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I detta avsnitt ger kommunstyrelsens ordförande sin 
syn på budgetår 2016 med planår 2017-2018. 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 budgeterade 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 2016 och planår 2017-2018. 
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 AB Kvidingebyggen och Björnekulla IT 
AB och Björnekulla Utvecklings AB.

budget 2016
Med fLerÅrSpLan 2017 - 2018

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 till såväl interna som externa intressenter.



en höstdag på gamla torg i Åstorp. foto: Michael Svensson / Åstorps 
kommun



Kommunstyrelsens  
ordförande om budgetarbetet

O
rdförande har ordet

sid 5

Budget 2016
Åstorps kommun

dnr  2015/4

Budgetarbetet
när vi tittade på förutsättningarna inför årets 
budgetarbete så var det en bild av att 2016 var i balans 
men för 2017 – 2018 blir det svårt att få kostnaderna 
i balans med intäkterna. Senare prognoser förstärker 
bilden av att vi måste förbereda oss för tuffare år framför 
oss.

Budgetdialog
I budgetdialogerna med de olika nämnderna lyftes flera 
behov fram och budgetberedningens besked tillbaka var 
att det fanns inget utrymme för nya satsningar utan det 
måste i så fall ske genom omdisponeringar.

Budgetförslag
budgetförslaget 2016 bygger på att de olika 
verksamheterna får fortsätta arbeta efter tidigare 
budgetförutsättningar men med uppräkning av ramarna 
för löne- och hyresökningar samt med kompensation 
för de demografiska förändringarna bland befolkningen, 
detta förstärker ramarna med ca 39 miljoner. 

genom omdisponering av centrala medel har 
budgetberedningen valt att satsa ca 4 miljoner utifrån 
framförda önskemål i budgetdialogerna.
det som ytterligare kan hjälpa våra verksamheter är 
regeringens förslag i budgetpropositionen som på olika 
sätt innebär satsningar i den kommunala sektorn.

Avslutning
genom god ordning i vår ekonomi får vi tid att förbereda 
oss för 2017 – 2018 och fortsätta arbetet med att utveckla 
Åstorps kommun.

ronny Sandberg (S)
Kommunstyrelsens 
ordförande
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Organisationsöversikt

KommunfullmäKtige

VaLberednIng

reVISIOn

björneKuLLa faSTIgHeTS ab

ab Kvidingebyggen

björnekulla IT ab

HeLägda KOMMunaLa bOLag

björnekulla utvecklings ab
deMOKraTIberednIng

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; bygg- och 
miljönämnden, räddningsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden. 
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. 

öVerförMyndarnäMnd

KrISLednIngSnäMnd

VaLnäMnd

KOMMunSTyreLSe

arbetsutskott

personalutskott

bygg- OcH MILjönäMnd

arbetsutskott

räddnIngSnäMnd

bILdnIngSnäMnd

arbetsutskott

KuLTur- OcH  
frITIdSnäMnd

arbetsutskott

SOcIaLnäMnd

arbetsutskott

förvaltning
enhet } Tjänstemän

(anställda)

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse

nämnd, utskott } politiker
(folkvalda)

Vad ska nås?

Vad ska göras?
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Åstorps Kommun utfall 
2014

prognos
20151

Budget
2016

Budget
2017

Budget
2018

Allmänt
antal invånare 31/12 15 061 - 15 111 15 177 15 241
förändring folkmängd 134 - -         66 64
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 143,1 146,6 136,9 136,9 136,9
Verksamhetens kostnader, Mkr 818,4 849,6 862,4 891,4 907,2
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, Mkr 714,3 738,1 764,4 785,4 806,0
Verksamhetens nettokostnader, Mkr 691,6      722,0 749,6 782,0 801,5
nettokostnadernas andel av skatter, bidrag och utjämning 96,8%   97,8% 98,1% 99,6% 99,4%
finansnetto, Mkr     0,8 -1,4 0,2 -1,4 -4,5
Årets resultat, Mkr 23,1 11,6 15,1 1,95 0
nämndernas budgetomslutning, Mkr 693,9 718,0 706,6 710,3 702,6

BAlAnsBuDget
anläggningstillgångar, Mkr 694,1 725,1 845,5 963,1 1 000,9
Långfristiga skulder, Mkr 290,2 292,6 401,9 519,3 556,1
eget kapital, Mkr 281,8 293,3 308,4 310,3 310,3
Soliditet exklusive pensionsskuld före 1998 47,7% 48,8% 43,7% 38,9% 37,6%
Soliditet inklusive pensionsskuld före 1998 32,6% 34,1% 31,3% 28,1% 27,2%

finAnsieringsBuDget
nettoinvesteringar, Mkr 92,2 58,6 78,1 77,5 80,7
förändring av låneskuld, Mkr 46,0 0 109,3 116,9 36,7

KonCernBuDget
Resultatbudget
finansnetto, Mkr -10,6 -7,3 -9,6 -17,1 -21,8
Årets resultat, Mkr 25,1 20,1 21,3 8,2 6,2

HelägDA DotterBolAg

Björnekulla fastighets AB
resultat efter finansiella poster, Mkr 2,1 3,4 2,5 2,5 2,5

AB Kvidingebyggen 
resultat efter finansiella poster, Mkr 1,6 2,2 2,3 2,3 2,3

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

Björnekulla utvecklings AB
resultat efter finansiella poster, Mkr 0 0 0,2 0,2 0,2

1 avser prognos per 2015-07-31

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

Höstfälten i Kvidinge, foto: Michael Svensson / Åstorps kommun
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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 
kommuninvånarna 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 beslutet.

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 2015 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, 

Statistiska centralbyrån, 
Riksbanken

Samhällsekonomin 
sveriges kommuner och landsting står in-
för stora utmaningar de närmaste åren. Det 
gäller dels demografiska förändringar och 
dels stora behov av investeringar. svensk 
konjunktur fortsätter att stärkas samtidigt 
som osäkerheten i omvärlden fortfarande 
är stor. 

Konjunkturåterhämtningen i Sverige och 
i omvärlden fortsätter. det finns en tydlig 
trend uppåt i inflationen. Osäkerheten kring 
utvecklingen i omvärlden är dock fortfarande 
stor och innebär fortsatta risker för infla-
tionsutvecklingen. detta illustreras inte minst 
av sommaren prisfall på olja och den senaste 
tidens stora rörelser på aktie- och valuta-

marknaderna, till följd av bland annat oron 
för utvecklingen i Kina och andra tillväxteko-
nomier. 

   Samtidigt fortsätter kostnadsökningen i 
kommuner och landsting. Sveriges kommu-
ner och landsting (SKL) beräknar att kost-
nadsvolymen ökar med 1,7 procent utöver 
demografiska betingade behov. detta är en 
markant uppväxling jämfört med tidigare år 
(0,5 procent). Skillnaden beror i huvudsak 
på det omfattande flyktingmottagandet. Hur 
detta påverkar kommuner och landstingens 
ekonomi beror på den statliga ersättningen. 
en sådan ökning kräver, om god ekonomisk 
hushållning skall behållas inom sektorn, 
tillväxt i skatteunderlaget. 

SKL räknar med att skatteunderlagstill-
växten tilltar fram till år 2016 förklarat av 
ökat antal arbetade timmar och pensions-
inkomster. Vidare görs bedömningen att 
ekonomin kommer i balans år 2016 och att 
sysselsättningstillväxten därefter avtar. 

  Statistiska centralbyrån presenterade en 
ny befolkningsframskrivning i april som visar 
större ökningar av befolkningen i arbetsför 
ålder de närmaste åren. detta förklaras till 
stor del av att prognosen för flyktinginvand-
ring har reviderats upp. det får betydande 
effekter på både skatteunderlagets utveckling 
och kommunsektorns kostnader särskilt 
inom sjukvård, barnomsorg, skola och 
socialtjänst.

förutsättningar för 
Åstorps kommun 2016-2018

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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Trots starka inkomstökningar och växande befolkning håller 
hushållen hårt i börsen. Hushållens höga sparkvot beräknas bestå år 
2016 för att sedan vända långsamt nedåt år 2017 och 2018. 

utvecklingen av pensionskostnader förväntas ta fart efter år 2016 
till följd av att samhällsekonomin återgår till ett normalläge enligt 
SKL:s bedömningar om ett neutralt konjunkturläge mot slutet av år 
2016. pensionskostnadsökningen beror också på ökade löner, bland 
annat gällande karriärssatsningar på lärare.  

bnp-tillväxten bedöms stiga med drygt 3 procent år 2015 och 
2016 för att sedan avta under år 2017 och 2018. 

I budgetunderlaget ligger följande nyckeltal till grund:

Procentuell förändring 2015 2016 2017 2018

bnp kalenderkorrigerad 2,9 3,5 2,9 2,1

öppen arbetslöshet 7,5 6,9 6,7 6,7

arbetade timmar, nationalräkenskaperna 1,0 1,6 0,7 0,5

Timlön, nationalräkenskaperna 3,0 3,2 3,4 3,5

Konsumentprisindex KpI 0,1 1,5 2,9 3,1

Källa: Makronytt SKL 2015/1

regeringen presenterade 2015-09-21 2016-års budgetproposition. 
bland annat innehåller propositionen förslag på följande satsningar: 

•	 riktat statsbidrag för höjda lärarlöner från höstterminen 2016 
•	 riktat statsbidrag avseende fritidshem 2016-2019
•	 Sparbeting på gymnasieskolan från år 2016 
•	 riktat statsbidrag avseende rätt till komvux från år 2017
•	 riktat statsbidrag till äldreomsorgen 2016-2018
•	 Höjt tak för högkostnadsskyddet inom äldreomsorgen från 1 juli 

2016 
•	 riktat statsbidrag till socialtjänsten årligen för förstärkning i 

barnärenden
•	 Höjd schablonersättning för nyanlända och höjd ersättning för 

asylsökande barns skolgång 
•	 Minskning av det generella statsbidraget avseende förändring i 

utjämningssystemets inkomstutjämning

Förutsättningar för 
Åstorps kommun 
tack vare 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
Kommunstyrelsen fattade 2015-05-06 beslut om preliminärt oför-
ändrade ramar för 2016. I beslutsunderlaget gjordes bedömning att 
det fanns utrymme 2016-2018 för att fullt täcka löner, hyror samt 
kostnadsökningar beroende på förändringar i demografin.  annan 
verksamhetsförändring bedömdes endast möjlig genom rationalise-
ringar. 

efter revidering av sifferunderlag och efter SKL:s senaste (2015-
08-14) skatteprognos bedömdes att samma förutsättningar råder 
som vid kommunstyrelsens beslut 2015-05-06. 

budgetberedningen valde genom omprioriteringar samt omdis-
ponering av centrala medel under kommunstyrelsens förfogande att 
använda ca 4 Mkr till områden under 2016 som budgetberedningen 
prioriterat utifrån vad som framförts vid budgetdialogerna med 
samtliga nämnder under mars 2015.    

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 2015 och bygger på översiktsplanen.

följande befolkningssiffror är beräknade:
2015-11-01 15.111
2016-11-01 15.177
2017-11-01 15.241

Befolkning i olika befolkningsgrupper 2015 2016 2017 2018

0 år 185 185 186 186

1-5 år 975 980 973 987

6 år 198 194 206 186

7-15 år 1 789 1 794 1 818 1 843

16-18 år 535 557 546 567

19-24 år 1 121 1 064 1 022 950

25-64 år 7 530 7 596 7 647 7 711

65-79 år 2 145 2 173 2 204 2 221

80- år 643 645 650 662

Källa: befolkningsprognos Kaab ab 2015

Slagghögen i nyvång. foto: Michael Svensson / Åstorps kommun



budgetförutsättNiNgar budgetförutsättNiNgarsid 14

Arbetsmarknad 
öppet arbetslösa personer uppgick till 480 personer 
vecka 1 år 2015. per vecka 38 2015 har antalet minskat till 
388 stycken. Tittar man på åldrarna upp till 24 år är mot-
svarande antal 79 respektive 89. Totalantalet har minskat 
med 92 varav ungdomsgruppen ökat med 10 personer. 

ett viktigt fokusområde är ungdomsarbetslösheten. 
avgörande för att ungdomar skall få arbete är bland annat 
en bra utbildning och möjlighet till praktik. för att un-
derlätta ungdomar att komma vidare till utbildning och 
arbete har under 2015 bl.a. projektet ung kraft fortsatt att 
drivas tillsammans med arbetsförmedlingen.

skatter och utjämning
den prognos som SKL beräknade 2015-08-14 ligger 

till grund för budgetunderlaget. på grund av det osäkra 
ekonomiska läget kan eventuella nedrevideringar av 
skatteprognoserna för 2016-2018 inte uteslutas. någon 
budget för eventuell upp- eller nedskrivning av slutavräk-
ningar har inte budgeterats.

utvecklingen av skatter och utjämning samt kostnads-
utveckling under budgetperioden visas enligt följande: 
av diagrammet framgår att ökningen av nettokostnader 
ökar mer än ökningen för skatter och utjämning under 
åren 2014-2018. detta kan tillåtas under budgetåret 2016 
då goda resultat har/kommer att uppnås under åren 
2014-2016. för åren efter 2016 måste en anpassning ske. 

räntor
utvecklingen i omvärlden styr hur räntorna kommer att 
påverkas. 
riksbankens bedömning vad gäller reporäntan är att den 
kommer vara oförändrad i ungefär ett år och reporänta-
banan avspeglar att det är möjligt att reporäntan sänks 
ytterligare. först i slutet av 2016 kommer styrräntan att 
höjas. Hur mycket och i vilken takt den kommer att öka 
är svårbedömt.  I budgetunderlaget har följande medel-
ränta (kostnadsränta) beräknats:

År 2016: 2,3% År 2017: 2,9%  År 2018: 3,0%

Driftsbudget
I driftsbudgeten för år 2016 kompenseras nämnderna 

fullt ut för löner, hyror och föreslagna ny- till och om-
byggnader samt kostnadsökningar beroende på föränd-
ringar i demografin. detta under förutsättning att effek-
tiviseringsåtgärder sker 2017 och 2018, för att bl.a. täcka 
ökade hyreskostnader för ombyggnation av Haganässko-
lan samt ny arrangemangshall. 

