 1 st

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

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

Nämndsmål

Indikator

Utfall

Aktiviteter som mäter/bedömer utfall.

Aktiviteter som mäter/bedömer utfall.

Målvärde: Saknar värde

Utfall: 6 st

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

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

Målvärde: Saknar värde
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Utfall: Ingen mätning utförd

Måluppfyllelse
Målet bedöms som
uppfyllt.

Utfall

Målet bedöms
som uppfyllt.

Indikator

Fokusområdet
bedöms som
uppfyllt
Måluppfyllelse

Målet bedöms som
uppfyllt.

Verkställande av Förebyggande och tidiga
vård och insatser
insatser utifrån ett
bör i möjligast
salutogent perspektiv
mån ske i Åstorps
ska prioriteras.
kommun.

Nämndsmål

Målet bedöms som
uppfyllt.

Vi ska möjliggöra för individen att nå livskvalitet och framtidstro.

Alla medarbetare
ska ges möjlighet
till heltid eller
önskad
sysselsättningsgrad.

Verksamhetsberättelse

Fokusområdet
bedöms som
uppfyllt

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre

Fokusområdet
bedöms som
uppfyllt

Utveckla och
förädla den
offentliga miljön
inom nämndens
ansvarsområde.

Utökad användning av
kompletterade metoder
för att få fördjupad
kunskap om kvaliteten i
verksamheterna.

Utfall

Bemötande enligt KKiK. Aktiviteter
som mäter/bedömer utfall.

Bemötande enligt KKiK. Aktiviteter som
mäter/bedömer utfall.

Målvärde: Årlig förbättring

Utfall: Ingen mätning utförd

Så tycker äldre om äldrevården
(Socialstyrelsen) Antal inkomna
synpunkter.

Så tycker äldre om äldrevården
(Socialstyrelsen) Antal inkomna
synpunkter.

Målvärde: Årlig förbättring

Utfall: 1 st

Fem aktiviteter som bidrar till målet.

Fem aktiviteter som bidrar till målet.

Målvärde: 5 st

Utfall: 6 st

Aktiviteter som mäter/bedömer utfall.

Aktiviteter som mäter/bedömer utfall.

Målvärde: Saknar värde

Utfall: 6 st

Måluppfyllelse
Målet bedöms
som uppfyllt.

Indikator

Målet bedöms
som uppfyllt.

Synpunktshan
teringen ska
vara
tillgänglig och
välkänd.

Fokus på
insatser
gällande
bemötande.

Nämndsmål

Målet bedöms som
uppfyllt.

Vi ska utföra tjänster med hög kvalitet och god tillgänglighet.

Målet bedöms som
uppfyllt.

Service och bemötande
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Fokusområden
Ökad sysselsättningsgrad
I samarbete med arbetsförmedlingen har extratjänster
etablerats på två av våra äldreboenden med totalt åtta
tjänster. Detta har resulterat i en ökad kvalitet för de
boende. Personerna som innehar extratjänsterna har
fått en organiserad sysselsättning, som kan leda till
intresse för kompetenshöjning samt en anställning.
Verksamheterna har under året tagit emot elever från
olika utbildningar i sina verksamheter och många av
dessa har blivit erbjudna sommarvikariat. Uppbyggnad av en mottagningsenhet inom vuxenmyndighet
har skett.
Målet är att kommuninvånarna ska få en snabbare
handläggning av sitt ärende och tydligare säkra
kommuninvånarnas möjlighet till egen försörjning.
Arbetet med att utforma genomförandeplaner vid
handläggning av försörjningsstöd i samverkan med
berörda myndigheter har utvecklas under året.

också med att avsluta och korta ner placeringar för att
bedriva insatserna på hemmaplan. Kvalitetsregister
som Senior Alert, BPSD, Nationell vårdplan vid palliativ vård samt Svenska Palliativregistret är program
som vi erbjuder den enskilde att delta i samband med
insats med vård och omsorg. Dessa register ökar kvalitén och medför att tidiga insatser utförs. Resultaten
följs upp regelbundet.

Attraktiv arbetsgivare
Alla inom socialförvaltningens verksamheter erbjuds
en heltidsanställning.
Vid det årliga medarbetarsamtalet inventeras behov
av kompetensutveckling och en handlingsplan upprättas. Utbildningsplan görs därefter upp och möjliggör kompetenshöjning för medarbetarna. Många
utbildningar är idag webbaserade och då mer tillgängliga för medarbetarna att utföra. Verksamheterna
arbetar löpande för en god arbetsmiljö.

