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I detta avsnitt ger kommunstyrelsens ordförande sin 
syn på budgetår 2015 med planår 2016-2017. Vidare 
presenteras kommunens organisationsöversikt samt 
nyckeltal i ett femårsperspektiv.

Här kan du läsa om Åstorp i ett vidare perspektiv. 
Visioner, fokusområden och mål visar vad som skall 
genomsyra all verksamhet i kommunen för att god 
ekonomisk hushållning ska uppnås. Förutsättningar 
för Åstorps kommun har legat till grund för upprättat 
förslag.

Räkenskaperna visar det budgeterande utfallet för 
såväl kommun som koncern (sammanställd redovis-
ning). Här kan du läsa om hur det ser ut ekonomiskt 
(resultaträkning), kommunens ekonomiska ställning 
(balansräkning) samt hur pengarna används (finan-
sieringsanalys).

Här presenteras kommunens verksamheters be-
rättelser för budgetår 2015 och planår 2016-2017. 
Här kan du läsa om verksamheten, målinriktningen 
tillsammans med en ekonomisk redogörelse samt 
nyckeltal. 

I detta avsnitt presenteras Åstorps kommuns helägda 
bolag. Dessa är Björnekulla Fastighets AB med 
dotterbolag Kvidingebyggen och Björnekulla IT AB 
och Björnekulla utvecklings AB.

Svårt att förstå? Här finns förklaringen till ord och termer.

budget 2015
Med fLerÅrSpLan 2016 - 2017

Åstorps kommuns årsbudget är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige. Här beskrivs 
de mål och ekonomiska förutsättningar som ligger till grund för upprättat förslag.
Årsbudgeten vänder sig såväl till interna som externa intressenter.
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Kommunstyrelsens ordförande 
om budgetarbetet 2015

O
rdförande har ordet

sid 5

Budget 2015
Åstorps kommun

dnr  2014/9

Tack vare bra resultat i kommunen de senaste åren står 
vi rustade att möta framtidens utmaningar. det medför att 
besparingar som låg i flerårsbudgeten för 2015 och 2016 
kunde tas bort. det fanns även utrymme för att täcka ökade 
kostnader för löner, hyror samt kostnadsökningar på grund 
av förändringar i demografin. 

förutsättningarna inför verksamhets- och budgetdialogerna 
var kompensation för kostnadsökningar, men eventuella 
verksamhetsförändringar får göras genom omprioriteringar 
eller effektiviseringar.

Verksamhetsdialogerna
Vid verksamhetsdialogerna gjordes en redovisning av nuläget, 
förändringar under budgetår och planperiod, behov av 
utökningar, möjliga effektiviseringar och samarbetsprojekt. 
I vårens dialog framfördes behov av ett flertal satsningar 
vilka behandlades av budgetberedningen för eventuella 
omdisponeringar av resurser mellan förvaltningarna.

Budgetberedningen
ett inledande möte med budgetberedningen avbröts då samtalsklimatet 
blev sådant att en fortsättning inte bedömdes som meningsfullt. efter detta 
beslutade majoriteten att fortsätta budgetarbete själva utan representanter från 
oppositionen. 

efter att vi fått del av nya skatteprognoser bedömde vi att det fanns utrymme 
på ca 5 miljoner till satsningar utöver tilldelad ram. budgetberedningen har 
därefter prioriterat inom önskade satsningar från verksamhetsdialogerna. det 
har blivit en fördelning av satsningar inom samtliga förvaltningar.

Avslutning
genom ett långsiktigt arbete att hålla en ekonomi i balans, att ha bra resultat, 
har vi ett utrymme till satsningar. Vi måste givetvis prioritera vilka satsningar 
vi vill göra. Vi vill mycket och om vi fortsätter arbetet med en ekonomi i god 
balans, skapar det utrymme för framtida satsningar! 

ronny Sandberg (S)
Kommunstyrelsens 
ordförande
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Organisationsöversikt

KommunfullmäKTige

reVISIOn

VaLberednIng

öVerförMyndare

KOMMunSTyreLSe

bILdnIngSnäMnd

SOcIaLnäMnd

björneKuLLa faSTIgHeTS ab

ab KVIdIngebyggen

björneKuLLa IT ab

HeLägda KOMMunaLa bOLag

bygg- OcH MILjönäMnd

räddnIngSnäMnd

björneKuLLa uTVecKLIngS ab

VaLnäMnd

deMOKraTIberednIng

KuLTur- OcH frITIdSnäMnd

Åstorps kommun är en politisk organisation

det är genom den politiska ledningen som verksamhetens mål, inriktning och kvalité bestäms och på så vis 
styrs förvaltningarnas arbete. Verksamheten leds av kommunstyrelsen och fem nämnder; bildningsnämnden, 
socialnämnden, bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden samt räddningsnämnden. 
Kommunstyrelseförvaltningen arbetar på uppdrag från både kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden. 

Kommunstyrelsen är kommunens främsta verkställande organ. Kommunstyrelsens ordförande är en 
heltidsengagerad politiker, ett kommunalråd. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. 

förvaltning
enhet } Tjänstemän

(anställda)

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse

nämnd } politiker
(folkvalda)
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ÅsTorps Kommun utfall 
2013

prognos
20141

Budget
2015

Budget
2016

Budget
2017

AllmänT
antal invånare 31/12 14.927 - 14.988 15.035 15.166
förändring folkmängd 121 - -         47 131
Total kommunal skattesats 30,68% 30,68% 30,68% 30,68% 30,68%
Varav kommunen 20,29% 20,29% 20,29% 20,29% 20,29%

resulTATBuDgeT
Verksamhetens intäkter, Mkr 142,6 132,0 125,6 125,6 125,6
Verksamhetens kostnader, Mk 779,9 817,9 831,4 858,8 889,6
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, Mkr 697,3 716,9 741,6 765,3 795,1
Verksamhetens nettokostnader, Mkr 651,6 700,8 727,0 756,6 788,8
nettokostnadernas andel av skatter, bidrag och utjämning 93,5% 97,8% 98,0% 98,9% 99,2%
finansnetto, Mkr     -12,4 0,9 0,6 -0,9 -2,1
Årets resultat, Mkr 33,1 16,7 15,2 7,7 4,2
nämndernas budgetomslutning, Mkr 665,4 691,2 699,0 703,4 704,7

BAlAnsBuDgeT
anläggningstillgångar, Mkr 617,0 736,3 774,2 858,9 937,6
Långfristiga skulder, Mkr 235,7 282,1 312,7 390,9 465,1
eget kapital, Mkr 258,7 275,4 290,6 298,4 302,6
Soliditet exklusive pensionsskuld före 1998 49,4% 46,5% 45,7% 42,4% 40,0%
Soliditet inklusive pensionsskuld före 1998 32,3% 31,6% 32,0% 30,0% 28,3%

finAnsieringsBuDgeT
nettoinvesteringar, Mkr 46,8 140,6 58,4 93,0 85,8
förändring av låneskuld, Mkr -276,4 46,0 30,6 78,2 74,2

KonCernBuDgeT
Resultatbudget
finansnetto, Mkr -26,0 -14,5 -14,9 -20,4 -24,3
Årets resultat, Mkr 45,0 24,4 22,2 14,7 11,2

HelägDA DoTTerBolAg

Björnekulla fastighets AB
resultat efter finansiella poster, Mkr 9,2 4,3 3,4 3,4 3,4

AB Kvidingebyggen 
resultat efter finansiella poster, Mkr 4,4 2,0 2,2 2,2 2,2

Björnekulla iT AB
resultat efter finansiella poster, Mkr 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3

1 avser prognos per 2014-07-31

nyckeltal
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”Åstorp - Söderåsstaden 
där människor och företag 
möts och växer”

Åstorps kommuns vision

Kommunfullmäktige fattade 2012-10-29 beslut om vision, fokusområden samt 
mål för verksamheten i Åstorps kommun. den 18 november 2013 beslöt kom-
munfullmäktige om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. detta beslut 
bygger på att vision och mål utgör grunden för arbetet med god ekonomisk 
hushållning. Strävan är, att ständigt förbättra måluppfyllelsen, för att slutligen 
vara framme 2020 vid de måltal som antagits.

budgetförutsättNiNgarsid 8
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Åstorps kommuns 
fem fokusområden och mål

1 fler i arbete Och 
fler företag

Så många som möjligt av kommunens vuxna invånare skall 
försörja sig genom arbete

fler unga i åldern 18-24 år skall beredas sysselsättning och få 
stöd i att finna vägar till egen försörjning

Kommuninvånarnas hälsa skall förbättras

Turistomsättningen i kommunen skall öka

Myndighetsutövning och service mot företagen skall förbättras

A

B

C

D

e

fler i ArBeTe oCH 
fler föreTAg
det är av stor betydelse 

att ingen står utanför 
arbetsmarknaden och att 
unga människor motiveras 
för arbete. Kommunen 
måste samverka med andra 
parter och myndigheter för 
att främja olika vägar i syfte 
att skapa fler arbetstillfällen 
och att fler människor blir 
anställningsbara.

etablering och 
tillväxt för företagen skall 
underlättas.

mål

mål

mål

mål

mål

2 utVecKla 
attraKtiVt bOeNde

fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun

Verka för att utöka kollektivtrafiken i nord-sydlig riktning

Invånarna skall få ett gott bemötande i sina kontakter med 
kommunen och dess personal

Informationen och servicen på kommunens hemsida skall vara 
väl utvecklad och tillgänglig

Kommunens invånare skall känna sig trygga i samhället

ett turistmål skall bli ett av Skånes tio mest besökta

A

B

C

D

e

uTVeCKlA 
ATTrAKTiVT 
BoenDe

boendet har stor 
betydelse för individen 
oavsett ålder. närheten till 
god samhällsservice och bra 
kommunikationer är viktigt 
samt tillgång till ett varierat 
fritids- och kulturutbud.

mål

mål

mål

mål

mål

f

mål



3 förbättra framtideN för 
barN, uNga Och äldre

eleverna skall uppnå en högre resultat- och måluppfyllelse på nationella prov

barn och unga som erbjuds insatser inom socialtjänsten skall göras delaktiga i 
planering och uppföljning av insatserna

efter avslutade utredningar och insatser enligt socialtjänstlagen skall 
ungdomars livssituation förbättras

elever i årskurs 9 skall vara behöriga till nationella gymnasieprogram

Samtliga elever skall fullfölja gymnasieutbildningen

Service och omsorg av äldre skall vara av hög kvalitet

A

B

C

D

e

förBäTTrA 
frAmTiDen för 
BArn, ungA oCH 
älDre
barn och ungdomar 

skall ha tillgång till god 
omsorg och bra utbildning. 
utbildningens betydelse 
ökar i takt med att andelen 
kunskapsintensiva arbeten 
ökar. det livslånga lärandet 
är ett måste både idag och i 
framtidens samhälle.

ett tryggt åldrande 
är beroende av goda 
boendemiljöer, trygghet i 
de offentliga rummen samt 
kommunal service och 
omsorg av god kvalitet.

mål

mål

mål

mål

mål

f

mål

4 fler Väljer KOmmuNeN 
sOm arbetsgiVare

Ledarna i Åstorps kommun skall ha god ledarkompetens

fler ska ges möjlighet till heltid eller önskad tjänstgöringsgrad

Medarbetarna skall trivas och utvecklas i Åstorps kommun

Medarbetarnas trivsel skall öka genom ett gott samarbete och 
god kommunikation

Helhetssynen och samsynen skall utvecklas hos medarbetare och ledare

A

B

C

D

e

fler Väljer 
Kommunen som 
ArBeTsgiVAre

Åstorps kommun skall 
vara en attraktiv arbetsplats, 
där man får växa och 
utvecklas i en kreativ miljö.

mål

mål

mål

mål

mål

budgetförutsättNiNgar budgetförutsättNiNgarsid 10
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5 eKONOmi Och 
förhållNiNgssätt

Högst 98 % av skatter och bidrag skall användas till 
verksamhetskostnader

Kommunens soliditet skall öka

Investeringar, exklusive exploaterings och va-investering-
ar, skall finansieras fullt ut med skattemedel

A

B

C

eKonomi oCH förHÅllningssäTT
en förutsättning för att kunna driva 

verksamheter med hög kvalitet är en god 
ekonomi. Åstorps kommun skall förbättra sin 
ekonomiska ställning. detta görs genom måltal 
relaterade till god ekonomisk hushållning men 
också genom förhållningssätt. alla som arbetar i 
kommunen har ett ansvar att utifrån givna ramar 
ständigt effektivisera och förbättra arbetssätt 
för att ge kommuninevånarna bästa möjliga 
verksamhet för varje insatt skattekrona.

mål

mål

mål

Helhetssyn
1. Omfördelning inom egen enhet, eget 

område och egen förvaltning
2. Omfördelning mellan förvaltningarna
3. framställan om medel till kommunsty-

relsen respektive kommunfullmäktige

medvetenhet, information
Informera och öka förståelsen för den eko-
nomiska situationen i hela organisationen.

Beställare-betalare
resurs skall följa beslut.

effektivisering/rationalisering
Ständigt se möjligheter och agera därefter.

över- och underskott
överföring av medel mellan år bedöms efter 
den situationen som råder vid tidpunkt för 
kompletteringsbudget. enbart kostnader av 
engångskaraktär får godkännas.

förHÅllningssäTT:

Målet med den ekonomiska förvaltningen 
skall enligt kommunallagen vara att kom-
munen ”skall ha en god ekonomisk hushåll-
ning i sin verksamhet och i sådan verksam-
het som bedrivs genom andra juridiska 
personer”. Kommunallagen 8 kap §1. 

I Åstorp har målen inom de olika 
fokusområdena satts med sikte på 2020. 

Varje år görs en avstämning som innebär 
att kommunen bör ha förbättrat sitt resultat 
inom respektive fokusområde jämfört med 
tidigare mättillfälle. en helhetsbedömning 
av måluppfyllelse ligger sedan till grund 
för bedömningen av huruvida kommunens 
verksamhet kan sägas bedrivas enligt god 
ekonomisk hushållning. 

att samtliga mål skall uppfyllas varje år 
är nog en omöjlighet. I de fall man inte nått 
ända fram måste en redovisning ske av hur 
man har arbetat samt hur man tänker sig att 
intensifiera arbetet kommande år för att nå 
önskat resultat. 

Målkedja

god ekonomisk hushållning

det övergripande processflödet när det gäller arbetet med fokus-
områden och mål illustreras i nedanstående figur.

Vision för 
ÅsTorps 
Kommun

foKus-
omrÅDen

mäTBArA 
mÅl

frÅn nuläge 
Till önsKVärT 

läge 2020

Årlig 
ÅTerKoppling 

oCH 
rApporTering 
AV De mäTBArA 

mÅlen



ekonomiåret
att vision och mål är kända i hela organisationen är en förutsättning för att kommunen skall kunna leva 
upp till lagens krav om god ekonomisk hushållning. arbetet med att ständigt levandegöra vision och 
mål är därför ytterst viktigt. genom detta förfaringssätt skapas respekt för helheten och möjlighet att 
agera efter kommunens bästa.

Strategin när det gäller budgetarbete är att i möjligaste mån planera för inte bara budgetåret, utan 
också för de kommande planåren. genom ett sådant arbete undviks alltför stor ryckighet i ekonomin 
och därmed en jämnare verksamhetsutveckling.

budgetförutsättNiNgarsid 12

I Åstorps kommun arbetar vi efter följande ekonomistyrningsprocess:

Januari/
Februari

budgetförutsättningar KSau

bokslutskommuniké

Information till partier

Mars budgetdialoger med nämndsförslag

April Månadsuppföljning mars till KSau och KS

bokslut redovisas i KS och Kf

preliminära ramar 2014 KS

Maj Månadsuppföljning per april till KSau och KS

Juni eventuell förändring ramar KS

Månadsuppföljning per maj till KSau och KS

Augusti delårsrapport med helårsprognos till KSau

budgetberedning

September Månadsuppföljning per augusti till KSau och KS
delårsrapport med prognos till KS och Kf 
fortsatt budgetberedning

Oktober Månadsuppföljning per september till KSau och Kf
budgetbeslut i  KSau och KS

November budgetbeslut i Kf
Månadsuppföljning per oktober till KSau och KS

December Månadsuppföljning per november till KSau
Årsbokslut upprättas per december och presenteras i 
KSau, KS, Kf nästkommande år

Källor: SVerIgeS 
KOMMuner OcH 

LandSTIng, nOrdea, 
STaTISTISKa 

cenTraLbyrÅn

Samhällsekonomi 
präglad av osäkerhet 
sveriges landsting och kommuner står 
inför stora utmaningar de närmsta åren. 
Det gäller dels demografiska förändringar 
men också stora behov av investeringar. 
Detta samtidigt som stor osäkerhet råder 
gällande var den ekonomiska konjunkturen 
är på väg.

bedömningen om var den internationella 
konjunkturutvecklingen är på väg, är splitt-
rad. rapporter om förstärkning internatio-
nellt och bättre fart i svensk ekonomi har fått 
revideras ner gång efter annan. Samtidigt så 
fortsätter kostnadsökningen i kommuner och 

landsting. Sveriges kommuner och lands-
ting (SKL) beräknar att kostnadsvolymen 
ökar med 0,5 procent utöver demografiskt 
betingade behov. en sådan ökning kräver, 
om god ekonomisk hushållning skall behållas 
inom sektorn, tillväxt i skatteunderlaget.

den internationella lågkonjunkturen är 
nu inne på sitt sjätte år. utvecklingen i olika 
länder i världen har kommit olika långt. 
bland de länder där återhämtningen ser ljus 
ut är uSa, Storbritannien och norge. dessa 
länder är viktiga exportmarknader för Sve-
rige. Samtidigt går det trögt i euroområdet 
med nolltillväxt under andra kvartalet i år. 
den europeiska centralbanken har stimulerat 
med en expansiv penningpolitik. Trots detta 
går återhämtningen långsamt.

I Kina förväntas en god ekonomisk 
tillväxt. detta måste ses i ljuset av att i princip 
har partiets mål alltid uppnåtts. en tillväxt 
runt 7 procent beräknas för de kommande 
åren.

Trots olika offensiva penning- och finans-
politiska åtgärder runt om i hela världen 
påverkas utvecklingen i hög grad av den 
osäkerhet som råder i världen. Krig i Mel-
lanöstern, oro i ukraina och osäkerhet vad 
som kommer att hända i ryssland leder till 
en dämpad handel. Så länge denna osäker-
het råder kommer också den ekonomiska 
tillväxten att dröja.

alla ovan beskrivna händelser runt om i 
världen påverkar och tynger svensk ekonomi.

förutsättningar för 
Åstorps kommun 2015-2017

Kf - KOMMunfuLLMäKTIge, 
Ks - KOMMunSTyreLSe, 

KsAu - KOMMunSTyreLSenS 
arbeTSuTSKOTT

när det gäller nämndernas arbete och beslut får varje ansvarig upp-
rätta tidplan efter de inlämningsdatum som krävs för att beslut skall 
kunna fattas i rätt tid i KSau, KS och Kf.
Se även Styrmodell Åstorps kommun dnr 2013/356.
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 nedanstående diagram visar bnp-utvecklingen.

diagram: bnp fasta priser säsongsrensade värden. förändring från föregående 
kvartal i procent. Källa Scb.

Som framgår av diagrammet har bnp-utvecklingen under kvartal 
ett varit svag, men återhämtat sig under kvartal två. utvecklingen 
under andra kvartalet 2014 var 0,7 procent säsongsrensat och 
jämfört med första kvartalet 2014.

för svenska hushåll har utvecklingen under 2014 varit gynnsam. 
räntan är låg, inkomstutvecklingen är god och arbetsmarknadsläget 
har förbättrats. Trots detta håller svensken hårt i börsen och sparar 
sina pengar. detta har bidragit till att inflationen är historiskt låg. 
fortsatt låg inflation bäddar för att räntan även framöver kommer 
att vara låg. riksbankens räntebana för reporäntan, som 2014-09-04 
uppgår till 0,25 procent, förväntas vända upp först i slutet av 2015. 
riksbanken uttrycker oro för hushållens skuldsättning men påtalar 
att ansvaret för detta åligger regeringen och andra myndigheter.

efter valet i september 2014 råder osäkerhet vem och hur Sverige 
skall styras. även denna osäkerhet påverkar den ekonomiska 
utvecklingen negativt. 