Medel som avsats för full kostnadstäckning avseende 
löner, hyror samt demografiska volymförändringar upp-
går till totalt 38,7 Mkr år 2016 och fördelar sig enligt 
följande:  

Löner:   27,4 Mkr 
Hyror/nTO:   3,0 Mkr 
Volymförändring bIn:  2,9 Mkr  
Volymförändring SOn:  5,4 Mkr 

genom omprioriteringar samt omdisponering av centrala 
medel under kommunstyrelsens förfogande föreslås föl-
jande anslag för: 

fattade beslut som inte tidigare finansierats:
•	 ökade kostnader för gIS (kartdatasystem), målning 

av bassänger inom kultur, Leader-projektet samt scb-
undersökning inom demokratiberedningen. Totalt 
0,5 Mkr finansieras via omfördelning av medel under 
kommunstyrelsens förfogande. 

nya utökningar:
•	 Kommunfullmäktige utökning ram 0,03 Mkr avseende 

demokratiberedningen finansieras via minskat anslag 
för dubbel revision.  

•	 överförmyndarnämnd utökad ram 0,08 Mkr avser 
utökad tjänst överförmyndare och finansieras genom 
minskat anslag för jourersättning samt medel från 
kommunstyrelsens förfogande.

•	 utökad ram socialnämnd 1,0 Mkr endast för år 2016 
och finansieras genom återbetalning av energieffekti-
visering från kommunens dotterbolag.

•	 utökad ram räddningsnämnd 0,07 Mkr gällande 
kommunens andel av fördyrat samverkansavtal samt 
utbildningskostnader för befäl finansieras genom 
kommunstyrelsens anslag till förfogande.

•	 för kommunstyrelseförvaltningen föreslås kostnader 
för licenser på 0,3 Mkr finansieras genom kommun-
styrelsens anslag till förfogande.

•	 för att arbeta vidare med en ny IT-organisation före-
slås 1,0 Mkr anslås för ändamålet. finansiering sker 
gemensamt av samtliga verksamheter.  

•	 Kommunstyrelsens förfogande 1,1 Mkr, varav 0,9 Mkr 
avser det kommunövergripande projektet önskad sys-
selsättningsgrad. 

•	 bildningsnämndens behov avseende utökade resurser 
för annat modersmål än svenska förutsätts finansieras 
genom samverkan med integrationsenheten.
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investeringar
enligt av kommunfullmäktige antagit mål gällande 
investeringar får dessa högst uppgå till avskrivning 
samt redovisat resultat. I denna beräkning exkluderas 
investeringar i vatten och avlopp och exploateringsinves-
teringar. de i budgeten lagda investeringarna för de tre 
åren uppfyller sammantaget detta mål under budgetpe-
rioden under förutsättning att effektiviseringsåtgärder 
sker under planåren. 
Sammanställning av totala äskande i budgetunderlaget:

för detaljerad investeringsbudget se sidan 18. 
bland de projekt som skall genomföras av bfab, och 

där kommunen kommer att få en utökad hyreskostnad, 
kan nämnas ombyggnad av Haganässkolan samt ny 
arrangemangshall.

finansiering och lån
enligt finansieringsanalysen behöver kommunen 
nyupplåna 110 Mkr för 2016. av dessa vidareutlånas 
76 Mkr till bfab för i budgeten upptagna projekt. 
Lånebehovet för hela perioden uppgår till:

Långfristiga lån beräknas uppgår till:
369 Mkr per 2016-12-31
486 Mkr per 2017-12-31
523 Mkr per 2018-12-31

  
Lånefinansieringsbehovet förklaras främst av vidareutlå-
ning till bolagskoncernen, investeringar inom vatten- 
och avloppsverksamheten samt exploateringsverksam-
heten.

soliditet
en av kommunfullmäktiges målsättningar är att kom-
munens soliditet skall öka, för att år 2020 uppgå till 
medelvärdet för länet. under budgetåret och planperio-
den kommer soliditeten att minska med ca 5
procentenheter jämfört med bokslut 2014. att minsk-
ning sker beror på låga resultat kombinerat med stora in-
vesteringar. att soliditeten minskar under några enskilda 
år är möjlig då en uppbyggnad skett med goda resultat 

tidigare år. på sikt måste resultatnivån höjas för att inte 
urholka det ekonomiska handlingsutrymmet.

Känslighets och osäkerhetsfaktorer 

Känslighetsfaktorer
•	 Varje förändring i befolkningsunderlaget med en 

person ger en effekt på ca +/- 43 kkr på skatteutfallet
•	 en förändring av kommunalskatten med +/- 10 öre 

ger en effekt på skatteutfallet med +/-2,6 Mkr.
•	 Varje procents förändring på lönerna ger en resultat-

effekt på helår+/- 8 Mkr

Osäkerhetsfaktorer
•	 fortsatt konjunkturutveckling och lågkonjunkturens 

längd
•	 förslag till omfördelning inom kostnadsutjämningen
•	 rips-räntans utveckling i pensionsskuldsberäkningen
•	 nytt hälso-och sjukvårdsavtal 
•	 arbetslösheten och speciellt arbetslösheten bland 

ungdomar
•	 utvecklingen av placeringskostnaderna
•	 eventuella kostnader för deponin på norra Vallgatan

framtiden
Åstorps kommun deltar tillsammans med samtliga 
kommuner i Skåne i en undersökning som visar kom-
munernas finansiella profil. I den senaste profilen kan 
konstateras att kommunen fortsätter att utvecklas posi-
tivt och att kommunen har ett stabilt finansiellt utgångs-
läge. bedömningen i profilen är att kommunen bör ligga 
på resultatnivåer som överstiger 2 procentenheter av 
skatter, bidrag och utjämning. detta motsvarar resultat-
nivåer på 15-20 Mkr. det är viktigt att kommunen ligger 
på goda resultatnivåer även framöver för att möta ökade 
investeringar samt ökade kostnader på grund av be-
folkningsförändringar. för att undvika en alltför kraftig 
skuldsättning behöver detta således finansieras genom 
goda resultatnivåer.  

då resultatet under planåren 2017 och 2018 ligger på 
lägre nivåer krävs effektiviseringsåtgärder framöver om 
inte konsumtionsutrymmet för framtida generationer 
skall urholkas.

budgeten för 2016 innehåller omprioriteringar och 
omfördelning av medel inom kommunens verksamheter 
på totalt ca 4 Mkr. genom detta har ca 0,5 Mkr gått till 
att finansiera redan fattade beslut samt resterande del till 
olika satsningar.   

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. 

Mkr 2016 2017 2018

Vatten/avlopp 42 46 44

exploatering 8 9 14

övriga investeringar 28 22 23

2016 2017 2018

upplåning 110 Mkr 117 Mkr 37 Mkr

utlåning till bolagen -76 Mkr -79 Mkr 0
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resultatbudget SaMManSTäLLd redOVISnIng

Belopp i kkr
Koncernen 

utfall  
2014

Koncernen 
prognos                    

2015-07-31

Koncernen 
Budget 

2016

Koncernen 
plan  
2017

Koncernen 
plan  
2018

Verksamhetens intäkter 175 201 172 631 173 752 173 752 173 752

Verksamhetens kostnader -803 747 -839 146 -855 414 -878 603 -892 809

avskrivningar -49 535 -40 857 -51 925 -55 266 -58 951

verKsAmHetens nettoKostnADer -678 081 -707 372 -733 587 -760 117 -778 008

Skatteintäkter 485 996 510 448 536 790 559 872 583 946

generella statsbidrag och utjämning 228 348 227 691 227 654 225 530 222 072

skattenetto 714 344 738 139 764 444 785 402 806 018

resultAt efter sKAttenetto 36 263 30 767 30 857 25 285 28 010

finansiella intäkter 1 595 3 887 3 824 3 824 3 804

finansiella kostnader -12 240 -11 213 -13 380 -20 944 -25 600

finansnetto -10 645 -7 326 -9 556 -17 120 -21 796

resultAt före Dispositioner, sKAtt 
oCH eXtrAorDinärA poster 

25 618 23 441 21 301 8 165 6 214

extraordinära poster -536 -3 300 0 0 0

Årets resultAt 25 082 20 141 21 301 8 165 6 214

Belopp i kkr
Kommunen 

utfall  
2014

Kommunen 
prognos                    

2015-07-31

Kommunen 
Budget 

2016

Kommunen 
plan  
2017

Kommunen 
plan  
2018

Verksamhetens intäkter 143 084 146 609 136 922 136 922 136 922

Verksamhetens kostnader -818 423 -849 584 -862 353 -891 442 -907 248

avskrivningar -16 232 -18 976 -24 144 -27 485 -31 170

verKsAmHetens nettoKostnADer -691 571 -721 951 -749 575 -782 005 -801 496

Skatteintäkter 485 996 510 448 536 790 559 872 583 946

generella statsbidrag och utjämning 228 348 227 691 227 654 225 530 222 072

skattenetto 714 344 738 139 764 444 785 402 806 018

resultAt efter sKAttenetto 22 773 16 188 14 869 3 397 4 522

finansiella intäkter 10 390 6 860 10 920 16 820 18 400

finansiella kostnader -9 570 -8 213 -10 702 -18 266 -22 922

finansnetto 820 -1 353 218 -1 446 -4 522

resultAt före Dispositioner, sKAtt 
oCH eXtrAorDinärA poster

23 593 14 835 15 087 1 951 0

extraordinära poster -536 -3 300 0 0 0

Årets resultAt 23 057 11 535 15 087 1 951 0

resultatbudget KOMMunen
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driftbudget
Belopp i kkr

utfall  
2014

Budget  
2015

prognos 
2015-07-31

Budget  
2016

plan  
2017

plan  
2018

förvAltningAr

Kommunfullmäktige -1 017 -1 183 -1 293 -1 274 -1 199 -1 274

Kommunrevision -935 -855 -855 -821 -821 -821

Valnämnd -130 -18 -10 -18 -18 -150

Kommunstyrelse -2 670 -5 777 -5 773 -5 644 -5 644 -5 644

Kommunstyrelseförvaltning -61 012 -53 481 -53 731 -56 262 -56 262 -56 262

räddningsnämnd -7 297 -9 470 -9 570 -8 623 -8 623 -8 623

överförmyndarnämnd 0 -1 128 -1 128 -1 197 -1 197 -1 197

bygg- och miljönämnd -5 858 -4 548 -4 548 -4 648 -4 648 -4 648

bildningsnämnd -398 027 -384 020 -384 020 -379 258 -379 258 -379 258

Kultur- & fritidsnämnd 0 -29 334 -29 334 -28 830 -28 830 -28 830

Socialnämnd -216 973 -227 302 -227 302 -220 036 -219 036 -219 036

arrangemangshall 0 0 0 0 -1 350 -2 700

Matematikundervisning 2017 0 0 0 0 -725 -725

effektivisering 0 0 0 0 0 11 496

Kapitalkostnadsförändring ej i ram 0 -1 000 -800 0 -2 689 -4 924

summA förvAltningAr -693 919 -718 116 -718 364 -706 611 -710 300 -702 596

pensioner -2 842 -7 329 -5 562 -6 282 -9 760 -15 223

finansförvaltning övrigt 4 237 5 796 12 353 4 738 6 406 7 486

förfoganden 940 -7 361 -10 378 -41 420 -68 352 -91 163

verKsAmHetsnetto -691 584 -727 010 -721 951 -749 575 -782 006 -801 496

Skatter och utjämning 714 344 741 638 738 139 764 444 785 402 806 018

Internbank -1 417 -1 100 -3 197 -2 000 -2 000 -3 000

Kapitalförvaltning 853 400 600 400 400 400

övriga finansiella poster 1 397 1 287 1 244 1 818 154 -1 922

extraordinära poster -536 0 -3 300 0 0 0

Återställning balanskrav 0 0 0 0 0 0

resultAt 23 057 15 214 11 535 15 087 1 950 0

Verksamhetsnettots andel av skatter 
och utjämning

96,81% 97,98% 97,76% 98,05% 99,57% 99,44%



Investeringsbudget
investeringAr som utförs Av Åstorps Kommun
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Belopp i kkr Budget 2016 plan 2017 plan 2018

Kommunstyrelse

Markköp 2 500 2 500 2 500

summa 2 500 2 500 2 500

teKnisKA Kontoret - AnslAgsfinAnsierAD

armaturbyte, gatubelysning 500 400 400

asfalt 800 1 300 2 700

asfaltering av grusvägar 200 300 300

centrumutveckling 1 000 1 000 1 000

fordonsförnyelse 1 300 500 500

grönstrukturplan, realisering 1 000 1 000 1 000

Hyllingetorget ombyggnad 0 750 0

Komplettering cykelvägar 1 000 1 000 1 000

Lekplatser 300 300 300

naturlika planteringar, gallring 150 150 150

Storgatan Kvidinge miljöförbättring 1 200 0 0

Trafiksäkerhetsåtgärder 300 300 300

summa 7 750 7 000 7 650

teKnisKA Kontoret - AffärsDrivAnDe

avloppsrening 9 490 5 500 0

Ledningsnät 10 050 12 050 6 500

Vattenförsörjning 4 725 3 425 10 000

centrum, nordost utbyggnad 0 0 6 500

Lärkgatan, förtätning 2 500 0 0

Kvidinge stationsområde 0 5 000 5 000

Kv backsippan 0 1 500 0

gurkan 0 0 3 000

Vattenservice 200 200 200

avloppsservice 1 200 1 200 1 200

utvidgning södra industriområdet 5 000 0 0

Högalid, Maglaby, Mårtenstorp avlopp 9 000 9 000 0

Sånna by avlopp 0 500 12 000

V broby avlopp 300 8 000 0

summa 42 465 46 375 44 400

teKnisKA Kontoret - eXploAtering

centrum nordost utbyggnad 0 0 5 000

Kvidinge stationsområde 0 3 000 3 000

gurkan 0 0 3 000

Kv backsippan 0 2 000 0

Lejdgatan exploatering 0 1 500 0

Södra industriområdet utbyggnad 5 000 0 0

summa 5 000 6 500 11 000
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Belopp i kkr Budget 2016 plan 2017 plan 2018