Arbetet med att utveckla och öka samarbetet med
externa aktörer har påbörjats och införandet av ”Trelleborgsmodellen” har skett under hösten. Funktionshinderverksamheten har arbetat aktivt med att öka
möjligheten till en meningsfull sysselsättning med
dagligverksamhet för brukarna. Arbetet med ökad
sysselsättningsgrad är genomförd inom kommunals
avtalsområden.

Hållbart samhälle
Förvaltningen arbetar aktivt med ett socialt hållbart
samhälle. Varje medarbetare görs delaktig både i
det dagliga arbetet och i utvecklingen av respektive
verksamhet. Medarbetarna har arbetat med ständiga
förbättringar för individen.
Socialförvaltningen arbetar löpande och aktivt med
ett socialt hållbart samhälle. Aktuella områden arbetar utifrån sina mål och utifrån en gemensam modell.
Varje medarbetare görs delaktig både i det dagliga
arbetet och utvecklingen av respektive verksamhet.
Medarbetarna arbetar med ständiga förbättringar för
individen som leder till ett med hållbart samhälle för
alla.
Förbättra framtiden för barn, unga och äldre
Arbetet med att undvika externa placeringar pågår
i varje verksamhet. Berörda verksamheter arbetar
Årsredovisning 2018 I 93

Service och bemötande
Bemötandefrågor tas regelbundet upp med samtliga
medarbetare inom alla ansvarsområden på bland
annat arbetsplatsträffar. Synpunkter som kommer
till verksamheterna tas omhand och många av dessa
synpunkter handlar om bemötande av olika slag.
Dessa utreds och kommuniceras på team-träffar i den
aktuella verksamhet som synpunkten rör.

Resultaträkning (Mkr)

2017

2018

Årsbudget 2018

Avvikelse 2018

Summa intäkter

86,2

62,3

61,7

0,6

Summa kostnader

-361,7

-348,7

-319,1

-29,6

Varav personalkostnader

-223,4

-221,4

-201,1

-20,3

Summa Nettokostnader

-275,5

-286,4

-257,4

-29

Socialnämndens verksamheter har haft en stor
utmaning att klara av sin verksamhet med gällande
ram. Avvikelsen i utfall mellan 2017 och 2018 blev
en ökning med 10,8 mkr. Förvaltningen, ledning och
samtliga chefer, har gjort en total genomlysning av
verksamheten och den avvikelse som finns. Detta
utmynnade i en handlingsplan för att minska underskottet 2018.

till besparingar togs fram till nämnden som fattade
beslut. Löpande har dagliga anpassningar gjorts i
verksamheten för att komma i ram inför 2019.
Förvaltningen ser långsiktiga effekter på arbete med
hemmaplanslösningar för barn och unga, funktionshindrade och missbruksvården.

Förvaltningen tog fram beslutsunderlag till politiken
för beslut om att komma i ram gällande budget 2019.
Underskottet stannade och slutade på -29 mkr, en
effekt av framtagen åtgärdsplan. Stor genomlysning
av verksamheten har gjorts under hösten och förslag

Investeringar
Investeringar (mkr)

Utfall 2017

Utfall 2018

Årsbudget 2018

Avvikelse 2018

Investeringsinkomst

0

0

0

0

Investeringsutgift

-2,1

-1,8

-6

4,2

Nettoinvestering

-2,1

-1,8

-6

4,2

Återhållsamhet och försiktighet under året samt avvaktande på upphandling av nytt verksamhetssystem
och det stora arbetet med besparingar, gjorde att den

önskade investeringsvolymen ej uppnåddes. Kvarvarande medel kommer därför äskas att föras över till
2019.
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Verksamhetsberättelse

Ekonomi

Klippan och Åstorps kommuner har kommit överens om att från och med den 1 september 2013
inrätta 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 räddningstjänsten.
Åstorps kommun är värdkommun och nämnden ingår
i värdkommunens organisation. Utöver vad som följer
av lag gäller reglementet och ett mellan kommunerna
ingånget samverkansavtal för räddningsnämnden.
Nämnden har att svara för en gemensam räddningstjänst inom Klippans och Åstorps kommuner i
enlighet med gällande räddningstjänstlagstiftning.
Nämnden fullgör också de uppgifter som enligt lag
ska fullgöras av den kommunala nämnd som svarar
för räddningstjänsten.

och försäkringsfrågor för kommunerna. Ansvaret för
dessa uppgifter ingår inte i nämndens ansvar utan
åvilar alltjämt respektive kommun. Gällande räddningstjänstlagstiftning omfattar bland annat nedan
angivna uppgifter enligt lag om skydd mot olyckor
(2003:778).

