
Budget 2022
Flerårsplan 2023-2024
Åstorps kommun och koncern



Budget 2022
Flerårsplan 2023-2024
Åstorps kommun och koncern

Dnr KSFD 2021/112
Antagen av: Kommunfullmäktige 2021-10-25 
§167 Upplaga: 1
Layout: Kommunikationsenheten

Omslagsbild
Foto: JS Sverige 



Innehållsförteckning
Budget 2022 ...........................................................................1

Kommunstyrelsens ordförande om budget 2022 ............... 1
Organisationsöversikt .................................................................2 
Vision 2030 för Åstorps kommun ........................................2-3
Kommunfullmäktiges inriktningsmål .................................. 4
Finansiella mål ..............................................................................5

    Det ekonomiska året ...........................................................6
    Planeringsförutsättningar ................................................ 7

Ekonomiska förutsättningar .....................................................8
Översikt över verksamhetens utveckling ........................... 11
Viktiga förhållanden för resultat ........................................... 11
Ekonomisk ställning 2022 samt planår ...............................13

    Räkenskaper ........................................................................ 16
 3.1 Resultatbudget ......................................................................17
 3.2 Balansbudget ........................................................................18
 3.3 Finansieringsbudget ..........................................................19
 3.4 Driftbudget ............................................................................ 20
 3.5 Investeringsbudget .............................................................21

    VA-verksamheten ..........................................................26



Budget 2022, plan 2023-2024  I 1

Ronny Sandberg (S) 
Kommunstyrelsens ordförande

Åstorps kommun fortsätter att växa. Med fler 
invånare behöver vi bland annat bygga fler 
förskolor, skolor, fritidsanläggningar och vård- 
och omsorgsboenden. Hur mycket Åstorps 
kommer att växa framåt beror till stor del på hur 
bostadsbyggandet utvecklas de närmaste åren. 
Det finns flera stora utbyggnadsplaner för 
Hyllinge, Nyvång, Åstorp och Kvidinge. Andra 
utmaningar vi ställs inför och som behöver prio-
riteras är digitalisering av kommunens verk-
samheter, personalomsättning och kompetens-
försörjning av personal samt ökade satsningar 
på trygghetsarbetet.

Vi har haft flera år med goda ekonomiska 
resultat vilket ger oss en finansiell hand-
lingsberedskap på både kort och lång sikt. 
Trots detta är det en ständig kamp att få en 
balans på intäkterna och kostnaderna för att 
behålla en god ekonomi framöver. 

Kommunen har cirka en miljard i omsättning 
vilket är mycket pengar till verksamhet men det 
är också många åtaganden och förväntningar 
som lagstiftningen och våra invånare har på vår 
verksamhet. Vi måste alltid värdera vår verk-
samhet så att den är effektiv, av hög kvalitét och 
inte minst ska den tillföra ett värde till våra 
invånare.

Så här fördelas driftbudgeten 
I driftbudgeten kompenserar vi nämnderna för 
löneökningar, hyror och ny-, till- och ombyggna-
der. Vidare avsätts medel för volymförändringar 
inom bildnings- och socialnämnden samt till 
försörjningsstöd. 

Det är åter tid att presentera budgeten för 2022 med flerårsplan 2023-2024. 
Ett budgetår där vi förhoppningsvis lämnar pandemin bakom oss. Vår nya 
vision och de tre inriktningsmålen: god livskvalité, hållbar framtid och 
möjlighet att växa ska vara vägledande för våra verksamheter framåt. 
Här är även budgeten ett viktigt stöd i detta arbete. 

Kommunstyrelsens 
ordförande om budget 2022

Det finns ett utrymme på cirka 13 miljoner till 
ytterligare ramförändringar och den större delen 
av dessa medel väljer vi att satsa på barn och 
unga inom skola och fritid. Det satsas även på 
kvalitetshöjande och trygghetsskapande 
åtgärder inom äldreomsorgen. Trygghetsarbetet 
får även extra uppmärksamhet i form av ytterli-
gare en fältsekreterare och dessutom provar vi 
att använda oss av väktare för att öka tryggheten 
i det offentliga rummet. För att fortsätta arbetet 
med en stabil ekonomi så innebär budgeten 
även ett fortsatt överskottsmål om 2 %.

Slutligen finns det investeringsobjekt inom 
vatten/avlopp, exploatering och övriga investe-
ringar på cirka 175 miljoner kronor 2022. Nivåer-
na sjunker sedan kommande år.

Tillsammans är vi Åstorps kommun – 
Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar. 
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Styrning
Enligt kommunallagen ska kommuner ha god ekono-
misk hushållning i sin verksamhet och i verksamhet 
som bedrivs i kommunkoncernen. 

Kommunens vision anger den övergripande viljein-
riktningen för hur Åstorp som kommun och samhälle 
ska vara. Utifrån visionen och politiska prioriteringar 
är kommunfullmäktiges tre inriktningsmål fram-
tagna. Dessa inriktningsmål styr både nämndernas, 
styrelsernas och förvaltningarnas verksamheter. 

Såväl kommunens som kommunkoncernens långsik-
tiga styrprinciper är beslutade i fullmäktige. Varje år i 

samband med budget fastställer kommunfullmäktige 
budgetårets och planårens finansiella mål med 
utgångspunkt från de mer långsiktiga finansiella 
målen.  

I kommunkoncernens årsredovisning och delårsrap-
port värderas inriktningsmål och kommunkoncer-
nens ekonomiska ställning. Syftet är att slå fast om 
kommunen haft god ekonomisk hushållning under 
året eller inte. 



Åstorp är porten till Söderåsen med storslagen 
natur, äventyr och stillhet. 

Här kan alla leva ett aktivt liv med rörelse och god 
hälsa. Vi drar nytta av kommunens centrala läge i 
Öresundsregionen och våra goda kommunikationer. 
Närheten till det mesta och den goda boendemiljön 
förenklar vår vardag och höjer livskvalitén. Här gör 
vi det enkelt för människor och företag att etablera 
sig och växa. Vi arbetar för en omställning för ett 
hållbart samhälle där alla invånare kan leva ett gott 
liv med låg påverkan på miljö och klimat. 

Vi står upp för ett jämställt, sammanhållet och  
välkomnande samhälle, där alla invånare känner 
trygghet och tillit till varandra. Utbildning och ett livs-
långt lärande är nyckeln till att nå ett själv ständigt 
liv. I Åstorps kommun får alla unga en bra kun-
skapsgrund som ger möjlighet att utvecklas efter 
egen förmåga och potential. Här ser vi styrkan i våra 
olikheter och har mod att pröva nya vägar.

Vision
2030 
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Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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

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

Hållbar framtid 
Vi tar betydande steg mot en hållbar framtid 
för klimatet, människan och naturen.
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Vid målutvärdering ställs Åstorps kommunkoncern 
i relation till aktuella nyckeltal för andra kommuner 
och kommunkoncerner för att fånga den långsiktiga 
finansiella trenden.

Intern kontroll 

Kommunkoncernens finansiella mål 2022-2024
Högst 98 % av skatter och bidrag ska användas till verksamhetskostnader. Verksamheternas nettokostnader mäts 
utifrån ett femårsperspektiv för att kunna hantera konjunkturväxlingar.
Soliditet ska vara stark. Soliditeten i %, inklusive pensionsåtagande före 1998. 
Självfinansieringsgraden av investeringar (förutom VA och exploatering) för kommunkoncernen ska under en tioårs-
period uppgå till 60 %.  