I budgetunderlaget ligger följande nyckeltal till grund:

Procentuell förändring 2014 2015 2016 2017
bNP kalenderkorrigerad 2,1 3,3 3,4 2,7
öppen arbetslöshet 8,0 7,4 6,8 6,6
timlön nationalräkenskaperna 2,6 3,1 3,4 3,7
Konsumentprisindex KPi 0 1,3 2,3 3,3

Källa: Sveriges kommuner och landsting cirkulär 14:32

SKL:s bedömning är att konjunkturen förbättras under 2015 och 
2016 för att falla tillbaka under 2017. arbetslösheten sjunker under 
perioden. efterhand som konjunkturen förbättras ökar timlönerna 
och arbetslösheten minskar.

Förutsättningar för 
Åstorps kommun 
Tack vara bra resultat i kommunen de senare åren står Åstorps 
kommun väl rustad att möta en något sämre ekonomisk utveck-
ling. en hög resultatnivå framöver är emellertid en förutsättning 
för att kunna klara höga investeringsnivåer. om inte detta görs 
urholkas framtida generationers konsumtionsutrymme.

Budgetutrymme
I januari presenterades den första bedömningen av framtida budget-
utrymme för kommunstyrelsen. då informerades om att besparing-
ar som låg i budget 2015 och 2016 kunde tas bort. Vidare bedömdes 
att utrymme fanns 2015-2017 för att fullt ut täcka löner, hyror, 
ombyggnader samt kostnadsökningar beroende på förändringar i 
demografin. annan verksamhetsförändring bedömdes att få göras 
genom rationaliseringar.

efter revidering av sifferunderlag och efter SKL:s senaste (2014-
08-18) skatteprognos bedömdes ett utrymme finnas på ca 5 Mkr. 
detta utrymme föreslås användas till områden som budgetbered-
ningen prioriterat utifrån vad som framförts vid budgetdialogerna 
med samtliga nämnder under mars 2014.

Befolkning
Som grund för budgeten ligger en befolkningsprognos, som utförs 
av Kaab prognos ab. denna bygger på en statistisk beräkning med 
bedömning av utbyggnad av bostäder som underlag. bedömningen 
gjordes i kommunen i januari 2014 och bygger på översiktsplanen.

under 2015 beräknas inflyttning ske i nyproducerade hus i 
Skogslund. I övrigt väntas inflyttning ske främst på flintstensvägen 
och i den förtätning som skall ske vid ishallen. 2016 och 2017 beräk-
nas inflyttning ske i flerfamiljshus som bedöms uppföras i kvarteren 
nässlan, backsippan och vid nya torg. par- och radhus vid bjärshög 
bedöms också färdigställas under de senare budgetåren.

följande befolkningssiffror är beräknade:
2014-11-01 14.988
2015-11-01 15.035
2016-11-01 15.166

befolkning i olika befolkningsgrupper

2 014 2 015 2 016 2 017
0 år 183 187 190 195
1-5 år 970 957 973 983
6 år 197 205 190 206
7-15 år 1 722 1 756 1 773 1 806
16-18 år 568 532 553 538
19-24 år 1 144 1 107 1 065 1 048
25-64 år 7 495 7 511 7 604 7 729
65-79 år 2 104 2 160 2 193 2 231
80- år 627 642 647 651

Källa: befolkningsprognos Kaab ab 2014
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Arbetsmarknad 
öppet arbetslösa personer uppgick till 405 personer 
vecka 1 2014. per vecka 37 2014 har antalet ökat till 
462 stycken. Tittar man på åldrarna upp till 24 år är 
motsvarande antal 75 respektive 104. Totalantalet har 
ökat med 57 varav ungdomsgruppen ökat med 29 
personer. 

ett viktigt fokusområde är ungdomsarbetslöshe-
ten. avgörande för att ungdomar skall få arbete är 
bland annat en bra utbildning och möjlighet till prak-
tik. för att underlätta ungdomar att komma vidare till 
utbildning och arbete har under 2014 projektet ung 
kraft drivits tillsammans med arbetsförmedlingen.

skatter och utjämning
den prognos som SKL beräknade 2014-08-16 ligger 
till grund för budgetunderlaget. på grund av det osäk-
ra ekonomiska läget kan eventuella nedrevideringar 
av skatteprognoserna för 2015-2017 inte uteslutas. 
någon budget för eventuell upp- eller nedskrivning 
av slutavräkningar har inte budgeterats.

utvecklingen av skatter och utjämning samt kost-
nadsutveckling under budgetperioden visas enligt 
följande:

diagram: procentuell förändring av skatter och utjämning samt 

nettokostnader.

av diagrammet framgår att ökningen av nettokostna-
der ökar mer än ökningen för skatter och utjämning 
under åren 2014-2017. detta kan tillåtas under bud-
getperioden då goda resultat har/kommer att uppnås 
under åren 2013-2015. för åren efter 2017 måste en 
anpassning ske. den kraftiga nettokostnadsökningen 
mellan 2013 och 2014 förklaras av att i 2013 års net-
tokostnader ingick realisationsvinster samt återbetal-
ning av afa försäkringsmedel totalt uppgående till 
21 Mkr.

räntor
utvecklingen i omvärlden styr hur räntorna kom-
mer att påverkas. riksbankens bedömning vad gäller 
reporäntan är att den kommer att öka först i slutet av 
2015. Hur mycket och i vilken takt den kommer att 

öka är svårbedömt.  I budgetunderlaget har följande 
medelränta (kostnadsränta) beräknats:

År 2015: 1,47
År 2016: 1,88
År 2017: 2,35

Driftsbudget
I driftsbudgeten för 2015 kompenseras nämnderna 
fullt ut för löner, hyror samt föreslagna ny- till och 
ombyggnader. Samtidigt finns ett utrymme på ca 5 
Mkr som föreslås fördelas enligt nedan.

fattade beslut som inte tidigare finansierats:
•	 Hälsans stig, sommarjobb för idrottsintresserade 

ungdomar, ny politisk organisation, kostnader 
rönneådalens vattenvårdsförbund samt utökning 
av finsamanslag. Totalt 1,2 Mkr.

nya utökningar:
•	 ny arbetsledartjänst hemvården 0,5 Mkr
•	 utökad undervisningstid matematik åk 1-3, 0,8 

Mkr
•	 ny tjänst inom bygg- och miljönämndens verk-

samhetsområde 0,5 Mkr
•	 ny tjänst som Webbmaster/grafisk formgivare 0,4 

Mkr
•	 nytt samverkansavtal räddningstjänsten Skåne 

nordväst (SKnV) 0,08 Mkr
•	 Kommunfullmäktige utökning ram 0,25 Mkr
•	 revisionen utökad ram 0,03 Mkr
•	 Kommunstyrelsens förfogande 1,6 Mkr

investeringar
enligt av kommunfullmäktige antagna mål gällan-

de investeringar får dessa högst uppgå till avskrivning 
samt redovisat resultat. I denna beräkning exkluderas 
investeringar i vatten och avlopp och exploaterings-
investeringar. de i budgeten lagda investeringarna för 
de tre åren uppfyller detta mål. för budgetperioden 
krävs en generell neddragning med totalt 2,8 Mkr.

sammanställning av totala äskande i 
budgetunderlaget

för detaljerad investeringsbudget se sidan 18.

foto: Michael Svensson / Åstorps kommun

Mkr 2015 2016 2017

Vatten/avlopp 24 49 52

exploatering 9 21 12

övriga investeringar 25 23 22
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bland de projekt som skall genomföras av bfab, och 
där kommunen kommer att får en utökad hyreskost-
nad, kan nämnas ombyggnad av Haganässkolan samt 
start av ombyggnad mottagningskök. 

finansiering och lån
enligt finansieringsanalysen behöver kommunen 

nyupplåna 31 Mkr för 2015. av dessa vidareutlånas 
10 Mkr till bfab för i budgeten upptagna projekt. 
Lånebehovet för hela perioden uppgår till:

Långfristiga lån beräknas uppgår till:
291 Mkr per 2015-12-31
369 Mkr per 2016-12-31
443 Mkr per 2016-12-31

  
Lånefinansieringsbehovet förklaras främst av inves-
teringar i vatten- och avloppsverksamheten samt 
exploateringsverksamheten.

soliditet
en av kommunfullmäktiges målsättningar är att 
kommunens soliditet skall öka, för att 2020 uppgå 
till medelvärdet för länet. under budgetåret och 
planperioden kommer soliditeten att minska med 
3,95 procentenheter jämfört med bokslut 2013. att 
minskning sker beror på låga resultat kombinerat 
med stora investeringar. att soliditeten minskar 
under några enskilda år är möjligt då en uppbyggnad 
skett med goda resultat tidigare år. på sikt måste re-
sultatnivån höjas för att inte urholka det ekonomiska 
handlingsutrymmet. 

Känslighets och osäkethetsfaktorer 

Känslighetsfaktorer
•	 Varje förändring i befolkningsunderlaget med 

en person ger en effekt på ca +/- 43 kkr på skat-
teutfallet.

•	 en förändring av kommunalskatten med +/- 10 
öre ger en effekt på skatteutfallet med +/-2,6 Mkr.

•	 Varje procents förändring på lönerna ger en resul-
tateffekt på helår+/- 5,1 Mkr.

Osäkerhetsfaktorer
•	 Osäkert parlamentariskt läge i riket efter valet 

2014
•	 fortsatt konjunkturutveckling och lågkonjunktu-

rens längd
•	 arbetslösheten och speciellt arbetslösheten bland 

ungdomar
•	 utvecklingen av placeringskostnaderna
•	 eventuella kostnader för deponin på norra Vall-

gatan

framtiden
Åstorps kommun deltar tillsammans med samtliga 
kommuner i Skåne i en undersökning som visar 
kommunernas finansiella profil. I den senaste pro-
filen kan konstateras att kommunen fortsätter att 
utvecklas positivt. bedömningen i profilen är att 
kommunen bör ligga på resultatnivåer på 15-20 Mkr. 
detta under förutsättning att investeringsvolymen 
fortsätter att ligga på en hög nivå. 

då resultatet under planåren 2016 och 2017 lig-
ger på lägre nivåer krävs effektivisering framöver om 
inte konsumtionsutrymmet för framtida generationer 
skall urholkas.

budgeten för 2015 innehåller inga besparingar. 
förutom finansiering av redan fattade beslut har det 
funnits utrymme till satsningar på totalt 5,4 Mkr. 
det är positivt att tack vara att kommunens ekonomi 
förstärkts så har detta möjliggjorts.

Åstorps kommun har utifrån sin storlek och sina 
förutsättningar en bra och omtyckt verksamhet. det 
är allas ansvar att se till att hålla en hög standard i de 
tjänster som kommunen har att leverera. detta för att 
medborgarna skall få ut mesta möjliga för sina insatta 
skattekronor. 

2015 2016 2017
Upplåning 31 Mkr 78 Mkr 74 Mkr
Utlåning till bolagen -10 Mkr -25 Mkr -28 Mkr
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resultatbudget SaMManSTäLLd redOVISnIng

Belopp i kkr
Koncernen

utfall 
2013

Koncernen
prognos

2014-07-31

Koncernen
Budget 

2015

Koncernen
plan 
2016

Koncernen
plan 
2017

Verksamhetens intäkter 169.312 165.278 152.758 152.758 152.758

Verksamhetens kostnader -767.795 -814.627 -817.424 -840.858 -869.062

avskrivningar -27.732 -28.329 -39.896 -42.094 -43.411

VerKsAmHeTens neTToKosTnADer -626.025 -677.678 -704.562 -730.194 -759.715

Skatteintäkter 471.756 488.716 514.923 540.154 566.081

generella statsbidrag och utjämning 225.508 228.219 226.715 225.099 229.061

skattenetto 697.264 716.935 741.638 765.253 795.142

resulTAT efTer sKATTeneTTo 71.239 39.257 37.076 35.059 35.427

finansiella intäkter 2.140 4.009 4.022 4.022 4.022

finansiella kostnader -28.142 -18.544 -18.940 -24.393 -28.274

finansnetto -26.002 -14.535 -14.918 -20.371 -24.252

resulTAT före DisposiTioner, sKATT 
oCH eXTrAorDinärA posTer 

45.237 24.722 22.158 14.688 11.175

extraordinära poster -176 -311 0 0 0

ÅreTs resulTAT 45.061 24.411 22.158 14.688 11.175

Belopp i kkr
Kommunen

utfall 
2013

Kommunen
prognos

2014-07-31

Kommunen
Budget 

2015

Kommunen
plan 
2016

Kommunen
plan 
2017

Verksamhetens intäkter 142.633 132.030 125.594 125.594 125.594

Verksamhetens kostnader -779.948 -817.928 -831.367 -858.801 -889.605

avskrivningar -14.319 -14.940 -21.238 -23.436 -24.753

VerKsAmHeTens neTToKosTnADer -651.634 -700.838 -727.011 -756.643 -788.764

Skatteintäkter 471.756 488.716 514.923 540.154 566.081

generella statsbidrag och utjämning 225.508 228.219 226.715 225.099 229.061

skattenetto 697.264 716.935 741.638 765.253 795.142

resulTAT efTer sKATTeneTTo 45.630 16.097 14.627 8.610 6.378

finansiella intäkter 13.057 9.745 9.720 13.720 16.320

finansiella kostnader -25.425 -8.844 -9.133 -14.586 -18.467

finansnetto -12.368 901 587 -866 -2.147

resulTAT före eXTrAorDinärA posTer 33.262 16.998 15.214 7.744 4.231

extraordinära poster -176 -311 0 0 0

ÅreTs resulTAT 33.086 16.687 15.214 7.744 4.231

resultatbudget KOMMunen
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driftbudget
Belopp i kkr

utfall
2013

Budget inkl 
TB 2014

prognos per
2014-07-31

Budget 
2015

plan
2016

plan
2017

förVAlTningAr

Kommunfullmäktige -1 024 -836 -1 096 -1 089 -1 089 -1 089

Kommunrevision -813 -820 -820 -851 -851 -851

Valnämnd -4 -186 -186 -18 -18 -18

Kommunstyrelse -3 143 -3 206 -3 096 -4 999 -4 999 -4 999

Kommunstyrelseförvaltning -51 442 -55 936 -58 443 -54 971 -54 971 -54 971

räddningsnämnd -7 792 -7 601 -7 937 -7 937 -7 937

bygg- och miljönämnd -5 231 -4 072 -4 274 -4 518 -4 518 -4 518

bildningsnämnd -389 656 -401 643 -401 643 -405 242 -405 242 -405 242

Socialnämnd -212 315 -216 701 -218 701 -218 390 -218 390 -218 390

Matematikunderv åk 4 0 0 0 0 -370 -725

Kapitalkostnad förändring ram 0 0 0 -1 000 -5 000 -6 000

summa förvaltningar -663 628 -691 192 -695 860 -699 015 -703 385 -704 740

pensioner -1 539 -5 441 -3 441 -7 329 -10 756 -13 262

finansförvaltning övrigt 12 519 1 977 3 278 6 212 7 177 8 117

förfoganden 1 000 -14 315 -4 815 -26 879 -49 679 -78 879

Verksamhetsnetto -651 648 -708 971 -700 838 -727 011 -756 643 -788 764

Skatter och utjämning 697 264 709 573 716 935 741 638 765 253 795 142

Internbank 468 -1 100 -1 654 -1 100 -500 -1 200

Kapitalförvaltning 606 400 450 400 400 400

övriga finansiella poster -13 428 1 348 2 105 1 287 -766 -1 347

extraordinära poster -176 0 -311 0 0 0

Återställning balanskrav 0 0 0 0 0 0

resulTAT 33 086 1 250 16 687 15 214 7 744 4 231

Verksamhetsnettots andel av skatter 
och utjämning

93,46% 99,92% 97,75% 98,03% 98,87% 99,20%
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Belopp i kkr Budget 2015 plan 2016 plan 2017

KommunsTyrelse

Markköp 2 500 2 500 2 500

summa 2 500 2 500 2 500

TeKnisKA KonToreT - AnslAgsfinAnsierAD

armaturbyte, gatubelysning 500 500 500

asfalt 800 0 1 300

asfaltering av grusvägar 200 200 300

centrumutveckling 1 000 1 000 1 000

fordonsförnyelse 1 200 1 300 1 000

grönstrukturplan, realisering 1 000 1 000 1 000

Hyllinge torget ombyggnad 0 750 0

Komplettering cykelvägar 1 000 1 000 1 000

Lekplatser 300 300 300

naturlika plantering gallring 150 150 150

Storgatan Kvidinge miljöförbättring 1 200 1 200 0

Trafiksäkerhetsåtgärder 200 300 300

summa 7 550 7 700 6 850

TeKnisKA KonToreT - AffärsDriVAnDe

avlopp, Högalid, Maglaby, Mårtenstorp 500 9 000 5 000

avlopp, Kärreberga stugby 6 000 0 0

avlopp, Sånna by 0 0 500

avlopp, Västra broby 0 300 8 000

avloppsserviser 1 200 1 200 1 200

bjärshög förtätning 2 500 0 0

centrum nordost utbyggnad 0 6 500 4 000

Kvidinge stationsområde 0 5 000 5 000

Lejdgatan exploatering 0 0 2 500

ny vattenledning, Åstorp-Hyllinge 0 0 5 000

nytt reningsverk 0 3 500 3 500

reinvestering vattenverk 2 550 1 900 1 900

reningsverk och pumpstationer 4 500 3 500 3 200

Safirvägen Hyllinge 2 000 0 0

Skyddsområde vatten 300 300 0

utvidgning södra industriområdet 0 5 000 0

Va-ledningsnät 3 850 12 200 12 000

Vattenserviser 200 200 200

summa 23 600 48 600 52 000

TeKnisKA KonToreT - eXploATering

bjärshög förtätning 5 000 0 0

centrum nordost utbyggnad 0 5 000 5 000

Kvidinge stationsområde 0 3 000 3 000

Lejdgatan exploatering 0 0 1 500

Safirvägen Hyllinge 1 500 0 0

Södra industriområdet utbyggnad 0 10 000 0

summa 6 500 18 000 9 500
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Belopp i kkr Budget 2015 plan 2016 plan 2017