Nämnden ska medverka (ej ansvara) i kommunernas
arbete för upprätthållande av krishanteringssystem,
säkerhetsskydd, internt skydd samt riskhanterings-

Mål
Vi ska ge alla invånare möjlighet, att efter sina egna förutsättningar, försörja sig genom arbete och
motivera unga till egen försörjning.
Nämndsmål

Indikator
Indikatorer ej fastställda.

Foto: Christopher Duong
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Utfall
Ej tillämpligt.

Fokusområdet
är nära att bli
uppfyllt
Måluppfyllelse
Ej
tillämpligt.

Ökad sysselsättningsgrad

Mål ej
uppsatt

Verksamhetsberättelse

Räddningsnämnden

Nämndsmål

Måluppfyllelse

Antal gjorda tillsynsbesök utifrån
LSO/LBE

Antal gjorda tillsynsbesök utifrån
LSO/LBE

Målvärde: Saknar värde

Utfall: Ingen mätning utförd

U. Nöjd Kund-Index, Företagsklimat –
Brandtillsyn

U. Nöjd Kund-Index, Företagsklimat –
Brandtillsyn

Målvärde: Saknar värde

Utfall: Ingen mätning utförd

Nöjd Kund-Index, Serviceundersökning –
Totalt

Nöjd Kund-Index, Serviceundersökning
– Totalt

Målvärde: Saknar värde

Utfall: Ingen mätning utförd

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

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

Målvärde: Saknar värde
90 % av kommunens invånare skall nås av
livräddande styrka
inom 20 minuter.

Utfall: 6,0 %
90 % av kommunens invånare skall nås
av livräddande styrka
inom 20 minuter.

Målvärde: 90,0 %

Utfall: 90,0 %

Uppfyllnad av utryckningspersonalens
anspänningstider.

Uppfyllnad av utryckningspersonalens
anspänningstider.

Målvärde 2018: 100 %

Utfall: Ingen mätning utförd

Fokusområdet
är nära att bli
uppfyllt

Vi ska möjliggöra för individen att nå livskvalitet och framtidstro.

Räddningstjänsten
ska utbilda
kommunens
verksamheter i
brandkunskap.

Indikator

Utfall

Antal utbildade personer.

Antal utbildade personer.

Målvärde: Saknar värde

Utfall: 780 st

Fokusområdet
bedöms som
delvis uppfyllt

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

Indikator

Mål ej
uppsatt

Indikatorer ej fastställda.

Utfall
Ej tillämpligt.

Måluppfyllelse
Målet bedöms
som uppfyllt.

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre

Nämndsmål

Målet bedöms som uppfyllt.

Utfall

Måluppfyllelse
Ej
tillämpligt.

Myndighetsutövning ska följa planerad
tillsynsplan enligt LSO (Lag om skydd mot
olyckor) och LBE (Lag om brandfarliga och
explosiva varor).
Räddningstjänsten ska planeras och
organiseras så att räddningsinsatserna
kan påbörjas inom godtagbar tid och
genomföras på ett effektivt sätt för
kommuninnevånarna.

Indikator

Ej tillämpligt

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

Fokusområdet
bedöms som
uppfyllt

Hållbart samhälle
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Kvalitetssäkring
av övningsplan
för den operativa
deltidspersonalen.

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

Nämndsmål

Indikator

Utfall

Antal utbildade räddningsledare

Antal utbildade räddningsledare

Målvärde 2018: 100 %

Utfall: 100 %

Uppföljning av övningstimmar i
övningsplan

Uppföljning av övningstimmar i
övningsplan

Målvärde: 50 st

Utfall: Ingen mätning utförd

Måluppfyllelse
Målet bedöms som
uppfyllt.

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

Fokusområdet
bedöms som
delvis uppfyllt.

Målet bedöms
som delvis
uppfyllt.