KommunstyrelseförvAltning övrigt

förnyelse bilpark (aMe) 400 375 215

IT-investeringar (IT) 2 000 2 000 3 000

Mätaravläsning via webb (adm) 60 0 0

portal till bokföringsorder (adm) 200 0 0

portal till räkningsspecifikation (adm) 35 0 0

byte diskmaskin för storkök (aMe) 0 60 0

byte av spis i tillagningskök (aMe) 0 0 25

utbyte Officepaketet (IT) 300 0 0

utbyte pc (adm) 1 000 1 000 0

utbyte pc (IT) 200 500 0

Ventilation (aMe) 125 125 0

utv. av kommunövergripande system (adm) 0 0 200

Inköpsmodul (adm) 0 0 700

e-tjänster (adm) 130 0 0

summa 4 450 4 060 4 140

räDDningsnämnD 

andningsskydd 400 0 0

Släck- & räddningsfordon 0 4 500 0

Styrkeledare/fIp-bil 0 450 0

Terrängbil/fIp-bil Klippan/Åstorp 400 0 0

ett administrationsfordon 0 0 180

Två stationsbilar 0 0 320

summa 800 4 950 500

BilDningsnämnD

digitala hjälpmedel till kommunens elever samt adm. personal 1 000 1 500 1 500

elaggregat till centralkök 250 0 0

Slöjd 100 200 100

utemiljö 500 500 500

Inventarier musikskola 100 100 100

Inventarier komvux 175 175 175

Kopiering, elevhälsan, kostenheten, oförutsett 410 500 900

Inv. förskola och grundskola (utbyte & kompl.) 1 900 2 050 2 050

nya kompl. för- och grundskola 500 0 0

summa 4 935 5 025 5 325

Kultur- oCH fritiDsnämnD

Inventarier fritidsanläggningar 900 715 900

belysningsarmatur motionsslingan 200 200 0

nya/komplettering kultur, bibliotek 1 225 350 250

Meröppet bibliotek 400 0 0

utbyte ismaskin 0 0 1 300

utbyte gräsklippare 400 450 450

utrustning Kvidinge bibliotek "meröppet" 175 0 0

utveckling Söderåsens friluftsområde 300 0 0

Hyllinge bibliotek upprustning 200 0 0

summa 3 800 1 715 2 900

InveSteRIngSBudget, FORtSättnIng
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Belopp i kkr Budget  
2016

plan  
2017

plan  
2018

soCiAlnämnD

Investeringsanslag möbler och inventarier 800 800 800

IT - maskin- & programvara 400 400 400

Välfärdsteknologi och e-hälsa 1 000 1 000 1 000

Start nytt projekt särskilt boende 0 0 250

dokumentationsstöd med elektroniska hjälpmedel 300 0 0

Vitvaror 150 150 150

summa 2 650 2 350 2 600

Bygg- oCH miljönämnD

uppgradering bygg- och miljöreda 300 0 0

summa 300 0 0

generell neddragning 2 549 0 0

Kamelryggen 1 333 0 0

reducering 60% rTj -480 -2 970 -300

summa 3 402 -2 970 -300

summA investeringAr som utförs Av Åstorps 
Kommun

78 052 77 505 80 715

InveSteRIngSBudget, FORtSättnIng
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Belopp i kkr utfall  
2014

prognos                    
2015-07-31

Budget 
2016

plan  
2017

plan  
2018

tillgÅngAr

anläggningstillgångar

Mark, byggn och tekn anläggningar 236 831 269 904 319 571 372 784 427 944

Maskiner och inventarier 60 534 67 042 71 283 68 090 62 475

Långfristiga fordringar dotterbolag 351 322 342 653 409 224 476 750 464 991

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

summa anläggningstillgångar 694 083 725 057 845 536 963 082 1 000 868

bidrag till statlig infrastruktur 

bidrag till statlig infrastruktur 15 529 17 646 16 940 16 234 15 528

summa bidrag till statlig infrastruktur 15 529 17 646 16 940 16 234 15 528

Omsättningstillgångar

förråd och exploateringsfastigheter 29 396 29 412 29 412 29 412 29 412

Kortfristiga fordringar 82 433 63 669 67 429 68 974 68 759

Kortfristiga placeringar 15 524 15 265 15 300 15 300 15 300

Kassa och bank 28 594 10 000 10 000 10 000 10 000

summa omsättningstillgångar 155 947 118 346 122 141 123 686 123 471

summA tillgÅngAr 865 559 861 049 984 617 1 103 002 1 139 867

eget KApitAl, AvsättningAr
oCH sKulDer

eget kapital 281 775 293 310 308 397 310 348 310 348

därav årets resultat 23 057 11 535 15 087 1 951 0

avsättningar

pensioner intjänade före 1998 131 020 126 546 121 556 118 527 117 889

pensioner intjänade fr.o.m. 1998 3 947 1 755 1 599 1 505 1 444

övriga avsättningar 0 0 0 0 0

summa avsättningar 134 967 128 301 123 155 120 032 119 333

Skulder

Långfristiga skulder 290 231 292 648 401 929 519 330 556 066

varav långfristig upplåning 260 079 260 079 369 360 486 330 523 066

varav övriga långfristiga skulder 30 152 32 569 32 569 33 000 33 000

Kortfristiga skulder 158 586 146 790 151 136 153 292 154 120

summa skulder 448 817 439 438 553 065 672 622 710 186

summA eget KApitAl,
AvsättningAr oCH sKulDer 865 559 861 049 984 617 1 103 002 1 139 867

ansvarsförbindelser

pensionsförpliktelse inkl löneskatt 0 0 0 0 0

Soliditet

Soliditet inklusive pensionsförpliktelse 32,55% 34,06% 31,32% 28,14% 27,23%

Soliditet exklusive pensionsförpliktelse 47,69% 48,76% 43,67% 38,88% 37,57%

balansbudget
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finansieringsbudget
Belopp i kkr utfall  

2014
prognos                    

2015-07-31
Budget 

2016
plan  
2017

plan  
2018

löpAnDe verKsAmHet

Årets resultat 23 057 11 535 15 087 1 951 0

justering för avskrivningar 16 232 18 976 24 144 27 485 31 170

justering för nedskrivningar 0 300 300 300 300

justering för realisationsresultat -239 -900 0 0 0

förändring pensionsskuld -6 319 -4 611 -5 147 -3 125 -700

förändring övriga avsättningar -24 500 3 220 0 0 0

övriga ej likviditetspåverkadande poster 1 0 0 0 0

Medel från verksamheten 8 232 28 520 34 484 26 610 30 770

förändring rörelsekapital

Semesterlöneskuld -1 114 -1 350 1 350 1 350 1 350

Osäkra fordringar -100 183 100 100 100

övrig rörelsekapitalförändring 13 482 -6 779 -592 0 0

verksamhetsnetto 20 500 20 574 35 342 28 060 32 220

investeringsverKsAmHeten

Investeringar anslag -40 040 -25 967 -30 587 -24 630 -25 315

Investeringar Va-verksamhet -37 053 -25 026 -42 465 -46 375 -44 400

Investeringar exploatering -15 807 -7 564 -5 000 -6 500 -11 000

försäljning anläggningstillgångar 704 900 0 0 0

Investering finansiella tillgångar 0 0 0 0 0

försäljning finansiella tillgångar 0 0 0 0 0

investeringsnetto -92 196 -57 657 -78 052 -77 505 -80 715

finAnsieringsverKsAmHeten

upplåning Åstorps kommun 46 000 0 109 281 116 970 36 736

amortering Åstorps kommun 0 0 0 0 0

utlåning till bfab-koncernen -2 500 0 -76 000 -78 500 0

amortering från bfab-koncernen 8 669 8 669 9 429 10 974 11 759

förändring övr långfr tillg och skulder 8 443 9 820 0 0 0

finansieringsnetto 60 612 18 489 42 710 49 444 48 495

föränDring liKviDA meDel -11 084 -18 594 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 2016-
2018. 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 (19 001 kkr). Huvuddelen av kvarstående kostnader 
i Åstorps kommun har till avsikt att fasas ut, med undantag av 
kapitalkostnader hänförbara till anläggningarna (8 259 kkr) samt 
vissa personella kostnader (755 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

2016
plan
2017

plan
2018

brukningsavgifter 28 485 28 485 28 485

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 29 272 29 272 29 272

Interna intäkter 0 0 0

verksamhetens intäkter 29 272 29 272 29 272

externa kostnader -755 -755 -755

externa kostnader nSVa -19 001 -19 001 -19 001

Interna kostnader -1 257 -1 257 -1 257

avskrivningar -4 734 -4 734 -4 734

verksamhetens kostnader -25 747 -25 747 -25 747

verKsAmHetens nettoKostnAD 3 525 3 525 3 525

finansiella intäkter 0 0 0

finansiella kostnader -3 525 -3 525 -3 525

Budgeterat årsresultat 0 0 0

Återföring av tidigare års överskott 0 0 0

internt budgeterade kostnader 2016 2017 2018

Koncessionsavgift gata -1 000 -1 000 -1 000

future -40 -40 -40

Krav- och inkassoverksamhet -143 -143 -143

porto -64 -64 -64

avgifter autogiro -10 -10 -10

summa interna kostnader -1 257 -1 257 -1 257

”toavettikett” borde vara en självklarhet, ändå får 
vi ta hand om en mängd olika saker som ställer till 
det i ledningarna, pumparna och reningsprocessen. 
Mycket av det som felaktigt spolas ner i toan är skräp, 
kemikalier och läkemedel. det enda som ska ner i 
toan är det som kommer från kroppen och toapap-
per. Annat som slängs i toan kan orsaka stopp eller 
försvåra reningen av vattnet.
Foto: timo Julku
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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.

ekonomisk redogörelse

Belopp i kkr utfall  
2014

prognos 
2015

Budget 
2016

plan  
2017

plan  
2018

resultAtBuDget

Summa intäkter 73 950 70 641 73 450 73 450 73 450

Summa kostnader -63 713 -55 345 -63 838 -63 838 -63 838

varav personalkostnader -7 990 -6 300 -7 990 -7 990 -7 990

finansnetto -8 091 -11 891 -7 148 -7 148 -7 148

resultat efter finansiella poster 2 146 3 405 2 464 2 464 2 464

framtid
projektering och upphandling kring om- och tillbyggnad Haganässkolan, samt skapande 
av arrangemangshall. Likaledes fortsatt investering gällande automatisering av värme och 
ventilation för att nedbringa energikostnader som med tanke på kostnadsutveckling och 
förbrukning kan komma att tynga resultatbudgeten.

Investeringar i form av om- och tillbyggnad av Haganässkolan samt byggnation av 
arrangemangshall kommer påbörjas under 2016 och beräknas vara avslutade senast våren 
2018. I övrigt finns inga större beställda, begärda eller planerade om- och tillbyggnader för 
lokaler eller anläggningar ägda av bfab.
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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.

ekonomisk redogörelse

Belopp i kkr utfall  
2014

prognos 
2015

Budget 
2016

plan  
2017

plan  
2018

resultAtBuDget

Summa intäkter 30 283 30 828 30 828 30 828 30 828

Summa kostnader -26 771 -24 986 -26 265 -26 265 -26 265

varav personalkostnader -2 791 -2 680 -2 850 -2 850 -2 850

finansnetto -1 933 -3 602 -2 244 -2 244 -2 244

resultat efter finansiella poster 1 579 2 240 2 319 2 319 2 319

framtid
Tillskapande av fler bostäder varpå arbete initialt inriktas på trygghetsboende kvarteret 
backsippan. planering och förberedelseaktiviteter under 2016 för igångsättande kvarteret 
gurkan. fortsatt investering gällande automatisering av värme och ventilation samt 
alternativa energikällor för en kostnadseffektivare drift. ökad aktivitet för att nedbringa 
energikostnader som med tanke på kostnadsutveckling och förbrukning kan komma att 
tynga resultatbudgeten.

I avvaktan på slutlig planläggning av kvarteret backsippan med flera är ingen 
nyproduktion planerad för 2016. från 2017 räknar bolaget med att ha byggbar mark 
tillgänglig för en utökning av fastighetsbeståndet.
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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.

ekonomisk redogörelse

Belopp i kkr utfall  
2014

prognos 
2015

Budget 
2016

plan  
2017

plan  
2018

resultAtBuDget

Summa intäkter 1 406 1 374 1 374 1 374 1 374

Summa kostnader -916 -994 -1 142 -1 142 -1 142

varav personalkostnader -19 -29 -29 -29 -29

finansnetto -490 -110 -76 -76 -76

resultat efter finansiella poster 0 270 156 156 156

framtid
fortsatt starkt samarbete med bjärekraft avseende utbyggnad av fiber till villaområden inom 
Åstorps kommun. utökat tillhandahållande av fiber till företag i mån av tillgänglighet av 
fiberuppkoppling. Inga större projekt kommer under året påbörjas utan fasta kunder som 
kan täcka en investering är klara.
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björnekulla utvecklings ab

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 är i 
förlängningen till gagn för Åstorps kommun och dess invånare.

ekonomisk redogörelse

Belopp i kkr utfall  
2014

prognos 
2015

Budget 
2016

plan  
2017

plan  
2018

resultAtBuDget

Summa intäkter 0 0 0 0 0

Summa kostnader 0 0 0 0 0

varav personalkostnader 0 0 0 0 0

finansnetto 3 0 0 0 0

resultat efter finansiella poster 3 0 0 0 0

framtid
Initialt verksamhetsmål för bolaget är att medverka för att skapa förutsättningar för 
entreprenörer och finansiärer att etablera verksamhet som gynnar kommuninvånarna och 
kommunens utveckling. Specifikt kommer detta innebära fortsatt fördjupat samarbete 
med Skanska och Sveriges Olympiska kommitté gällande skapande av rekreation- och 
sportområde avseende före detta Makadamområdet i Åstorp.
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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 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 2016 planeras det 
att hållas 11 möten i regel sista måndagen i varje månad klockan 18.30, förutom juli som är 
sammanträdesfri.