KommunsTyrelseförVAlTning öVrigT

flexpay (adm) 210 300 0

förnyelse bilpark (ae) 250 400 375

Inköp kylskåp kök (ae) 90 0 0

IT-investeringar (adm) 1 900 2 000 2 000

Mätaravläsning via webb (adm) 0 60 0

portal till bokföringsorder (adm) 0 200 0

portal till räkningsspecifikation (adm) 0 35 0

utbyte diskmaskin för storkök (ae) 0 0 60

utbyte Officepaketet (adm) 300 300 0

utbyte pc (adm) 1 200 1 200 1 500

Ventilation (ae) 0 125 125

summa 3 950 4 620 4 060

räDDningsnämnD 

andningsskydd 0 400 0

Skyddshjälmar operativ personal 80 0 0

Släck- räddningsfordon 0 0 4 500

Styrkeledare/fIp-bil 0 0 450

Terrängbil/fIp-bil Klippan/Åstorp 0 400 0

summa 80 800 4 950

BilDningsnämnD

belysningsarmatur motionsslingan 200 200 200

digitala hjälpmedel till kommunens elever 2 000 1 000 1 000

elaggregat till centralkök 0 250 0

Inventarier fritidsanläggningar 950 1 000 1 100

Inventarier för- och grundskola 1 555 1 700 1 850

Inventarier komvux 100 100 100

Kopiering, elevhälsan, kostenheten, oförutsett 400 400 400

nya kompletteringar för- och grundskola 1 500 500 0

nya kompletteringar kultur, bibliotek och musikskola 700 700 700

Möbler till kulturhus 0 700 0

pedagogiskt mediacenter 100 100 100

Slöjd 200 100 200

utbyte av gräsklippare 350 400 450

utemiljö 500 500 500

utveckling Söderåsens friluftsområde 300 0 0

Återställning Skolgården 300 0 0

summa 9 155 7 650 6 600

soCiAlnämnD

Investeringsanslag möbler och inventarier 800 800 800

IT-maskin, programvara, e-hälsa 300 0 0

IT-utveckling portabla datorer 300 0 0

summa 1 400 800 800

Bygg- oCH miljönämnD

datorer gis Topocad 150 0 0

uppgradering bygg- och miljöreda 80 0 0

summa 230 0 0

generell neddragning -210 -2 620 0

Kamelryggen 3 602 5 382 1 500

reducering 60% rTj 0 -480 -2 970

summa 3 392 2 282 -1 470

summA inVesTeringAr som uTföres AV ÅsTorps Kommun 58 357 92 952 85 790

InvesteRIngsBudget, FORtsättnIng
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Belopp i kkr Budget 
2015

plan
2016

plan
2017

BilDningsnämnD

Hiss björnekullaskolan 1 700 0 0

Konstgräs 4 500 0 0

Ombyggnad Haganässkolan 0 25 000 25 000

översyn mottagningsköken 3 750 0 0

summa 9 950 25 000 25 000

räDDningsnämnD 

Installation brandlarm 125 0 0

översyn lokaler mht arbetsmiljö, brandsekt 0 0 2 500

summa 125 0 2 500

summA inVesTeringAr som uTföres AV BfAB 10 075 25 000 27 500

Investeringsbudget
inVesTeringAr som uTföres AV BjörneKullA fAsTigHeTs AB
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Belopp i kkr Bokslut
2013

prognos 
per 140731 

2014

Budget 
2015

plan
2016

plan
2017

TillgÅngAr

anläggningstillgångar

Mark, byggn och tekn anläggningar 173 830 274 356 307 339 375 033 434 856

Maskiner och inventarier 40 233 65 066 68 902 70 424 71 338

Långfristiga fordringar dotterbolag 357 491 351 410 352 490 367 970 385 939

övriga finansiella anläggningstillgångar 45 396 45 458 45 458 45 458 45 458

summa anläggningstillgångar 616 950 736 290 774 189 858 885 937 591

bidrag till statlig infrastruktur 

bidrag till statlig infrastruktur 22 540 21 560 20 580 19 600 18 620

summa bidrag till statlig infrastruktur 22 540 21 560 20 580 19 600 18 620

Omsättningstillgångar

förråd och exploateringsfastigheter 26 034 26 100 26 100 26 100 26 100

Kortfristiga fordringar 82 218 63 581 62 622 61 973 61 520

Kortfristiga placeringar 14 807 15 265 15 300 15 300 15 300

Kassa och bank 39 678 10 000 10 000 10 000 10 000

summa omsättningstillgångar 162 737 114 946 114 022 113 373 112 920

summA TillgÅngAr 802 227 872 796 908 791 991 858 1 069 131

egeT KApiTAl, AVsäTTningAr
oCH sKulDer

eget kapital 258 718 275 405 290 619 298 363 302 594

därav årets resultat 33 086 16 687 15 214 7 744 4 231

avsättningar

pensioner intjänade före 1998 137 187 130 003 124 750 122 208 120 594

pensioner intjänade fr.o.m. 1998 4 099 4 317 4 199 4 081 4 006

övriga avsättningar 24 500 0 0 0 0

summa avsättningar 165 786 134 320 128 949 126 289 124 600

Skulder

Långfristiga skulder 235 699 282 079 312 705 390 891 465 115

varav långfristig upplåning 214 079 260 079 290 705 368 891 443 115

varav övriga långfristiga skulder 21 620 22 000 22 000 22 000 22 000

Kortfristiga skulder 142 024 180 992 176 518 176 315 176 822

summa skulder 377 723 463 071 489 223 567 206 641 937

summA egeT KApiTAl,
AVsäTTningAr oCH sKulDer 802 227 872 796 908 791 991 858 1 069 131

ansvarsförbindelser

pensionsförpliktelse inkl löneskatt 0 0 0 0 0

Soliditet

Soliditet inklusive pensionsförpliktelse 32,25% 31,55% 31,98% 30,08% 28,30%

Soliditet exklusive pensionsförpliktelse 49,35% 46,45% 45,71% 42,40% 39,58%

balansbudget
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finansieringsbudget
Belopp i kkr Bokslut

2013

prognos
per 140731

2014

Budget 
2015

plan
2016

plan
2017

löpAnDe VerKsAmHeT

Årets resultat 33 086 16 687 15 214 7 744 4 231

justering för avskrivningar 14 319 14 940 21 238 23 436 24 753

justering för nedskrivningar 0 300 300 300 300

justering för realisationsresultat -736 -600 0 0 0

förändring pensionsskuld 4 823 -6 900 -5 371 -2 659 -1 689

förändring övriga avsättningar 6 000 -18 000 0 0 0

övriga ej likviditetspåverkadande poster 22 0 0 0 0

Medel från verksamheten 57 514 6 427 31 382 28 821 27 596

förändring rörelsekapital

Semesterlöneskuld -1 256 -1 850 1 850 1 850 1 850

Osäkra fordringar 75 100 100 100 100

övrig rörelsekapitalförändring 31 930 54 011 -4 171 0 0

Verksamhetsnetto 88 263 58 688 29 161 30 771 29 546

inVesTeringsVerKsAmHeTen

Investeringar anslag -20 945 -10 358 -28 257 -26 352 -24 290

Investeringar Va-verksamhet -13 837 -51 071 -23 600 -48 600 -52 000

Investeringar exploatering -12 044 -79 170 -6 500 -18 000 -9 500

försäljning anläggningstillgångar 1 011 600 0 0 0

Investering finansiella tillgångar 0 0 0 0 0

försäljning finansiella tillgångar 0 0 0 0 0

investeringsnetto -45 815 -139 999 -58 357 -92 952 -85 790

finAnsieringsVerKsAmHeTen

upplåning Åstorps kommun 0 46 000 30 626 78 186 74 224

amortering Åstorps kommun -276 421 0 0 0 0

utlåning till bfab-koncernen 0 -2 500 -10 075 -25 000 -27 500

amortering från bfab-koncernen 244 965 8 544 8 645 8 995 9 520

förändring övr långfr tillg och skulder -6 304 -411 0 0 0

finansieringsnetto -37 760 51 633 29 196 62 181 56 245

föränDring liKViDA meDel 4 688 -29 678 0 0 0
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redovisning av Va-verksamheten
från och med 2007-01-01 gäller ny lagstiftning avseende allmänna 
vattentjänster, vilken ställer krav på en särredovisning av Va-
verksamheten. I denna del redovisas budgeterad resultaträkning 
för vattenverksamheten för budget- och planåren 2015-
2017. en utförligare beskrivning av verksamheten återfinns i 
kommunstyrelseförvaltningens redogörelse.

inTernA posTer

I resultatet budgeteras ett antal interna poster, kostnader som 
beräknas uppstå mellan Va-verksamheten och övriga kommunala 
förvaltningar. bolag ingående i kommunkoncernen är dock i detta 
sammanhang extern motpart.

Interna kostnader framgår av nedanstående tabell:

Kostnaderna fördelas på följande grunder:

Kravverksamhet, 
inkasso:

bedömd tidsåtgång enligt schablon

porto: andel av utskickade fakturor enligt schablon

Koncessionsavgiften avser ersättning till gatuverksamheten för 
nyttjande av kommunens mark för ledningsnät.

norDVäsTrA sKÅnes VATTen oCH AVlopp AB (nsVA)

från och med 2009-09-01 ingår Åstorps kommun tillsammans 
med kommunerna i Helsingborg, Landskrona, Svalöv, båstad och 
bjuv i ett gemensamt bolag, nordvästra Skånes vatten och avlopp 
ab (nSVa). bolaget har att ansvara för förvaltning och drift av 
delägande kommuners Va-anläggningar. avseende Va-anläggningar 
kvarstår dessa i kommunens ägo och därtill kapitalkostnader. 
beträffande driftbudgeten innehar nSVa merparten av dessa 
kostnader (18.139 kkr). Huvuddelen av kvarstående kostnader 
i Åstorps kommun har till avsikt att fasas ut, med undantag av 
kapitalkostnader hänförbara till anläggningarna (7.259 kkr) samt 
vissa personella kostnader (726 kkr).

Totalt aktiekapital för nSVa uppgår till 6.000 kkr. 

VA - VaTTen OcH aVLOpp
nsVA - nOrdVäSTra 
SKÅneS VaTTen OcH 

aVLOpp ab

Alla belopp i kkr Budgetförslag

resulTATBuDgeT
Budget

2015
plan
2016

plan
2017

brukningsavgifter 26 594 26 594 26 594

anläggningsavgifter 2 300 2 300 2 300

periodisering årets anläggningsavgifter -1 725 -1 725 -1 725

periodisering tidigare års 
anläggningsavgifter

212 212 212

övriga intäkter 0 0 0

summa externa intäkter 27 381 27 381 27 381

Interna intäkter 0 0 0

Verksamhetens intäkter 27 381 27 381 27 381

externa kostnader -726 -726 -726

externa kostnader nSVa -18 139 -18 139 -18 139

Interna kostnader -1 257 -1 257 -1 257

avskrivningar -3 388 -3 388 -3 388

Verksamhetens kostnader -23 510 -23 510 -23 510

VerKsAmHeTens neTToKosTnAD 3 871 3 871 3 871

finansiella intäkter 0 0 0

finansiella kostnader -3 871 -3 871 -3 871

Budgeterat årsresultat 0 0 0

Återföring av tidigare års överskott 0 0 0

internt budgeterade kostnader 2015 2016 2017

Koncessionsavgift gata -1 000 -1 000 -1 000

future -40 -40 -40

Krav- och inkassoverksamhet -143 -143 -143

porto -64 -64 -64

avgifter för autogiro -10 -10 -10

summa interna kostnader -1 257 -1 257 -1 257
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björnekulla fastighets ab

Vision
bolagets uppgift är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler i enlighet med de önskemål som 
finns från Åstorps kommun. Verksamheten ska ses som ett rent förvaltningsmässigt uppdrag 
att på bästa sätt, och ur ekonomisk mest fördelaktig vinkel hantera kommunala anläggningar 
inom Åstorps kommun.

VerKsAmHeTsBesKriVning / änDAmÅl enligT gällAnDe 
BolAgsorDning / ägArDireKTiV
ändamålet med bolagets verksamhet är att främja kommunens försörjning med lokaler.

inriKTningAr 2015
fortsatt investering gällande automatisering av värme och ventilation för att nedbringa 
energikostnader som med tanke på kostnadsutveckling och förbrukning tynger 
resultatbudgeten. 

eKonomisK reDogörelse

mikael fors, verkställande direktörlennart fredriksson (s), ordförande

Alla belopp i kkr Budgetförslag
resultatbudget

utfall budget budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017

intäkter 70 726 69 444 70 641 70 641 70 641
Kostnader -50 404 -48 875 -55 345 -55 345 -55 345
   varav personal -7 836 -6 246 -6 300 -6 300 -6 300
finansnetto -11 118 -14 767 -11 891 -11 891 -11 891
resultat efter finansiella poster 9 204 5 802 3 405 3 405 3 405
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ab Kvidingebyggen

Vision
Visionen enligt antaget strategidokument för bolaget är att ab Kvidingebyggen (Kvb) genom 
löpande verksamhet ska ha en stabil ekonomisk grund att stå på. Kvb ska vara den välskötta 
allmännytta som både hyresgäster och ägare kan förvänta sig för en sund hyresmarknad 
inom Åstorps kommun.

VerKsAmHeTsBesKriVning / änDAmÅl enligT gällAnDe 
BolAgsorDning / ägArDireKTiV
ändamålet med bolagets verksamhet är att upplåta och äga bostäder och lokaler inom 
Åstorps kommun.

inriKTningAr 2015
fortsatt investering gällande automatisering av värme och ventilation samt alternativa en-
ergikällor för en kostnadseffektivare drift. ökad aktivitet för att nedbringa energikostnader 
som med tanke på kostnadsutveckling och förbrukning tynger resultatbudgeten.

eKonomisK reDogörelse

Alla belopp i kkr Budgetförslag
resultatbudget

utfall budget budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017

intäkter 29 754 30 988 30 828 30 828 30 828
Kostnader -22 901 -24 167 -24 986 -24 986 -24 986
   varav personal -2 639 -2 650 -2 680 -2 680 -2 680
finansnetto -2 475 -4 406 -3 602 -3 602 -3 602
resultat efter finansiella poster 4 378 2 415 2 240 2 240 2 240

mikael fors, verkställande direktörlennart fredriksson (s), ordförande
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björnekulla IT ab

Vision
björnekulla IT ab kan ses som Åstorps kommuns verktyg för att säkerställa en utbyggnad av 
IT-infrastruktur inom Åstorps kommun enligt av kommunfullmäktige antagen infrastruk-
turplan.

VerKsAmHeTsBesKriVning / änDAmÅl enligT gällAnDe 
BolAgsorDning / ägArDireKTiV
ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunens självkostnads- 
och likställighets-principer främja tillhandahållandet av bredband i kommunen.

inriKTningAr 2015
utökat tillhandahållande av fiber till företag i mån av tillgänglighet av fiberuppkoppling. Inga 
större projekt kommer under året påbörjas.

eKonomisK reDogörelse

Alla belopp i kkr Budgetförslag
resultatbudget

utfall budget budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017

intäkter 1 182 1 177 1 374 1 374 1 374
Kostnader -941 -890 -994 -994 -994
   varav personal -18 -29 -29 -29 -29
finansnetto -42 -101 -110 -110 -110
resultat efter finansiella poster 199 186 270 270 270

mikael fors, verkställande direktörlennart fredriksson (s), ordförande
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björnekulla utvecklings ab

mikael fors, verkställande direktörlennart fredriksson (s), ordförande

Vision
utvecklingsbolaget ska erbjuda tillträde till nätverk och öppna nya affärsmöjligheter för 
privata intressenter för att utveckla nya projekt inom Åstorps kommun.

VerKsAmHeTsBesKriVning / änDAmÅl enligT gällAnDe 
BolAgsorDning / ägArDireKTiV
ändamålet med bolagets verksamhet är att på olika sätt skapa förutsättningar för entrepre-
nörer och finansiärer och andra intressenter att driva konkreta projekt i egen regi. detta ska i 
förlängningen är till gagn för Åstorps kommun och dess invånare.

inriKTningAr 2015
Initialt verksamhetsmål för bolaget är att medverka för att skapa förutsättningar för entrepre-
nörer och finansiärer att etablera verksamhet som gynnar kommuninvånarna och kommu-
nens utveckling till exempel i före detta Makadamområdet.

eKonomisK reDogörelse
bolagets driftsbudget om -60 kkr som endast består av kostnader för styrelsemöten fram-
läggs och fastställs av styrelsen under oktober månad
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Kommunfullmäktige
VerKsAmHeTsBesKriVning
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar i ärenden av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. I kommunfullmäktige tas beslut om 
mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten. Kommunens budget, den kommunala 
skatten, årsredovisning med ansvarsfrihet för nämnderna och andra viktiga frågor tas av 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även om kommunens organisation och 
verksamhetsformer. Val till nämnder och styrelser beslutas även av kommunfullmäktige i början av 
mandatperioden. I Åstorps kommun finns det 31 stycken platser i kommunfullmäktige.

dessa mandat fördelar sig under mandatperioden 2014-2018 på följande sätt:

Socialdemokraterna 14

Sverigedemokraterna   7

Moderaterna   5

centerpartiet  2

folkpartiet liberalerna  1

Kristdemokraterna  1

Miljöpartiet 1

Kommunfullmäktiges möten hålls i huvudsak i kulturhuset björnen och för 2015 planeras det 
att hållas totalt 11 möten, vilka kommer att hållas sista måndagen i varje månad klockan 18.30, 
förutom juli som är sammanträdesfri.

Till fullmäktige är kommunens revision, valberedning, demokratiberedning, överförmyndarnämnd 
och presidiet kopplat.

eKonomisK reDogörelse

 
eva bergdahl, kommunsekreterare

 
per-arne Håkansson (S), ordförande

Alla belopp i kkr Budgetförslag
resultatbudget

utfall budget budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017

intäkter 0 0 0 0 0
Kostnader -1 024 -836 -1 089 -1 089 -1 089
   varav personal -574 -628 -651 -651 -51
nettokostnad -1 024 -836 -1 089 -1 089 -1 089

investeringsbudget
utfall budget budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017

intäkter 0 0 0 0 0
Kostnader 0 0 0 0 0
nettokostnad 0 0 0 0 0
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Valnämnd
VerKsAmHeTsBesKriVning
Valnämnden är den nämnd som har ansvaret för att medborgarna kan rösta i 
allmänna val i kommunen. I arbetet ingår att ombesörja att det finns vallokaler, 
röstningslokaler för förtidsröstning och att det finns valarbetare som sköter själva 
valförrättningen. Valnämnden bestämmer öppettider med mera avseende val- och 
röstningslokaler.

Val hålls till både europaparlamentsval (vart 5:e år) och allmänna val i Sverige 
(vart 4:e år). nästa val som planeras är allmänna val i Sverige i september 2018 och 
europaparlamentsval i juni 2019.

eKonomisK reDogörelse

ulf cronbring (s), ordförande
 
eva bergdahl, kommunsekreterare

Alla belopp i kkr Budgetförslag
resultatbudget

utfall budget budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017

intäkter 0 497 0 0 0
Kostnader -4 -683 -18 -18 -18
   varav personal -4 -615 -14 -14 -14
nettokostnad -4 -186 -18 -18 -18

investeringsbudget
utfall budget budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017

intäkter 0 0 0 0 0
Kostnader 0 0 0 0 0
nettokostnad 0 0 0 0 0
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Kommunstyrelse
verksamhetsBeskrivning
Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningens åligganden och angelägenheter. 
Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet likaså över 
kommunal verksamhet som bedrivs i annan organisationsform.

det åligger styrelsen särskilt att:
n bereda ärenden till kommunfullmäktige
n ha hand om den ekonomiska förvaltningen
n Verkställa kommunfullmäktiges beslut
n fullgöra övriga uppdrag som kommunfullmäktige har lämnat över till styrelsen

Kommunstyrelsen ska på bästa sätt verka för ett gott liv i åstorps kommun med inriktning på:
n övergripande samordningsansvar
n främja sysselsättningen
n administrativ och teknisk beredskap
n räddningstjänst, kris- och säkerhetsarbete
n främja bostadsförsörjningen
n samordna personalfrågor
n främja god naturvård och miljöpolitik
n energihushållning
n God trafikförsörjning
n information och kommunikation

ekonomisk redogörelse

ramutökningen utgörs till största del av kompensation för kapitalkostnader.
Årliga investeringsanslag om 2.500 kkr avser brådskande markinköp. 

 
ronny sandberg (s), ordförande eva bergdahl, kommunsekreterare

Alla belopp i kkr Budgetförslag
resultatbudget

utfall budget budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017

intäkter 0 0 0 0 0
Kostnader -3 143 -3 206 -4 999 -4 999 -4 999
   varav personal -1 602 -1 739 -1 668 -1 668 -1 668
nettokostnad -3 143 -3 206 -4 999 -4 999 -4 999

investeringsbudget
utfall budget budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017

intäkter 0 0 0 0 0
Kostnader -9 216 -30 585 -2 500 -2 500 -2 500
nettokostnad -9 216 -30 585 -2 500 -2 500 -2 500
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Kommunrevision
verksamhetsBeskrivning
Kommunrevisionens verksamheten består av en bedömning av 
delårsbokslutet och revision av årsbokslutet. utöver detta genomförs ett antal 
verksamhetsgranskningar av de olika nämnderna. i budgeten har hänsyn 
tagits till att kommunen beslutat om utökat antal nämnder. tillsammans 
med kommunfullmäktiges presidium kommer fastställande ske av 2015 års 
granskningar. upphandling har skett av ny sakkunnig revisor under 2014.

verksamhetsmÅl
enligt de riktlinjer som erhållits av kommunfullmäktige och beslut i 
kommunrevisionen. lekmannarevision av kommunens bolag.

inriktningar för nämndens arBete 2015
medverka till att kommunens utveckling och resultat uppnås.

plan för nämndens arBete 2016-2017
se verksamhetsmål.

ekonomisk redogörelse 

sven ekelund (m), ordförande

Alla belopp i kkr Budgetförslag
resultatbudget

utfall budget budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017

intäkter 28 28 28 28 28
Kostnader -841 -848 -879 -879 -879
   varav personal -194 -181 -185 -185 -185
nettokostnad -813 -820 -851 -851 -851

investeringsbudget
utfall budget budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017

intäkter 0 0 0 0 0
Kostnader 0 0 0 0 0
nettokostnad 0 0 0 0 0
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Kommunstyrelseförvaltning
Verksamhets-
beskrivning
Kanslienheten

Kanslifunktionens uppdrag 
är huvudsakligen att ansvara för 
och hantera all inkommande och 
utgående post till kommunfull-
mäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelseförvaltningen. 
Vidare att bereda, expediera och 
följa upp politiska beslut. andra 
ansvarsområden är att utveckla, 
stödja, samordna, effektivisera och 
följa upp kommunens förvalt-
ningsorganisation. Vidare ingår 
utvecklingsarbete med att 
skapa enhetlighet inom 
kommunens samt-
liga nämnds-

administrationer. ansvar för det 
gemensamma digitala diariehan-
teringsystemet ingår också i detta 
uppdrag. 