Attraktiv arbetsgivare

Fokusområden
Ökad sysselsättningsgrad

Attraktiv arbetsgivare

Räddningsnämnden jobbar kontinuerligt med sysselsättning och rekryteringsfrågor. Under 2018 har
räddningsnämnden jobbat med flera nya former för
att lösa räddningspersonalens deltidsbemanning,
som tenderar att bli allt svårare att anställa till. Trots
försöken med att hitta olika bemanningsformer, är
utryckningsstyrkorna till viss del sårbara då det finns
några vakanser till reservpersonal.

Verksamheten har följt planerad övning- och utbildningsplan för att alla ska ha rätt utbildning och delegation för yrkesrollen.

Hållbart samhälle

Service och bemötande

Räddningsnämnden har under året i stort följt tillsynsplan 2018 vilket innebär tillsyner av brandskydd
inom kommunerna och hanterat de tillstånd och
remisser som inkommit enligt Lag om skydd mot
olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor.

Räddningsnämnden följer kontinuerligt upp händelser och ärendehantering enligt Lagen om skydd mot
olyckor samt Lagen om brand och explosiva varor och
uppfyller till största del uppsatta mål som finns för
insatstider och ärendehantering.

På den operativa sidan har vi hanterat de larm som
inkommit till räddningstjänsten. Målet med att nå 90%
av kommuninvånarna med livräddande styrka inom
20 min är uppnått.

På grund av stor personalomsättning under 2018 har
belastningen varit större för ett fåtal medarbetare,
vilket gjort att planering, uppföljning och strategiska
frågor fått stå tillbaka under året.

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre
Räddningstjänsten har året tillhandahållit och utfört
utbildningar enligt efterfrågan inom brandkunskap
och hjärt- lungräddning. På grund av omsättning på
personal har inte verksamheten kunnat erbjuda en
kontinuerlig utbildningsplan inom kommunerna.
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Vad det gäller övriga utmaningar så har vi ett konstant jobb med är att behålla och rekrytera både dagtid- som deltidspersonal med den samhällsstruktur
och rörlighet som råder på arbetsmarknaden.

Resultaträkning (Mkr)

2017

2018

Årsbudget 2018

Avvikelse 2018

Summa intäkter

23,3

25,2

23,7

1,5

Summa kostnader

-31,9

-34,5

-32,7

-1,8

Varav personalkostnader

-15,7

-17,3

-16,5

-0,8

Nettokostnader

-8,6

-9,2

-9

-0,2

Det ekonomiska utfallet 2018 för Räddningstjänsten
Söderåsen dras med ett minusresultat på -780 tkr.
Underskottet fördelas enligt följande, 60% -469 tkr för
Klippan och 40% -312 tkr för Åstorp. Främsta anledningen till det negativa resultatet är ökade kostnader

för operativ deltidspersonal. Under året har utryckningarna genererat fler mantimmar vid larmhändelserna för räddningspersonalen dvs larmen har generellt varat längre.

Investeringar
Investeringar (Mkr)

2017

2018

Årsbudget 2018

Avvikelse 2018

Investeringsinkomst

0

0

0

0

Investeringsutgift

-1,8

-0,7

-4

3,3

Nettoinvestering

-1,8

-0,7

-4

3,3

Ett nytt släck/räddningsfordon håller på att färdigställas och förväntas tas i drift under 2019.
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Verksamhetsberättelse

Ekonomi

Kommunala bolag
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Kommunala bolag

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.

Årets händelser
Även 2018 har likt 2017 för BFAB varit ett väntans år,
väntan på beställningar, detaljplaner och andra beslut
för att kunna förverkliga de projekt med om- och
nybyggnation som diskuterats under flera år och som
kommer ge stora mervärde för kommuninvånarna.
Vi har under året fortsatt rusta oss för att kunna
möta kommande behov för att genomföra planerade
projekt. Ljusningen är dock nära och vi har påbörjat
projektering för såväl Haganässkolan, Bjärshögshallen samt ny idrottshall på Tingdalsområdet.

energi. Idag finns endast en anläggning kvar där olja
utnyttjas för spetsvärme då utetemperaturen är lägre
än minus 10 grader. Till följd av genomförda fastighetsåtgärder på energiområdet har den totala energiförbrukningen kunnat minska trots att elförbrukningen till de verksamheter som bedrivs i våra lokaler
börjat öka till följd av att allt mer digital teknik införs.