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

ekonomisk redogörelse

Belopp i kkr utfall  
2014

Årsbudget 
2015

Budget 
2016

Budget 
2017

Budget 
2018

resultAtBuDget

Summa intäkter 0 0 0 0 0

Summa kostnader -1 017 -1 183 -1 274 -1 199 -1 274

varav personalkostnader -615 -742 -720 -720 -720

summa nettokostnader -1 017 -1 183 -1 274 -1 199 -1 274

investeringsBuDget

Investeringsinkomst 0 0 0 0 0

Investeringsutgift 0 0 0 0 0

nettoinvestering 0 0 0 0 0
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överförmyndarnämnden
verksamhetsbeskrivning
överförmyndaren har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning och efter 
ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser. 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/föräldraförvaltning, 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 rättshandlingsförmåga

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

verksamhetsmål
fokusområde mål Aktivitet Beskrivning av aktivitet

utveckla attraktivt 
boende

Invånare ska få ett 
gott bemötande i 
sina kontakter med 
kommunen och dess 
personal

Kommunens 
hemsida

Information om överförmyndarverk-
samheten skall finnas på kommu-
nens hemsida.

utbildningar för 
gode män/förvaltare

genomföra informationsmöten och 
utbildningar för blivande gode män/
förvaltare

inriktningar för nämndens arbete 2016
2016 kommer arbetet med att ansluta Åstorps kommun till det samarbete som Klippan, perstorp och bjuv ingått 
avseende tjänstemannaorganisationen för överförmyndaren att fortsätta. under 2015 infördes en överförmyndarnämnd 
och på grund av sjukdom fick mycket tid och arbete läggas på att få organisationen att fungera tillfredsställande. det 
är därför viktigt att arbetet med att få kontinuitet och säkerställa alla rutiner fortskrider och färdigställs under 2016. 
Vidare kommer nämnden att behöva utbildning för att fullgöra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. det kan också 
konstateras att belastningen avseende ensamkommande flyktingbarn ökade under 2015 och troligen kommer att fortsätt 
öka under 2016.

plan för nämndens arbete 2017-2018
överförmyndaren kommer fortsätta arbetet med att utbilda och rekrytera gode män. ett samarbete med övriga 
kommuner avseende överförmyndarorganisationen bör också ses över ytterligare.

ekonomisk redogörelse

Belopp i kkr utfall  
2014

Årsbudget 
2015

Budget 
2016

Budget 
2017

Budget 
2018

resultAtBuDget

Summa intäkter 0 0 0 0 0

Summa kostnader 0 -1 128 -1 197 -1 197 -1 197

varav personalkostnader 0 -1 031 -1 099 -1 099 -1 099

summa nettokostnader 0 -1 128 -1 197 -1 197 -1 197

investeringsBuDget

Investeringsinkomst 0 0 0 0 0

Investeringsutgift 0 0 0 0 0

nettoinvestering 0 0 0 0 0
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Valnämnden
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

Belopp i kkr utfall  
2014

Årsbudget 
2015

Budget 
2016

Budget 
2017

Budget 
2018

resultAtBuDget

Summa intäkter 497 0 0 0 0

Summa kostnader -627 -18 -18 -18 -150

varav personalkostnader -531 -14 -14 -14 -114

summa nettokostnader -130 -18 -18 -18 -150

investeringsBuDget

Investeringsinkomst 0 0 0 0 0

Investeringsutgift 0 0 0 0 0

nettoinvestering 0 0 0 0 0
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Kommunrevisionen
verksamhetsbeskrivning
revisionen ska årligen granska delårsbokslutet och årsbokslutet. därutöver genomförs ett antal 
förvaltningsgranskningar av nämnderna. dessutom granskas via lekmannarevisorn kommunens 
bolag. I externa bolag, där kommunen är delägare, medverkar lekmannarevisorn i granskningar 
via en kommungemensam revisionsgrupp. på samma sätt medverkar lekmannarevisorn för 
organisationerna fInSaM och Medelpunkten när dessa granskas tillsammans med andra berörda 
kommunrevisorer.

verksamhetsmål
Kommunfullmäktige fastställer revisionens reglemente. revisionen fastställer vilka granskningar 
som ska genomföras inklusive lekmannagranskningar av kommunens bolag. Tillsammans med 
kommungemensam revisionsgrupp medverkar lekmannarevisorn vid granskningar, som ska 
genomföras för externa delägda bolag, fInSaM och Medelpunkten.

inriktningar för revisionens arbete 2016
revisionsplan fastställs i början av 2016.

plan för revisionens arbete 2017-2018
revisionsplan fastställs i början av 2017 resp. 2018.

ekonomisk redogörelse

Belopp i kkr utfall  
2014

Årsbudget 
2015

Budget 
2016

Budget 
2017

Budget 
2018

resultAtBuDget

Summa intäkter 28 28 28 28 28

Summa kostnader -963 -883 -849 -849 -849

varav personalkostnader -207 -219 -155 -155 -155

summa nettokostnader -935 -855 -821 -821 -821

investeringsBuDget

Investeringsinkomst 0 0 0 0 0

Investeringsutgift 0 0 0 0 0

nettoinvestering 0 0 0 0 0

Konsekvenser av förändrad ram
revisionen har yrkat på en utökning med 80 000 kr för att täcka kostnader för lekmannasatsningar 
på nSr, nSVa, Medelpunkten och fInSaM i det fall dessa organisationer inte betalar för 
lekmannarevisorns medverkan i samverkansgrupper för granskning av dessa organisationer.
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2015-års Hovturné på väg in till Kvidinge för att hålla konsert. foto: Michael Svensson / Åstorps kommun
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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 främja bostadsförsörjningen
n samordna personalfrågor
n främja god naturvård och miljöpolitik
n energihushållning
n God trafikförsörjning
n information och kommunikation

Ekonomisk redogörelse

Belopp i kkr utfall  
2014

Årsbudget 
2015

Budget 
2016

Budget 
2017

Budget 
2018

resultAtBuDget

Summa intäkter 0 0 0 0 0

Summa kostnader -2 670 -5 777 -5 644 -5 644 -5 644

varav personalkostnader -1 381 -1 767 -1 940 -1 940 -1 940

summa nettokostnader -2 670 -5 777 -5 644 -5 644 -5 644

investeringsBuDget

Investeringsinkomst 50 0 0 0 0

Investeringsutgift -22 342 -6 102 -2 500 -2 500 -2 500

nettoinvestering -22 292 -6 102 -2 500 -2 500 -2 500
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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-
teringssystemet ingår också i detta 
uppdrag.
Medborgarkontoret, växelperso-
nalen, 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, systemförvaltning, statis-
tikrapporteringar och kommunens 
kvalitet i korthet (KKiK) som några 
av de mest centrala uppgifterna.
ekonomienheten är en samman-
hållande funktion för det interna 
ekonomiarbetet i Åstorps kom-
munkoncern.

personalenheten
personalenheten har som uppgift 
att tillhandahålla stöd och service 
inom förekommande personalfrå-
gor såsom arbetsrätt, arbetsmiljö, 

hälsa, rehabilitering, arbets-
rätt,

gamla tågstationen huserar numera kontorslokaler där delar av kommunstyrelseförvaltningen sitter. 
foto: Michael Svensson / Åstorps kommun
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rekrytering, lön och anställ-
ningsvillkor och medarbetarskap/
ledarskap.

personalenheten ansvarar för 
arbetet med kompetensförsörj-
ning och ledarutveckling ur ett 
helhetsperspektiv samt verkar för att 
arbetsgivarfrågorna får genomslag-
skraft genom hela organisationen.

personalenheten ska även leda 
och ansvara för processerna inom 
de arbetsgivar- och personalpo-
litiska frågorna för kommunen 
och arbeta för att skapa en samlad 
arbetsgivar- och personalpolitik.

Vi strävar efter att stärka Åstorps 
kommuns arbetsgivarvarumärke 
och därigenom konkurrenskraften 
som arbetsgivare. I det uppdraget 

ligger att utveckla personal-
frågorna på ett fram-

gångsrikt sätt i 
enlighet med 

tidens krav.

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 ser-
verpark för att underlätta enskilda 
anställdas arbete. enheten står även 
för inköp av IT-relaterade produk-
ter, installation, underhåll och
support till användare. en utred-
ning av verksamheten och möjliga 
samarbetspartners pågår.

medborgarkontoret,  
växeln och folkhälsosamordnaren
uppdraget innebär bland annat att 
upprätthålla tillgängligheten för 
kommuninvånare. Medborgarkon-
toret ansvarar för diverse uppdrag,



allt från kommunal myndighetsutövning till 
information, samhällsvägledning och intern 
service. Medborgarkontoret har även ett 
samtjänstuppdrag via avtal med polismyn-
digheten som innebär att medborgarkonto-
ret utför receptions- och informationsupp-
gifter åt polismyndigheten.

Växeln ska i första hand bemanna och 
svara för Åstorps kommuns växelnummer 
samt vidarebefordra samtal till kommu-
nens verksamheter. Växeln har även ansvar 
för: telefonabonnemang (fasta och mobila 
abonnemang), programmering, uppsäg-
ning, flytt, felanmälan och omkoppling samt 
flexklocka, registrering och justering (gäller 
anställda i kommunhus och på Stationen).

folkhälsosamordnaren har i uppdrag att 
på ett systematiskt sätt jobba verksamhetsö-
vergripande när det gäller tvärsektoriella 
frågor och förbättringsområden som berör 
folkhälsan i kommunen. folkhälsosamord-
naren ska även verka som sekreterare i det 
kommunala folkhälsorådet som lyder under 
kommunstyrelsen.

näringslivsutvecklingen och turismen
Verksamheten för näringslivsutvecklingen 
inriktar sig på företag inom alla branscher, 
inklusive besöksnäringen. utvecklingen av 
Åstorps kommuns företagande sker bland 
annat genom olika företagsevent såsom 
luncher, frukostar, utbildningsfrågor och ge-
nom olika nätverk både lokalt och regionalt.

Budget- och skuldrådgivaren
budget- och skuldrådgivning är en lagstad-
gad kommunal service där enskilda kan få 
rådgivning om sin ekonomi.

budget- och skuldrådgivarens uppgift 
är att hjälpa den enskilde att få en överblick 
över sin ekonomi och ge praktiska råd hur 
denne ska hantera och prioritera skulder.

budget- och skuldrådgivaren hjäl-
per också till med beräkningar inför en 
skuldsanering samt omprövning och 
överklagan av beslut om skuldsanering. för 
skuldsatta som inte uppfyller skuldsane-
ringslagens krav eller inte vill ha skuldsane-
ring kan rådgivaren räkna fram realistiska 
betalningsförslag vid frivilliga överenskom-
melser. rådgivaren kan också hjälpa till 
med att förhandla fram nya betalningsvill-
kor hos fordringsägarna.

företagshälsovården
företagshälsovården har till uppdrag att 
arbeta med hälsofrämjande insatser och 
stöd till samtliga anställda i kommunen. 
arbetsledare kan få konsultation hos före-
tagshälsovården vid behov av rådgivning, 
utbildning, utredningar och kartläggning 
inom arbetsmiljöområdet. Vidare ingår 
rehabiliteringsfrågor i uppdraget och det 
finns en antagen rutin i kommunen 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 företagshälso-
vården. Olika aktiviteter och utbildningar 
av förebyggande karaktär kan erbjudas i 
syfte att förändra livsstil och levnadsvanor. 
företagshälsovården ansvarar för att lag-
stadgade läkarundersökningar genomförs 
för räddningstjänsten och nattarbetande.

integrationsenheten
Integrationsenheten ger nyanlända 
flyktingar och invandrare som flyttar till 
Åstorps kommun råd och stöd. enheten 
samordnar insatser för att ge flyktingarna 
och invandrarna möjlighet till en bra start 
i kommunen och i Sverige. Målet är att det 
ska leda till ett arbete och en egen försörj-
ning. Till Integrationsenheten kommer 
de flyktingar som nyligen har fått uppe-
hållstillstånd och ska bo i Åstorps kom-
mun. flyktingen tillhör enheten i två år. 
Integrationsenheten arbetar även med in-
tegrationsfrågor internt och externt genom 
föreläsningar, information, projekt, mm.

Integrationsenheten erbjuder alla nyin-
flyttade till kommunen med invandrarbak-
grund samhällsorientering på hemspråk 
samt hjälp med coachning, kontakt med 
olika myndigheter och vägledning.

Krisberedskap och säkerhet
Kommunen skall minska sårbarheten i 

sin verksamhet och ha en god förmåga att 
hantera krissituationer i fred. Kommunen 
skall därigenom också uppnå en grundläg-
gande förmåga till civilt försvar.

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

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

Arbetsmarknadsenheten
arbetsmarknadsenheten bedriver via ac-
tiva olika verksamheter som är inriktade på 
att erbjuda arbetsträning till personer som 
står till arbetsmarknadens förfogande samt 
för personer som är i behov av rehabilite-
ring.

utöver detta bedrivs en arbetsmark-
nadsinriktad daglig verksamhet för perso-
ner med fysiska, psykiska eller intellektu-
ella funktionsnedsättningar.

Verksamhetsidén är att kompetens-
utveckla personen genom att erbjuda en 
meningsfull sysselsättning och att hjälpa till 
att slussa personen vidare till den reguljära 
arbetsmarknaden, utbildning eller utflyttad 
verksamhet.
arbetsmarknadsenheten arbetar på 
uppdrag av socialförvaltningen, vuxenut-
bildningen, Åstorps Samordningsförbund, 
arbetsförmedlingen och försäkringskas-
san.

tekniska kontoret
Tekniska kontoret förvaltar kommunens 
gator och parker. en stor del av verksam-
heten utgörs även av olika projekt där mer-
parten 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 försäljning av mark för exploatering. 
Kommunens verksamheter rörande vatten 
och avlopp handhas genom ett gemensamt 
bolag för sex kommuner, nSVa. Tekniska 
kontoret fungerar som kommunens bestäl-
lare gentemot nSVa. Tekniska kontoret har 
kontakt med nSr när det gäller taxefrågor 
och tekniska frågor för renhållningen.

VerKsamhetersid36
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Verksamhetsmål
fokusområde mål Aktivitet Beskrivning av aktivitet

fler i arbete 
och fler företag

Så många som möj-
ligt av kommunens 
vuxna invånare ska 
försörja sig genom 
arbete

deltagare som anvisats till 
arbetsmarknadsenheten 

med målsättningen att finna 
ett arbete eller utbildning.

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

Integrationsenheten erbjuda SfI undervisning, samhällsorientering, information om arbetsmarkna-
den, coachning, vägledning och praktik.

nya verksamhetsområden

nya verksamhetsområden håller på att iordningställas på södra industriområdet. 
Området mellan Malmövägen och e4 är aktuellt för nya företagsetableringar. 
Inom detta planområde kommer kommunen att kunna sälja fastigheter som 
genererar arbetstillfällen.

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

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

Kommuninvånarnas 
hälsa ska förbättras

arbetsträning
arbetsmarknadsenheten erbjuder möjlighet till rehabilitering genom anpassad 
arbetsträning för att tydliggöra arbetsförmåga och arbetsutbud samt arbetsträning 
ingående i andra program.

folkhälsoarbetet folkhälsoarbetet ska präglas av ett systematiskt och verksamhetsövergripande 
arbetssätt.

Turistomsättningen i 
kommunen ska öka Stärka besöksnäringen

Tillsammans med andra kommunala verksamheter utveckla Åstorps möjligheter 
till en stärkt besöksnäring, genom samarbete med andra kommunala verksamhe-
ter, näringen och föreningar, Söderåskommunerna, familjen Helsingborg och re-
gionen. utbudet i Åstorp marknadsförs för besökare, press och andra intressenter.