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

merar och inte belasta kommande generationer med 
kostnader och åtaganden. En hållbar ekonomi på kort 
och lång sikt utgör förutsättningen för att kunna driva 
verksamhet med god kvalitet. 

Finansiella mål

Intern kontroll är en process genom vilken kommu-
nens styrelse, nämnder, ledning och annan personal 
försäkrar sig om att kommunens mål uppnås. Ansva-
ret för att den interna kontrollen är tillräcklig inom 
respektive verksamhetsområde ligger hos nämn-
derna. Nämnderna beslutar om nästkommande års 
intern kontrollplan innan januari månads utgång.

Återrapportering till kommunstyrelsen sker som 
informationsärende under februari månad. Kom-
munfullmäktige gör sedan i årsredovisningen en 
bedömning av huruvida kommunens samlade interna 
kontroll är väl fungerande och tillräcklig.

Styrning, ansvar och uppföljning
För att ekonomin ska kunna utvecklas gynnsamt, 
krävs en tydlig ekonomi- och verksamhetsstyrning 
så att nämnder, styrelser och förvaltningar håller 
sina budgetar. Varje nämnd beslutar om en verksam-
hetsplan med nämndsmål och internbudget för att 
säkerställa att verksamheten bedrivs så effektivt som 
möjligt. Månadsuppföljningarna och delårsrapporten 
avser att säkerställa god budgetföljsamhet. I de fall 
en negativ budgetavvikelse befaras, ska nämnder 
och styrelser upprätta åtgärdsplaner för att återställa 
underskottet.

Efter februari, mars, april, maj, september, oktober och 
november beslutar nämnden om helårsprognos och 
eventuella åtgärder i de fall ekonomisk obalans före-
kommer. De av nämnderna uppskattade demografiska 
behovsökningarna följs upp vid två tillfällen under 

året. Efter augusti månad upprättas delårsrapport och 
efter december månad årsredovisning efter anvisning 
från avdelningen för ekonomi och analys. 

Uppföljning av ekonomisk kontroll görs genom en 
bedömning av budgetföljsamheten i nämnder och sty-
relser samt kontroll av att åtgärds- och kontrollplaner 
upprättas.
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Det ekonomiska året
Månad och år Händelse

Oktober 2021
Skattesats fastställs. 
Fullmäktige fastställer budget 2022 med planår 2023-2024.

November/decem-
ber 2021

Nämnderna beslutar om internbudget 2022. Nämnder och styrelser beslutar 
om mål. Beslutet skickas till kommunstyrelsen för kännedom.

Ägardialog.

Januari 2022
Nämnderna arbetar med verksamhetsberättelser, bokslut och uppföljning av 
nämndsmål.

Februari 2022 Bokslutskommuniké.

Mars 2022

Bokslutsdag: Fullmäktige, nämndspresidier och förvaltningar deltar. Kommu-
nens och koncernens hela bokslut presenteras tillsammans med en konse-
kvensbeskrivning för innevarande år. Samtidigt redovisas omvärldsanalys för 
kommande år.

Årsredovisningen presenteras för kommunstyrelsen för beslut.  
Första månadsuppföljningen för året rapporteras (efter februari) och presente-
ras för kommunstyrelsen. 

Fullmäktige beslutar om God sed för koncernen och ägardirektiv.

April 2022

Nämnderna lämnar in beslutad omvärldsanalys med behovsbeskrivningar för 
kommande år och planperiod till kommunstyrelsen inför budgetberedningen. 
SKR:s skatteprognos som kommer under april utgör grund för beslutet om de 
planeringsförutsättningarna.  
 
Fullmäktige beslutar om årsredovisningen.  
Månadsuppföljning efter mars.

Bolagsstämma.

Maj 2022
Budgetberedning. 
Månadsuppföljning efter april.

Juni 2022

Månadsuppföljning efter maj. 

Beslut om budgetförutsättningar och preliminära ramar.  
Nämndernas beslut om taxor skickas till kommunstyrelsen.

Augusti 2022

Delårsrapport i enlighet med särskilda anvisningar inklusive uppföljning av 
nämndsmål.  
 
Skatteprognos i slutet av augusti.

September 2022

Politiskt arbete med budget i kommunstyrelsen. Ekonomiavdelningen tar 
fram ärendet Budget 2023, planår 2024-2025. Kommunstyrelseförvaltningen 
överlämnar delårsrapport för beslut till kommunstyrelsen och fullmäktige. 

Ägardialog planeras. 

Oktober 2022

Månadsuppföljning efter september månad.

10 okt: Utskick av budgetärendet. 

November 2022
Månadsuppföljning efter oktober månad. Beslut om skattesats. Fullmäktige 
beslutar om budget 2023.

December 2022

Månadsuppföljning efter november månad. Nämnderna beslutar om verksam-
hetsplan med internbudget 2023 och nämndsmål. Beslutet skickas till  
kommunstyrelsen för kännedom.
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Den ekonomiska analys som Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) presenterade i augusti visar en 
starkare skatteunderlagstillväxt och därmed snabbare 
ekonomisk återhämtning efter pandemin än tidigare 
prognoser visat. Att skatteunderlaget växer är en av 
de viktigaste förutsättningarna för ekonomisk rörel-
sefrihet. Vidare är antal arbetade timmar en central 
faktorn för ökade skatteintäkter.  BNP beräknas öka 
med 4,1 procent under 2021 och arbetade timmar 

återhämtar sig snabbt i riket. Samtidigt bedöms antal 
sysselsatta öka relativt långsamt och andelen arbets-
lösa beräknas ligga på uthålligt högre nivåer än före 
pandemin. 

Under 2022 är den ekonomiska tillväxten i prognosen 
fortsatt stark för att sedan nå normalkonjunktur mot 
slutet av 2023. Detta innebär att planåren 2023-2024 
har en svagare ekonomisk tillväxt.

Ekonomiska förutsättningar

Kommunernas ekonomi

Nyckeltal för den svenska ekonomin, procentuell förändring

Skatteunderlagstillväxt

Miljoner timmar

Källa: Ekonomirapporten maj 2021, SKR

Planeringsförutsättningar

Dessutom gäller nationellt fortsatt att de demografis-
ka behoven växer snabbare än antal arbetade timmar, 

med stigande men fortsatt lågt inflationstryck.
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Kommunsektorns resultat stärktes 2020. Överskottet 
berodde på tillfälliga pandemirelaterade tillskott av 
statsbidrag tillsammans med minskad efterfrågan 
på välfärdstjänster. Endast 16 av landets kommuner 
redovisade underskott 2020. 107 kommuner hade ett 
resultat som översteg 5 procent av skatter och gene-
rella bidrag (Åstorps kommun 3,2 procent). 

Åstorps kommun har sedan 2018 haft starka resultat 
och har därmed goda förutsättningar att behålla sin 
finansiella handlingsberedskap på både kort och lång 
sikt. På många sätt har Åstorps kommun samma 
förutsättningar och utmaningar som kommunsektorn 
i stort. Kommunkoncernen behöver investera som en 
följd av den demografiska utvecklingen, vilket utma-
nar den långsiktiga finansiella styrkan.