Medborgarkontoret, växelper-
sonalen, vaktmästeriet och kansliet 
tillhör kanslienheten.

ekonomienheten
ekonomienheten är servicegivare 
till övriga förvaltningar, politiker 
och medborgare. enheten består 
av sju medarbetare, fördelat på ett 
antal funktioner, med redovisning, 
debitering/kravhantering, faktura-

hantering/
kassa, 

finansförvaltning, budget, bokslut, 
uppföljning, intern kontroll, för-
säkringar, statistikrapporteringar 
och kommunens kvalitet i korthet 
(KKiK) som några av de mest 
centrala uppgifterna.

ekonomienheten är en sam-
manhållande funktion för det 
interna ekonomiarbetet i Åstorps 
kommunkoncern.

personalenheten
personalenheten har som uppdrag 
att arbeta strategiskt med bland 
annat chefs- och ledarutveckling, 
rekrytering, återväxtplanering mm. 
dessutom ansvarar enheten för för-

handlingar med fackliga 

foto: Michael Svensson / Åstorps kommun
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organisationer och tecknande av 
lokala kollektivavtal. det ingår 
också att administrera och genom-
föra årliga lönerevisioner.

I uppdraget ingår tolkning av 
lagar och avtal inom arbetsrät-
tens område samt att vara ett stöd 
till arbetsledare. det är också 
enhetens uppgift att hantera svårare 
personalärenden och därmed vidta 
arbetsrättsliga åtgärder.

I arbetet ingår att årligen sam-
manställa och presentera personal-
ekonomiskt bokslut, upprätta och 
revidera personalrelaterade styr-
dokument, ansvara för att relevant 
information finns på intranät och 
hemsida. I uppdraget ingår också 
att ansvara och utveckla kommuni-

kationsfunktionen.

upphandlingsenheten
upphandlingsstrategen har till 
uppdrag att planera, genomföra 
och följa upp kommunövergri-
pande upphandlingar av varor och 
tjänster samt skapa riktlinjer för 
ramavtal.

uppdraget innebär utformande 
av annonser, förfrågningsunderlag 
samt utvärdering av inkommande 
anbud. upphandlingsstrategen 
skall även följa upp tecknade avtal 
samt ge råd internt för kommunens 
verksamheter i upphandlingsfrågor. 
Vid delegation kan upphandlings-
strategen själv genomföra en upp-
handling. upphandlingsstrategen 
skall förutom det praktiska arbetet 
med att analysera marknaden och 
det egna arbetet, omvärldsbevaka 
samt delta i utvecklingsarbetet för 
att öka effektiviteten, produktivite-
ten och innovationen när det gäller 
inköp och upphandling.

iT-enheten
IT-enhetens uppdrag är att drifta 
och säkerställa kommunens server-
park för att underlätta den enskilda 
anställdas arbete. enheten står även 
för inköp av it -relaterade pro-
dukter, installation, underhåll och 
support till användare.

medborgarkontoret, växeln och 
folkhälsosamordnaren
uppdraget innebär bland annat 
att upprätthålla tillgängligheten 
för kommuninvånare. Medbor-
garkontoret ansvarar för ett 50-tal 
uppdrag, allt från kommunal myn-
dighetsutövning till information, 
samhällsvägledning och intern ser-
vice. Medborgarkontoret har även 
ett samtjänstuppdrag via avtal med 
polismyndigheten som innebär att 
medborgarkontoret utför recep-
tions- och informationsuppgifter åt 
polismyndigheten.



Växeln ska i första hand bemanna 
och svara för Åstorps kommuns 
växelnummer samt vidarebefordra 
samtal till kommunens verksam-
heter. Växeln har även ansvar för: 
Telefonabonnemang (fasta och mo-
bila abonnemang), programmering, 
uppsägning, flytt, felanmälan och 
omkoppling samt flexklocka, regist-
rering och justering (gäller anställda i 
kommunhus och på Stationen).

folkhälsosamordnaren har i upp-
drag att på ett systematiskt sätt jobba 
verksamhetsövergripande när det gäl-
ler tvärsektionella frågor och förbätt-
ringsområden som berör folkhälsan i 
kommunen. folkhälsosamordnaren 
ska även verka som sekreterare i det 
kommunala folkhälsorådet som lyder 
under kommunstyrelsen.

näringslivsutvecklingen och 
turismen
Verksamheten för näringslivsutveck-
lingen inriktar sig på företag inom 
alla branscher, inklusive besöksnä-
ringen. utvecklingen av Åstorps kom-
muns företagande sker bland annat 
genom olika företagsevent såsom 
luncher, frukostar, utbildningsfrågor 
och genom olika nätverk både lokalt 
och regionalt. 

överförmyndaren / Budget- och 
skuldrådgivaren
överförmyndaren har till uppgift 
att utöva tillsyn över förmyndares, 
förvaltares och gode mäns förvalt-
ning och efter ansökan eller anmälan 
utreda behovet av nämnda insat-
ser. detta för att inte rättsförluster 
skall uppstå för dem som av olika 
anledningar inte kan förvalta sin 
egendom, föra sin talan och tillvarata 
sina rättigheter.

Verksamheten omfattar tillsyn 
av: förmyndarskap/föräldraförvalt-
ning, till exempel om motstridiga 
intressen finns mellan en förälder/
förvaltare och en omyndig vid en 
bouppteckning eller förmyndarskap 
/ föräldraförvaltning i samband med 

mottagande av ensamkommande 
barn.

•	 god man för myndiga som på 
grund av till exempel sjukdom 
inte kan ta vara på sina tillgångar 
eller föra sin talan

•	 och om detta ej är tillräckligt 
förvaltarskap där personen ifråga 
förlorar sin rättshandlingsför-
måga.

I uppdraget ligger också att tillse att 
gode män och förvaltare garanteras 
kunskap och utbildning.

företagshälsovården
företagshälsovården har till uppdrag 
att arbeta med hälsofrämjande in-
satser och stöd till samtliga anställda 
i kommunen. arbetsledare kan få 
konsultation hos företagshälsovården 
vid behov av rådgivning, utbildning, 
utredningar och kartläggning inom 
arbetsmiljöområdet. Vidare ingår 
rehabiliteringsfrågor i uppdraget och 
det finns en antagen rutin i kom-
munen när och hur det skall fungera 
när personal kan bli föremål för en 
rehabiliteringsutredning. personal 
med arbetsrelaterad problematik kan 
också få råd hur och anvisningar till 
den ordinarie hälso- och sjukvården 
då ingen sjukvård bedrivs inom 
företagshälsovården. Olika aktivite-
ter och utbildningar av förebyggande 
karaktär kan erbjudas i syfte att 
förändra livsstil och levnadsvanor. 
företagshälsovården ansvarar för att 
lagstadgade läkarundersökningar 
genomförs för räddningstjänsten och 
nattarbetande.

integrationsenheten
Integrationsenheten ger nyanlända 
flyktingar och invandrare råd och 
stöd. enheten samordnar insatser 
för att ge flyktingarna möjlighet 
till en bra start i kommunen och i 
Sverige. Målet är att det ska leda till 
ett arbete och en egen försörjning. 
Till Integrationsenheten kommer de 
flyktingar som nyligen har fått up-

pehållstillstånd och ska bo i Åstorps 
kommun. flyktingen tillhör enheten 
i två år. Integrationsenheten arbetar 
även med integrationsfrågor internt 
och externt genom föreläsningar, 
information, projekt, mm.

från och med juni 2013 har 
Integrationsenheten även ansvar för 
ensamkommande barn. 

Krisberedskap och säkerhet
Kommunen skall minska sårbarhe-
ten i sin verksamhet och ha en god 
förmåga att hantera krissituationer 
i fred. Kommunen skall därigenom 
också uppnå en grundläggande 
förmåga till civilt försvar.

Säkerställa säkerhet mot skador 
och störningar. Skaderapportering 
(minimera kostnader för skador och 
skydd).

Säkerhetsskyddet skall slå vakt 
om informationssäkerhet, tillträdes-
begränsning och säkerhetsprövning 
av personal i nyckelfunktioner i det 
som har betydelse för rikets säkerhet.

Arbetsmarknadsenheten
arbetsmarknadsenheten bedriver 
via activa olika verksamheter som 
är inriktade på att erbjuda arbets-
träning till personer som står till 
arbetsmarknadens förfogande samt 
för personer som är i behov av reha-
bilitering. 

utöver detta bedrivs en arbets-
marknadsinriktad daglig verksamhet 
för personer med fysiska –, psykiska 
- eller intellektuella funktionsned-
sättningar.

Verksamhetsidén är att kompe-
tensutveckla personen genom att 
erbjuda en meningsfull sysselsätt-
ning och att hjälpa till att slussa 
personen vidare till den reguljära 
arbetsmarknaden, utbildning eller 
utflyttad verksamhet.

arbetsmarknadsenheten arbetar 
på uppdrag av socialförvaltningen, 
vuxenutbildningen, Åstorps Samord-
ningsförbund, arbetsförmedlingen 
och försäkringskassan.
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Tekniska kontoret
Tekniska kontoret förvaltar kom-
munens gator och parker. en stor 
del av verksamheten utgörs även 
av olika projekt där merparten av 
kommunens investeringsbudget 
finns med. Tekniska kontoret 
är även delaktig i kommunens 
samhällsutbyggnad och ansvarar 
för att den fysiska miljön vid 
exploatering av verksamheter och 
bostäder blir utförd. en del av 
verksamheten består av försälj-
ning av mark för exploatering. 
Kommunens verksamheter 
rörande vatten och avlopp samt 
renhållning handhas genom ett 
kommunövergripande bolag. 
Tekniska kontoret fungerar som 
kommunens beställare gentemot 
detta bolag.  

Verksamhetsmål
fOKuSOMrÅde: fLer 
I arbeTe OcH fLer 
föreTag

n mål: så många som möjligt 
av kommunens vuxna invånare 
skall försörja sig genom arbete.

aktivitet: av de deltagare som 
anvisats till arbetsmarknads-
enheten med målsättningen att 
finna ett arbete eller utbildning 
skall minst 50 % ha uppnått 
målet när insatsen är avslutad. 

aktivitet: nya verksamhetsom-
råden håller på att iordningstäl-
las på södra industriområdet. 
en ny detaljplan för verksam-
heter vann laga kraft under 
oktober 2012. Inom denna plan 
kommer kommunen att kunna 
sälja fastigheter som genererar 
arbetstillfällen.

aktivitet: erbjuda SfI under-
visning, samhällsorientering, 
information om arbetsmarkna-

den, coachning vägledning och 
praktik. 

n mål: fler unga i åldern 
18-24 år skall beredas sysselsätt-
ning och få stöd i att finna vägar 
till egen försörjning.

aktivitet: Olika projekt ska 
genomföras för att hjälpa unga 
människor att hitta sin väg ut i 
arbetslivet eller utbildning. 

n mål: Kommuninvånarnas 
hälsa skall förbättras.

aktivitet: arbetsmarknadsen-
heten erbjuder möjlighet till 
rehabilitering genom anpassad 
arbetsträning för att tydliggöra 
arbetsförmåga och arbetsutbud 
samt arbetsträning ingående i 
andra program.

aktivitet: folkhälsoarbetet 
ska präglas av ett systematiskt 
och verksamhetsövergripande 
arbetssätt. 

n mål: Turistomsättningen i 
kommunen skall öka.

aktivitet: utvecklingen av 
besöksnäringen sker i samver-
kan mellan medborgakontoret 
och kommunens näringslivsut-
vecklare genom att information 
sprids, planering genomförs och 
att antalet informationsplatser i 
kommunen bli fler.

aktivitet: Tillsammans med 
andra kommunala verksamhe-
ter utveckla Åstorps möjligheter 
för ökad besöksnäring. Sker 
även genom samarbete lokalt, 
Söderåskommunerna och 
familjen Helsingborg. utbudet 
synliggörs för besökare, press 
och andra intressenter.

n mål: myndighetsutövning 
och service mot företagen skall 
förbättras

aktivitet: genomförande av 
servicemätning InSIKT som 

mäter kommunens myndighets-
utövning mot företag i ärenden 
kring brandtillsyn, bygglov, 
markupplåtelse, miljö- och 
hälsoskydd samt serveringstill-
stånd

fOKuSOMrÅde: 
uTVecKLa aTTraKTIVT 
bOende

n mål: fler väljer att bosätta 
sig i Åstorps kommun.

aktivitet: Verka för att kommu-
nens verksamhet skall präglas 
av tillgänglighet, god service 
och hög kvalitet. 

aktivitet: Kommunen ska ha en 
hög säkerhet mot skador och 
störningar i den kommunala 
verksamheten med syfte att 
det ska vara en trygg och säker 
miljö för kommunens anställda 
och de människor som berörs 
av kommunens verksamhet.

aktivitet: förbättra och 
utveckla marknadsföringen 
av kommunen. Skapa samsyn 
inom enheten och kommunen 
om kommunens vision och mål. 
utveckla kanslienhetens service 
genom att förstärka tillgänglig-
heten och förbättra informa-
tionen.

aktivitet: planläggning och 
igångsättande av arbetet att 
utveckla näringsverksamheten i 
centrum av kommunen.

aktivitet: arbete med torr-
hamnsprojekt inom samarbetet 
familjen Helsingborg. 

aktivitet: ansluta nya Va-
abonnenter på landsbygden till 
avloppsnätet. 

aktivitet: upprustningen av 
nyvångs avloppsreningsverk. 
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n mål: invånare skall få ett gott 
bemötande i sina kontakter med kom-
munen och dess personal.

aktivitet: arbetssättet skall präglas av 
en hög servicenivå gentemot medbor-
gare/kund samt ett positivt och profes-
sionellt bemötande. 

aktivitet: Information om överför-
myndarverksamheten skall finnas på 
kommunens hemsida. 

aktivitet: genomföra informationsmö-
ten och utbildningar för blivande gode 
män/förvaltare. 

n mål: informationen och servicen 
på kommunens hemsida skall vara väl 
utvecklad och tillgänglig.

aktivitet: Kommunens webbplatser 
ska kontinuerligt uppdateras och hållas 
informativ. dessutom ska hemsidan 
vara anpassad till SKL:s mall ”Informa-
tion för alla”. 

n mål: Kommunens invånare skall 
känna sig trygga i samhället.

aktivitet: folkhälsoperspektivet ska 
beaktas vid samhällsplanering. 

aktivitet: Samhällsbyggnadsenheten 
arbetar med att förbättra den fysiska 
miljön på allmänna platser. för närva-
rande pågår ett arbete med att förbättra 
belysningen i parker och bostadsområ-
den. Samhällsbyggnadsenheten arbetar 
med olika projekt för att förbättra 
trafiksäkerheten. 

n mål: ett turistmål skal bli ett av 
skånes tio mest besökta.

aktivitet: fortsatt utveckling av Maka-
dammen.

fOKuSOMrÅde: fLer 
VäLjer KOMMunen SOM 
arbeTSgIVare

n mål: ledare i Åstorps kommun 
skall ha god ledarkompetens.

aktivitet: Kontinuerliga ledarforum ska 
hållas under året och nya chefer ska få 
en bra introduktion. 

n mål: fler ska ges möjlighet till 
heltid eller önskad tjänstgöringsgrad

aktivitet: Sträva efter att bereda möjlig-
het i verksamheten så att alla medarbe-
tares önskemål om sysselsättningsgrad 
kan tillgodoses.

n mål: medarbetare skall trivas och 
utvecklas i Åstorps kommun.

aktivitet: bra struktur och arbetsruti-
ner ska finnas så att anställda i Åstorps 
kommun mår bra och trivs.  
aktivitet: Introduktionsdag för alla 
nyanställda.

n mål: medarbetarnas trivsel skall 
öka genom ett gott samarbete och god 
kommunikation.

aktivitet: utökat it-samarbete inom 6K 
(Klippan, perstorp, örkelljunga, bjuv, 
Svalöv och Åstorp). 

aktivitet: den interna kommunikatio-
nen ska ha stort fokus så att medarbe-
tarna känner sig väl informerade.

n mål: Helhetssynen och samsynen 
skall utvecklas hos medarbetare och 
ledare.

aktivitet: Samtliga nya arbetsledare får 
övergripande information från ekono-
mienheten. utbildning och information 
hålls kontinuerligt till berörda parter.

fOKuSOMrÅde: eKOnOMI OcH 
förHÅLLnIngSSäTT

aktivitet: för att uppfylla de ekono-
miska målen arbetar kommunen med 
månadsuppföljningar, delårs- och 
årsbokslut.
aktivitet: bidra till god hushållning 
med kommunens resurser genom att 
följa upp och utvärdera genomförda 
upphandlingar. 
aktivitet: Verksamheterna ska präglas 
av god ekonomisk hushållning inom 
givna ramar.

Inriktningar för 
nämndens arbete 2015
Kanslienheten
arbetet med att använda W3d3 som ett 
ärendehanteringssystem och inte bara 
som diariesystem kommer att utvecklas 
ytterligare liksom möjligheten att ha 

kommunens diarium på Internet. Samt-
liga styrdokument, delegationsordningar 
och reglementen kommer att ses över. 
alternativa lösningar för distribuering 
av handlingar till förtroendevalda inför 
sammanträden är också ett utvecklings-
område. Med anledning av den föränd-
ring av den politiska organisationen 
som beslutats så kommer det även att 
innebära förändring för kanslienhetens 
arbete. under 2014 utökades ansvarsom-
rådet med ansvar för administrationen 
kring den gemensamma räddnings-
nämnden för Åstorp och Klippan. under 
2015 kommer det även att tillkomma en 
demokratiberedning, en överförmyndar-
nämnd och ett personalutskott. adminis-
tration och distribution av handlingar till 
dessa organ kommer att ställa utökade 
krav på kanslienheten. 

ekonomienheten
under 2015 kommer ekonomifunktio-
nen för Samhällsbyggnadsenheten att 
utföras från ekonomienheten.

för att effektivisera arbetet med 
ekonomiadministrationen kommer ett 
arbete att pågå utifrån möjligheten att 
skicka och ta emot elektroniska fakturor.

en ny bankupphandling av ekonomi-
tjänster kommer att genomföras.

digitalisera av bokföringsorder och 
internräkningar kommer att inledas.

personalenheten
arbetsmiljöarbetet ska fortskrida och 
utvecklas. Introduktionsdag för nyan-
ställda ska genomföras två gånger under 
året och introduktionsrutinerna på den 
enskilda arbetsplatsen ska säkras, genom 
bl. a öka tydlighet i personalhandbo-
ken.  

det goda samverkansklimatet med de 
fackliga organisationerna ska fortskrida. 
bra relationer parterna emellan är en vik-
tig nyckel till att utveckla verksamheten.

personalklubben kommer att fortsätta 
att driva och utveckla personalaktiviteter 
i syfte öka gemenskapen medarbetare 
emellan och stärka kommunen i arbetet 
att vara en god arbetsgivare.