Myndighetsutövning 
och service mot före-
tagen ska förbättras

Myndighetsutövning gente-
mot företag

Myndighetsutövningen gentemot företag skall vara under ständigt förbättringsar-
bete. Kommunens servicegrad mäts genom InSIKT som genomförs av SKL.

utveckla att-
raktivt boende

fler väljer att bosätta 
sig i Åstorps kom-
mun

Tillgänglighet, god service 
och hög kvalitet

Verka för att kommunens verksamhet skall präglas av tillgänglighet, god service 
och hög kvalitet.

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

Torrhamnsprojekt arbete med torrhamnsprojekt inom samarbetet familjen Helsingborg.

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

avloppsreningsverk upprustningen av nyvångs avloppsreningsverk.

Hög säkerhet mot skador 
och störning

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.

Marknadsföring, service 
och information

förbättra och utveckla marknadsföringen av kommunen. Skapa samsyn inom 
enheten och kommunen om kommunens vision och mål. utveckla kanslienhetens 
service genom att förstärka tillgängligheten och förbättra informationen.

Vatten från Kvidingetäkten Säkra kommunens vattenförsörjning fram till år 2050 med eget vatten från Kvi-
dingetäkten.

Invånare ska få ett 
gott bemötande i 
sina kontakter med 
kommunen och dess 
personal

Hög service arbetssättet skall präglas av en hög servicenivå gentemot medborgare/kund samt 
ett positivt och professionellt bemötande.

Informationen och 
servicen på kom-
munens hemsida ska 
vara väl utvecklad 
och tillgänglig

Kommunens hemsida Kommunens webbplatser ska kontinuerligt uppdateras och hållas informativ. 
dessutom ska hemsidan vara anpassad till SKL:s mall ”Information för alla”.

Kommunens invå-
nare ska känna sig 
trygga i samhället

folkhälsoperspektiv folkhälsoperspektivet ska beaktas vid samhällsplanering.

förbättra den fysiska miljön 
på allmänna platser.

Samhällsbyggnadsenheten arbetar med att förbättra den fysiska miljön på all-
männa platser. för närvarande pågår projektet centrum 2.0 där den fysiska miljön 
i centrum och perslund prioriteras. Samhällsbyggnadsenheten arbetar med olika 
projekt för att förbättra trafiksäkerheten. Kommunala vägar och gång- och cykel-
vägar (gc-vägar) skall ha en bra belysning.
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fokusområde mål Aktivitet Beskrivning av aktivitet

utveckla att-
raktivt boende 

ett turistmål ska bli 
ett av Skånes tio mest 
besökta

Makadammen fortsatt utveckling av Makadammen.

fler väljer 
kommunen 
som arbetsgi-
vare

Ledare i Åstorps 
kommun ska ha god 
ledarkompetens

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

fler ska ges möjlig-
het till heltid eller 
önskad tjänstgörings-
grad

Sysselsättningsgrad Sträva efter att bereda möjlighet i verksamheten så att alla medarbetares önskemål 
om sysselsättningsgrad kan tillgodoses.

Medarbetarna ska 
trivas och utvecklas i 
Åstorps kommun

bra struktur och arbets-
rutiner

bra struktur och arbetsrutiner ska finnas så att anställda i Åstorps kommun mår 
bra och trivs.

Introduktionsdag Introduktionsdag för alla nyanställda.

Medarbetarnas triv-
sel ska öka genom ett 
gott samarbete och 
god kommunikation

Intern kommunikation den interna kommunikationen ska ha stort fokus så att medarbetarna känner sig 
väl informerade.

Helhetssynen och 
samsynen ska 
utvecklas hos medar-
betare och ledare

övergripande information 
från ekonomienheten.

Samtliga nya arbetsledare får övergripande information från ekonomienheten. 
utbildning och information hålls kontinuerligt till berörda parter.

ekonomi och 
förhållningssätt

Högst 98% av skatter 
och bidrag ska an-
vändas till verksam-
hetskostnader

upphandling bidra till god hushållning med kommunens resurser genom att följa upp och 
utvärdera genomförda upphandlingar.

Verksamhetsmål (forts.)

Inriktningar för nämndens arbete 2016
Kanslienheten
arbetet med att använda W3d3 som ett 
ärendehanteringssystem och inte bara som 
diariesystem kommer att utvecklas ytterli-
gare liksom möjligheten att ha kommunens 
diarium på Internet. arbetet med att se över 
samtliga styrdokument, delegationsord-
ningar och reglementen kommer att fortgå. 
alternativa lösningar för distribuering av 
handlingar till förtroendevalda inför sam-
manträden är också ett utvecklingsområde. 
Tillse att alla styrdokument och uppgifter 
på hemsidan är aktuella och uppdaterade är 
också en viktig del av arbetet.

ekonomienheten
under 2016 kommer ett arbete att fortsätta i 
syfte att effektivisera ekonomiadministratio-
nen. digitalisering av räkningsspecifikatio-
ner/fakturaunderlag kommer att påbörjas. 
digitalisering av bokföringsorder och 
internräkningar kommer helt att implemen-
teras.

för att underlätta för våra vatten- och 
avloppsabonnenter skall möjligheten ges till 
att rapportera mätaravläsning via webben. 

funktionen kommer att innebära en möjlig-
het till att få egna uppgifter sammanställda 
på ”mina sidor”.

personalenheten
arbetsmiljöarbetet ska fortskrida och 
utvecklas. Introduktionsdag för nyanställda 
ska genomföras två gånger under året och 
introduktionsrutinerna på den enskilda 
arbetsplatsen ska säkras, genom bl. a öka 
tydlighet i personalhandboken.
det goda samverkansklimatet med de 
fackliga organisationerna ska fortskrida. 
bra relationer parterna emellan är en viktig 
nyckel till att utveckla verksamheten.

personalklubben kommer att fortsätta att 
driva och utveckla personalaktiviteter i syfte 
att öka gemenskapen medarbetare emellan 
och stärka kommunen i arbetet att vara en 
god arbetsgivare.
Intern och extern kommunikation kommer 
att utvecklas och förbättras genom kommu-
nikationsfunktionen.

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 modernisera kommunens 
serverpark och tillhörande backupsystem 
kommer att påbörjas samt en översyn av 
infrastrukturutrustning kommer att ak-
tualiseras. under året ska en tjänstekatalog 
utarbetas.

medborgarkontor, växel och folkhälso-
samordnare
under första delen av 2015 har medbor-
garkontoret haft personalförändringar som 
bland annat berott på tillbud i verksam-
heten. förändringarna har dock påverkat 
tillgängligheten, främst per telefon. Verk-
samheten har enligt uppdrag koncentrerats 
till att jobba med de lagstadgade uppdragen 
samt den fysiska tillgängligheten till konto-
ret. Verksamhetens sårbarhet har tidigare 
kommunicerats. Vidare har arbetet kring 
översyn av verksamhetens uppdrag fortsatt.
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avseende växelfunktionen fortsätter arbetet kring 
övergången från Telia till Tdc och har krävt oplanerade 
resurser i form av bemanning av växeln då bland annat 
manuella inställningar varit nödvändiga.

Inom området folkhälsa har folkhälsorådet utifrån 
framtagen folkhälsoprofil antagit en folkhälsoplan 
med tre fokusområden. folkhälsoplanen ingår i 
strategin för folkhälsofrågorna för perioden 2013-2020. 

Samverkansprojekt med folkhälsosamordnare i 
6K fortsätter till 2016. projektet finansieras med 
samverkansmedel från region Skåne.

näringslivsutvecklingen och turismen
näringsliv kommer fortlöpande att arbeta enligt 
näringslivsprogrammet, antaget i Kf 2015-01-26, 
med inriktning på kommunens fokusområden.

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

Myndighetsutövningen inom kommunen skall genomgå 
ständigt förbättringsarbete.

Budget- och skuldrådgivare
budget- och skuldrådgivningen kommer under 2016 arbeta 
med att få ned antalet sökande i Åstorps kommun och 
arbeta fram en strategi för preventivt arbete. Samarbetet 
med övriga förvaltningar inom kommunen måste fördjupas 
och en strategi för att nå ut till alla unga skuldsatta måste 
utarbetas. under 2015 har det funnits en stabilitet på 
tjänsten och det finns en tydligare överblick över hur många 
och inom vilka grupper de flesta antalet sökanden finns.

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, erbjuda 
svenskundervisning, samhällsorientering, språkpraktik 
samt praktik eller arbete. enheten hjälper även andra 
invandrare i kommunen med ex. praktikplatser.

fr o m 1 januari 2016 kommer vi erbjuda tre månaders 
extra försörjningsstöd och coachning för de nyanlända som 
inte har gått vidare efter etableringen.

Integrationsenheten har fått medel beviljat från finsam 
för att bedriva ett projekt med att skapa kontakter mellan 
olika grupper i kommunen samt erbjuda personer med 
invandrarbakgrund olika aktiviteter för att underlätta 
integrationen.

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 första 
kvartalet 2015 8,2 % och enligt regeringens vårprognos 
(april 2015) beräknas arbetslösheten för 2016 bli 7,1 %.

arbetslöshetssituationen i Åstorps kommun (april 
2015) 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 vi har idag tyder det på att 
överenskommelserna med arbetsförmedlingen kommer 
att förlängas under 2016 när det gäller arbetsträning och 
förstärkt arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin, 
sysselsättning inom jobb- och utvecklingsgarantin samt 
jobbsökaraktiviteter med coachning inom jobbgarantin 
för ungdomar. I regeringens vårändringsbudget 2015 
finns flera förslag på insatser som kommer att kräva 
engagemang av såväl arbetsmarknadsenheten som övriga 
verksamheter inom kommunen för att kunna förverkligas. 
Åstorps kommun kommer att teckna en avsiktsförklaring 
som är ett första steg mot en lokal överenskommelse 
med arbetsförmedlingen om samverkan för att minska 
ungdomsarbetslösheten, detta på initiativ av delegationen 
för unga till arbete (dua).

Inom Skåne nv-samarbetet har det lämnats in en esf 
ansökan (po2) där målgruppen är ungdomar som riskerar 
att hoppa av eller har hoppat av gymnasieskolan.

arbetsmarknadsenheten och Socialförvaltningen 
i Åstorps kommun har ställt sig positiva till att delta i 
ett eventuellt esf projekt där Helsingborgs kommun är 
projektägare. Målgruppen är arbetslösa ungdomar 15-24 år.

när det gäller den arbetsmarknadsinriktade dagliga 
verksamheten för personer med funktionsnedsättningar 
så förväntas ytterligare någon förfrågan om platser under 
2016.

tekniska kontoret
arbetet med att förse fastigheter på landsbygden med 
kommunalt avlopp fortsätter. under 2016 påbörjas arbetet 
med utbyggnaden på Högalid, Maglaby och Mårtenstorp. 
beslut om kommunens framtida vattenförsörjning fattas 
av kommunfullmäktige. förberedelserna med gemensamt 
reningsverk med bjuvs kommun går in i ett skede med 
tillståndsprocesser med länsstyrelsen.

under 2014 påbörjades arbetet med hur man kan 
förbättra miljön i centrum. under 2016 fortsätter 
detta arbete som en del i ett kommunövergripande 
centrumutvecklingsprojekt. 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 
fortsätter med inriktning mot de områden som utpekas i 
översiktsplanen.

6K: samarbetet 
som beståv av 

sex kommuner: 
perstorp, 
Klippan, 
Åstorp, 

Svalöv, bjuv, 
örkelljunga



Plan för nämndens 
arbete 2017-2018
Kanslienheten
Kanslienheten behöver se till alternativa lösningar 
för att hantera den mängden handlingar som kansliet 
har att hantera och som hela tiden ökar. elektronisk 
distribution av handlingar till förtroendevalda är 
önskvärt men ställer krav på utbildningsinsatser som 
ett omfattande implementeringsarbete. I detta arbete 
finns även möjligheten att webbsända kommunfull-
mäktiges sammanträde.

Kansliet skall arbeta för en stor transparens 
avseende handlingar och underlag vilket dock kräver 
fördjupade förändringar.

ekonomienheten
I syfte att underlätta och tydliggöra alla steg i kom-
munens inköpsprocess, från avtal till faktura, kommer 
ett arbete att inledas med översyn av kommunens 
inköpsorganisation samt implementering av en digita-
liserad lösning, en så kallad inköpsmodul.

Kommunövergripande IT-system behöver konti-
nuerlig utveckling för att bibehålla ett effektivt arbete 
samt uppnå ett optimalt användande. en översyn och 
utveckling kommer därför att ske.

personalenheten
arbetet med att stärka kommunen som en god arbets-
givare ska fortskrida genom kompetent ledarskap och 
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 utförs i respektive kommun kunna använ-
das av även en av de samverkande kommunerna.

it-enheten
utöver löpande support kommer enheten att fortsätta 
med att byta ut kommunens serverpark för att säkra 
att kapaciteten räcker för alla de system som finns i 
kommunen. under 2017 kommer infrastrukturen att 
uppgraderas.

medborgarkontor, växel och folkhälsosamordnare
Medborgarkontor- och växelfunktionerna fortsät-

ter att jobba med kommunens framtagna vision 
och fokusområden för att nå målen till år 2020. då 
verksamheterna påverkas av både interna och externa 
förändringar finns ett ständigt behov av verksamhets-
övergripande dialoger för att inventera förväntningar, 
behov och möjligheter för planering av aktuella 
uppdrag.

det finns fortsatt inga tendenser som visar att 
trenden att statliga verksamheter centraliseras skulle 
förändras. behovet att allmän samhällsvägledning 
förväntas därför öka vilket förmodas innebära att 
medborgarkontoret även fortsatt kommer att belastas 
med frågor som idag ligger utanför uppdraget.

näringslivsutvecklingen och turismen
näringslivsfrågorna kommer fortsatt vara fokuserade 
kring att säkerställa företagens matchning gentemot 
arbetstagare. utbildning är fortsatt en del av arbetet. 
Kommunen arbetar 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.

Budget- och skuldrådgivaren
budget- och skuldrådgivningen skall arbeta med att 
få ett gott samarbete 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 mycket stort 
under de närmaste fem åren. I Åstorp saknas fortfa-
rande tillgång till lediga lägenheter.

Vi räknar med att många familjer kommer att 
komma hit på familjeanknytning. dessa familjer är 
ofta drabbade av krigstrauma och familjen har varit 
splittrad under lång tid. detta innebär större insatser 
och mer arbete med dessa grupper i framtiden.

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 

VerKsamhetersid40



VerKsamheter sid41VerKsamheter

höjd beredskap. detta görs genom fortsatt upprätthållande av krisberedskap, risk- och sårbarhetsanalyser, 
beredskapsplaner och geografiskt områdesansvar samt utbilda och öva de som har funktioner i krisbered-
skapsorganisationen.