Koncernens finansiella ställning har försvagats sedan 
2018 i jämförelse med de skånska kommunerna, trots 
fortsatt god soliditet. Detta beror på de kommunala bo-
lagens svaga resultat 2020 som har en negativ påver-
kan på självfinansieringsgraden av investeringarna.

De ekonomiska effekterna av pandemin innebär fort-
satt en generell osäkerhet för budgetåret och planåren 
avseende när ekonomin kommer att återhämta sig. 
Den snabbare ekonomiska återhämtningen som SKR:s 

augustiprognos presenterade, påverkar Åstorps kom-
muns skatteintäkter som växer i hög utsträckning 
under 2021, samtidigt som kommunens, relativt sett, 
högre arbetslöshetssiffror kvarstår.

Prognos för 2021
Det budgeterade resultatet för 2021 uppgår till 19,6 mkr. 
Prognosen för helåret efter augusti månad uppgick till 
54,6 mkr eller cirka 5,6 procent av skatter och statsbi-
drag. Orsaken till det goda prognostiserade resultatet 
är främst högre skatteintäkter och lägre avskrivningar 
än budgeterat samt tillfällig kompensation för höga 
sjukskrivningskostnader. 

Nämndernas nettokostnader avviker enligt prognos 
med -3,3 mkr. Drygt 2,1 mkr av dessa kostnadsavvi-
kelser är av engångskaraktär. Sammantaget bedöms 
därför obalansen vara liten. Kommunkoncernens 
prognostiserade resultat är i paritet med kommunens.

Demografiska förändringar

Under 2020 ökade befolkningen i kommunen med 123 
invånare. Den inrikes inflyttningen var relativt stor 
jämfört med tidigare år, vilket troligen var en effekt av 
att det fanns lediga bostäder främst till följd av en stor 
utflyttning 2019. Befolkningsutvecklingen under 2020 
präglades också av ovanligt höga dödstal (sannolikt 
kopplat till Coronapandemin) samt av en låg invand-
ring, den lägsta sedan 2005. 

De kommande åren väntas invandringen fortsatt 
ligga på en låg nivå, medan den inrikes inflyttningen 
väntas öka. Enligt huvudprognosen väntas befolk-
ningen öka med cirka 90 invånare under 2021. Under 
den första halvan av 2021 har kommunen haft en mer 
expansiv befolkningstillväxt än väntat, vilket indike-
rar att ökningen kan bli större än prognosticerat. 

Hur stor befolkningsökningen blir framöver, beror till 
stor del på hur många bostäder som byggs. Det finns 
stora planer på bostadsbyggande i kommunen, fram-
för allt under planåren 2023-2024 och längre fram.    

Sedan befolkningsprognosen gjordes har det tillkom-
mit ganska stora planer på bostadsbyggande i bland 
annat Hyllinge. Det finns alltid en risk att byggprojekt 
blir försenade, vilket kan påverka befolkningstillväx-
ten. Se huvudprognos på nästa sida, där den årliga 
väntade förändringen av antal invånare per åldersin-
tervall framgår.

Ekonomiska förutsättningar för Åstorps kommun och koncern
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Befolkningsprognos: årliga befolkningsförändringar enligt huvudprognos

 Åldersintervall 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

0 -4 0 4 4 2 2 

1-5 -10 -7 22 -3 8 5 

6-9 -8 10 -14 7 -8 1 

10-12 35 -10 16 -4 13 2 

13-15 -14 11 7 32 -9 10 

16-18 25 34 -2 -7 20 7 

19-64 70 62 162 132 94 72 

65-79 -9 -18 -30 -46 -62 -28 

80-84 4 23 -2 40 31 23 

85+ 3 7 23 8 15 9 

Totalt 92 114 184 163 104 102 

Åldersintervall

De kommande tio åren väntas störst befolkningsök-
ningar i åldersgrupperna 80+ och 16-24 år. Ökningen 
är främst kopplad till den befintliga befolkningens 
åldersstruktur. Den största nettoinflyttningen väntas 
i åldrarna 0-10 och 28-37 år, det vill säga barnfamiljer 

med yngre barn.  Utvecklingen med fler yngre och 
äldre invånare medför att nya behovsbedömningar 
behöver göras för lokaler och resurser inom skola och 
äldreomsorg.

Budgetförutsättningar 2022

Tre år med höga resultatnivåer tillsammans med 
oförändrad skattesats, innebär att Åstorp står fortsatt 
starkt rustad att möta de kommande åren. Pensions-
kostnaderna som sköt i höjden 2018 har stabiliserats, 
om än på en hög nivå under planperioden. De demo-
grafiska behoven som avstannade under 2019 fortsät-
ter nu att öka, framför allt inom de lägre och de äldsta 
åldrarna. Av detta följer att även investeringstakten 
ökar. Bostadsbyggandet påverkar i hög grad utveck-
lingen under perioden.

Under juni månad fastställde kommunstyrelsen pla-
neringsförutsättningar för att ge nämnderna möjlig-
het att påbörja planeringen av sin verksamhet 2022. 
Det i augusti uppdaterade budgetunderlaget omfattar 
ett utrymme motsvarande totalt cirka 13 mkr utöver 
resultatmålet om 2 procent av skatter och bidrag. För 
2023 uppgår utrymmet till cirka 11 mkr för att 2024 
utgöra en brist om cirka 2 mkr. Medel har reserverats 
för att bland annat täcka kostnader avseende löner, 
bredband, hyreseffekter, ofördelade medel för demo-
grafiska behov samt förändringar av räkenskapsmäs-
sig karaktär enligt nedan. 

De statliga medel som erhållits för integration upphör 
2021. Likaså upphör medel för etableringsersättning. 
Kommunen har en ekonomisk risk avseende de olika 
riktade bidragen från staten. 
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Det föreliggande budgetunderlaget bygger på följande 
antaganden:
• Oförändrad skattesats om 20:29.
• Skatter, statsbidrag och utjämning har beräknats 
enligt SKR:s cirkulär 2021:31. Kostnaderna för LSS-ut-
jämningen har ökat med 6,5 mkr mellan åren och är 
fortsatt osäkra. 
• Personalkostnaderna innefattar 2022 års beräknade 
löneökningar enligt SKR:s prognos. 
• PO-påslaget sänks 2022. Nämndernas ramar justeras 
vid ingången av året.
• Internräntan är förändrad till 1,0 % 2022. Det är en 
sänkning med 0,25 procentenheter och speglar kom-
munsektorns egna upplåningskostnader. Delar av 
underlaget till nämndernas ramar är justerat/minskat. 
Resterande justeras i början av 2022.
• Kostnader för pension och ansvarsförbindelse är 
beräknad enligt KPA:s prognos och antaganden från 
augusti månad.
• Ränteantaganden görs i enlighet med KI Finans.
• I övrigt kända beslut är inarbetade i underlaget.
• Underlag avseende befolkningsprognos och hyresef-
fekter.
• Ett budgeterat överskott som motsvarar 2 procent av 
skatter och bidrag.