Intern och extern kommunikationen 
kommer att utvecklas och förbättras 
genom kommunikationsfunktionen.
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upphandlingsenheten
upphandlingsenheten verkar 
för att upphandlingssamarbetet 
mellan Åstorps, perstorps och 
Klippans kommuner skall leda 
till att fler upphandlingar kan 
användas av mer än en kommun.

iT-enheten
arbetet med att byta ut 
kommunens serverpark kommer 
att påbörjas samt att en översyn 
av infrastruktur- utrustning 
kommer att göras.

medborgarkontor, växel och 
folkhälsosamordnare
under 2014 har en översyn 
av medborgarkontorets 
verksamhet inletts. ambitionen 
är att konsekvens bedöma 
verksamheten efter nuvarande 
förutsättningar och behov ur 
ett medborgarperspektiv med 
syftet att kunna utvärdera den 
ursprungliga ambitionen med 
medborgarkontoret.  

I övrigt har det främst inom 
arbetsområdena, handläggning 
enligt alkohollagen, turism och 
folkhälsa bedömts finnas ett 
utvecklingsbehov. 

avseende växelfunktionen 
finns även fortsättningsvis 
ett behov av uppföljning av 
samverkansöverenskommelse i 
6-K. under hösten 2014 och en 
bit in på 2015 kommer arbete 
med övergång från Telia till Tdc 
att prioriteras. även nuvarande 
uppdrag för telefonisterna bör ses 
över då trafikanalysmätningar har 
visat att kommunen inte uppnår 
rekommenderade målsättningar. 

näringslivsutvecklingen och 
turismen
näringsliv kommer 
fortlöpande att arbeta enligt 
näringslivsprogrammet med 
inriktning på kommunens 
fokusområden. 

utveckla turistbyrån och den 
tjänsten till kund.

Kompetensförsörjningen 

till företag kommer att vara en 
fortsatt viktig fråga varför skolan 
kommer att bli en del av arbetet, 
både lokalt och regionalt.

överförmyndare / Budget- och 
skuldrådgivare
under 2015 kommer det att 
införas en överförmyndarnämnd 
i Åstorps kommun. det finns 
därmed förutsättningar för 
att ansluta till det samarbete 
som Klippan, perstorp 
och bjuv ingått avseende 
tjänstemannaorganisationen 
för överförmyndaren. det kan 
också konstateras att belastningen 
avseende ensamkommande 
flyktingbarn kommer att öka. 

budget- och skuld 
rådgivningen kommer under 
2014 arbeta med att få ned antalet 
sökande i Åstorps kommun och 
försöka arbeta fram en strategi för 
preventivt arbete. 

företagshälsovården
företagshälsovårdens ambition är 
att fortlöpande arbeta för en god 
arbetsmiljö och för att anställda 
ska må bra genom förebyggande 
hälsoarbete och inriktning mot 
rehabilitering.

integrationsenheten
Integrationsenheten ska 
arbeta med nyanlända som 
kommer till kommunen, ordna 
lägenheter, svensk undervisning, 
samhällsorientering, språkpraktik 
samt praktik eller arbete. 
enheten hjälper även andra 
invandrare i kommunen med ex. 
praktikplatser.

enheten kommer att fortsätta 
att arbeta med ensamkommande 
barn under 2015

Krisberedskap och säkerhet
arbetet fortsätter med att 
kommunen ska vara trygg 
och säker, helt enligt lagen om 
extraordinära händelser och 
kommunens säkerhetspolicy.

Arbetsmarknadsenheten
arbetslösheten i riket enlig Scb 
(aKu) var under andra kvartalet 
2014 8,0 % och enligt regeringens 
vår- prognos (april 2014) 
beräknas arbetslösheten för 2015 
bli 7,3  %. 

arbetslöshetssituationen i 
Åstorps kommun (juli 2014) är 
väsentligt sämre i jämförelse med 
riket enligt arbetsförmedlingens 
statistik och det gäller såväl när 
man beaktar åldersgruppen 16-64 
år som för ungdomsgruppen 
18-24 år. 

Med den information som 
vi har idag tyder det på att 
överenskommelserna med 
arbetsförmedlingen kommer 
att förlängas under 2015 när 
det gäller arbetsträning och 
förstärkt arbetsträning inom 
jobb- och utvecklingsgarantin, 
sysselsättning inom jobb- och 
utvecklingsgarantin samt 
jobbsökaraktiviteter med 
coachning inom jobbgarantin 
för ungdomar. projekt Kedjan 
som var ett samverkansprojekt 
med Socialförvaltningen 
har varit i gång sen slutet på 
2012 och avslutades i mitten 
på 2014. Målgruppen för 
projektet var personer som 
är i eller riskerar att hamna i 
drogmissbruk och som själv 
aktivt bidrager till att förändra 
sin situation. projektet har varit 
framgångsrikt och kommer att 
drivas vidare under resterande 
del av 2014 för att möjliggöra att 
arbetsmodellen kan bli föremål 
för budgetprocessen inför 2015.

när det gäller den 
arbetsmarknadsinriktade dagliga 
verksamheten för personer 
med funktionsnedsättningar 
så förväntas ytterligare någon 
förfrågan om platser under 
resterande 2014 och första halvan 
2015. antalet platser inom den 
arbetsmarknadsinriktade dagliga 
verksamheten utnyttjas idag 
nästan fullt ut. 



Tekniska kontoret
arbetet med att utforma den nya Va-taxan är utfört 
och träder i kraft 2015.

under 2014 påbörjades arbete på hur man kan för-
bättra miljön i centrum. under 2015 fortsätter detta 
arbete som en del i ett kommunövergripande centru-
mutvecklingsprojekt. där kommer fokus att ligga på 
ökad service, trivsamma mötesplatser i en inbjudande 
miljö för både invånare och besökare.

Inköp av mark för verksamheter och bostäder fort-
sätter med inriktning mot de områden som utpekas i 
översiktsplanen.

Plan för nämndens 
arbete 2016-2017
Kanslienheten
Medborgardialogen måste utvecklas genom att an-
vända kommunens hemsida på ett mer offensivt sätt. 
då det skett ett val kommer det att krävas utbild-
ningsinsatser för nya förtroendevalda. 

då det sker en organisationsöversyn under 2014 
kommer det att krävas åtgärder för att implementera 
en eventuell organisationsförändring. 

ekonomienheten
för att underlätta för våra vatten och avloppsabon-
nenter skall möjlighet ges till att rapportera mätarav-
läsning via webben. I förlängningen kommer detta att 
innebära möjlighet till att få egna uppgifter samman-
ställda på ”mina sidor”.

personalenheten
arbetet med att stärka kommunen som en god arbets-
givare ska fortskrida genom kompetent ledarskap bra 
god organisationsstruktur. det är av stor vikt att lyfta 
fram goda exempel som kan fungera som inspira-
tion och lärande. arbetsmiljöarbetet ska säkras och 
medarbetar- och ledarskapsutveckling ska anpassas 
och utvecklas efter behov. Återväxtplanering är en 
viktig parameter för att säkra rätt kompetens för såväl 
medarbetare som ledare.

upphandlingsenheten
Målet är att 2017 skall minst hälften av alla upphand-
lingar som utföres i respektive kommun kunna använ-
das av även en av de samverkande kommunerna.

iT-enheten
utöver löpande support kommer enheten under 
2016 att fortsätta arbetet med att byta ut kommunens 
serverpark för att säkra att kapaciteten räcker för alla 

de system som köps inom kommunen. under 2017 
kommer infrastrukturen att uppgraderas.
Medborgarkontor, växel och folkhälsosamordnare
Medborgarkontor- och växelfunktionerna fortsätter 
att jobba aktivt med kommunens framtagna vision 
och fokusområden för att nå målen till år 2020. över-
synen som beräknas utföras under 2014 planeras ligga 
till grund för utförande. några av områdena står dock 
i motsättning till det beslut som fattades av med-
borgarnämnden 2009 där det framgår att lagstadgad 
verksamhet ska prioriteras. 

det finns även en trend som visar på att statliga 
verksamheter allt mer centraliseras och effektiviseras 
vilket förväntas leda till att medborgarkontoret även 
kommer att belastas med mer allmän samhällsvägled-
ning. projektarbetet avseende samverkan inom 6 K 
och det förebyggande folkhälsoarbetet kan förväntas 
vara i en uppstartas beroende på projektets resultat. 

näringslivsutvecklingen och turismen
näringslivsfrågorna kommer att fortsatt vara foku-
serade kring att säkerställa företagens matchning 
gentemot arbetstagare. utbildning är fortsatt en del av 
arbetet. Kommunen jobbar även regionalt med dessa 
frågor.

fortsatt utveckling av besöksnäringen och vår möj-
lighet att marknadsföra Åstorp både som besöksmål 
och som attraktivt för att få nya kommuninvånare. 

överförmyndaren / Budget- och 
skuldrådgivaren
överförmyndaren kommer fortsätta arbetet med att 
utbilda och rekrytera gode män. ett samarbete med 
övriga kommuner avseende överförmyndarorganisa-
tionen bör också ses över ytterligare, 

budget- och skuld rådgivningen skall arbeta med 
att få ett gott samarbeta såväl inom kommunen som 
med externa aktörer för att kunna nå ut med det 
preventiva arbetet. 

företagshälsovården 
att fortsätta arbeta med förebyggande hälsoarbete och 
med rehabilitering gagnar ett fortsatt välmående hos 
personalen.

integrationsenheten
Verksamheten är beroende av antal nyanlända som 
kommer till kommunen. enligt Migrationsverkets 
prognoser är behovet av kommunplatser stort under 
de närmaste två åren. I Åstorp saknas fortfarande 
tillgång till lägenheter.

enheten kommer att fortsätta att arbeta med en-
samkommande barn.
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Krisberedskap och säkerhet
Kommunen skall minska sårbarheten i sin verksam-
het och ha en god förmåga att hantera krissituationer 
i fred. Kommunen skall därigenom också uppnå en 
grundläggande förmåga till civilt försvar, enligt lagen 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap. detta görs genom fortsatt upprätthål-
lande av krisberedskap, risk- och sårbarhetsanalyser, 
geografiskt områdesansvar samt utbilda och öva de 
som har funktioner i krisberedskapsorganisationen.

Säkerheten mot skador och störningar ska fortsatt 
vara säkerställd för att det ska vara en trygg och säker 
miljö för anställda och människor i kommunal verk-
samhet. det görs genom riksinventeringar, säkerhets-
konsultationer till förvaltningar, verksamheter och 
kommunalt bolag. Också genom sammanställning av 
skaderapporter samt utbildning av personal.

Arbetsmarknadsenheten
förändringar på längre sikt är väldigt svåra att förut-
säga idag eftersom arbetsmarknadsdelen i hög grad 
styrs av utvecklingen på arbetsmarknaden och de in-
satser som våra uppdragsgivare beslutar om. när det 
gäller utvecklingen av arbetslösheten prognostiserar 
regeringen i sin vårprognos (april 2014) att arbetslös-
heten kommer att minska något under 2016 och 2017.

arbetsmarknadsenhetens verksamhet är en viktig 
resurs för att hitta varaktiga lösningar för olika per-
soner. enheten tror att detta arbete blir allt viktigare 
framöver för att minska långtidsarbetslösheten och 
långtidssjukskrivningarna samt att ta tillvara den 
resurs som dessa grupper utgör.

när det gäller den arbetsmarknadsinriktade 
dagliga verksamheten för personer med funktions-
nedsättningar är det i dagsläget svårt att förutsäga om 
behovet kommer att öka ytterligare 2016 och 2017. 
Om antalet förfrågningar av nya platser kommer att 
öka ytterligare under 2016 och 2017 är verksamheten 
i behov av resursförstärkning för att kunna tillgodose 
detta behov.

Tekniska kontoret
planering av ett nytt avloppsreningsverk tillsam-
mans med bjuv fortsätter. anslutning till kommunalt 
avlopp på landsbygden fortsätter. Saneringsplanen 
för Va-nätet i tätorterna följer uppgjort schema. 

exploateringen av Södra Industriområdet fortskrider. 
fortsatt inköp av mark för verksamheter och bostäder.

Ekonomisk redogörelse

Konsekvenser av 
förändrad ram 
budgetberedningen föreslår följande ramförändring:
bidrag till sekreterartjänst för rönneådalens 
vattenvårdsförbund med +19 kkr.
1,0 tjänst som webbmaster vilket motsvarar +420 kkr.
utökat bidrag till finsam med +50 kkr.

Taxor och avgifter
ny Va-taxa är utformad, beslutad och träder i kraft 
2015.

 
ronny sandberg (s), ordförande

claes jarlvi, kommunchef

Alla belopp i kkr Budgetförslag
resultatbudget

utfall budget budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017

intäkter 61 300 50 925 52 837 52 837 52 837
Kostnader -105 593 -106 861 -107 808 -107 808 -107 808
   varav personal -43 971 -47 421 -46 325 -46 325 -46 325
nettokostnad -44 293 -55 936 -54 971 -54 971 -54 971

investeringsbudget
utfall budget budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017

intäkter 0 0 0 0 0
Kostnader -36 678 -70 166 -41 600 -78 920 -72 410
nettokostnad -36 678 -70 166 -41 600 -78 920 -72 410



Verksamhets-
beskrivning
räddningstjänstens uppdrag är att 
ansvara för förebyggande brandskydd 
och räddningstjänst i Åstorp och Klip-
pans kommun och sträva efter att alla 
ska känna sig trygga och säkra var de än 
är, på jobbet, i skolan, i hemmet och på 
fritiden.

räddningstjänsten arbetar utifrån Lag 
om skydd mot olyckor och det innebär 
bla att arbeta med de tre uppgifterna 
förebygga, förbereda och genomföra 
räddningsinsats samt följa upp och 
åtgärda efter räddningsinsats.

räddningstjänsten arbetar kontinu-
erligt med att aktivt identifiera risker, 
förebygga olyckor och ska finnas nära 
kund och medborgare. det finns alltid 
räddningspersonal som är redo att rycka 
ut om någon råkar ut för en brand eller 
olycka.

Verksamhetsmål

fOKuSOMrÅde: fLer 
I arbeTe OcH fLer 
föreTag

n mål: myndighetsutövning och ser-
vice mot företagen skall förbättras.

aktivitet: Myndighetsutövning skall följa 
planerad tillsynsplan enligt LSO (Lag 
om skydd mot olyckor) och Lbe (Lag 
om brandfarliga och explosiva varor). 
bygglovsärenden skall kontinuerligt 
följas mot bygg och miljö nämnden i Ås-
torp och plan- och byggnämnd i Klippan 
för att vi ska uppnå en effektiv och rätt 
hantering av ärendena med bra rutiner.

fOKuSOMrÅde: 
uTVecKLa aTTraKTIVT 
bOende

n mål: informationen och servicen 
på kommunens hemsida skall vara väl 
utvecklad och tillgänglig.

aktivitet: räddningstjänstens sidor på 
hemsidan skall ses över två gånger årli-
gen plus att de kampanjer som genom-
förs enligt planering skall publiceras på 
hemsidan.

n mål: Kommunens invånare skall 
känna sig trygga i samhället.

aktivitet: skall följa planerad tillsyns-
plan enligt LSO (Lagen om skydd mot 
olyckor) och Lbe (Lag om brandfarliga 
och explosiva varor). 

aktivitet: 90% av kommunens invånare 
skall nås av livräddande styrka inom 20 
minuter.

aktivitet: räddningstjänsten skall utbilda 
kommunens verksamheter i brandkun-
skap efter det behov som efterfrågas.

fOKuSOMrÅde: fLer 
VäLjer KOMMunen SOM 
arbeTSgIVare

n mål: ledare i Åstorps kommun 
skall ha god ledarkompetens.

aktivitet: alla ledare i operativ rädd-
ningstjänst skall ha minst räddningsle-
dare a- utbildning.

Inriktningar för 
nämndens arbete 
2015
Inriktningen för räddningsnämndens 
arbete 2015 ligger med fokus på att 
fortsätta effektivisera och organisera den 
gemensamma räddningstjänsten Söderå-
sen för Åstorp och Klippan.

I den förebyggandeenheten ligger 
fokus på att samordna så att processer 
kring remiss och tillståndshantering ge-
nomförs på samma sätt i våra kommuner 
Åstorp och Klippan.

Vad det gäller den operativa rädd-
ningsenheten så fortsätter utvärderingen 

av fIp (första insats person) i Ljungby-
hed, för att sedan fortsätta att implemen-
teras på övriga stationer, så att vi drar 
nytta av våra resurser på bästa sätt inom 
den nya organisationen och för medbor-
garens bästa. processen med kvalitets-
säkring av den operativa personalens 
förmåga fortsätter också och ihop med 
övriga räddningstjänster i Skåne nord 
Väst, utifrån de ökande arbetsmiljökrav 
som ställs.

Plan för nämndens 
arbete 2016-2017
I planen för räddningsnämndens arbete 
2016-2017 har vi att planera hur vi ska 
jobba med våra utryckningsstyrkor i 
framtiden och hur vi ska bemanna och 
rekrytera brandmän och befäl. fler och 
fler jobbar utanför vår kommuner och 
det är svårt att rekrytera deltidspersonal 
som både bor och jobbar inom kommu-
nen med rätt anspänningstider. 

Vi har också fortsatt fokus på den 
fortsatta gemensamma planering som vi 
har i samverkan med övriga Skåne nord-
väst räddningstjänster och det nya Skåne 
nordvästförbundet. Här fortsätter jobbet 
i arbetsgrupperna, operativ samverkan, 
ledning, förebyggande och utredning. I 
dessa grupper jobbar man vidare med 
arbetsbeskrivningar och riktlinjer, hur 
vi ska bedriva ett enhetligt förebyggande 
arbete, utifrån de nationella kraven 
om att vårt samhälle ska vara tryggt 
och säkert att leva och bo i. de jobbar 
också med att stärka och kvalitetssäkra 
regionens operativa organisation och 
hur denna leds på ett säkert och tydligt 
sätt, allt för att utnyttja de gemensamma 
resurserna och skapa bästa möjliga förut-
sättningar i vår region. en utmaning som 
också ligger framför oss är hur vi ska 
jobba med larm och ledning och hur vi 
ska organisera oss rent ledningsmässigt 
för att utnyttja resurserna på bästa sätt 
och med godtagbar kvalitet.
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Taxor och avgifter
Inga förändringar är aktuella utöver de 
uppräkningar/indexeringar som stipuleras i 
antagna taxor.