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 verksamhet. det görs genom riksinventeringar, 
säkerhetskonsultationer till förvaltningar, verksamheter och kommunalt bolag samt genom sammanställ-
ning av skaderapporter och utbildning av personal.

Arbetsmarknadsenheten
förändringar på längre sikt är väldigt svåra att förutsäga idag eftersom arbetsmarknadsdelen i hög grad 
styrs av utvecklingen på arbetsmarknaden och de insatser som våra uppdragsgivare beslutar om. när det 
gäller utvecklingen av arbetslösheten prognostiserar regeringen i sin vårprognos (april 2015) att arbets-
lösheten kommer att minska ytterligare något under 2017 och 2018.

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 funktionsnedsätt-
ningar är det i dagsläget svårt att förutsäga om behovet kommer att öka ytterligare 2017 och 2018.

tekniska kontoret
arbete med byggnation av nytt reningsverk tillsammans med bjuv påbörjas. anslutning till kommunalt 
avlopp på landsbygden fortsätter. Saneringsplanen för Va-nätet i tätorterna följer uppgjort schema. ex-
ploateringen av Södra Industriområdet fortskrider. fortsatt inköp av mark för verksamheter och bostäder.

Ekonomisk redogörelse

Belopp i kkr utfall  
2014

Årsbudget 
2015

Budget 
2016

Budget 
2017

Budget 
2018

resultAtBuDget

Summa intäkter 53 901 50 842 49 909 49 909 49 909

Summa kostnader -114 913 -104 323 -106 171 -106 171 -106 171

varav personalkostnader -49 467 -42 106 -41 882 -41 882 -41 882

summa nettokostnader -61 012 -53 481 -56 262 -56 262 -56 262

investeringsBuDget

Investeringsinkomst 3 891 0 0 0 0

Investeringsutgift -58 470 -63 098 -59 665 -63 935 -67 190

nettoinvestering -54 579 -63 098 -59 665 -63 935 -67 190



Verksamhetsbeskrivning
bygg- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter när det 
gäller detaljplanering, mätning-, beräkning- och kartläggnings-
verksamhet (mbk-verksamhet), förrättningsärenden gentemot 
Lantmäteriet, lovgivning, livsmedelstillsyn och miljö- och 
hälsoskydd enligt aktuell lagstiftning.

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

Bygg- och miljökontoret ansvarar för
•	 detaljplanering och andra planutredningar 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 
miljönämnden.

•	 Lokala miljömål
•	 naturvård
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bygg- och miljönämnden

Verksamhetsmål
fokusområde mål Aktivitet

fler i arbete 
och fler företag

Kommuninvånarnas hälsa ska förbättras
folkhälsoperspektiv i nya detaljplaner

representation vid folkhälsorådets sammanträden

Myndighetsutövning och service mot företagen ska 
förbättras

gemensamma samordningsmöten Miljökontor, byggkontor och 
räddningstjänst

Samordnade tillsynsbesök hos företag

förbättrad förhandsinformation inför tillsynsbesök

utbildningsinsatser

företagsetablering

utveckla att-
raktivt boende

fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun effektiva och aktiva detaljplanprocesser

Invånare ska få ett gott bemötande i sina kontakter 
med kommunen och dess personal utbildningsinsatser

Informationen och servicen på kommunens hemsida 
ska vara väl utvecklad och tillgänglig förbättra bygga, bo och Miljö

Kommunens invånare ska känna sig trygga i 
samhället

gemensamma samordningsmöten Miljökontor, byggkontor och 
räddningstjänst
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Ekonomisk redogörelse
Belopp i kkr utfall  

2014
Årsbudget 

2015
Budget 

2016
Budget 

2017
Budget 

2018

resultAtBuDget

Summa intäkter 3 146 3 960 3 960 3 960 3 960

Summa kostnader -9 004 -8 508 -8 608 -8 608 -8 608

varav personalkostnader -6 356 -6 310 -6 231 -6 231 -6 231

summa nettokostnader -5 858 -4 548 -4 648 -4 648 -4 648

investeringsBuDget

Investeringsinkomst 0 0 0 0 0

Investeringsutgift -34 -230 -300 0 0

nettoinvestering -34 -230 -300 0 0

Konsekvenserna av förändrad ram
bygg- och miljönämndens ram utökas avseende 
drift med 225 kkr för finansiering av inrättande av 
ytterligare en heltidsanställd miljöinspektör för att 
tillgodose lagkrav avseende tillsyn. Tjänsten är till 
50% självfinansierad och resterande del beräknas 
finansieras av taxor.

utökad ram avseende 100 kkr för årskostnad av 
kart- och gIS-system. detta med anledning av att 
vid den gemensamma upphandlingen för 6k kom-
munerna vann först ett system upphandlingen men 
detta visade sig senare inte uppfylla de krav som 
ställdes. därför tvingades kommunerna till ett byte 

till ett system som var mycket dyrare än det förvän-
tade. därav en utökning av kostnader för 2016. för 
samordning av införandet i de sex kommunerna 
krävs en samordningstjänst om 75 kkr.

Slutligen kommer bygg- och miljönämndens 
diariesystem behöva versionuppgraderas under 
2016. en offert har begärts in och avser 330 kkr men 
det finns utrymme för att kunna begränsa dessa 
kostnader genom att effektivisera utbildningsinsat-
serna och därmed kunna hamna inom äskandet på 
300 kkr.

Taxor och avgifter
avseende taxor och avgifter inom såväl miljö- som plan- och bygglovsidan kommer översynen och 
omarbetningen att fortsätta under 2016.



Verksamhets-
beskrivning
bildningsnämndens (bIn) ansvarsområden avser 
förskoleverksamhet, förskoleklass (f), grund-
skola, fritidshem, särskola, gymnasieutbildningar, 
vuxenutbildningscentrum, öppen fritidsverksam-
het, musikskola, den centrala resursenheten och 
kostenheten. Verksamheten är decentraliserad och 
utförs av elva enheter. förvaltningens stab ansvarar 
för ledning och samordning av verksamheterna.

Samtliga verksamheter genomförs i enlighet med 
mål och inriktningar i nationella, kommunala och 
lokala dokument.

barn och ungdomar erbjuds även verksamhet i 
externa förskolor och skolor.

förskoleverksamheten bedrivs på 17 kommunala 
förskolor, tre pedagogiska omsorgsverksamheter 
(familjedaghem) och som öppen förskola vid tre 
familjecentraler.

fritidshemsverksamheten för skolbarn till och 
med tolv år finns på fritidshem och i pedagogisk 
omsorg. för barn mellan tio och tolv år finns en öp-
pen fritidsverksamhet på fritidsklubbarna.

en ny skolorganisation sjösattes den 1 juli 2014 
och består av fyra 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: Haganässkolan (f-6) och 

rågenskolan (f-6).
•	 björnekullaskolan (7-9).

fritidshem och fritidsgårdar är kopplade till 
skolornas verksamhet.

Särskola och träningssärskola finns på Haganäs-
skolan (f-6) och på björnekullaskolan (7-10).

gymnasiets introduktionsprogram (IM) vänder 
sig till de elever som inte är behöriga till gymnasiet 
och utförs genom vuxenutbildningens försorg.

på Vuxenutbildningscentrum finns följande 
utbildningar, SärVux som vänder sig till vuxna 
med funktionsnedsättning, 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 dem som inte 
gått ut gymnasiet eller behöver komplettera sitt 
gymnasiebetyg.

Musikskolan bedriver instrumentalundervisning 
och ensembleundervisning 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 ar-
betsleder skolpsykologer, kuratorer, skolsköterskor, 
talpedagoger, personal vid pedagogiskt mediacen-
trum, personal vid familjecentralerna samt personal 
i fältverksamheten. den centrala resursenheten sam-
verkar med socialförvaltningen i kommunen främst 
kring barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Kommunens kostenhet finns organisatoriskt i 
bildningsförvaltningens verksamhetsområde. Mål-
tider produceras och levereras till förskolor, skolor 
och äldreomsorg
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bildningsnämnden

VerKsamheter

Musikskolan uppträder i perslund, Åstorp. foto: Michael Svensson / Åstorps kommun
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Verksamhetsmål
fokusområde mål nämndsmål Aktivitet

fler i arbete och fler 
företag

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

fler unga i åldern 18-24 år skall beredas 
sysselsättning

Samverka med arbetsförmedlingen för att få 
fler i åldern 18-24 år i studier eller arbete

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

planeringssamtal med ungdomar 16-20 år

ungsam

Kommuninvånarnas hälsa 
ska förbättras

en hälsosam livsstil ska prägla alla verksamheter Hälsoprofil

Miljöperspektivet ska beaktas i alla för- 
och grundskolor som ska ha minst en 
miljöcertifiering 2015 och minst två 2018

Miljöcertifiering

I upphandlingar ska miljöfaktorer vara en 
väsentlig aspekt på urvalet

utveckla attraktivt 
boende

fler väljer att bosätta sig i 
Åstorps kommun

alla verksamheter ska arbeta aktivt med 
integration

jämnare fördelning av nyanlända

ett gemensamt mottagningsteam för nyan-
lända ska skapas under 2016

Kommunövergripande samarbete mellan 
fritidsgårdar

främjande av integration och inkludering på 
fritidsgårdar

förbättra framtiden för 
barn, unga och äldre

eleverna skall uppnå ett 
högre resultat och målupp-
fyllelse på nationella prov

alla verksamheter ska arbeta mot inkluderande 
lärmiljöer och ha hög tillgänglighet för alla barn 
och elever

Tillgänglig utbildning

Inkluderande lärmiljö

undervisningstiden i matematik, idrott och 
hälsa samt i svenska och svenska som andra 
språk ska utökas i årskurs 1-3

utökad undervisningstid i årskurs 1-3

elevernas kunskapsresultat ska öka och ligga 
över riksgenomsnittet

resultat på nationella prov

utökning av modersmålsundervisning och 
studiehandling på modersmål

utveckling av bedömningskompetens

Sambedömningsträffar

daglig läsning

personalen ska ha kunskap och kompetens 
att använda moderna digitala verktyg i sin 
undervisning

LIKa

pedagogernas IKT-kompetens

Likvärdigheten i tillgången till digital teknik 
säkerställs genom att alla elever i skolan har 
tillgång till en dator/surfplatta eller motsvarande 
(1-1) samt ett digitalt verktyg per tre barn i 
förskolan

projekt 1-1 lösning

gafe ska införas som digital samarbetsplattform 
i årskurs f-9 samt i vuxenutbildningen gafe

Samtliga elever ska fullfölja 
gymnasieutbildningen

utökad studie- och yrkesvägledning samt 
kommunikation med arbetsliv och närsam-
hälle

Samarbete med arbetsförmedlingen

Samarbete med gymnasieskolorna i regionen

projekt för genomströmningshastigheten
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Verksamhetsmål (forts.)

fokusområde mål Aktivitet

fler väljer 
kommunen 
som arbetsgi-
vare

Ledare i Åstorps kommun ska ha god 
ledarkompetens

Ledare i bIn ska ha god 
ledarkompetens

Kontinuerlig kompetensutveckling

rektorsprogram och rektorslyft

rekryteringsutbildning

processledarutbildning

fler ska ges möjlighet till heltid eller 
önskad tjänstgöringsgrad

alla medarbetare ska ges 
möjlighet till heltid eller önskad 
tjänstgöringsgrad

Medarbetarnas önskemål ska 
tillgodoses i möjligaste mån

Medarbetarna ska trivas och utvecklas 
i Åstorps kommun

bIn ska vara en arbetsgivare som 
erbjuder goda villkor för medar-
betarna; t.ex. konkurrenskraftiga 
löner, god arbetsmiljö och olika 
personalförmåner

Konkurrenskraftiga löner i nord-
västra Skåne

Karriärtjänster i förskola, skola och 
vuxenutbildning

Inriktningar för nämndens arbete 2016
bildningsnämndens arbete 2016 utgår från de kommunövergripande mål som beslutades i 
kommunfullmäktige i november 2012 samt de verksamhetsspecifika mål och förutsättningar som finns inom 
bIn.

bildningsnämnden har under våren 2015 utarbetat nya mål för verksamheten, vilka gäller under 
innevarande mandatperiod. Till dessa mål kopplas en aktivitetsplan som kommer att genomföras under 
mandatperioden. aktivitetsplanen kommer att ligga till grund för framtida arbete för att nå stipulerade mål 
år 2020.

Plan för nämndens arbete 2017-2018
arbete med fokus på bildningsnämndens framtagna mål för 2016-2018 med tillhörande aktiviteter.

fortsatt utveckling av organisation och verksamhet inom bIn och kontinuerlig anpassning av lokaler.
Långsiktig utveckling av det pedagogiska arbetet inom förskola/skola med tydligt syfte att förbättra 

elevernas kunskapsresultat. arbetet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Införande av kulturskola i Åstorp, vilket skulle möjliggöra att alla barn och unga kan få delta i skapande 

lärprocesser under sin skoldag samt skapa ett gemensamt språk utanför det verbala språket vilket bidrar till 
integrering av barn och unga i Åstorp.

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

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

Ekonomisk redogörelse
Belopp i kkr utfall  

2014
Årsbudget 

2015
Budget 

2016
Budget 

2017
Budget 

2018

resultAtBuDget

Summa intäkter 60 830 43 688 39 010 39 010 39 010

Summa kostnader -458 857 -427 708 -418 268 -418 268 -418 268

varav personalkostnader -255 364 -249 447 -240 692 -240 692 -240 692

summa nettokostnader -398 027 -384 020 -379 258 -379 258 -379 258
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Ekonomisk redogörelse (forts.)

DriftsBuDget

Kommentar: förslaget är att grundramen inför budgetår 2016 är något utökad i förhållande till 
budgetår 2015. detta består av utökad undervisningstid matematik (370 kkr).
I ramen 2016 ingår justering med helårseffekt av tidigare års lönerevision och indexuppräknade 
hyror, samt uppräkning av volymökningar.
Lönerevisionen 2015, uppräkning för hyror samt för ny- och tillbyggnad och volymjusteringar 
från förfogandebudgeten kommer som tilläggsbudget 2016.

