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Fö renklad fö rvaltningsbera ttelse 
 

Kommunen står fortfarande inför stora utmaningar när det gäller att hantera effekterna av den stora 

flyktingströmmen från 2015. En ökad efterfrågan av personal inom vissa yrkesgrupper har lett till 

en press uppåt för lönekostnaderna, samtidigt som det skett drastiska minskningar av statsbidragen 

för kommunernas flyktingmottagande. Migrationsverket sade under 2017 upp alla tidigare avtal 

med kommunen. Fr.o.m. den 1 juli 2017 gäller schabloner som innebär betydligt lägre 

ersättningsnivåer. Socialnämnden har under lång tid dragits med underskott som kräver omfattande 

åtgärdsplaner och 2018 blev ytterligare ett år med stora underskott för Socialnämnden. Prognosen 

för 2019 pekar på ett underskott på -5,0 mkr för Socialförvaltningen. SKL:s prognoser visar tydligt 

på att hela kommunsektorn behöver jobba med att finna nya lösningar på den verksamhet som ska 

bedrivas om samhällsuppdraget ska kunna utföras med bibehållen kvalitet och kostnadsnivå.  

Fokus på effektivitet och kvalitet 

Inom hela kommunen fortsätter arbetet med att se över och effektivisera processer för högre kvalitet 

och ökad kostnadseffektivitet. En övervägande del av kommunens kostnader avser 

personalkostnader och därmed är det viktigt att vi jobbar såväl på rätt sätt som med rätt saker. Fokus 

måste ligga på det som skapar värde för kommunens invånare och kostnader för olika typ av 

verksamhet måste ställas mot varandra. En årsarbetskraft på ineffektiv administration eller 

ineffektiva/onödiga möten som inte skapar värde för kommuninvånarna måste ställas mot vad 

motsvarande resurser skulle kunna bidra med inom vården och skolan. Det är viktigt att vi 

utvärderar arbetstiden och använder till verksamhet som skapar värde. En kurs är inte gratis bara för 

att kursen inte har en kursavgift. Med detta sagt är det viktigt att vara selektiv att inte delta på 

sammanträden, möten och kurser bara för att det inte finns någon deltagaravgift. Det är vår arbetstid 

som är kommunens största kostnad.   

 

Kultur & Fritidsförvaltningen står inför ett teknikskifte, där såväl folk- som skolbiblioteken under 

de kommande åren kommer att få nya bibliotekssystem. Frågan om införande av Meröppna 

bibliotek är under utredning. Ett införande av Meröppna bibliotek kommer att kräva en helt ny 

teknisk plattform. 

 

Under 2018 togs beslut om att ta bort delade turer inom hemtjänsten och äldreomsorgen. Som en 

konsekvens av detta krävdes det en utökning av personalresurserna under 2019, analys av 

konsekvenserna pågår för att säkerställa budgetföljsamhet. 

Stärkt samarbete mellan Socialnämnden och Utbildningsnämnden 

Socialnämnden och Utbildningsnämnden jobbar aktivt med att stärka samarbetet nämnderna 

emellan. Inom kommunen finns det många barn och familjer som behöver stöd från såväl 

socialtjänsten som från utbildningsverksamheten. Sett ur ett processperspektiv finns det ett flertal 

processer som inte är isolerade till respektive förvaltning. Där kan det finnas stora kvalitativa och 

ekonomiska vinster att göra genom att i högre grad samarbeta över förvaltningsgränserna. Inte 

minst gäller detta för verksamheterna inom socialnämnden och utbildningsnämnden. Som ett led i 

arbetet med att stärka samarbetet mellan Socialnämnden och Utbildningsnämnden, kommer dessa 

två förvaltningar under en period av två år att ha en gemensam förvaltningschef, med en biträdande 

förvaltningschef under sig för respektive förvaltning.   

 

Andelen barn i förskolan ökar varför en plan för att möta kommande behov måste tas fram. 

Utbildningsförvaltningen måste fokusera på att höja resultaten i skolan. En förutsättning för att fler 
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av kommunens elever ska gå vidare till eftergymnasial utbildningen är att eleverna går ut 

gymnasieskolan med goda studieresultat. Skolpsykologen har genomfört en kartläggning av 

problematisk frånvaro i kommunens grundskolor. Många av de elever som har hög frånvaro skulle 

nå målen om de hade normal närvaro och därför har Socialförvaltningen och 

utbildningsförvaltningen påbörjat ett samarbete med målsättningen att öka närvaron. 