Ekonomisk redogörelse

 
bengt svensson (m), ordförande

staffan Winstedt, räddningschef

Alla belopp i kkr Budgetförslag
resultatbudget

utfall budget budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017

intäkter 2 298 12 636 12 995 12 995 12 995
Kostnader -9 448 -20 428 -20 932 -20 932 -20 932
   varav personal -6 265 -13 640 -13 677 -13 677 -13 677
nettokostnad -7 150 -7 792 -7 937 -7 937 -7 937

investeringsbudget
utfall budget budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017

intäkter 0 0 0 0 0
Kostnader 3 311 4 126 80 800 4 950
nettokostnad 3 311 4 126 80 800 4 950

foto: Michael Svensson / Åstorps kommun



Verksamhets-
beskrivning
bygg- och miljönämnden fullgör 
kommunens uppgifter när det gäller 
detaljplanering, mätnings-, beräk-
nings- och kartläggningsverksamhet 
(MbK-verksamhet), förrättningsä-
renden gentemot Lantmäteriet, 
lovgivning, livsmedelstillsyn, samt 
miljö- och hälsoskydd enligt aktuell 
lagstiftning.

Bygg- och miljökontoret 
ansvarar för

•	 detaljplanering och andra planut-
redningar som inte är översiktlig 
eller strategisk planering

•	 MbK-verksamhet, t.ex.

 - ajourhållning av kartdatabas, 
databasansvar

 - framställning av grundkartor 
och fastighetsförteckningar

 - framställning av 
nybyggnadskartor

 - Husutsättning och 
lägeskontroller

 - Mätningsuppdrag åt 
samhällsbyggnadskontoret 
inom Va-, väg- och 
parkverksamhet

•	 bygg-, mark- och rivningslov
 - förhandsbesked
 - byggsamråd
 - bygganmälan

•	 förrättningsärenden mellan 
Lantmäteriet och bygg- och miljö-
nämnden.

•	 Lokala miljömål

•	 naturvård

Bygg- och miljökontoret är tillsyns-
myndighet för
•	 Obligatorisk ventilationskontroll
•	 enkelt avhjälpta hinder
•	 Olovligt uppförda byggnader
•	 Ovårdade fastigheter
•	 energideklarationer
•	 avfallshantering
•	 Livsmedelslagen
•	 Miljötillsyn
•	 Strandskydd
•	 Hälsoskyddstillsyn
•	 Tobak och nikotinfria läkemedel

Verksamhetsmål
fokusområden i vision och mål för 
Åstorps kommun vilka berör bygg- 
och miljönämnden.

fOKuSOMrÅde: fLer 
I arbeTe OcH fLer 
föreTag

n mål: Kommuninvånarnas hälsa 
skall förbättras.

aktivitet: I framtagande av nya 
detaljplaner är folkhälsoperspek-
tivet en viktig faktor. fokus för 
planeringen ligger på att skapa 
bättre förutsättningar för folk-
hälsa genom bland annat bättre 
gång- och cykelmöjligheter i de 
nya områdena. Samråd sker med 
folkhälsorådet i detaljplanearbetet. 

aktivitet: Miljökontoret arbetar 
med insatser för att informera 
fastighetsägare hur man förebygger 
dålig inomhusmiljö som kan ha en 
negativ påverkan på människors 
hälsa.

n mål: myndighetsutövning 
och service mot företagen skall 
förbättras.

aktivitet: den rena myndighets-
delen ska kommuniceras på ett 
sådant sätt att företagen upplever 
kontakten med enheten som tydlig 
och lättförståelig samtidigt som 

hög service nivå upprätthålls inom 
lagstiftningens råmärken. Sam-
hällsbyggnadsenheten ska upplevas 
som en ”servicemyndighet”. Samar-
bete sker mellan miljökontoret och 
räddningstjänsten där respektive 
tillsynsplan ligger till grund för 
gemensamma företagsbesök.

fOKuSOMrÅde: 
uTVecKLa aTTraKTIVT 
bOende

n mål: fler väljer att bosätta sig i 
Åstorps kommun.

aktivitet: I enlighet med över-
siktsplanen för Åstorps kommun 
arbetar samhällsbyggnadsenheten 
aktivt med framtagande av nya 
detaljplaner för bostäder. I Åstorps 
kommun finns ett flertal fastighe-
ter med obyggda byggrätter där 
den gällande detaljplaner gör det 
svårt att ge bygglov. anpassning 
av detaljplanerna genom enkelt 
planförfarande innebär att planen-
liga bygglov kan beviljas på dessa 
fastigheter.

n mål: invånare skall få ett gott 
bemötande i sina kontakter med 
kommunen och dess personal.

aktivitet: Samhällsbyggnadsen-
heten kommer att fokusera på 
service och myndighetsutövning 
under 2015. Målet är att den rena 
myndighetsdelen ska kommunice-
ras på ett sådant sätt att kommun-
invånarna upplever kontakten med 
enheten som tydlig och lättförstå-
elig samtidigt som hög service nivå 
upprätthålls inom lagstiftningens 
råmärken. Samhällsbyggnadsenhe-
ten ska upplevas som en ”service-
myndighet”. utbildningsinsatser 
kring service, bemötande och 
attityder är planerade.
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n mål: informationen och servicen på kommunens hem-
sida skall vara väl utvecklad och tillgänglig.

aktivitet: arbete pågår med att förbättra fliken bygga, bo 
och Miljö på kommunens hemsida. Informationen ska vara 
adekvat, korrekt, uppdaterad och enkel information. en 
förbättrad hemsida innebär att kommuninvånare på att lätt 
sätt kan inhämta den information de behöver.

n mål: Kommunens invånare ska känna sig trygga i 
samhället.
aktivitet: I framtagande av nya detaljplaner är 
trygghetsaspekten en parameter som alltid inkluderas och 
beaktas. Samarbete sker med de instanser som hanterar 
frågor gällande trygghetsaspekten såsom räddningstjänst, 
Kris- och säkerhetssamordnare och miljökontor. 

Inriktningar för nämndens 
arbete 2015
fortsatt arbete med att försöka förändra arbetssättet inom 
bygglovsverksamheten för att skapa en mer effektiv och rätts-
säker ärendehantering. 

prioriterat i planverksamheten är att starta upp och driva 
detaljplanarbete i enlighet med intentionerna i översiktspla-
nen (öp) 2012. under 2015 kommer detta arbete fortsätta 
inriktas på detaljplaner avseende förtätningar inom Åstorps, 
Kvidinge och Hyllinge tätorter. I mån av tid prioriteras efter-
satt gallring av detaljplaner i arkivet. 

Inriktningen kan komma att ändras i enlighet med kom-
munstyrelsens och kommunfullmäktiges önskemål.

Inom miljöverksamheten kommer arbetet med att imple-
mentera vattendirektivet i kommunens dagliga arbete samt i 
nämndens tillsynsarbete vara prioriterat.

en del av detta arbete är avlopp på landsbygden och vat-
tenskyddsområden.

Plan för nämndens arbete 
2016-2017

fortsatt arbete med ett förändrat arbetssätt inom 
bygglovsverksamheten för att skapa en mer effektiv och rätts-
säker ärendehantering.

prioriterat i planverksamheten är att starta upp och driva 
detaljplanarbete i enlighet med intentionerna i öp2012. 
arbeta vidare med förtätningsprojekt inom tätorterna samt 
starta upp programarbetet med område ”Kvidinge station/
Kvidinge nV”.

Inriktningen kan komma att ändras i enlighet med kom-

munstyrelsens och kommunfullmäktiges beställning.
prioritering för miljökontoret enligt verksamhetsplanen 

är tillsyn på lantbruken och kommunens vattenförsörjning.

Ekonomisk redogörelse enligt 
givna ramar

Konsekvenser av förändrad 
ram 

bygg- och miljönämndens ram utökas med 500 kkr för 
att förstärka bygg- och miljökontoret med 1,0 tjänst. detta 
innebär ökad möjlighet att uppfylla lagkraven enligt plan- 
och bygglagen.

Taxor och avgifter
översyn av gällande taxor och avgifter kommer att ske under 
2015.

 
sven berlin (s), ordförande

 
johanna Perlau, 
chef samhällsbyggnadsenheten/stadsarkitekt

Alla belopp i kkr Budgetförslag
resultatbudget

utfall budget budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017

intäkter 3 984 4 254 3 960 3 960 3 960
Kostnader -9 215 -8 327 -8 478 -8 478 -8 478
   varav personal -6 048 -5 645 -6 231 -6 231 -6 231
nettokostnad -5 231 -4 073 -4 518 -4 518 -4 518

investeringsbudget
utfall budget budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017

intäkter 0 0 0 0 0
Kostnader -253 -40 -230 0 0
nettokostnad -253 -40 -230 0 0



foto: Katarina Åkerman / Åstorps kommun

Verksamhets-
beskrivning
bildningsnämndens (bIn) 
ansvarsområden avser försko-
leverksamhet, förskoleklass (f), 
grundskola, fritidshem, särskola, 
gymnasieutbildningar, Komvux, 
öppen fritidsverksamhet, barn- 
och ungdomshälsa, fritidsen-
het, bibliotek- och kulturenhet, 
musikskola och kostenhet. 

efter beslut i Kommunfull-
mäktige kommer nämnden att 
delas upp till att bestå av en bild-
ningsnämnd och en kultur- och 
fritidsnämnd fr.o.m. 2015. efter 
att detta träder i kraft kommer 
nämndsplanen att delas upp för 
att verksamheterna ska kunna 
sortera under respektive nämnd.

Verksamheten är decentrali-
serad och utförs av 13 enheter. 
förvaltningens stab ansvarar 
för ledning och samordning av 
verksamheterna.

Samtliga verksamheter ge-
nomförs i enlighet med mål och 

inriktningar i nationella, kommu-
nala och lokala dokument.

barn och ungdomar erbjuds 
även verksamhet i externa försko-
lor och skolor.

förskoleverksamheten bedrivs 
på 17 kommunala förskolor, fem 
pedagogiska omsorgsverksam-
heter (familjedaghem) och som 
öppen förskola vid tre familje-
centraler.

fritidshemsverksamheten för 
skolbarn till och med tolv år finns 
på fritidshem och i pedagogisk 
omsorg. för barn mellan tio och 
tolv år finns en öppen fritidsverk-
samhet på fritidsklubbarna.

en ny skolorganisation sjösat-
tes den 1 juli 2014 och består av 
fem skolområden; 

Område Väst: Hyllinge skola 
(f-9) och nyvångs skola (f 6). 

Område öst: Kvidinge skola 
(f-6) och Tingdal/björnås skola 
(f-6). 

Område centrum: Haganäs-
skolan (f-6) och rågenskolan 
(f-6). Område björnekullaskolan 
(7-9). förskolor, fritidshem och 

fritidsgårdar är kopplade till 

skolornas verksamhet.

Särskola och träningssärskola 

finns på Haganässkolan (f-6) och 

på björnekullaskolan (7-9).

gymnasiets introduktions-

program (IM) vänder sig till de 

elever som inte är behöriga till 

gymnasiet och utförs genom 

vuxenutbildningens försorg.

på Vuxenutbildningscentrum 

finns följande utbildningar, 

yrkesVux, SärVux som vänder sig 

till vuxna med funktionsnedsätt-

ning, svenska för invandrare (SfI) 

som vänder sig till invandrare 

som ska lära sig svenska och 

grundläggande vuxenutbildning 

som vänder sig till dem som inte 

gått ut grundskolan. gymnasial 

vuxenutbildning finns för de 

som inte gått ut gymnasiet eller 

behöver komplettera sitt gymna-

siebetyg.
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Musikskolan bedriver instrumen-
talundervisning och ensembleun-
dervisning samt samverkar med 
förvaltningens rektorsområden 
och med externa aktörer.

I den centrala resursenhetens 
verksamhet, införd den 1 juli 
2014 finns det en central chef 
som arbetsleder skolpsykologer, 
kuratorer, skolsköterskor, talpe-
dagoger, personal vid pedagogiskt 
mediacentrum, personal vid 
familjecentralerna samt personal 
i fältverksamheten. den centrala 
resursenheten samverkar med 
socialförvaltningen i kommunen 
främst kring barn som far illa 
eller riskerar att fara illa.

I kommunen finns ett 
huvudbibliotek, fyra biblioteks-
filialer varav tre är kombinerade 
folk- och skolbibliotek samt ett 
renodlat skolbibliotek på björne-
kullaskolan. Kvidinge bibliotek 
är ett folkbibliotek men nyttjas av 
skolan.

Kulturenheten ansvarar för 
kulturhuset björnen och dess 
verksamhet, för kulturgarantin 
i förskolan och skolan samt för 

kommunens offentliga utsmyck-
ningar.

Idrottsanläggningar, bad, 
camping, friskvård, uthyrning av 
lokaler och stöd till föreningar 
och organisationer ingår också i 
nämndens ansvarsområde genom 
fritidsenheten.

Kommunens kostenhet finns 
organisatoriskt i bildningsför-
valtningens verksamhetsom-
råde. Måltider produceras och 
levereras till förskolor, skolor och 
äldreomsorg.

Verksamhetsmål
fOKuSOMrÅde: fLer 
I arbeTe OcH fLer 
föreTag

mål:

•	 så många som möjligt av 
kommunens vuxna invå-
nare skall försörja sig genom 
arbete

•	 fler unga i åldern 18-24 år 
skall beredas sysselsättning 

och få stöd i att finna vägar 
till egen försörjning

•	 Kommuninvånarnas hälsa 
skall förbättras 

•	 Turistomsättningen i kom-
munen skall öka

det är viktigt att undersöka at-
tityden till utbildning hos Åstorps 
ungdomar. detta perspektiv är 
mycket intressant, då vi vet att 
bildningsnivån i Åstorp är förhål-
landevis låg. Vi vet också att 
utbildning är en väg till syssel-
sättning i vuxenlivet och att våra 
ungdomar idag behöver utbild-
ning för att finna vägar till egen 
försörjning. bIn kommer att 
utveckla arbetet med studie- och 
yrkesvägledningen på grund-
skolan och en ny plan för detta 
arbete är framtagen under våren 
2013. arbetet med att finna vägar 
för samarbete med företagen i 
Åstorps kommun fortsätter. även 
arbetet med att finna vägar att 
följa upp och utvärdera gymna-
sieelevernas resultat fortsätter.
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den kommunala vuxenutbild-
ningen utvecklar sitt samarbete med 
andra aktörer inom kommunen, 
arbetsförmedlingen i Åstorp, samt 
med Komvux i andra kommuner i 
nordvästra Skåne. 

Åstorp har en mångfald av idrotts- 
och fritidsanläggningar och också ett 
stort antal ideella föreningar och verk-
samheter, som erbjuder möjligheter 
till roliga, omväxlande och spännande 
aktiviteter för kommuninvånarna. 

för ungdomar i åldern 10 - 18 år 
har bildningsnämnden fem fritidsgår-
dar. utöver den öppna verksamheten 
bedriver gårdarna skolfritidsgård, lo-
kala kulturarrangemang, integrations-
arbete, filmverksamhet, lovaktiviteter 
och sommarläger.

Kommunens inriktning är att 
skapa förutsättningar för ett rikt och 
varierat friluftsliv. detta möjliggörs 
genom våra friluftsanläggningar t.ex. 
Skåneleden, kanotleden rönne å, 
samt elljusspår i Hyllinge, Kvidinge 
och Åstorp. Söderåsen är klassad som 
riksintresse för såväl naturvård som 
för friluftsliv.

Kulturen skapar sammanhang, 
ger perspektiv och öppnar vägar till 
bildning. alla medborgare i Åstorps 
kommun ska känna sig inbjudna till 
kulturlivet oavsett om det handlar 
om att ta del av utbud eller delta 
med egen skaparkraft. Möjligheter 
att skapa arenor och tillfällen för 
kommuninvånarna att uttrycka sig i 
konstnärliga uttrycksformer initieras 
och genererar ett rikare kulturutbud 
för invånarna i Åstorp.

fOKuSOMrÅde: uTVecKLa 
aTTraKTIVT bOende

mål:

•	 fler väljer att bosätta sig i Ås-
torps kommun

•	 invånare skall få ett gott bemö-
tande i sina kontakter med kom-
munen och dess personal

•	 informationen och servicen på 
kommunens hemsida skall vara 

väl utvecklad och tillgänglig

•	 Kommunens invånare skall 
känna sig trygga i samhället

Visionen i fritidsplanen är: ”fritid 
Åstorp öppnar dörrar för framtiden 
och erbjuder positiva mötesplatser 
som gör att människor trivs och 
utvecklas”. Åstorp har en mångfald av 
idrotts- och fritidsanläggningar och 
också ett stort antal ideella föreningar 
och verksamheter, som erbjuder 
möjligheter till roliga, omväxlande 
och spännande aktiviteter för kom-
muninvånarna. 

för ungdomar i åldern 10 - 18 år 
har bildningsnämnden fem fritidsgår-
dar. utöver den öppna verksamheten 
bedriver gårdarna skolfritidsgård, lo-
kala kulturarrangemang, integrations-
arbete, filmverksamhet, lovaktiviteter 
och sommarläger.

under hösten 2014 kommer det 
att genomföras en utredning kring 
möjligheten att samordna verksam-
heterna inom fritidsgårdarna och 
att utröna om möjligheten finns att 
ha en fritidsgård öppen alla kvällar i 
centrala Åstorp

Kommunens inriktning är att 
skapa förutsättningar för ett rikt och 
varierat friluftsliv. detta möjliggörs 
genom våra friluftsanläggningar t.ex. 
Skåneleden, kanotleden rönne å, 
samt elljusspår i Hyllinge, Kvidinge 
och Åstorp. Söderåsen är klassad som 
riksintresse för såväl naturvård som 
för friluftsliv.

den 3 september anordnas ett 
heldagsarrangemang i Åstorp, där för-
eningslivet får möjlighet att presentera 
sin verksamhet för barn och unga i 
Åstorp.

Kulturplanen är ett incitament och 
planeringsverktyg för det fortsatta 
utvecklingsarbetet. Kulturen skapar 
sammanhang, ger perspektiv och 
öppnar vägar till bildning. alla med-
borgare i Åstorps kommun ska känna 
sig inbjudna till kulturlivet oavsett 
om det handlar om att ta del av utbud 
eller delta med egen skaparkraft. 

nämnden och förvaltningen kom-
mer fortsättningsvis att genomföra 
medborgardialog gällande utveck-

lingsarbetet inom bIns verksamheter.
Lokala idrotts- och fritidsfören-

ingar, lokala kulturföreningar och 
studieförbund etc. kommer att vara 
delaktiga i framtagandet av framtida 
verksamhetsplaner.

fOKuSOMrÅde: förbäTTra 
fraMTIden för barn, 
unga OcH äLdre

mål:

•	 eleverna skall uppnå en högre 
resultat- och måluppfyllelse på 
nationella prov

•	 elever i årskurs 9 skall vara 
behöriga till nationella 
gymnasieprogram

•	 samtliga elever skall fullfölja 
gymnasieutbildningen

planen för förvaltningens syste-
matiska kvalitetsarbete togs i bruk 
våren 2012 och utgår från mål- och 
resultatstyrning på alla nivåer. 

Varje enhet skall på systemnivå 
och på arbetslagsnivå, analysera, 
reflektera och sätta in vederbörliga 
insatser för att utveckla arbetet och nå 
bättre kunskapsresultat. 

alla verksamheter inom bIn re-
dovisar sina resultat, sina analyser av 
dessa resultat samt insatta åtgärder till 
bildningsnämnden i oktober varje år, 
både skriftligen och muntligen. 