Belopp i kkr utfall  
2014

Årsbudget 
2015

Budget 
2016

Budget 
2017

Budget 
2018

investeringsBuDget

Investeringsinkomst 0 0 0 0 0

Investeringsutgift -6 414 -8 100 -4 935 -5 025 -5 325

nettoinvestering -6 414 -8 100 -4 935 -5 025 -5 325

Kommentar: framlagt äskande är 85 kkr mer än anslagen oförändrad ram, dvs en totalsumma 
på 4935 kkr. ökningen av 85 kkr består till största delar av inventarier och digitala hjälpmedel 
till Komvux. I övrigt inrymmer investeringsbudgeten digitalisering av förskola och skola med 
inköp av digitala hjälpmedel. utrustning till slöjd, upprustning och utbyte av lekutrustning i vår 
utemiljö samt utbyte och nyinköp av inventarier inför ombyggnaden av Haganässkolan.

Konsekvenserna av förändrad ram
då Åstorp under 2016 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 organi-
serande av introduktionsklasser på grundskolan. även den 
kommunala vuxenutbildning kommer att utsättas för utö-

kade 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
Musikskolan står inför ett skifte att gå från en musikskola 
till kulturskola. planen är att detta skifte ska ske efter nyår. 
Innehållet i verksamheten kommer utöver musikämnena 
vara; teater, dans och filmproduktion. för att tillföra den nya 

kulturskolan en resursförstärkning föreslås en höjning av 
terminsavgiften från 600 kr till 650 kr. priset ligger dock då 
fortfarande under riksgenomsnittet.

Nyckeltal
utfall  
2014

Budget 
2015

plan 
2016

förskola- nettokostnad/ber schema timmar 65,3 68,0 70,8

dagbarnvårdare- nettokostnad/ber schema timmar 46,7 47,0 47,0

förskoleklass-bruttokostnad per elev 37,9 37,0 37,1

fritids-nettokostnad/ber schematimmar 24,9 26,7 27,3

grundskola-bruttokostnad per elev 81,8 81,3 79,4

grundskola-undervisningskostnader per elev 37,6 38,4 38,6

gymnasium  exkl IM-elever-bruttokostnad per elev 100,7 103,5 106,6

gymnasium  särskola-bruttokostnad per elev 275,8 282,4 290,9

Totalt-nettokostnad per invånare 25,8 27,1 25,1



VerKsamheterVerKsamhetersid48

I kultur- och fritidsnämnden ingår kommunens kultur- och fri-
tidsverksamhet. den framtida kultur- och fritidsenheten (1 januari 
2016) ansvarar för biblioteksverksamheten i kommunen; ett huvud-
bibliotek, fyra biblioteksfilialer varav tre är kombinerade folk- och 
skolbibliotek samt ett renodlat skolbibliotek på björnekullaskolan. 
Kvidinge bibliotek är ett folkbibliotek med meröppet. bibliote-
ket nyttjas även som ett skolbibliotek av Kvidinge skola. enheten 

ansvarar också för kulturhuset björnen och dess verksamhet, för 
kulturgarantin i förskolan och skolan samt för kommunens offent-
liga utsmyckningar. Inom kultur- och fritidsnämndens verksamhets-
område ligger också kommunens idrottsanläggningar, friluftsbad, 
camping, friskvård, uthyrning av lokaler och stöd till föreningar och 
organisationer. dessa sorterar också under den framtida kultur- och 
fritidsenheten.

Kultur- och fritidsnämnden
Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsmål
fokusområde mål nämndsmål Aktivitet

fler i arbete och fler 
företag

Kommuninvånarnas 
hälsa ska förbättras

Kommuninvånarna ska erbjudas ett varierat 
kulturliv och möjligheten till en aktiv och 
varierad fritid

ett utegym för spontanverksamhet skall utvecklas 
och byggas

utveckla "Hälsans stig" i centralorten

föreställningar och workshops med ett brett utbud

Miljöperspektivet ska beaktas i alla verksam-
heter

Källsortering vid idrottsanläggningar

Minskad miljöpåverkan från föreningslivet

Miljöperspektiv i arbete och inköp

utveckla attraktivt 
boende

fler väljer att bosätta sig i 
Åstorps kommun

arbeta för ökad mångfald och integration

Mångfald i föreningslivet

arrangemang ska locka alla målgrupper

uppföljning och analys av målgruppers intresse

prioritera verksamhet för barn, unga och 
äldre

aktiv marknadsföring

riktade arrangemang

uppföljning och analys av målgruppers intresse

utveckla och stärka samarbetet med närings-
liv, föreningsliv och studieförbund samt med 
kommunens övriga förvaltningar

dialog med föreningar och organisationer

dialog med studieförbund

dialog med kulturentreprenörer

effektivt lokalutnyttjande som stimulerar 
verksamheternas utveckling

ökad tillgänglighet i kommunens idrottshallar

Samutnyttjande av lokaler

föreställningar och workshops arrangeras i 
kommunens egna lokaler
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Kultur- och fritidsnämndens arbete 2016 utgår från de kommunövergripande mål som beslutades i kom-
munfullmäktige i november 2012 samt de verksamhetsspecifika mål och förutsättningar som finns inom 
kultur- och fritidsnämnden.

en utveckling av kultur- och fritidsverksamheten i Åstorps kommun i enlighet med antagen fritidsplan, 
kulturplan och biblioteksplan.

fortsatt utveckling av organisation och verksamhet inom kultur-/fritidsenheten och kontinuerlig anpass-
ning av lokaler och anläggningar, för optimalt nyttjande.

Inriktningar för nämndens arbete 2016

Kultur- och fritidsnämnden har under våren 2015 utarbetat nya inriktningsmål för verksamheten, vilka gäl-
ler under innevarande mandatperiod. Till dessa mål kopplas en aktivitetsplan som kommer att genomföras 
under mandatperioden. aktivitetsplanen kommer att ligga till grund för framtida arbete för att nå stipule-
rade mål år 2020.

Plan för nämndens arbete 2017-2018

Ekonomisk redogörelse
Belopp i kkr utfall  

2014
Årsbudget 

2015
Budget 

2016
Budget 

2017
Budget 

2018

resultAtBuDget

Summa intäkter 0 4 977 4 491 4 491 4 491

Summa kostnader 0 -34 311 -33 321 -33 321 -33 321

varav personalkostnader 0 -14 209 -14 001 -14 001 -14 001

summa nettokostnader 0 -29 334 -28 830 -28 830 -28 830

Kommentar: förslaget är att grundramen inför budgetår 2016 är oförändrad. I ramen 2016 ingår 
justering med helårseffekt av tidigare års lönerevision och indexuppräknade hyror.
Lönerevisionen 2015, uppräkning för hyror samt för ny- och tillbyggnad kommer som 
tilläggsbudget 2016.

investeringsBuDget

Investeringsinkomst 0 0 0 0 0

Investeringsutgift -1 562 -2 600 -3 800 -1 715 -2 900

nettoinvestering -1 562 -2 600 -3 800 -1 715 -2 900

Kommentar: framlagt äskande är 1000 kkr mer än anslagen oförändrad ram, dvs en totalsumma 
på 3800 kkr. ökningen av 1000 kkr består av upprustning meröppet Kvidinge bibliotek, upprust-
ning Hyllinge bibliotek samt utveckling av Söderåsens friluftsområde Tingvalla. I övrigt inrym-
mer investeringsbudgeten maskiner och utrustning inom städ och fritid samt inventarier inom 
kultur och bibliotek.

Taxor och 
avgifter
Oförändrade taxor och avgifter.

Nyckeltal
utfall  
2014

Budget 
2015

plan 
2016

antal besökare Kvidingebadet 13 000 13 000 13 000

antal bokade timmar i idrottanläggningarna 29 000 29 000 29 000

antal föreningar med stöd 50 50 46

antal registrerade studieförbund 7 7 8

antal utlån, samtliga bibliotek 97 000 95 000 95 000

antal kulturarragemang 50 55 65
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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 
trygghet

•	 möjlighet till ett så normalt 
liv som möjligt

•	 självbestämmande
•	 möjlighet till aktivt 

deltagande i samhällslivet

Till grund för nämndens arbete 
ligger ett antal lagar, socialtjänst-
lagen, SoL, lagen om stöd och 
service till vissa funktionshin-
drade, LSS, hälso- och sjukvårds-

lagen, HSL, tillhör de viktigaste 
tillsammans med tvångslagstift-
ningarna, LVu, lagen om vård av 
unga, samt LVM, lagen om vård 
av missbrukare.

utgångspunkten för insatser 
från nämnden är en ansökan al-
ternativt 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:

äldreomsorg innefattar 
hemvård i ordinärt boende, 
korttidsvård, särskilt boende, 
hälso- och sjukvård, samt frivil-
ligverksamhet.

funktionshinderverksamhe-
ten omfattar i huvudsak daglig 
verksamhet, korttidstillsyn, 

korttidsvistelse, boende samt 
personlig assistans.

Insatser vuxna omfattar 
öppenvårdsverksamhet för 
klienter med missbruksproblem, 
bostöd och boende för personer 
med funktionshinder utifrån 
socialpsykiatrin, samt ett särskilt 
anpassat boende.

barn och familj arbetar med 
öppenvårdsinsatser för barn/
unga och familjer.

anhörigstöd finns med in-
riktning mot hela förvaltningens 
verksamhet och målgrupper.

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.

Socialnämnd

Värdighets-
garantier 
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 garanterar att 
äldre med individuellt beviljade 
insatser får en kontaktperson, 
samt en vicekontaktperson, ut-
sedd vid första personliga mötet 
med personal. Syftet med kon-
taktperson 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
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Verksamhetsmål
fokusområde mål nämndsmål

fler i arbete 
och fler företag

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

fortsatt arbete med genomförandeplaner för försörjningsstödstagare i samarbete 
med activa, arbetsförmedlingen och försäkringskassan med målet att den enskilde 
ska bli självförsörjande.

utveckla att-
raktivt boende

fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun översyn av regler för föreningsbidrag med inriktning mot uppsökande verksamhet 
för olika målgrupper och att minimera oönskad ensamhet och social isolering.

Kommunens invånare ska känna sig trygga i 
samhället

fortsatt bevakning av området boende för kommunens äldre invånare - trygghetsbo-
enden.

förbättra 
framtiden för 
barn, unga och 
äldre

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

ökad måluppfyllelse beträffande genomförandeplaner och dokumentation i alla 
verksamheter.

Hemmaplanslösningar tillämpas i största möjliga utsträckning.

rekrytera ytterligare familjehem för att undvika dyra placeringar genom köp från 
externa vårdgivare.

fortsatta insatser gällande bemötande och att göra synpunktshanteringen välkänd 
och lättillgänglig.

efter avslutade utredningar och insatser enligt 
socialtjänstlagen ska ungdomars livssituation 
förbättras

fortsatt systematiskt arbete med olika standardiserade kvalitetsinstrument.

redovisning av hur avslutade utredningar och insatser enligt socialtjänstlagen har 
påverkat ungdomars livssituation.

Service och omsorg av äldre ska vara av hög 
kvalitet

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

ökad måluppfyllelse beträffande genomförandeplaner och dokumentation i alla 
verksamheter.

Hemmaplanslösningar tillämpas i största möjliga utsträckning.

fortsatt samarbete med region Skåne, försäkringskassan och arbetsförmedlingen till 
stöd för personer med missbruksproblematik.

Motverka oönskad ensamhet och social isolering genom frivilligverksamhet och 
träffpunkter i alla kommundelar.

Införande av ny teknik och kognitiva hjälpmedel för att minska isolering, stödja 
självständighet och möjliggöra delaktighet i samhällslivet.

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

fortsatt arbete med stöd till och uppskattning för anhörigas insatser - fortsatt utveck-
ling av dialog och delaktighet genom anhörigträffar.

följa utvecklingen beträffande e-hälsa inom äldreomsorgen för kvalitetshöjande 
insatser.

ge anhörigvårdare ökad trygghet genom ökade möjligheter till avlösning.

utökad användning av fokusgrupper som en metod att förbättra kvaliteten i verk-
samheterna.

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

Införande av boråd på ytterligare enheter som en metod att öka den enskildes möjlig-
heter att påverka sin boendesituation.

utreda förutsättningarna för äldre att inta måltider i gemenskap med andra.

fortsatt prioritering av läkemedelsgenomgångar i samverkan med primärvård och 
apotekare.

fler väljer 
kommunen 
som arbetsgi-
vare

fler ska ges möjlighet till heltid eller önskad 
tjänstgöringsgrad

Högsta prioritet på projekt med målsättningen att uppnå önskad sysselsättningsgrad 
för våra anställda.

Medarbetarnas trivsel ska öka genom ett gott samarbete och god kommunikation.

utarbeta jämförelsetal med målsättningen att göra äldrevårdens organisation flexibel 
i förhållande till förändringar i volym och vårdtyngd.

utökad användning av fokusgrupper som en metod att förbättra kvaliteten i verk-
samheterna.
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utbyggnad av insatser för ensamkommande 
flyktingbarn
ökat inflöde av antalet ensamkommande asylsökan-
de flyktingbarn till kommuner innebär att fler boen-
deplatser behöver tillskapas och insatser i samband 
med utslussning till eget boende ordnas i större 
omfattning. ett arbete som påbörjas i år men som 
måste fortsätta under nästa år för att kommunen ska 
klara sitt åtagande när det gäller denna grupp.

vilande vårdavdelningar tas åter i bruk
Två vilande vårdavdelningar behöver återigen tas i 
bruk för att möta behovet av särskilda boendeplatser 
och kortids-/växelvårdsplatser.
 
upprustning av förvaltningens kontorslokaler
Socialförvaltningens kontorslokaler är i stort behov 

av upprustning, samtidigt som trångboddheten 
behöver mötas med utökad lokalyta och mer flexibel 
användning av kontorsutrymmet. de som tillfälligt 
haft sina arbetsplatser på de två vilande vårdavdel-
ningar ska ersättas med andra kontorslokaler.
 
verksamhetsutveckling genom digital teknik
utveckling av verksamheter genom införandet av e-
tjänster, satsning på mobilt arbetssätt och införandet 
av möjlighet till e-hemtjänst.
 
Boende inom funktionshinderverksamheten
fortsatt utvecklingsarbete efter genomförd kartlägg-
ning av behov av boendeinsatser inom funktions-
hinderverksamheten.

Större planerade förändringar 2016

Socialnämnden hänvisar till behov av utökningar som redovisats i dokument inför budgetdialogerna i mars 
2015. nedanstående ska ses som komplement till detta dokument.

Plan för nämndens arbete 2017-2018

2017

•	 fortsatt arbete med kvalitetsutveckling och utökade värdighetsgarantier (rätt till utevistelse, egentid med 
kontaktperson, kulturinslag samt tid för dokumentation) i kombination med ökad personaltäthet och 
måluppfyllelse beträffande önskad sysselsättningsgrad.