I driftsbudgeten beräknas nämnderna kompenseras 
för löneökningar upp till en viss nivå, hyreseffekter av 
föreslagna ny- till och ombyggnader i verksamhets-
fastigheter, demografiska förändringar samt kapital-

kostnader hänförbara till investeringar. Medel är 
avsatta för att täcka bildningsnämndens och social-
nämndens bedömda volymökning i enlighet med 
befolkningsprognosens huvudprognos. Det kvarstår 
ett gap mellan tillgängligt ekonomiskt utrymme och 
kostnadsutvecklingen för posterna ovan som behöver 
hanteras under 2024 om drygt 7 mkr om ett resultat-
mål om 2 % ska uppnås det enskilda planåret. 
Vissa kommungemensamma satsningar på system 
kommer under budgetåret att kostnadsfördelas på 
kommunens olika verksamheter.

Det återstår en uppföljning 2021 av nämndernas upp-
skattade demografiska behovsökningar. Om föränd-
ringarna blir lägre kan ramreduktion bli aktuell. Under 
året har nämnderna kompenserats för löneökningar, 
hyresförändringar och volymökningar. Dessutom har 
omfördelningar av medel skett, främst med anledning 
av att enstaka uppdrag och därmed tjänster flyttats 
och att kostens kostnader ökat. Totalt har 28,4 mkr 
fördelats ut under 2021. 

I tabellen nedan framgår nämndernas ramförändring-
ar utöver detta för 2022 och 2023.

Om regeringen, och sedan riksdagen, i samband med 
höstpropositionen beslutar om generella eller riktade 
statsbidrag eller om andra externa stöd erhålls kan 
medel komma att omfördelas.

Nämnd
Satsning under 2022, mkr 

(a+b) Varav ramförstärkning, mkr (b)

Bildningsnämnden

a. Studiehandledning, Elevhälsa, SFI 
(5,0)

b. Kulturtolk inom familjehälsan (0,5) 5,5 0,5
Socialnämnden

a. kvalitetshöjande (0,8)

b. trygghetsskapande åtgärder (0,7)

1,5

0,7
Kultur- och fritidsnämnden

a. lovaktiviteter (0,2)

b. ökad driftbudget för anläggningar, 
fritidsbank (3,0)

3,2
3,0

Kommunstyrelsen

a. utrustning (0,2)

b. systemutveckling  (0,5)

0,7

0,5
Kommunstyrelsen - trygghetssatsning 

a. väktare (0,9)

b. fältare (0,6)

1,5

0,6

Summa 12,4 5,3
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Översikt över verksamhetens utveckling

Av tabellen nedan framgår kommunens utveckling 
beskriven genom vissa nyckeltal. Åren 2018-2020 
visar respektive års resultat. 2021 beskrivs genom 

prognos efter augusti, medan 2022 avser budgeterade 
tal. Antal anställda 2021 och 2022 är en prognos.

Kommunen 2022 2021 2020 2019 2018
Verksamhetens nettokost-
nader 937,8 896,1 918,0 828,0 844,5
Årets resultat 20,7 54,6 37,0 39,0 28,5
Soliditet 1) 48 % 52 % 46 % 42 % 43,1 %
Soliditet inklusive totala 
pensionsförpliktelser 39 % 43 % 36 % 33,0 % 32,5 %
Investeringar (netto) 2) 175,5 122,8 100 95 66,5
Självfinansieringsgrad 3) 90,8 % 127,5 % 246,8 % 168,4 % 211,3 %
Långfristig låneskuld 343,6 240,2 316,0 387,0 383,8
Antal anställda 1 090 1 075 1 061 1 069 1 067
Folkmängd 16 269 16 155 16 063 15 940 15 987
Kommunalskatt 20,29 20,29 20,29 20,29 20,29
1 ) Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital.

2 )
Nettoinvesteringar definieras som bruttoinvesteringar med avdrag för de investeringsbelopp 
som finansierats med offentliga bidrag.

3 )
Självfinansieringsgrad definieras som Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat 
med nettoinvesteringar.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Under 2020 blev drygt 50 nya bostäder färdigställda 
i kommunen. Under perioden 2023-2028 finns om-

fattande planer för bostadsbyggande, vilket tabellen 
nedan visar. 

Kommunernas ekonomi

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Totalt
Rågen 12 12 54 0 0 0 0 0 0 0 78
Tingdal 0 0 50 40 60 60 30 30 30 20 320
Hyllinge* 4 0 55 27 50 50 50 50 0 0 286
Haganäs 3 15 31 0 0 0 0 0 0 0 49
Kvidinge 15 23 16 35 20 15 15 15 15 15 184
Nyvång 10 14 20 20 20 20 20 10 10 10 154
Blandat småhus 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
Totalt 54 74 223 145 160 155 125 115 65 55 1171

*De utökade byggplanerna avseende Diamantvägen och Lydinge i Hyllinge ingick inte som underlag till den senaste befolknings-

prognosen (Befolkningsprognos 2021-2030, 2021-04-28)

Planerat bostadsbyggande i Åstorps kommun (antal färdiga bostäder, lägesbedömning per aug 2021)

Det planerade bostadsbyggandet ska tolkas som en 
ungefärlig uppskattning av vad som kan komma 
att byggas, grundat på en samlad bedömning från 
plan- och byggkontoret, mark- och exploatering samt 
Kvidingebyggen. 

Det är särskilt under planåren 2023-2024 som omfat-
tande bostadsbyggande är planerat att färdigställas 
runt om i hela kommunen. Samtidigt bör man vara 
medveten om att det finns osäkerheter i konjunktu-
rutvecklingen och på bostadsmarknaden som kan 

förändra förutsättningarna och att en del av byggpro-
jekten kan bli försenade. Ytterligare en osäkerhets-
faktor är risken av nationell cementbrist på grund av 
eventuell överprövning av tillståndsbeslut gällande 
kalkbrytning. Grundläget på bostadsmarknaden är 
dock positivt, med en god efterfrågan på bostäder i 
kommunen de senaste åren. 

På riksnivå anger Boverket i sin analys från juni 2021 
att det finns en stark efterfrågan på bostäder som läg-
ger grunden för ett markant ökat bostadsbyggande. 
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Boverkets prognos är att bostadsbyggandet ökar med 
åtta procent 2021, då det väntas 61 700 påbörjade 
bostäder. 2022 prognosticerar Boverket en ökning i 
bostadsbyggandet med fyra procent, med 64 000 på-
började bostäder (Boverket, juni 2021).

Utfall 
2020

Prognos 
2021

Prognos 
2022

Prognos 
2023

Prognos 
2024

Totalt antal kommun-
mottagna 13 828 14 400 12 700 13 200 13 200

Migrationsverkets prognos för kommunernas mottagande av nyanlända (faktisk siffra för 2020)

Källa: Migrationsverkets prognos (P3-21)

Åstorps kommun hade 25 mottagna nyanlända under 
2020, varav inga anvisade. Under åren 2021 till 2024 
väntas anvisningstalet till kommunen fortsätta vara 
noll och antalet egenbosatta nyanlända väntas mins-
ka ner mot 15 till 20 personer per år. Detta grundas på 
Migrationsverkets prognos på riksnivå och antagan-
det att kommunen följer rikets trender, vilket har varit 
fallet historiskt sett.