I det systematiska kvalitetsarbetet 
inom förskola, skola, fritidshem och 
fritidsgårdar arbetar verksamheten 
med kvalitetsverktyget ”Qualis” för 
att synliggöra och utveckla kvaliteten 
inom respektive verksamhet. bIn har 
även utbildat fem granskare inom 
”Qualis” för att på så sätt främja det 
interna kvalitetsarbetet. Skolenhe-
terna kommer under september och 
oktober till bIn för att presentera 
elevernas kunskapsresultat på res-
pektive enhet, skolornas analyser av 
aktuella kunskapsresultat samt vilka 
insatser som ska genomföras för att 
öka kunskapsresultaten på respektive 
skolenhet.
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övriga insatser:

n en ny skolorganisation inom bIn träd-
de i kraft den 1 juli 2014. det långsiktiga 
utvecklingsarbetet syftar till att skapa en 
likvärdig skola och goda förutsättningar 
för alla elever att nå hög måluppfyllelse 
och goda kunskapsresultat.

n anpassning och optimalt nyttjande av 
lokaler i form av om/nybyggnation och 
renovering.

n under 2012-2013 har alla lärare i 
grundskolan genomgått Skolverkets 
praktiska it- och mediekompetensutbild-
ning (pIM) i syfte att höja den digitala 
kompetensen hos personalen i grund-
skolan. under 2013-2014 har förskolans 
personal genomgått samma utbildning.

n utveckling och samordning av elev-
hälsan har genomförts och från den 1 
juli 2014 finns det en central resursenhet 
med en enhetschef. den nya centrala 
resursenheten uppfyller de krav som 
skollagen stipulerar. Samordningen gör 
att alla elever i grundskolan och grund-
särskolan får en mer likvärdig tillgång till 
skolsköterska, kurator etc. 

n I pedagogiskt mediacentrum (pMc) 
optimeras bIns resurser genom samver-
kan mellan IT-pedagoger, bibliotekarier, 
skolbibliotekarier, specialpedagoger och 
andra resurspersoner. en viktig del av 
pMc utgörs av Skoldatateket som öpp-
nade i augusti 2013. Skoldatateket är en 
ny verksamhet som ska hjälpa elever med 
behov av extra stöd att hitta rätt hjälpme-
del för att nå goda kunskapsresultat.

Samordningen som pMc möjliggör 
syftar till att öka elevernas kunskapsre-
sultat och att på sikt skapa möjligheter 
att öka bildnings-nivån i Åstorp. även 
gymnasieeleverna får möjlighet att ta 
del av kommunens resurser i form av 
pedagogiskt stöd och teknik. pMc kom-
mer också att fungera som en kompe-
tensresurs för personalen när det gäller 
pedagogisk och digital kompetens.

n utveckla Kulturhuset björnen och dess 
verksamhet så att bibliotek, musikskola 
och övrig kulturverksamhet kan arbeta 
jämsides i samverkan med studieförbund 
och föreningsliv.

 n Tre skolenheter i Åstorp deltar i ett 
nationellt forsknings- och utvecklings-
projekt kring hur arbetet med ett inklu-
derande förhållningssätt i skolan ska 
främjas och hur inkluderande lärmiljöer 
skapas. erfarenheterna som dessa tre 
skolor gör ska sedan spridas till övriga 
verksamheter inom kommunen.

n regeringens satsning på karriärtjänster 
genomförs från den 1 juli 2013. Kom-
munens förstelärare, nu 17 st. kommer 
stödja utvecklingsarbetet inom kom-
munens skolor på en rad olika sätt. alla 
skolor i Åstorp har förstelärare från den 
1 juli 2014.

n förskolan har deltagit i ett projekt 
med inriktning och fokus på arbetet med 
naturkunskap. detta är ett projekt, där 
alla kommuner i Skåne nordväst deltar. 
Totalt tio arbetslag, två från Åstorp, i 
samarbete med Kristianstads högskola 
har beforskat arbetet med naturkunskap 
inom förskolan. 

n I Skolverkets satsning på natur- och 
teknikutveckling 2013-2016 utbildas sju 
stycken pedagoger inom förskola och 
skola i Åstorp till att bli nT-utvecklare.

fOKuSOMrÅde: fLer 
VäLjer KOMMunen SOM 
arbeTSgIVare

mål:

•	 ledare i Åstorp skall ha en god 
ledarkompetens

•	 fler skall ges möjligheter till heltid 
eller önskad tjänstgöringsgrad

•	 medarbetare skall trivas och utveck-
las i Åstorps kommun

•	 medarbetarnas trivsel skall öka 
genom ett gott samarbete och god 
kommunikation

•	 Helhetssyn och samsyn skall utveck-
las hos medarbetare och ledare

Verksamheterna inom bIn arbetar 
med att utveckla och odla sina varu-
märken genom att aktivt informera 
vårdnadshavare på föräldraträffar och på 
respektive verksamhets hemsida. 

förvaltningen har arbetat fram upp-
dragsbeskrivningar till verksamheternas 
olika yrkeskategorier i syfte att tydliggöra 
uppdraget för varje medarbetare. Kvalite-
ten på medarbetarsamtal och lönesamtal 
utvecklas kontinuerligt.

en utveckling av det systematiska ar-
betsmiljöarbetet pågår och personalenkä-
tens resultat är en viktig grundpelare för 
det fortsatta arbetet. analys av resultat 
samt insatser och utvärdering av insatser 
sker både på central och lokal nivå i hela 
organisationen. Verksamhetens arbete 
med långtidssjukfrånvaron utvecklas 
kontinuerligt. I samverkansgruppen följs 
sjukfrånvaron upp kontinuerligt både på 
förvaltningsnivå och arbetsplatsnivå.

n bIns verksamheter ska Qualisgranskas 
av externa granskare i syfte att nå en 
certifiering på nationell nivå. (under en 
treårsperiod med start 2014)

n certifieringar inom grön flagg. Målet 
är att alla verksamheterna ska vara certi-
fierade år 2015. 

n utvecklingsprojekt med forsknings-
anknytning bedrivs inom skola och 
förskola.

n Samverkan sker mellan socialtjänst och 
skola i arbetet kring utsatta barn. en ny 
plan för detta arbete har utarbetats under 
2013-2014.

n 18 pedagoger inom bIn har under 
perioden 2013-2014 deltagit i merite-
ringsprocesser, i syfte att synliggöra sin 
yrkesskicklighet och bli meriterade lärare 
i enlighet med aretes meriteringskrite-
rier. ytterligare pedagoger har anmält sitt 
intresse inför en ny meriteringsomgång 
med uppstart i november 2014. Kriterier-
na bygger på nationell och internationell 
forskning om lärares yrkesskicklighet.

n Kompetenshöjande insatser för chefer 
och ledare inom olika områden såsom 
IT har genomförts. Ledarutbildning och 
teamutvecklingsinsatser för skolledare 
har genomförts under våren 2014 och 
kommer att fortsätta under hösten 2014
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fOKuSOMrÅde: eKOnOMI 
OcH förHÅLLnIngSSäTT

mål:

•	 Högst 98 % av skatter och bidrag skall användas till verk-
samhetskostnader

•	 Kommunens soliditet skall öka

•	 investeringar, exklusive exploateringoch va-investeringar 
skall finansieras fullt ut med skattemedel

budgetarbetet inom bIn drivs med tydlig ledning och styrning 
och målet för varje budgetår är att driva en verksamhet av hög 
kvalitet och med en budget i balans.

Inriktningar för nämndens 
arbete 2015
bildningsnämndens arbete 2015 utgår från de kommunöver-
gripande mål som beslutades i kommunfullmäktige i november 
2012 samt de verksamhetsspecifika mål och förutsättningar som 
finns inom bIn.

Inom bIn har det under våren 2013 utarbetats en aktivitets-
plan med olika aktiviteter kring de olika fokusområdena och 
deras mål. denna aktivitetsplan kommer att ligga till grund för 
framtida arbete för att nå stipulerade mål år 2020.

Plan för nämndens arbete 
2016-2017
n fortsatt utveckling av organisationen inom bIn.

n Långsiktig utveckling av det pedagogiska arbetet inom förskola/
skola med tydligt syfte att förbättra elevernas kunskapsresultat. 
arbetet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfaren-
het. att öka elevernas kunskapsresultat är nämndens viktigaste 
utvecklingsområde.

n Satsning på att utveckla matematikundervisningen i skolan 
genom deltagande i Matematiklyftet. alla matematiklärare i kom-
munen kommer att genomgå utbildningen med avslut i juni 2015.

n Införande av kulturskola i Åstorp skulle möjliggöra att alla barn 
och unga kan få delta i lärandeprocesser under sin skoldag samt 
skapa ett gemensamt språk utanför det verbala språket vilket 
bidrar till integrering av barn och unga i Åstorp.

n en utveckling av kultur – och fritidsverksamheten i Åstorps 
kommun i enlighet med antagen fritidsplan och kulturplan.

n förskolor och skolor ska under en treårsperiod med start 2014 
Qualisgranskas av externa granskare i syfte att nå en certifiering 
på nationell nivå.

n förskolor och skolor ska innan år 2016 vara certifierade inom 

”grön flagg”. 

n Samtliga mottagningskök skall efter en översyn anpassas till det 
nya centralköket.

n en ny skolplan med tillhörande verksamhetsplan för 2015 och 
framåt skall utarbetas

Nyckeltal - Prognos
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nYCkeltal prognos

Budget Budget prognos
2013 2014 2015

förskola kr kr kr
Nettokostnad/ber 65,0 65,3 68,0
schematimmar

dagbarnvårdare kr kr kr
Nettokostnad/ber 46,0 46,7 47,0
schematimmar

förskoleklass kkr kkr kkr
bruttokostnad per elev 38,2 37,9 37,0

skolbarnomsorg kr kr kr
Nettokostnad/ber    25,1 24,9 26,7
schematimmar

grundskola 
bruttokostnad per elev 82,8 81,8 81,3

gymnasium exkl im-elever kkr kkr kkr
Nettokostnad/elev 100,4 100,7 103,5

gymnasium särskola kkr kkr kkr
bruttokostnad per elev 275 275,8 282,4

totalt kkr kkr kkr
Nettokostnad/per inv 24,9 25,8 27,1

prestation/prognos Budget Budget prognos
2013 2014 2015

kultur/fritids
antal besök Kvidingebadet 13000 13000 13000
antal bokade tim i 28000 29000 29000
idrottsanläggningar
antal föreningar 48 50 50
med stöd
antal registrerade 7 7 7
studieförbund
antal utlån samtliga 100000 97000 95000
bibliotek
antal kulturarrangemang 37 50 55

*antal kulturarragemang innehåller konstutställningar, 
minibio, teaterföreningsarragemang, föreställningar på björnen.
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Ekonomisk redogörelse

Driftbudget
grundramen inför budgetåret 2014 är minskad med 1540 kkr 
genom den effektivisering som genomfördes under 2014.  det 
råder inga nya effektiviseringsåtgärder inför budgetår 2015, 
utan förslaget som finns är en utökad ram med 920 kkr. detta 
består av: sommarjobb för idrottinstresserade ungdomar 
(100kkr), Hälsans stig (70kkr) samt utökad undervisningstid 
matematik (750kkr).

I ramen 2015 ingår justering med helårseffekt av tidigare års 
lönerevision och indexuppräknade hyror, samt uppräkning av 
volymökningar. 

Lönerevisionen 2014 och uppräkning för hyror samt för ny- 
och tillbyggnad kommer som tilläggsbudget 2015.

investeringsbudget
anslaget till investeringsbudgeten för 2015 är 9.155 kkr. 
Investeringsbudgeten ska inrymma digitalisering av förskola 
och skola med inköp av digitala hjälpmedel.  utrustning till 
slöjd, upprustning och utbyte av lekutrustning i vår utemiljö, 
maskiner och utrustning inom städ och fritid, utveckling 
av Söderåsens friluftsområde Tingvalla och utbyte och 
nyinköp av inventarier inför den eventuella ombyggnaden av 
Haganässkolan.

Konsekvenser av 
förändrad ram 

då Åstorp under 2015 och ett antal år framöver kommer 
att få ta emot en större andel unga flyktingar och människor 
med annat modersmål än svenska kommer detta att medföra 
utökade kostnader. nödvändiga insatser kommer att behöva 
utökas i stor omfattning. dessa är bl.a. modersmålsträning 
i förskolan, modersmålsundervisning, studiehandledning 
på modersmål, Svenska som andra språk (Sva) samt 
organiserande av introduktionsklasser på grundskolan. 
även den kommunala vuxenutbildning kommer att utsättas 
för utökade kostnader då andelen deltagare i Svenska för 
invandrare (SfI) kommer att öka drastiskt.

detta kräver en utökad ekonomisk ram om vi utgår ifrån 
bibehållen kvalitet. dessa elever är inte en homogen grupp. 
Vissa elever saknar helt skolerfarenhet emedan andra elever 
har viss utbildning från hemlandet med sig. Oavsett ska vi 
tillgodose de individuella behov, som varje elev har och skapa 
bästa möjliga förutsättningar för en inkludering i det svenska 
samhället.

Taxor och avgifter
bildningsförvaltningen redovisar förslag till förändrade 

avgifter inom fritidsenheten. endast 2 områden berörs av 
förändringen inför 2015 och avser nytillkommen anläggning 
”konstgräsplanen” samt att inom verksamhetsområdet ”bad” 
utgår avgifter ”rabatthäfte”.

annika hoppe, förvaltningschefreino Persson (s), ordförande

Alla belopp i kkr Budgetförslag
resultatbudget

utfall budget budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017

intäkter 53 617 46 960 41 805 41 805 41 805
Kostnader -443 275 -448 603 -447 047 -447 047 -447 047
   varav personal -243 075 -252 466 -253 038 -253 038 -253 038
nettokostnad -389 658 -401 643 -405 242 -405 242 -405 242

investeringsbudget
utfall budget budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017

intäkter 0 0 0 0 0
Kostnader -5 569 -8 945 -9 155 -7 650 -6 600
nettokostnad -5 569 -8 945 -9 155 -7 650 -6 600

Konstgräs (nytt objekt) Kategori 11 Kategori 22

Träning och match 11-manna, apr-dec 30 kr/tim 500 kr/tim

Träning och match 11-manna, jan-mar 100 kr/tim 750 kr/tim

Träning och match 7-manna, apr-dec 30 kr/tim 250 kr/tim

Träning och match 7-manna, jan-mar 50 kr/tim 400 kr/tim

Tillägg för planbelysning fritt 100 kr/tim

1) Kategori 1: avser bidragsberättigade ungdomsföreningar inom Åstorps kommun
2) Kategori 2: avser övriga föreningar, kommunala förvaltningar, företag och privatpersoner

Badavgifter

rabatthäfte (10ggr), vuxen utgår

rabatthäfte (10ggr), ungdom/pensionär utgår



foto: privat via Socialförvaltningen Åstorps kommun

Verksamhets-
beskrivning
Socialnämnden har till uppgift 
att utreda behov samt verkställa 
beslutade insatser hos individer 
med fysiska och/eller psykiska 
funktionshinder, sjukdom eller 
annan problematik för att de 
ska erhålla en tillvaro med:

•	 ekonomisk och social trygg-
het

•	 möjlighet till ett så normalt 
liv som möjligt

•	 självbestämmande
•	 möjlighet till aktivt delta-

gande i samhällslivet

Till grund för nämndens 
arbete ligger ett antal lagar, So-
cialtjänstlagen (SoL), Lagen om 

stöd och service till vissa funk-
tionshindrade (LSS), Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL) tillhör 
de viktigaste tillsammans med 
tvångslagstiftningarna, Lagen 
om vård av unga (LVu), samt 
Lagen om vård av missbrukare 
(LVM). 

utgångspunkten för insatser 
från nämnden är en ansökan 
alternativt anmälan, som leder 
till en utredning med beslut, 
om de insatser den enskilde har 
rätt till. 

då beslut fattats om insatser 
från nämnden går ärendet över 
till verkställighet. Verkstäl-
ligheten är uppdelad i följande 
områden:
n äldreomsorg innefattar 
hemvård i ordinärt boende, 
korttidsvård, särskilt boende, 

hälso- och sjukvård, samt frivil-
ligverksamhet
n funktionshinderverksamhe-
ten omfattar i huvudsak daglig 
verksamhet, korttidstillsyn, 
korttidsvistelse, boende samt 
personlig assistans.
n Insatser vuxna omfattar 
öppenvårdsverksamhet för 
klienter med missbrukspro-
blem, bostöd och boende för 
personer med funktionshinder 
utifrån socialpsykiatrin, samt 
ett särskilt anpassat boende. 
n barn och familj arbetar med 
öppenvårdsinsatser för barn/
unga och familjer. 
n anhörigstöd finns med 
inriktning mot hela förvaltning-
ens verksamhet och målgrup-
per.
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 när ärendet överlämnats till 
verkställigheten upprättas med 
utgångspunkt från beslutet en 
genomförandeplan tillsammans 
med vårdtagare/brukare/klient, 
där man gemensamt kommer 
överens om hur insatserna ska 
ske för att målet ska uppnås.

Arbetet utgår ifrån följande:

Värdegrund
Varje individ ska mötas 
med värdighet och respekt 
med utgångspunkt i att 
stärka den egna förmågan

Vision
ge varje dag ett innehåll

Värdighetsgarantier
genomförandeplan
Åstorps Kommun garanterar 
äldre med individuellt bevil-
jande insatser ett personligt 
möte/samtal varje halvår för att 
upprätta en genomförandeplan. 
Syftet med mötet/samtalet är att 
- utifrån den enskildes perspek-
tiv - skapa bättre förutsättning 
för ett värdigt åldrande.

Kontaktperson
Åstorps kommun garante-

rar att äldre med individuellt 
beviljade insatser får en kon-
taktperson, samt en vicekon-
taktperson, utsedd vid första 

personliga mötet med personal. 
Syftet med kontaktperson är 
att den enskilde ska uppleva en 
ökad trygghet med en bestämd 
utsedd person.

Kontinuitet
Åstorps kommun garanterar 
äldre med individuellt beviljade 
insatser, att antalet personer 
som arbetar med att utföra 
insatserna är begränsat.

Syftet med ökad kontinuitet 
är att öka känslan av välbefin-
nande och trygghet genom att 
se ett sammanhang i tillvaron.

Arbetet utgår ifrån följande:

Värdegrund
Varje individ ska mötas med värdighet 
och respekt med utgångspunkt i att 
stärka den egna förmågan

Vision
ge varje dag ett innehåll



Verksamhetsmål
Kommunfullmäktiges övergri-
pande fokusområde och mål

fLer I arbeTe OcH fLer 
föreTag

Så många som möjligt av kom-
munens vuxna invånare skall 
försörja sig genom arbete.
fler unga i åldern 18-24 år skall 
beredas sysselsättning och få 
stöd i att finna vägar till egen 
försörjning.
Kommuninvånarnas hälsa skall 
förbättras.

uTVecKLa aTTraKTIVT 
bOende

fler väljer att bosätta sig i Ås-
torps kommun
Invånare skall få ett gott bemö-
tande i sina kontakter med kom-
munen och dess personal
Kommunens invånare ska känna 
sig trygga i samhället.

förbäTTra fraMTIden för 
barn, unga OcH äLdre

barn och unga som erbjuds 
insatser inom socialtjänsten skall 
göras delaktiga i planering och 
uppföljning av insatserna.
efter avslutade utredningar och 
insatser enligt socialtjänstlagen 
skall ungdomars livssituation 
förbättras.
Service och omsorg av äldre skall 
vara av hög kvalitet.

fLer VäLjer KOMMunen 
SOM arbeTSgIVare

Ledare i Åstorps kommun skall 
ha god ledarkompetens.
fler ska ges möjlighet till heltid 
eller önskad sysselsättningsgrad.
Medarbetarna skall trivas och 
utvecklas i Åstorps kommun.
Medarbetarnas trivsel skall öka 
genom ett gott samarbete och 
god kommunikation.
Helhetssynen och samsynen 
skall utvecklas hos medarbetare 
och ledare.

eKOnOMI OcH 
förHÅLLnIngSSäTT

Högst 98 % av skatter och bidrag 
skall användas till verksamhets-
kostnader.
Investeringar, exklusive exploate-
rings- och va-investeringar, skall 
finansieras fullt ut med 
skattemedel.