Björnekulla Fastighets AB har också genomfört två
strategiska förvärv under året, det första var förvärv av en fastighet på Vännegatan i Nyvång för att
möjliggöra en nödvändig framtida utbyggnad av
förskoleverksamheten. Det andra strategiska förvärvet är mark i anslutning till Makadamen där bolaget
förvärvat cirka 9 000 kvm för att underlätta kommuninvånarnas åtkomst och nyttjande av Söderåsen och
Makadamområdet för rekreation.
Ett tidigare strategiskt förvärv i korsningen Timmergatan/Esplanaden, fd Sandbergs Mekaniska, har under året rivits och tillsammans med marken sanerats
för miljöfarligt material.
BFAB ansvarar för drift, underhåll och skötsel av alla
brandlarm och inbrottslarm i verksamhetslokaler
förhyrda av Åstorps kommun. Detta har visat sig vara
en korrekt inriktning då vi även under 2018 har kunnat uppgradera och modernisera ytterligare ett antal
larm till den nivå som krävs idag, uppgraderingen av
larm kommer fortsätta framöver.
Även BFAB:s åtaganden på energisidan har fortlöpt
med positiva resultat under året. Tidigare mål om en
minskning av elförbrukningen med 10% fram till 2020
är uppnådda sedan flera år tillbaka. Arbetet har fortsatt med en ökad automation och styrning samt byte
av energikällor till bioenergi och fjärrvärme. Viktigt
i detta sammanhang är att all el, gas och fjärrvärme
som köps in till bolagskoncernen är förnyelsebar
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Kommunala bolag

Ekonomi
Utfall (Mkr)

2018

2017

2016

Omsättning

89,2

77,8

74,8

Resultat efter finansiella poster

5,2

3,1

11,1

Soliditet

12,5

12,7

13,3

Nettoinvestering

19,0

13,6

19,4

16

16

15

Anställda

Framtid
Trots oron kring framtida kreditexponering och ett
mer administrativt betungande arbete ser bolaget ljust
på framtiden och anser även fortsättningsvis att årets
resultat borgar för att man även i framtiden ska kunna
vara en stabil och ansvarstagande hyresvärd som kan
motsvara förväntningarna från såväl lokalnyttjare

som bolagets ägare.
Inte minst spännande och intressant kommer de
kommande byggnationer bli för oss inom bolagskoncernen, för vem vill inte vara delaktig i den utveckling
på lokalsidan som står för dörren vad gäller skolor och
fritidsanläggningar.

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

Årets händelser
För AB Kvidingebyggen har även 2018 varit ett traditionellt men än dock planerande och framåtskridande
år med ett ständigt arbete att förebygga och genomföra löpande underhållsåtgärder i fastighetsbeståndet.
Mycket tid har gått åt till planering och projektering
av kommande standardförbättringar och stambyte för
beståndet i Kvidinge som påbörjats vid årsskiftet.
Byggnation av sexton mindre lägenheter på Timmergatan i Åstorp pågår och inflyttning är beräknad till
maj månad 2019, omskapandet av fd Hyllinge Fritidsgård till fem lägenheter har genomförts under året
med en inflyttning i december månad. Tyvärr har den-
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na byggnation varit ganska svår att hyra ut och vid
årsskiftet var fortfarande en lägenhet outhyrd.
Väsentligt för bolagets utveckling är att bibehålla den
trend som råder kring uthyrningssituationen, vakansen är obefintlig och efterfrågan stor från presumtiva
hyresgäster registrerade som sökande.
I dag finns det inom bolaget inga kända uppgifter
om saneringsbehov av fukt, radon mm. Eventuellt
uppkommande problem av denna karaktär beräknas
kunna hanteras inom löpande underhållsåtgärder.