Det finns stora osäkerheter i migrationsutvecklingen 
kopplat till Coronapandemin, levnadsvillkor och kon-
flikter i omvärlden, framtiden för överenskommelsen 
mellan EU och Turkiet samt vilka migrationspolitiska 
beslut som kommer tas i Sverige, i andra europeiska 
länder och på EU-nivå. Därtill finns en osäkerhet kring 
utvecklingen i Afghanistan.

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

Åstorp är en utpräglad pendlingskommun. Sedan år 
2000 har inpendlingen ökat procentuellt mest från 

Landskrona, Höganäs och Helsingborg och utpend-
lingen har ökat procentuellt mest till Landskrona, 
Malmö och Ängelholm. Detta tyder på att arbetsmark-
naderna i kommunerna har integrerats; särskilt har 
pendlingen till och från de större kustnära kommu-
nerna ökat. 
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Coronapandemin och införda restriktioner har mins-
kat den internationella rörligheten och lett till en 
minskad migration till Sverige. Cirka 13 000 personer 
sökte asyl 2020, en minskning med cirka 40 procent 
jämfört med 2019 och det lägsta antalet på tjugo år. 

Migrationsverket räknar med en fortsatt påverkan 
av pandemin framöver och prognosticerar antalet 
asylsökande till mellan 11 000 och 18 000 under 2021. 
Detta scenario utgår från minskade reserestriktioner-

na när Europa ökar sin vaccinationsgrad. Från 2022 
och framåt prognosticerar Migrationsverket (P3-21) en 
återgång till nivåerna före pandemin, med cirka 18 000 
asylsökande per år.

För asylinvandringen (inklusive anhöriga till före 
detta asylsökande) låg Sveriges totala kommunmot-
tagande av nyanlända på cirka 14 000 personer 2020 
(jämför med cirka 26 000 personer 2019) och förväntas 
enligt Migrationsverket förändras enligt följande:

Migration



Arbetsmarknad och näringsliv
Coronakrisen har medfört en ökad arbetslöshet under 
2020, särskilt inom vissa sektorer såsom hotell- och 
restaurangbranschen. Under 2020 ökade både ung-
domsarbetslösheten och långtidsarbetslösheten, även 
det kopplat till Coronapandemin. Viss återhämtning 
har skett under första halvan av 2021, då den totala 
arbetslösheten i Åstorps kommun var 10,7 procent (juli 
2021), vilket är 1,8 procentenheter lägre än samma må-
nad 2020. Även ungdomsarbetslösheten i Åstorp har 
minskat sedan 2020 med 2,9 procentenheter till 15,5 
procent (juli 2021, AF). Dock krävs aktiva insatser för 
att undvika att arbetslösheten till följd av Coronakri-
sen biter sig fast och blir långtidsarbetslöshet.

I Konjunkturinstitutets (KI:s) rapport Uppdatering av 
konjunkturbilden, augusti 2021 anges att den svens-
ka ekonomin befinner sig i en återhämtningsfas och 

kommer fortsätta så under hela 2021, med förväntat 
BNP-tillväxt på 4,4 %. Deltavarianten av coronaviru-
set är dock en betydande osäkerhetsfaktor och om 
smittspridningen fortsätter att öka under hösten och 
restriktionerna åter skärps, finns det en risk att åter-
hämtningen kommer av sig (KI, aug 2021).  

Ett växande näringsliv är centralt för att skapa syssel-
sättning och välstånd. För näringslivets framtid har 
Åstorp ett mycket stra¬tegiskt läge, centralt beläget i 
en stor och expansiv arbetsmarknadsregion. Företa-
gen i Åstorp har goda förbindelser för arbetspendling 
och andra transporter, både med tåg och via motorvä-
garna. I kommunen har andelen företagsförekomster 
sedan 10 år tillbaka legat ganska oförändrat kring 48 
företag per 1000 invånare.

Ekonomisk ställning 2022 samt planår 2023-2024

Resultatbudget kommunen och koncernen
Åstorps kommun budgeterar ett positivt resultat för år 
2022 om 20,7 mkr. Kommunens budgeterade resultat 
2021 uppgår till 19,6 mkr. Budgeterat resultat planåren 
2023 och 2024 uppgår till 25,8 mkr respektive 13,8 mkr. 
Planårens resultat förutsätter effektiviseringar om 
drygt 7 mkr för att nå tvåprocentsmålet det enskilda 
planåret 2024.

Koncernens resultat under perioden uppvisar samma 
utveckling som kommunens: 26,2 mkr under 2022, 
30,2 mkr under 2023 och 15,4 mkr under 2024.

Kommunens resultatbaserade långsiktiga finansiella 
mål är att högst 98% av skatter och bidrag ska an-
vändas till verksamhetskostnader under en rullande 
femårsperiod. Under planperioden nås det finansiella 
målet för de enskilda åren, med undantag av 2024, 
men de goda resultaten till och med 2023 leder till att 
det långsiktiga målet nås (3,1 procent).
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-97,0%
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Högst 98% av skatter och bidrag ska användas till verksamhetskostnader

Högst 98% av skatter och bidrag skall användas till verksamhetskostnader Målsättning

Kommentar: Det budgeterade resultatet 2022 utgör 2,1 procent av skatter och generella bidrag. Detta resultatmål innefattar 
även intäkter som ej är verksamhetsgenererade.
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Årets resultat som andel av skatter och bidrag

Driftbudget kommunen
I driftbudgeten för år 2022 beräknas nämnderna 
kompenseras för löneökningar upp till en viss nivå, 
hyreseffekter av föreslagna ny- till och ombyggnader 
i verksamhetsfastigheter, demografiska förändringar 
samt kapitalkostnader hänförbara till investeringar. 
Bedömningarna grundar sig bland annat på inves-
teringsbudget, befolkningsprognos och lokalförsörj-
ningsplan. Detta innebär att de faktiska volymerna 
kan komma att förändras i en annan omfattning än 
budget.

Tabellen nedan visar att nettokostnaderna ökar med 
5,8 procent mellan 2021 och 2022. Den stora ökningen 
beror främst på att avskrivningskostnaderna ökar 
som ett resultat av den höga planerade investerings-
takten.

Verksamhetens nettokostnader exklusive avskriv-
ningar ökar med 4,7 procent, vilket kan jämföras med 
skatteintäktsutvecklingen som inte ökar i samma takt 
(2,3 procent). Under planåret 2023 syns kostnadsut-
vecklingen avta.

Skatteintäktsutveckling kontra nettokostnadsutveckling

Driftbudget kommunen
Ett mått för att bedöma om investeringsnivån är 
lämplig är att relatera investeringarna till avskrivning 
samt redovisat resultat. 

I denna beräkning exkluderas investeringar i vatten 
och avlopp och exploateringsinvesteringar. Investe-
ringsbudgeten för 2022 uppgår till 106,2 mkr för den 
skattefinansierade verksamheten och 69,3 mkr för 

VA-verksamheten. Måttet bedöms i bifogad investe-
ringsredovisning uppfyllas för år 2023 och 2024, men 
inte för 2022 som en följd av det ökade investerings-
trycket. Inför budget 2021 har stora omprioriteringar 
av investeringar gjorts mellan åren för att försöka 
åstadkomma en budget med en mer realistisk ambi-
tion så att varje investeringsprojekt belastar rätt år 
och genomförandegraden ökar.
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Självfinansieringsgrad

För koncernen anger det finansiella målet på lång sikt 
en självfinansieringsgrad om 60 procent. Prognos för 
2021 uppgår till 51%, vilket förklaras med att en del av 
tidigare års planerade investeringar hos kommunens 

bolag flyttats fram och förväntas utföras under 2021. 
Därmed blir den planerade investeringsvolymen hö-
gre än tidigare budgeterat.