Inriktningar för 
nämndens 
arbete 2015
Högsta prioritet på projekt med 
målsättningen att uppnå öns-
kad sysselsättningsgrad för våra 
anställda. Kombinationer med 
organisationsförändringar, ökad 
grundbemanning och ökad kvalitet 
i form av aktiviteter av olika slag 
- utevistelse, kulturinslag, egentid 
och tid för dokumentation. 

fokus på måltiderna som höjd-
punkter i vardagen.  utredning 
av organisation och kostnader för 
pedagogiska måltider. fortsatt 
utveckling av matråd.

fortsatt systematiskt arbete med 
olika standardiserade kvalitets-
instrument - Senior alert, bpSd 
(beteendemässiga och psykiska 
Symtom vid demens), palliativ-
registret, bbIc (barnets bästa I 
centrum) Kälvestensmodellen, 
med flera

ökad måluppfyllelse beträffande 
genomförandeplaner och doku-
mentation i alla verksamheter

fortsatt arbete med genomförande-
planer för försörjningsstödstagare i 
samarbete med arbetsförmedlingen 
och försäkringskassan med målet 
minskade kostnader för försörj-
ningsstöd.

Hemmaplanslösningar tillämpas i 
största möjliga utsträckning.

fortsatt samarbete med region 
Skåne, försäkringskassan och 
arbetsförmedlingen till stöd för 
personer med missbruksproble-
matik.  

Motverka oönskad ensamhet och 
isolering genom frivilligverksam-
het och träffpunkter i alla kom-
mundelar. 

översyn av regler för fören-
ingsbidrag med inriktning mot 
uppsökande verksamhet för olika 
målgrupper. 

Införande av ny teknik och kog-
nitiva hjälpmedel för att minska 
isolering, stödja självständighet 
och möjliggöra delaktighet i sam-
hällslivet.

utreda möjligheterna till utökade 
kulturella inslag i verksamheterna 
med stöd av extern finansiering.

fortsatt arbete med stöd till och 
uppskattning för anhörigas insatser 
- fortsatt utveckling av dialog och 
delaktighet.

rekrytera ytterligare familjehem 
för att undvika dyra placeringar ge-
nom köp från externa vårdgivare.

följa utvecklingen beträffande 
möjligheter till utveckling av hem-
vården genom e-tjänster. 

utarbeta plan för Individ- och 
familjeomsorgens verksamheter.

utarbeta jämförelsetal med mål-
sättningen att göra äldrevårdens 
organisation flexibel i förhållande 
till förändringar i volym och vård-
tyngd.

fortsatt bevakning av området 
boende för kommunens äldre invå-
nare -  trygghetsboenden. 

ge anhörigvårdare ökad trygghet 
genom avlösning i akuta situatio-
ner.

utökad användning av fokusgrup-
per som en metod att förbättra 
kvaliteten i verksamheterna.

öka kvalitén på ute-, inne- och 
måltidsmiljöer på särskilda boen-
den
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Större planerade 
förändringar 2015
Träningslägenhet inom 
funktionshinderverksamheten
användande av träningslägenhet inom funktions-
hinderverksamheten för att ge den enskilde möjlig-
het att bo självständigt med stöd av personal för 
att pröva och kunna göra en bedömning av vilken 
insatsnivå som är möjlig.

Arbetsterapeut med kognitiv inriktning
I syfte att främja självständighet och den individuel-
la utvecklingen hos den enskilde har förvaltningen 
anställt en arbetsterapeut med särskild kunskap om 
kognitiva hjälpmedel inom funktionshinderverk-
samheten. behovet av denna kompetens är stort i 
både utrednings- och verkställighetsfasen gällande 
insatser för målgruppen.

utveckling av daglig sysselsättning 
bostöd i det egna hemmet och utveckling av den 
sociala samvaron och meningsfull sysselsättning 
med förhoppning om att starta arbete enligt IpS- 
metoden, Individual placement and Support, för 
att utveckla de tidiga insatserna för målgruppen 
psykiskt funktionsnedsatta i syfte att stärka möj-
ligheterna att bo kvar i det egna hemmet och bryta 
passivitet och social isolering.

Teamarbete i vården av de mest sjuka äldre 
utveckling av teamarbetet och arbetet med kvali-
tetsregister inom äldreomsorgen för att kvalitets-
säkra vården av de mest sjuka äldre.

Digitalt nyckelsystem och nytt larmsystem
utveckling av digitalt nyckelsystem och implemen-
tering av nytt larmsystem med extern larmmottag-
ning inom hemvården.

utveckling av stödet till anhöriga
en utveckling av anhörigstödet genom att även 
erbjuda hälsofrämjande insatser och genom att 
möjliggöra anhörigstöd som e-tjänst för att nå 
andra grupper av anhöriga.

Plan för nämndens 
arbete 2016-2017
nämndens övergripande mål 2016

•	 fortsatt arbete med önskad sysselsättningsgrad, 
organisationsförändringar, ökad grundbeman-
ning och utveckling av kvaliteten i verksamhe-
terna.

•	 daglig verksamhet/meningsfull sysselsättning 
inom funktionshinderverksamheten utvecklas för 
att ge stimulans och stöd samt öka möjligheterna 
att kunna bo kvar i ordinärt boende.

•	 fortsatt arbete för att få fler försörjningsstödsta-
gare att klara sin egen försörjning.

•	 projektverksamhet för ytterligare trygghetsbo-
enden.

•	 utredning om hur ny teknik kan användas som 
trygghetsskapande åtgärder och effektivisering i 
arbetet.

•	 utreda intresse och kostnader för verksamhet där 
personer som beviljats matdistribution erbjuds 
gemensamma måltider.

•	 utarbeta strategier för långsiktig rekrytering av 
personal. 

•	 uppsökande verksamhet för att minska oön-
skad ensamhet och isolering och därmed stödja 
människors önskan att kunna bo kvar i ordinärt 
boende.

•	 fortsatt arbete med fokusgrupper.

•	 öka kvalitén på ute-, inne- och måltidsmiljöer på 
särskilda boenden.

nämndens övergripande mål 2017

•	 fortsatt arbete med önskad sysselsättningsgrad, 
organisationsförändringar, ökad grundbeman-
ning och ökad kvalitet i verksamheterna.

•	 utreda behov av nytt särskilt boende för äldre.

•	 projektverksamhet med användning av ny teknik 
för ökad trygghet och effektivisering av verksam-
heterna.

•	 Komplettering av nämndsövergripande mål på 
basis av resultat från utvecklingsarbetet under 
2015 och 2016.

•	 öka kvalitén på ute-, inne- och måltidsmiljöer på 
särskilda boenden.
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försörjningsstöd. förändringsarbete pågår för att 
öka kontakterna med bidragstagarna, samt utöka 
samverkan med arbetsförmedling och försäkrings-
kassan, i syfte att gemensamt nå målet självförsörj-
ning för den enskilde och därmed minska bidragsbe-
hovet.

äldreomsorg. platser för korttidsvård/växelvård 
finns tillgängliga på särskilda boende och 8 vårdplat-
ser är minskade tillsvidare för särskilda boende.

ifo, individ- och familjeomsorg. fler ärenden 
främst inom barn och familj kan leda till ökade pla-
ceringskostnader, samt familjehemsplaceringar. även 
ökning av antalet vuxenärenden. 

Nyckeltal

VerKsamheter

Prestation - Kvalitet utfall Budget Plan
2013 2014 2015

Myndighetsenheten
* Antal inledda utredningar
    LSS 116 120 90
    Äldreomsorg 844 850 880
    Barn/unga, exkl LuL 1) 186 165 210
    Vuxna 97 90 120
         1) LuL -  Lagen om unga lagöverträdare

* Antal hushåll med försörjningsstöd 431 400 375
* Antal bostadsanpassningsärenden 56 70 50

äldreomsorg
* Antal vårdtagare särskilt boende 86 91 91
* Antal korttidsplatser/växelvård 6 5 5
* Antal personer med insatser i ordinärt 381 375 405
    boende SoL/HSL 2)    korttid ingår
         2) Socialtjänstlagen/Hälso- och sjukvårdslagen

Lss - Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade
* Antal boende (barn) 1 2 2
* Antal boende (vuxna) 34 37 35
     varav externa Nytt mått-14 4 2
* Antal brukare personlig assistans 22 24 22
* Antal brukare med ledsagarservice 19 17 17
* Antal brukare korttidstillsyn 5 5 5
* Antal brukare korttidsvistelse 16 7 10
     varav extern Nytt mått-14 2 2
* Antal brukare daglig verksamhet 48 50 50
     varav extern Nytt mått-14 3 2
* Antal brukare avlösarservice 5 5 5
* Antal brukare kontaktperson 36 30 30

IfO - Individ- och familjeomsorg
Barn/unga
* Antal vårddygn på institution 1 974 1200 1 460
* Antal familjehemsplaceringar per 31 dec 25 25 28
* Antal dygn övriga insatser 498 500 550
* Antal kontaktpersoner/-familjer SoL Nytt mått-14 30 32

Vuxna
* Antal vårddygn på institution 1 688 400 850
* Antal vårddygn extern psykiatri 165 365 250
* Antal kontaktpersoner SoL Nytt mått-14 20 21

Ekonomi utfall Budget Plan
2013 2014 2015

* Försörjningsstöd (kkr) -17 099 -16 229 -16 229
    Plan ink l förfogande

* Bostadsanpassningsbidrag (kkr) -499 -650 -600

* Genomsnittlig vårddygnskostnad 4 443 4 700 4 700
     för barn/unga (kr)
* Genomsnittlig vårddygnskostnad 2 416 2 675 2 041
     för vuxna (kr)
* Genomsnittlig vårddygnskostnad 939 950 941
     extern psykiatri (kr)
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Ekonomisk redogörelse

Driftbudget
Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-04 om 

preliminära ramar för budget 2015.
I ramen år 2015 ingår justering med helårseffekt 

av tidigare års lönerevision. nya hyresavtal har 
skrivits, men förändringen ligger inte med. 
Lönerevision 2015, löneutveckling och nya hyror 
2015 kommer som tilläggsbudget 2015. 

 I underlaget ligger ej äskande och möjlig 
kostnadsbesparing, till budgetberedning 2015-2017 
med budgetförutsättningar 2015 sammanställt till 
budgetdialog 2014.  

Socialnämnden har årligen möjlighet att ansöka 
om statsbidrag såsom exempelvis stimulans- och 
projektbidrag och lönebidrag. de belopp som 
kan ansökas är inte kända då budget upprättas 
och budgeteras därmed inte. Stimulans- och 
projektbidrag täcker motsvarande kostnader och 
lönebidrag del av kostnad.

Omfördelning inom ram har gjorts mellan LSS 
som beräknas få lägre kostnader till IfO där en 
ökning på insatser gentemot barn ses öka.

Mot bakgrund av förändringar i såväl antal som 
struktur gällande befolkningen finns plan att utöver 
tilldelad ram lägga anslag på följande belopp för 
2015-2017 under kommunstyrelsens förfogande 
till äldreomsorg, placeringar, försörjningsstöd och 
driftkostnader larmsystem i hemvården. 

belopp under kommunstyrelsens förfogande 
är enligt plan i budget 2015 med flerårsplan 2015-
2017.

investeringsbudget
I investeringsramen ingår ett årligt återkommande 
investeringsanslag. från och med 2014 är anslaget 
uppräknat med 300 kkr, från 500 kkr till 800 kkr. 
det årliga anslaget ska inrymma utbyte av sängar, 
vitvaror, datorer och övriga inventarier.

Konsekvenser av 
förändrad ram 
beskrivning och prioriteringsordning utifrån behov.

1.   Hemvård
de senaste årens volymökning inom hemvården har 
inneburit fler medarbetare per chef. behov av att 
minska antalet medarbetare/områdeschef. 
behov: 1.0 tjänst som områdeschef, 500 kkr. 

1.   Missbruksarbete
ökat antal ärenden, aktuella personer, antalet 
inkommande insatser, pågående utredningar och 
aktuella insatser visar en volymökning inom arbetet 
med missbrukare.
behov: 1.0 handläggare, 450 kkr.

1.   daglig verksamhet
belysning pågår för att hitta åtgärder för att fullgöra 
ansvaret för daglig verksamhet/sysselsättning. detta 
sker genom utökning av daglig verksamhet med 
hänsyn taget till den enskildes individuella behov, 
samt daglig sysselsättning för gruppen psykiskt 
funktionsnedsatta.
befintlig personal behöver kompletteras med 2,0 
årsarbetare som särskilt arbetar med social samvaro, 
meningsfull sysselsättning samt start av IpS meto-
den (Individual placement and Support). Lokaler 
och utemiljö anpassas för uppdraget.  
behov: 900 kkr.

1.   förändrade lagkrav
Socialstyrelsens föreskrifter om behovsanpassad 
bemanning inom äldreomsorgen, såväl särskilda bo-
enden med demensvård som somatisk vård, träder i 
kraft under 2015. reglerna tydliggör vad som gäller 
för att leva upp till socialtjänstlagen, bland annat att 
det måste finnas personal dygnet runt och beman-
ningen ska vara anpassad efter varje äldre persons 
behov.

2.   Hemsjukvård
utökning mot alltmer avancerad sjukvård i hemmen 
och volymökning med allt fler äldre som vårdas i 
ordinärt boende.
behov: 2.0 tjänster som sjuksköterska, 900 kkr.

2.   Sysselsättning
Kedjan, sysselsättning med arbetsinriktning för 
missbrukare, projekt inom fInSaM fram till 
augusti 2014. fortsatt verksamhet kan möjliggöras 
genom lokal och personellt stöd.
behov: 560 kkr till lokalkostnad och personal. 
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Alla belopp i kkr Budgetförslag
resultatbudget

utfall budget budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017

intäkter 33 597 31 564 30 881 30 881 30 881
Kostnader -245 912 -248 264 -249 271 -249 271 -249 271
   varav personal -151 057 -159 002 -160 833 -160 833 -160 833
nettokostnad -212 315 -216 700 -218 390 -218 390 -218 390

investeringsbudget
utfall budget budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017

intäkter 0 0 0 0 0
Kostnader 1 014 -2 066 -1 400 -800 -800
nettokostnad 1 014 -2 066 -1 400 -800 -800
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2.   bemanning
genomförande av önskad sysselsättningsgrad för hela 
förvaltningen, med utnyttjande till vikarieanslaget till 
del.
behov: förstärkning av personalbudget med 7.500 kkr.
 
2.   Matkostnader
ökad debitering från kostenheten för matkostnader 
med 136 kkr för 2014, som ej kompenserats i budget. 
nya förutsättningar med anledning av nytt centralkök 
fr o m hösten 2014 och dess påverkan på debitering 
inför 2015.
behov: 136 kkr till följd av ökade kostnader 2014, 
samt 607 kkr till följd av ökade kostnader 2015.

Taxor och avgifter
nya hyror är förhandlade, i och med centralköket har 
kostnader för kosten ökat som ej är kompenserade. 
förslag på förändring av avgifter inom socialtjänsten 
i Åstorps kommun inför 2014 har återremitterats av 
Kommunfullmäktige och kommer att behandlas av 
budgetberedningen inför 2015 års budget.

anders Wilhelmsson (S), ordförande

anna-Lena Sellergren, förvaltningschef
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AnläggningsTillgÅng 

Tillgång som är avsedd för stadig-

varande bruk eller innehav. utgörs 

av mark /byggnader och tekniska 

anläggningar/maskiner och inventa-

rier samt finansiella anläggningstill-

gångar i form av aktier, andelar och 

långfristiga fodringar. 

AVsKriVning Årlig värdeminsk-

ning av anläggningstillgång med 

hänsyn tagen till tillgångens ekono-

miska livslängd.

AVsäTTning en befintlig förplik-

telse som är oviss gällande förfal-

lotidpunkt eller belopp. 

BAlAnsräKning redovisar 

kommunens och koncernens ställ-

ning per 2012-12-31 avseende använt 

kapital (tillgångar) och anskaffat 

kapital (eget kapital, avsättningar och 

skulder). 

BAlAnsKrAV Krav på att intäk-

terna överstiger kostnaderna under 

en flerårsperiod.

BAlAnsomsluTning den 

totala summan tillgångar eller eget 

kapital, avsättningar och skulder i 

balansräkningen. 

DrifTs- oCH inVesTerings-

reDoVisning redovisar 

nämnders och styrelsers utfall i 

förhållande till budgeterade intäkter 

och kostnader. 

egeT KApiTAl Skillnaden mellan 

tillgångar och skulder och avsätt-

ningar. 

eXTrAorDinär posT en post 

uppgående till ett väsentligt belopp 

som saknar ett tydligt samband med 

den ordinarie verksamheten och 

förväntas inte uppkomma ofta eller 

regelbundet. 

finAnsiell inTäKT Intäkter 

från placerade medel i form av rän-

teintäkter banktillgodohavanden och 

ränteintäkter kapitalförvaltning. 

finAnsiell KosTnAD Kost-

nader som uppkommer i samband 

med upplåning och utnyttjande av 

checkkrediter. Vidare är ränta på 

pensionsavsättning, räntekostnader 

för leverantörsskulder och bankkost-

nader också exempel på finansiella 

kostnader.

finAnsneTTo Skillnaden mellan 

finansiella intäkter och finansiella 

kostnader.

fullfonDeringsmoDell alla 

pensionsförpliktelser, även de som 

intjänats före 1998, redovisas som 

avsättning eller skuld i balansräk-

ningen.

inTern posT Intäkter och 

kostnader inom kommunen som 

elimineras bort i den sammanställda 

redovisningen.

KApiTAlKosTnAD utgörs av 

internränta och planmässig avskriv-

ning.

KAssAflöDesAnAlys redovisar 

kommunens och koncernens betal-

ningsflöden uppdelat på sektorerna; 

löpande verksamhet, investerings-

verksamhet och finansieringsverk-

samhet. förändring av likvida medel 

redovisas per 2012-12-31.

KorTfrisTig forDrAn/

sKulD fordringar/skulder med 

löptider understigande ett år. 

liKViDA meDel Medel som 

kan omsättas på kort sikt i form av 

kassamedel, disponibla banktillgo-

dohavanden samt kortfristiga likvida 

placeringar.

lÅngfrisTig forDrAn/

sKulD utgörs av fodringar/skulder 

med löptider överstigande ett år.

omsäTTningsTillgÅng 

Tillgångar som inte klassificeras som 

anläggningstillgångar. exempelvis 

förråd, lager, kundfodringar, kortfris-

tiga placeringar och kassa och bank.

pensionsförpliKTelse en 

juridiskt bindande förpliktelse till 

anställd eller förtroendevald att 

efter avslutad anställning betala ut 

pension.

öVersKoTTsmeDel Medel som 

kan uppstå i pensionsförsäkringen. 

överskottsmedel kan användas för 

exempelvis premier, indexering av 

intjänade och utgående pensioner 

och avgångspensioner. 

perioDisering fördelning av 

intäkter och kostnader till den redo-

visningsperiod de hänför sig till. 

resTVärDe det belopp som 

erhålls efter nyttjandeperiodens slut 

avseende anläggningstillgångar, efter 

avdrag för kostnader i samband med 

avyttring. 

resulTATräKning redovisar 

kommunens och koncernens resultat 

(intäkter minus kostnader) samt 

balanskravsresultatet med hänsyn 

tagen till justeringar.

ränTeBärAnDe neTToTill-

gÅng/sKulD utgörs av nyupp-

tagna lån med hänsyn tagen till ny 

långfristig utlåning och amortering 

av ny långfristig utlåning. 

rörelseKApiTAl Omsättnings-

tillgångar minskat med kortfristiga 

skulder. 

sKATTeneTTo Skatteintäkter plus 

generella statsbidrag och utjämning.

soliDiTeT Mäter eget kapital i 

förhållande till totalt kapital och 

kan sägas visa egenfinansiering av 

tillgångar. 

TillgÅng utgörs av anläggnings-

tillgångar och omsättningstillgångar. 



Stenbrottet - Makadamen, Åstorp
en fascinerande och dramatisk plats i landskapet som har skapats genom stenbrytning 
under mer än 100 år. brottet ligger mitt i ett naturskönt område i början av Söderåsen. 
en vandringsslinga omsluter hela brottet.
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