Ekonomi
Utfall (Mkr)

2018

2017

2016

Omsättning

32,8

31,6

31,0

Resultat efter finansiella poster

2,3

3,7

4,6

Soliditet

17,6

25,3

26,7

Nettoinvestering

45,0

20,0

2,9

5

5

5

Anställda

Framtid
Framtiden för AB Kvidingebyggen innebär förutom
det löpande arbetet med fortsatt byggnation av nya
bostäder, om än i rimlig omfattning så att vi inte
äventyrar bolagets ekonomi och våra hyresgästers
trygghet.
Inom en snar framtid kommer byggnation av tio
marklägenheter enligt SABOs koncept Kombo-Småhus påbörjas i Kvidinge. Förädlingen av kvarteret
Gladan (fd Björnekulla Fruktindustri) är mycket spännande och kommer påbörjas så snart detaljplanen
vinner laga kraft, vårt mål är att de första bostäderna
ska kunna stå klara under 2021.
En positiv effekt av efterfrågan är att omflyttningarna fortsätter att minska vilket automatiskt innebär
minskade kostnader. Den ekonomiska utvecklingen
kommer troligen att innebära möjligheter till ett fortsatt förtida underhåll och förbättringar av standarden
vilket med all sannolikhet ytterligare kommer att öka
efterfrågan.

framtida utveckling då man här kommer få ett nytt
centralt bostadsområde med såväl kommunikationer
som natur och rekreationsområden in på knuten.
Styrelsens medvetna arbete med bolagets inriktning,
återhållsamhet i kombination med olika satsningar
för att nå uppställda mål, har visat sig mycket framgångsrika.
Det finns osäkerhetsmoment som bolagen aktivt
måste arbeta med. Främst är det osäkerheten gällande
framtida känslighet för upp- och nedgångar av räntenivåerna som vi alltid måste hantera och ha marginal
för. Medveten strategi finns att inte förskansa sig med
fasta kostnader i samband med låga räntenivåer.
Vi ser fram emot kommande år då det blir att sträva
mot nya, såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga,
resultat. En trolig utveckling rent verksamhetsmässigt
är att efterfrågan på bostäder blir så stor att vi med
säkra ekonomiska kalkyler kan fortsätta den planerade utvecklingen med ytterligare byggnationer.

AB Kvidingebyggen har under 2018 fortsatt arbetet
kring området Gurkan och Gladan, numera namngiven som Björnekulla Ås och har tillsammans med
regionala och nationella aktörer arbetat för en utveckling av området. Detta område kommer utifrån bolagets synvinkel ha en stor positiv inverkan på Åstorps
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Björnekulla IT AB
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.

Årets händelser
Björnekulla IT AB (BITAB) har under året fortsatt arbetet med att medverka till att Åstorps kommun och
dess invånare ges möjlighet att nå regionens målsättning om att 95% av alla hushåll ska ha tillgång till fiber
2020.
Detta arbete har fortskridit i samarbete med Bjäre
Kraft och idag har man nått så pass långt att 96% av
hushållen i tätorterna har möjlighet till anslutning
med fiber. Vad gäller landsbygd har ett projekt med
tillgänglighet till drygt 110 hushåll färdigställts vilket
innebära att det första steget på landsbygden är taget.

Vi ser också en positiv utveckling för av bolaget tidigare tecknat samarbetsavtal med Bjäre Kraft där vi får
möjlighet att äga stamnätet inom kommunen för att
säkerställa tillgång till fiber till rimliga kostnadsnivåer
för kommunala verksamhetslokaler samtidigt som vi
medverkar till en utbyggnad till hushållen i vår kommun genom flera projektavtal för områdesnät.
Bolagets löpande verksamhet har bedrivits enligt
tidigare principer utan några direkta förändringar av
övergripande natur.

Ekonomi
Utfall (Mkr)

2018

2017

2016

1,9

1,6

1,5

0

0

0,6

Soliditet

22,9

22,1

21,1

Nettoinvestering

0,1

0,3

0,6

0

0

0

Omsättning
Resultat efter finansiella poster

Anställda

Framtid
För Björnekulla IT AB kan det bli aktuellt att omvärdera sin verksamhet då denna främst bygger på samarbetsavtal med Öresundskraft som hanterar projektering, dokumentation mm åt bolaget.
Vi kan i dagarna läsa om Helsingborgs planer på att
sälja Öresundskraft vilket skulle kunna få till följd att
BITABs tidigare modell med samverkan kan behöva
omprövas så att hanteringen av fiber och fiberutbyggnad sköts internt. Vad effekter och utfall blir är
för stunden okänt men än dock måste beredskapen
finnas inom BITAB.
Den bedömda framtida risken för bolaget och dess utveckling är idag liten då all utbyggnad sker först efter
att avtal tecknats med ny kund. Den eventuella risk
som skulle kunna finnas är att en ny aktör utanför det
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samarbetet som är etablerat mellan BITAB och Öresundskraft samt mellan BITAB och Bjäre Kraft skulle
etablera sin verksamhet i vår kommun och med en
aggressiv prissättning försöka ta marknadsandelar på
företagssidan.