Balansbudget kommunen

Soliditet
Under budgetåret och planperioden kommer solidite-
ten att minska något. Att minskning sker beror på sto-
ra investeringar. På sikt måste resultatnivån höjas för 
att inte urholka det ekonomiska handlingsutrymmet.

Kommunens soliditet

Koncernens soliditet prognostiseras till 29 procent exklusive pensioner före 1998 respektive 28 procent inklusi-
ve pensioner före 1998. Att soliditeten sjunker beror på ökade upplåningsbehov hos bolagen.

Lånelimit
Både likviditets- och soliditetsmåtten når goda nivåer. 
Enligt finansieringsanalysen behöver kommunen ny-
upplåna 103,4 mkr för 2022. Lånefinansieringsbehovet 
beror på investeringsverksamheten. Koncernen 

behöver nyupplåna 409,4 mkr för 2022. Koncernbola-
gens upplåning mot kommunal borgen kräver beslut 
av fullmäktige. Politiskt beslut avseende upplåning 
och borgen planeras till november månad.

Upplåning (mkr)

Upplåning (mkr) 2022 2023 2024

Kommunen 103,4 75,2 33,3

Koncernbolagen 306,0 383,8 270,0

Kommunkoncernen 409,4 459,0 303,3
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Räkenskaper
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KOMMUNKONCERNEN (mkr)
Koncernbudget 

2021
Koncernbudget 

2022
Koncernplan 

2023
Koncernplan 

2024
Verksamhetens intäkter 320,3 335,9 351,1 366,2
Verksamhetens kostnader -1 182,5 -1 230,7 -1 258,6 -1 306,1
Avskrivningar -73,3 -77,3 -81,8 -87,4
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -935,5 -972,1 -989,3 -1 027,3

Skatteintäkter 615,3 644,1 666,0 686,5
Generella statsbidrag och utjämning 347,2 359,5 360,4 365,2
VERKSAMHETENS RESULTAT 27,0 31,5 37,1 24,4

Finansiella intäkter 1,8 0,7 1,1 1,7
Finansiella kostnader -3,6 -6,0 -8,0 -10,7
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POS-
TER 25,2 26,2 30,2 15,4

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0
ÅRETS RESULTAT 25,2 26,2 30,2 15,4
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3. Räkenskaper

3.1 Resultatbudget, koncernen 

3.1 Resultatbudget, kommunen 

KOMMUNEN (mkr)
Kommunen 
budget 2021

Kommunen 
budget 2022

Kommunen 
plan 2023

Kommunen 
plan 2024

Verksamhetens intäkter 275,7 287,7 296,3 305,2
Verksamhetens kostnader -1 179,4 -1 225,5 -1 249,6 -1 292,8
Avskrivningar -43,0 -47,1 -49,1 -51,1
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -946,7 -984,9 -1 002,4 -1 038,7

Skatteintäkter 615,3 644,1 666,0 686,5
Generella statsbidrag och utjämning 347,2 359,5 360,4 365,2
VERKSAMHETENS RESULTAT 15,8 18,7 24,0 13,0

Finansiella intäkter 5,5 2,6 2,5 2,6
Finansiella kostnader -1,7 -0,6 -0,7 -1,8
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,6 20,7 25,8 13,8

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0
ÅRETS RESULTAT 19,6 20,7 25,8 13,8
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3.2 Balansbudget

BALANSBUDGET (mkr)
Kommunen 

Prognos 2021
Kommunen 
Budget 2022

Koncernen 
Budget 2022

Kommunen 
Plan 2023

Kommunen 
Plan 2024

TILLGÅNGAR 1 111,5 1 259,0 2 151,9 1 360,0 1 407,1

 

Anläggningstillgångar 810,0 847,4 1 695,3 903,9 955,3
Immateriella anläggningstillgångar 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
Materiella anläggningstillgångar 616,4 744,8 1 675,1 850,1 901,5
Finansiella anläggningstillgångar 191,3 100,3 17,9 51,5 51,5
Bidrag till statlig infrastruktur 89,8 85,5 85,5 81,2 76,9
Omsättningstillgångar 211,6 326,0 371,0 374,8 374,8
Förråd och exploateringsfastigheter 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2
Kortfristiga fordringar 90,3 181,3 181,5 230,1 230,1
Kortfristiga placeringar 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5
Kassa och bank 76,6 100,0 144,8 100,0 100,0

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKUL-
DER -1 111,5 -1 259,0 -2 151,9 -1 360,0 -1 407,1

Eget kapital -583,0 -603,7 -625,4 -629,5 -643,3

  Årets resultat             -54,6            -20,7           -26,2           -25,8           -13,8
Pensionsreservering -149,9 -149,9 -149,9 -149,9 -149,9
Resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Balanserat resultat -378,5 -433,1 -449,3 -453,8 -479,6
Avsättningar -107,3 -107,3 -109,6 -107,3 -107,3
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0
Övriga avsättningar -99,4 -99,4 -101,7 -99,4 -99,4
Skulder -421,1 -547,9 -1 416,8 -623,1 -656,4
Långfristiga skulder -240,2 -343,6 -1 210,3 -418,8 -452,1
Kortfristiga skulder -180,9 -204,3 -206,5 -204,3 -204,3

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 910,7 910,7 910,7 910,7 910,7

   Panter och därmed jämförliga säkerheter                    0,0                     0 0                 0                  0

Ansvarsförbindelser                910,7                910,7                910,7                
910,7

               
910,7

Pensionsförpl. som inte tagits upp bland skulder/avs. 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4
Leasing 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga ansvarsförbindelser 845,3 845,3 845,3 845,3 845,3

SOLIDITET

  Soliditet inkl pensionsförpliktelse                  53%                  48%                 29%              46%              46%
Soliditet exkl pensionsförpliktelse                  43%                  39%                 28%              38%              38%
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3.3 Finansieringsbudget

FINANSIERINGSBUDGET (mkr)
Kommunen 
Budget 2021

Kommunen 
Budget 2022

Koncernen 
Budget 2022

Kommunen 
Plan 2023

Kommunen 
Plan 2024

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 19,6 20,7 26,2 25,8 13,8
Förändring av investeringsbidrag 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 43,0 47,1 77,3 49,1 51,1
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 66,9 72,1 107,7 79,2 69,2

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning/minskning förråd och varulager 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning/minskning kortfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 66,9 72,1 107,7 79,2 69,2

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella anläggningstill-
gångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -98,6 -175,5 -426,1 -154,4 -102,5
Investeringsbidrag till materiella anläggnings-
tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -98,6 -175,5 -426,1 -154,4 -102,5

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 15,2 103,4 409,4 75,2 33,3
Amortering av skuld -78,5 -91,0 -91,0 -48,8 0,0
Nyupptagen utlåning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Amortering av utlåning 95,0 91,0 0,0 48,8 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 31,7 103,4 318,4 75,2 33,3