•	 bevaka förändringar i demografin och därmed behovet av platser inom särskilda boenden. förbereda 
projektering av nytt särskilt boende med utgångspunkt i ett tydligt brukarperspektiv.

•	 utökad dagverksamhet med möjlighet för fler personer med funktionsnedsättande sjukdomar att delta.

•	 förebyggande arbete och ett rehabiliterande synsätt innebär behov av ytterligare tjänster som arbetstera-
peut och sjukgymnast.

•	 ytterligare insatser inom socialpsykiatrin gällande bostöd och daglig verksamhet.

•	 förberedelse för projektering av ytterligare boende inom funktionshinderverksamheten.

•	 utarbeta strategier för långsiktig rekrytering av personal. anställa ungdomar över veckoslut som ett led i 
att marknadsföra vårdyrken och trygga personalförsörjning samtidigt som våra boende och brukare kan 
ges bättre möjligheter till stimulerande aktiviteter.

•	 projektverksamhet med att erbjuda personer som är beviljade matdistribution och/eller måltidshjälp 
möjlighet att inta sina måltider i gemenskap med andra.

2018

•	 fortsatt arbete med kvalitetsutveckling och utökade värdighetsgarantier (rätt till utevistelse, egentid med 
kontaktperson, kultur samt tid för dokumentation) i kombination med ökad personaltäthet och målupp-
fyllelse beträffande önskad sysselsättningsgrad.

•	 fortsatta insatser när det gäller förebyggande arbete inom alla verksamheter för att undvika dyra lös-
ningar på grund av sena och akuta insatser.

•	 fortsatt arbete med projektering för nytt särskilt boende.
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Ekonomisk redogörelse
Belopp i kkr utfall  

2014
Årsbudget 

2015
Budget 

2016
Budget 

2017
Budget 

2018

resultAtBuDget

Summa intäkter 32 698 35 373 42 169 42 169 42 169

Summa kostnader -249 671 -262 675 -262 205 -261 205 -261 205

varav personalkostnader -157 105 -174 049 -167 939 -167 939 -167 939

summa nettokostnader -216 973 -227 302 -220 036 -219 036 -219 036

Kommentar: differens i ram mellan 2015 och 2016 beror på att det tilldelats kompensation för 
kostnader under 2015 efter det att preliminära ramar sattes för 2016. efter definitivt budgetbeslut 
kommer dessa kostnader tillföras ram 2016. de kostnader som ej ingår i den preliminära ramen 
för 2016 är: nettojustering av förfogandebudget, nettoförändring av avskrivningskostnader, jus-
tering för timtider, arvoden och fyllnadstid enligt lönerörelse 2015. för att motsvara budget 2015 
skulle detta innebära preliminärt 9,1 mkr.

verKsAmHetsBuDget

Kommentar: Kommunstyrelsen beslutade 2015-05-06, KS § 94 om oförändrade ramar inför 2016. ramar vid 
beslut innehöll inte ersättning för helårseffekter för lönerevision, ej heller justering ur förfogandebudget.
I och med oförändrade ramar kommer inga förändringar att göras inom verksamheten. de förändringar eller 
utveckling som kan komma görs inom ram eller med hjälp av stimulansmedel och statsbidrag.

AnslAg nettoföränDring Av förfogAnDerAm 2016-2018

avsättning ram 2016 ram 2017 ram 2018

netto i förfoganderam, i tusental kronor 5 350 4 550 4 550

fördelad nettoförändring per verksamhet

Hemvården i timmar 800 1 000 1 000

externt köpta platser, barn och unga 4 800 3 500 3 500

externt köpta platser, vuxna och LSS 500 300 300

försörjningsstöd -1 000 -500 -500

Trygghetslarm, driftkostnader hemvården 250 250 250

Kommentar: Mot bakgrund av förändringar i såväl antal som struktur gällande befolkningen finns plan att 
utöver tilldelad ram lägga anslag på följande nettoförändringsbelopp för 2016-2018 under kommunstyrel-
sens förfogandebudget gällande äldreomsorg, placeringar, försörjningsstöd och driftkostnader larmsystem i 
hemvården, enligt tidigare års planer.

Belopp i kkr utfall  
2014

Årsbudget 
2015

Budget 
2016

Budget 
2017

Budget 
2018

investeringsBuDget

Investeringsinkomst 0 0 0 0 0

Investeringsutgift -1 401 -2 065 -2 650 -2 350 -2 600

nettoinvestering -1 401 -2 065 -2 650 -2 350 -2 600

Kommentar: det årliga investeringsanslaget ska täcka kostnader för utbyte av sängar, vitvaror, dato-
rer och IT-utveckling och övriga större inventarieinköp, samt av nämnden prioriterade områden 
inom e-hälsa, elektroniska hjälpmedel samt underhåll.
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Konsekvenserna av förändrad ram
förändrad ram behövs inom äldreomsorgen för 
att klara att hantera ökad vårdtyngd på särskilda 
boenden och för att hantera ökat antal personer med 
större omvårdnadsbehov i ordinärt boende som krä-
ver dubbelbemanning. förändrad vård behövs även 
inom hälso- och sjukvårdsorganisationen avseende 
sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster, 

då personer med omfattande vård- och rehabilite-
ringsbehov ökar.

förändrad ram behövs inom Individ- och 
familjeomsorgen för att volymökning samt ökade 
utredningskrav kräver ökad grundbemanning inom 
barn och familj.

Taxor och avgifter
Förslag till förändringar av taxor och avgifter budget 
2016 med flerårsplan 2017-2018

År 
2015 Höjning År 

2016

Takbelopp i högkostnadsskyddet
(hemtjänst, dagverksamhet, del i flerbäddsrum) 1 780 kr 224 kr 2 004 kr

avlösning i hemmet 270 kr/tim

10 fria 
tim/mån, 

därefter 270 
kr/tim

regeringen har i samband med satsningen på bemanning inom äldreomsorgen föreslagit en höjning av tak-
beloppen i högkostnadsskyddet fr o m 2016, vilket innebär minskade skatteinkomster till kommunerna. det 
gäller hemtjänst, dagverksamhet och flerbäddsrum i särskilt boende. utifrån nuvarande utvecklingsarbete 
gällande anhörigstödet föreslås även fria avlösningstimmar för att öka stödet till anhörigvårdare.

Nyckeltal
utfall  
2014

Budget 
2015

plan 
2016

myndighetsenheten

antal inledda utredningar

* LSS 78 90 100

* äldreomsorg 830 880 920

* barn/unga, exkl LuL (Lagen  om unga lagöverträ-
dare)

283 210 275

* Vuxna 138 120 140

* antal hushåll med  försörjningsstöd 386 375 325

* antal  bostadsanpassningsärenden 57 50 45

äldreomsorg

* antal vårdtagare särskilt  boende 85 91 91

* antal  korttidsplatser/växelvård 7 5 5

* antal personer med insatser  i ordinärt boende 
SoL/HSL, korttid ingår

397 405 395

SoL  Socialtjänstlagen,  HSL Hälso- och sjukvårds-
lagen
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Nyckeltal
utfall  
2014

Budget 
2015

plan 
2016

lss,  lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

* antal boende (barn) 1 2 1

* antal boende (vuxna) 33 37 40

    varav externa 4 2 4

* antal brukare personlig  assistans 21 22 22

* antal brukare med  ledsagarservice 12 17 15

* antal brukare  korttidstillsyn 4 5 5

* antal brukare  korttidsvistelse 7 10 10

    varav externa 2 2 5

* antal brukare daglig  verksamhet 45 50 48

* antal brukare  avlösarservice 3 5 6

* antal brukare  kontaktperson 24 30 36

ifo,  individ- och familjeomsorg

barn och unga

* antal vårddygn på  institution/förstärkt familjehem 3 274 1 460 2 500

* antal familjehemsplaceringar  per 31 dec 36 28 30

* antal dygn övriga insatser 1 489 550 1 450

* antal  kontaktpersoner/-familjer SoL 30 32 35

vuxna

* antal vårddygn på  institution 974 850 775

* antal familjehemsplaceringar  per 31 dec 0 0 1

* antal vårddygn extern  psykiatri 365 250 365

* antal  kontaktpersoner/-familjer SoL 20 21 21

ekonomi

* försörjningsstöd (kkr) -14 639 -14 772 -14 500

* bostadsanpassningsbidrag  (kkr) -516 -600 -600

* genomsnittlig  vårddygnskostnad för barn/unga, kr 5 006 -4 700 -4 250

* genomsnittlig  vårddygnskostnad för vuxna, kr 1 834 -2 041 -2 150

* genomsnittlig  vårddygnskostnad extern psykiatri, kr 949 -941 -1 550

det kommer att vara mindre förändringar över lag, dock ser vi att trenden inom barn och 
unga fortsatt kommer ligga på en hög nivå gällande ärenden och externt köpta platser. 
enheten arbetar med förebyggande arbete för att minska insatser och därmed kostna-
derna.
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räddningstjänstens uppdrag är att ansvara för före-
byggande brandskyddsarbete och räddningstjänst 
i Åstorp och Klippans kommun och sträva efter att 
alla ska sig känna 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 kontinuerligt med att 
aktivt identifiera risker, förebygga olyckor och ska 
finnas nära kund och medborgare. det ska alltid fin-
nas räddningspersonal som är redo att rycka ut om 
någon råkar ut för en brand eller olycka.

räddningsnämnden
Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsmål
fokusområde mål Aktivitet

fler i arbete 
och fler företag

Myndighetsutövning och service mot 
företagen ska förbättras

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

utveckla att-
raktivt boende

Informationen och servicen på kom-
munens hemsida ska vara väl utvecklad 
och tillgänglig

räddningstjänstens sidor på hemsidan skall ses över två gånger årligen plus att de kampanjer 
som genomförs enligt planering skall publiceras på hemsidan.

Kommunens invånare ska känna sig 
trygga i samhället

räddningstjänsten skall följa planerad tillsynsplan enligt LSO (Lagen om skydd mot olyckor) 
och Lbe (Lag om brandfarliga och explosiva varor). 

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

räddningstjänsten skall utbilda kommunens verksamheter i brandkunskap efter det behov 
som efterfrågas.

fler väljer 
kommunen 
som arbetsgi-
vare

Ledare i Åstorps kommun ska ha god 
ledarkompetens alla ledare i operativ räddningstjänst skall ha minst räddningsledare a- utbildning.

Inriktningar för nämndens arbete 2016
Inriktningen för räddningsnämndens arbete 2016 
ligger med fokus på att fortsätta att effektivisera och 
organisera den gemensamma räddningstjänsten för 
Åstorp och Klippan.

I den förebyggande enheten ligger fokus på att 
samordna processerna kring remiss och tillstånds-
hantering, så att dessa genomförs på likvärdiga sätt i 
våra kommuner Åstorp och Klippan.

Vad det gäller den operativa räddningsenheten 

så fortsätter utvärderingen av fIp (första insats 
person) i Ljungbyhed och Klippan, för att sedan 
också implementeras på Åstorps station, så att vi 
drar nytta av våra resurser på bästa sätt inom den 
nya organisationen och för medborgarens bästa. 
processen med kvalitetssäkring av den operativa 
personalens förmåga fortsätter också och ihop med 
övriga räddningstjänster i Skåne nord Väst, utifrån 
de ökande arbetsmiljökrav som ställs.
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Plan för nämndens arbete 2017-2018
I planen för räddningsnämndens arbete 2017-
2018 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 våra kommu-
ner och det är svårt att rekrytera deltidspersonal 
som både bor och jobbar inom kommunen med 
rätt anspänningstider.

Vi har också fortsatt fokus på den fortsatta 
gemensamma planering som vi har i samverkan 
med övriga Skåne nordväst räddningstjänster 
och det nya Skåne nordvästförbundet. Här 
fortsätter jobbet i arbetsgrupperna, operativ 
samverkan, ledning, förebyggande och utred-
ning. I dessa grupper jobbar man vidare med 
arbetsbeskrivningar och riktlinjer, hur vi ska 
bedriva ett enhetligt förebyggande arbete uti-

från 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 förutsättningar 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.

foto: Michael Svensson / Åstorps kommun
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Konsekvenser av förändrad ram
då det under de senaste åren blivit svårare och 
svårare att rekrytera deltidspersonal som både 
jobbar och bor inom våra tätorter, så försöker vi 
hitta alternativa lösningar. en lösning kan vara 
att anställa en dagtidsbrandman för att täcka 
upp luckor numerären i styrkorna under dagtid.

Vad det gäller utbildningar av brandmän i 
preparandutbildning och rIb (räddningsman 
i beredskap) är detta idag fritt, men ersättning 
för förlorad arbetsinkomst belastar verksamhe-
ten.

befälsutbildningar, tillsynsutbildningar och 
specialkurser är numera inte bidragsberättigade.

Med bilden av den ökande personalomsätt-
ning och svårigheter att rekrytera personal 
med rätt kompetens så måste vi själva kompe-

tensutbilda, vilket leder till kontinuerliga extra 
kostnader över tid.

Samverkansavtalet med övrig räddnings-
tjänst i Skåne nV tecknas nytt under senare 
delen av 2015 och kommer öka i kostnad. 
Samverkansavtalet med övriga räddningstjäns-
ter är en grundförutsättning för att vi ska kunna 
upprätthålla nuvarande nivå på ledningsstruk-
tur och operativa resurser.

Åtgärder och förslag enligt texten ovan 
kräver en utökad ekonomisk ram om vi utgår 
ifrån kraven i Lagen om skydd mot olyckor och 
bibehållen kvalitet utifrån uppdraget.

Taxor och avgifter
Inga förändringar är aktuella utöver de uppräkningar/indexeringar som stipuleras i antagna taxor.

Ekonomisk redogörelse
Belopp i kkr utfall  

2014
Årsbudget 

2015
Budget 

2016
Budget 

2017
Budget 

2018

resultAtBuDget

Summa intäkter 14 026 21 048 21 549 21 549 21 549

Summa kostnader -21 323 -21 048 -21 549 -21 549 -21 549

varav personalkostnader -12 853 -13 815 -14 234 -14 234 -14 234

summa nettokostnader -7 297 0 0 0 0

Kommentar: budgeten är uppräknad för Åstorp till 7 992 tkr och Klippan 11 857 tkr gällande löner, hyror och 
avskrivningar.

investeringsBuDget

Investeringsinkomst 0 0 0 0 0

Investeringsutgift -9 993 -611 -800 -4 950 -500

nettoinvestering -9 993 -611 -800 -4 950 -500
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foto: jonas andersson / Åstorps kommun
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