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

Årets händelser
Björnekulla Utvecklings AB:s enda uppdrag kring f.d.
Makadamen har under året i princip varit vilande till
följd av att Skanska arbetat med att genomföra återställning enligt Länsstyrelsens krav samt att få dessa
godkända.

Under året har Skanska dock fått ett slutligt godkännande av återställningen varvid näst fas i projektet
kunde påbörjas, detta innebar att begäran om plantillstånd kunde insändas till Åstorps kommun under
hösten. Begärd planändring innebär att området ska
kunna förädlas för sport och rekreation.

Ekonomi
Utfall (Mkr)

2018

2017

2016

Omsättning

0

0

0

Resultat efter finansiella poster

0

0

0

Soliditet

99

99

99

Nettoinvestering

0

0

0

Anställda

0

0

0

Framtid
Under 2019 räknar bolaget med att arbetet kring
Makadamprojektet på nytt kan ta fart, dels genom
detaljplanearbetet samt även genom en gemensam
förprojektering mellan BUTAB, Skanska och respektive specialförbund som i framtiden kommer kunna
bedriva verksamhet i området.

Viktiga investeringsobjekt
Mkr

Ack investering

Planerad investering

Projektets status

"Sandbergs mekaniska"

5,7

5,7

Färdigställt

Tvåplansmoduler
Tingdalsskolan

2,9

3,1

Färdigställt

Byggnation Timmergatan,
Åstorp

17,7

21,8

Pågående

Byggnation Ågatan,
Hyllinge

16,5

15,8

Färdigställt
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Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den
verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och
fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att
verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller
för verksamheten. De ansvarar också för att det finns
en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för
återredovisning till fullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet,
intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag
och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för
verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen,
god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har
genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövning.
Vi noterar att socialnämnden redovisar ett underskott
om 29,0 mnkr (-29,3 mnkr). Vi ser mycket allvarligt på
nämndens stora budgetavvikelse och ej tillförlitliga
prognoser under året.
Vi bedömer nämndens styrning, ledning, uppföljning
och kontroll över verksamhet och ekonomi samt
hörsamhet till fullmäktiges ekonomiska mål som
bristfällig, vilket revisionen framförde redan i sin
revisionsberättelse 2017. Därtill bedömer vi att kommunstyrelsen utifrån sin uppsiktsplikt har fortsatt att
inte agera tillräckligt kraftfullt för att säkerställa att
fullmäktiges mål uppnås.
Vi bedömer mot bakgrund av ovan att socialnämnden
inte har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi bedömer

sammantaget att styrelsen och övriga nämnder har
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna inte är rättvisande.
Detta eftersom tillämpad redovisningsmetod för pensionsskulden intjänad för,e 1998 fortfarande avviker
från regler i den kommunala redovisningslagen. Det
är aldrig förenligt med god redovisningssed att avvika från uttryckliga lagregler (prop. 1996i97:52 s. 45).
Därmed kan vi inte anse att årsredovisningen ger en
rättvisande bild av kommunens resultat och ställning
utan en rättelse bör ske.
Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med de finansiella mål
som fullmäktige uppställt. Dock noterar vi att ett av
det finansiella målet avseende soliditet inte uppnås.
Avseende de verksamhetsmässiga målen bedömer vi
att resultatet i allt väsentligt är förenligt med de mål
som fullmäktige fastställt.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet
för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda
ledamöter i dessa organ.
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens
årsredovisning för 2018 beaktat att rättelse av redovisningsmetod för pensionsskulden intjänad före 1998
sker.
Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.
Kristoffer Glinka är vald med undantag för överförmyndarnämnden. Kristoffer Glinka har p.g.a. jäv inte
deltagit i beslutet kring de fördjupade granskningar
som avser socialnämnden eller delvis berör socialnämndens ansvarsområden.

Åstorps kommun 2018-04-08

Bilagor

Revisorernas redogörelse
Granskning av årsbokslut/årsredovisning per 2018-12-0 I
Grankningsrapporter från lekmannarevisorn i Bjömekulla Fastighets AB,
AB Kvidingebyggen, Björnekulla IT AB och Björnekulla Utvecklings AB.
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