ÅRETS KASSAFLÖDE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Likvida medel vid årets början 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Likvida medel vid årets slut 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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3.4 Driftbudget

Driftbudget (mkr) Budget KF 
april 2021 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024

Nämnder/styrelser     

Kommunfullmäktige -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4

Valnämnden -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Kommunrevisionen -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Kommunstyrelsen -82,2 -92,6 -94,8 -93,7 -93,7

Räddningsnämnden -12,0 -12,2 -12,2 -12,2 -12,2

Bygg- och miljönämnd -5,2 -5,6 -5,6 -5,6 -5,6

Bildningsnämnd -466,2 -485,5 -491,0 -486,0 -486,0

Kultur- och fritidsnämnd -34,4 -36,7 -39,9 -39,7 -39,7

Socialnämnd -270,1 -279,5 -281,0 -280,2 -280,2

     

Justeras: Poster som är hänförbara till verk-
samhetens intäkter och kostnader i resultaträk-
ningen

-74,1 -32,0 -57,8 -82,4 -118,7

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -946,7 -946,7 -984,9 -1002,4 -1038,7

     

Skatteintäkter 615,3 615,3 644,1 666,0 686,5

Generella statsbidrag och utjämning 347,2 347,2 359,5 360,4 365,2

VERKSAMHETENS RESULTAT 15,8 15,8 18,7 24,0 13,0

     

Finansiella intäkter 5,5 5,5 2,6 2,5 2,6

Finansiella kostnader -1,7 -1,7 -0,6 -0,7 -1,8

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA 
POSTER 19,6 19,6 20,7 25,8 13,8

     

Extraordinära poster 0 0 0 0 0

RESULTAT 19,6 19,6 20,7 25,8 13,8

Kommentar: Av kolumnen Budget KF april 2021 framgår budgetbeslutet som togs i april 2021. Beloppen i 
kolumnen Budget 2021 innehåller samtliga förändringar som gjorts under 2021 uppräknade till helårseffekt. 
Övriga kolumner innehåller även det politiska ramtillskottet på sida 11.



Budget 2021  I 5

INVESTERINGSBUDGET (Tkr) Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Nämnder/styrelser     

Kommunfullmäktige 0 0 0 0 

Valnämnden 0 0 0 0 

Kommunrevisionen 0 0 0 0 

Kommunstyrelsen exklusive affärsverksamhet 73 921 67 585 67 030 29 025 

Överförmyndarnämnden 0 0 0 0 

Räddningsnämnden 11 922 6 200 7 300 7 400 

Bygg- och miljönämnd 1 100 800 800 800 

Bildningsnämnd 13 267 14 670 5 280 9 900 

Kultur- och fritidsnämnd 11 812  11 625 3 650 1 200 

Socialnämnd 7 067  5 300 3 600 3 550 

Summa 119 089 106 180 87 660 51 875 

     

Affärsverksamhet 49 406 69 250 66 730 50 610 

     

Summa 168 495 175 430 154 390 102 485 

 

3.5 Investeringsbudget
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3.6 Specifikation Investeringsbudget 2022-2024 
Investeringar som utförs av Åstorps kommun. 

Tkr Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

  Kommunstyrelsen    

  Markförvärv -2 500 -2 500 -2 500 

  Summa -2 500 -2 500 -2 500 

    

  Tekniska kontoret - Anslag    

  Armaturutbyte, gatubelysning -400 -500 -500 

  Lekplatser -1 000 -700 0 

  Fordonsförnyelse -800 -1 900 -500 

  Trafiksäkerhetsåtgärder -300 -300 -300 

  Cykelväg Åstorp-Hyllinge-Bjuv/Åstorp-Grytevad 0 -10 000 0 

  Komplettering cykelvägar -1 000 -1 000 -1 000 

  Asfaltering -7 500 -7 500 -7 500 

  Centrumutveckling -1 000 -1 000 -1 000 

  Hyllinge Lydingeskogen -500 0 0 

  Grönstruktur utveckling/utbyggnad -1 000 -1000 -1 000 

  Summa -13 500 -23 900 -11 800 

    

  Tekniska kontoret - Affärsdrivande    

  Dricksvattenproduktion nyinvestering -3 420 -40 -0 

  Avloppsrening nyinvestering -2 000 -1 500 -200 

  Va-ledningsnät nyinvestering -1 160 -5 660 -3 160 

  Dricksvattenproduktion reinvestering -150 -150 -150 

  Avloppsrening reinvestering -13 340 -10 000 -13 320 

  Va-ledningsnät reinvestering -14 080 -12 880 -17 280 

  Prästamarksområdet 0 -12 000 -7 000 

  Utvidgning södra industriområdet -5 000 -10 000 -5 000 

  Diamantvägen Hyllinge -2 000 0 0 

  Skönbäck -5 000 -3 000 -3 000 

  Norra Vallgatan 0 -3 000 0 

  Bjärshög -2 500 0 0 

  Björnekulla Ås -8 000 -3 000 0 

  Nya Björnås 0 -4 000 0 

  Kvidinge boulevarden -3 000 0 0 

  Lejdgatan -9 000 -1 000 0 
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Tkr Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

  Sånna by 0 0 -1 000 

  Högalid-Maglaby återställning -100 0 0 

  Nya serviser -500 -500 -500 

  Summa -69 250 -66 730 -50 610 

    

  Tekniska kontoret - Exploatering    

  Hyllinge ÅVC -5 000 0 0 

  Diamantvägen Hyllinge -3 000 0 0 

  S. industriomr. utbyggnad -5 000 -10 000 -5000 

  Prästamarksområdet -2 300 -4 900 0 

  Björnekulla Ås (inkl gångbro) -10 000 -4 000 -2 000 

  Nya Björnås 0 -5 000 0 

  Skönbäck -3 000 -9 000 -3 000 

  Kvidinge boulevarden -5 000 0 0 

  Lejdgatan -9 000 -3 000 0 

  Norra Vallgatan -3 000 0 0 

  Summa -45 300  -35 900 -10 000 

    

  KSF - övrigt    

  Mottagningskök skolor -1 710 -1 710 -1710 

  Utvecklingsmedel bl.a. till system/digitalisering -1 000 -1 000 -1 000 

  HR-system -75 -20 -15 

  Utrustning kundtjänst -50 -50 -50 

  Ärende- och dokumenthanteringssystem -1 500 0 0 

  Inventarier kostenheten -350 -350 -350 

  Transportvagnar för mat -300 -300 -300 

  IT-investeringar infrastruktur -1 300 -1 300 -1300 

  Summa -6 285 -4 730 -4 725 

    

  Summa Kommunstyrelsen -136 835 -133 760 -79 635 

    

  Räddningstjänsten    

  Släck- räddningsfordon -5 500 -6 000 -6 300 

  Kemdräkter/utrustning kem 0 0 -400 
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  Stationsbil 0 0 -500 

  FIP-bil -700 -700 0 

  Andningsskydd 0 -600 0 

  Radioutrustning, rökskydd 0 0 -200 

  Summa -6 200 -7 300 -7 400 

    

  Bygg- och miljönämnden    

  Digitalisering -800 -800 -800 

  Summa -800 -800 -800 

    

  Socialnämnden    

  Inventarier nytt särskilt boende 0 0 -500 

  Inventarier gruppboende funktionsvariation 0 -300 0 

  Flytt av verksamhet -500 0 0 

  Åtgärder värmebölja -1 000 0  

  Välfärdsteknologi och e-hälsa -1 300 -1 300 -1 300 

  Fysisk miljö kommunhuset -500 0 0 

  Infrastruktur Wifi och system -250 -250 -250 

  Hållbar socialtjänst -250 -250 0 

  Inventarier verksamheten -700 -700 -700 

  Inventarier digitalisering -300 -300 -300 

  Ersättning vitvaror -100 -100 -100 

  Sängar -400 -400 -400 

  Summa -5 300 -3 600 -3 550 

    

  Bildningsnämnden    

  Möbler personalrum, arbetsrum -730 -280 -430 

  Möbler klassrum, avdelningar -2 530 -740 -760 

  Maskinpark kök och städ -840 -300 -300 

  Akustikmiljö -1 685 -250 -200 

  Media, smartboard, projektor -1 405 -340 -310 

  Elevskåp och korridor -400 -200 -180 

  Barnvagnar, cyklar, lådcyklar -320 -50 -50 

  Inventarier textilslöjd och träslöjd -100 -300 -200 
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Tkr Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

  Inventarier utemiljö -1 630 -890 -800 

  Inventarier övriga -1 530 -580 -570 

  Ny idrottshall Tingdalsskolan ljud och bild -300 -100 -50 

  Ny förskola Kvidinge inomhusmiljö -1 000 -100 -100 

  Ny förskola Kvidinge Wifi och IT -200 -50 -50 

  Ny förskola Kvidinge utemiljö -1 000 -100 -100 

  Accespunkter övriga lokaler -1 000 -1 000 -1 000 

  Nya Haganässkolan accespunkter 0 0 -800 

  Nya Haganässkolan inventarier 0 0 -4 000 

   Summa -14 670 -5 280 -9 900 

    

  Kultur- och fritidsnämnden    

  Reinvestering av servicebilar (eldrift) till      
driftpersonal. -300 -300 0 

  Utveckling av rekreationsområden och   
motionsslingor. (Bla skyltning) -150 -100 -100 

  Grönytemaskiner, reinvestering av utslitna 
maskiner samt nyinvestering i maskiner. (Såmaskin, 
dressvagn, vertikalskärare, djupluftare) -275 -200 -200 

  Utveckling av friluftsbadet. (Beachvolleyboll, 
Balansbana) -100 0  

  Bjärshögs IP friidrott -1 000 0 0 

  Utveckling Cykelsport (mountainbikebanor, 
pumptrack), nyinvestering -500 -200 0 

  Upprustning Bjärshögs IP -250 0 0 

  Ishallen, reinvestering i verksamhetsspecifik 
utrustning. -75 -50 -50 

  Reinvesteringar och nyinvesteringar 
städutrustning -425 -150 -200 

  Arrangemangshall Bjärshög, utrustning och 
inventarier -3 300 -1 000 0 

  Nyinvestering miljöhus -250 -250 -250 

  Anläggande av ställplats för husbil -300 0 0 

  Utrustning e-sport -500 -500 0 

  Tingdalshallen (utrustning och inventarier) -375 0 0 

  Skolbibliotek nya Haganässkolan -300 -25 -25 

  Bibliotek digitalisering -100 -100 0 
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Tkr Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

  Bibliotek inventarier -200 -200 -200 

  Bibliotek självbetjäning 0 -300 0 

  Konsthallen, ljus och inventarier -25 -25 -25 

  Utegym -250 0 0 

  Kulturhuset Björnen inventarier/teknik. -150 -150 -150 

  Nya ljudanläggningar i idrottshallar -100 -100 0 

  Anpassning Rågenhallen -2 000 0 0 

  Skatepark -700 0 0 

  Summa -11 625 -3 650 -1 200 

    

  Total summa samtliga investeringar -175 430 -154 390 -102 485 
 

VA-verksamheten 
VA-verksamheten är självfinansierad via avgifter 
och regleras av lagen om allmänna vattentjänster, 
detta innebär att en särredovisning ska upprättas för 
VA-verksamheten. Inför framtiden utreds frågorna om 
att bygga ett nytt reningsverk samt hantera vatten-

försörjningen i kommunen med bland annat ett nytt 
vattenverk. Detta är projekt som är förknippade med 
större kostnader vilket kan innebära ökade avskriv-
nings- och kapitalkostnader på sikt.

Mkr Budgetförslag
RESULTATBUDGET Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024

Brukningsavgifter 35,3 36,7 39,1
Anläggningsavgifter 0 0 0
Periodisering årets anläggningsavgifter 0 0 0
Periodisering tidigare års anläggningsavgifter 1,3 1,3 1,3
Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0
Summa externa intäkter 36,6 38,0 40,4

Interna intäkter 0,0 0,0 0,0
Verksamhetens intäkter 36,6 38,0 40,4

Externa kostnader -0,8 -0,8 -0,8
Externa kostnader NSVA -24,5 -25,3 -25,7
Interna kostnader -1,3 -1,3 -1,3
Avskrivningar -8,7 -10,7 -11,5
Verksamhetens kostnader -35,3 -38,1 -39,3

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 1,3 -0,1 1,1

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0
Finansiella kostnader -2,1 -3,0 -3,2
Budgeterat årsresultat -0,8 -3,1 -2,1
Återföring av tidigare års överskott 6,0 5,2 2,1

Resultatbudget VA-verksamheten 
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Nedan är en sammanställning av de interna kostna-
der VA-kollektivet har via kommunen. Koncessions-
avgiften avser ersättning till gatuverksamheten för 
nyttjande av kommunens mark och ledningsnät. Pos-
ten kravverksamhet och inkasso baseras på bedömd 

tidsåtgång enligt schablon. Portokostnaden består av 
andelen utskickade fakturor och övrigt består främst 
av personalkostnader för administration.

Interna poster

Tkr Budgetförslag
Internt budgeterade kostnader Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024

Koncessionsavgift gata -1,0 -1,0 -1,0
Future -0,0 -0,0 -0,0
Krav- och inkassoverksamhet -0,1 -0,1 -0,1
Porto -0,1 -0,1 -0,1
Avgifter autogiro -0,0 -0,0 -0,0
Övrigt -0,1 -0,1 -0,1
Summa interna kostnader -1,3 -1,3 -1,3

Från och med 2009-09-01 ingår Åstorps Kommun 
tillsammans med kommunerna i Helsingborg, Lands-
krona, Svalöv, Båstad och Bjuv i ett gemensamt bolag, 
Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB (NSVA). 
Sedan 2020 ingår Perstorps kommun och från 2021 
även Örkelljunga kommun. 

Bolaget har att ansvara för förvaltning och drift av 
delägande kommuners VA-anläggningar. Avseende 

VA-anläggningar kvarstår dessa i kommunens ägo. 
Beträffande driftbudgeten innehar NSVA merparten 
av dessa kostnader (cirka 19-25 mkr). Totalt aktiekapi-
tal för NSVA uppgår till 8 mkr.

NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB (NSVA)
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