 

Antalet barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ökat markant. Dessa barn måste 

få rätt stöd och rätt bemötande. Detta kräver hög kompetens hos pedagog och rektor. Vidare 

behöver elevhälsans olika kompetenser i högre grad arbeta förebyggande, så att barn med NPF kan 

mötas på rätt sätt. Det konstateras även att antalet familjehemsplacerade barn i kommunen har ökat 

markant. Många av dessa barn kommer till Örkelljungas skolor i sina tidiga tonår och det krävs 

stora insatser från pedagoger och annan skolpersonal för att stödja dessa barn och ungdomar så att 

de kan tillgodogöra sig sin utbildning.  

Viktigt med rätt stöd till barnen 

Antalet barn som går i grundsärskolan har fördubblats de senaste åren. Idag vistas huvuddelen av 

dessa barn i Beringskolans lokaler. Kungsskolans lokaler behöver ses över avseende funktionalitet 

för de barn som ska ha sin högstadietid där. Planering pågår för att eleverna som nu går i 

grundsärskolan ska få tillgång till en gymnasiesärskola av god kvalitet inom kommunen. 

  

Ett annat prioriterat område är samarbetet med Socialförvaltningen. Detta samarbete måste stärkas 

och utvecklas ytterligare. Inom kommunen finns det många barn och familjer som behöver ett stort 

stöd av båda förvaltningarnas verksamheter. Ett förebyggande och främjande arbete från samtliga 

förvaltningar behövs för att trygga dessa barns framtid. Här blir fältverksamheten dessutom ett 

verktyg för att fånga upp barn och ungdomar i tid som behöver stöd. I den nya organisationen med 

gemensam chef för socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen förbättras förutsättningarna för 

samverkan och därmed möjligheten till stödinsatser till barn och föräldrar i ett tidigt stadium. Rätt 

insatser vid rätt tidpunkt är centralt i ett förebyggande perspektiv, samtidigt som ett framgångsrikt 

förebyggande arbete är kostnadseffektivt för kommunen och skapar goda förutsättningar för att barn 

och föräldrar ska kunna få ett bra liv. 

 

Barn som tidigare varit asylsökande men som nu fått permanent uppehållstillstånd kommer att 

behöva stöd utöver det vanliga när det gäller studiehandledning på modersmål, svenska som 

andraspråk och modersmålsundervisning. Detta kommer att vara en utmaning under åtskilliga år 

framöver både för grundskolan och för gymnasieskolan. Utöver detta är det många som har rätt till 

SFI. Att hantera detta inom befintlig ram ställer stora krav på hela organisationen. Här ser vi att 

projektet Nyanländas lärande som Skolverket har beviljat medel till kommer att bidra till bättre 

förutsättningar för att nå resultat. Projektet kommer att löpa som en röd tråd genom öppna 

förskolan, förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen/SFI. Målet med projektet är att 

uppnå goda studieresultat som leder till arbete eller fortsatta studier och en naturlig integrering i 

samhället. 

Ökad satsning på Öppenvården genom samordning av verksamheter 

Öppenvården kommer att göras mer tillgänglig för kommunens invånare genom en samordning 

med boendestödet, missbrukshandläggaren och biståndshandläggaren för socialpsykiatrin. 

Målsättningen är att en ökad satsning på förebyggande vård ska skapa bättre resultat i sin helhet. 

Inom HSL-verksamheten möts man av en befolkning där andelen äldre personer ökar och därmed 

också en utmaning i att kunna möta ett vårdbehov med en ökande andel multisjuka invånare. Enligt 

2016 års hälso- och sjukvårdsavtal ska en större andel av den kvalificerade vården för denna grupp 

utföras på hemmaplan, vilket resulterar i att utskrivningarna från den regionala vården sker allt 
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tidigare i vårdkedjan och ställer därmed högre kompetens i kommunorganisationen. Den nya Lagen 

om samverkan vid utskrivning från 2018 har dessutom inneburit att det finns oklarheter i tolkningen 

av ansvarsfördelningen mellan kommunen och regionen. Parterna har ibland helt enkelt olika 

uppfattning om vem som har ansvaret vid vissa punkter i vårdkedjan.   

 

Inom Samhällbyggnadsförvaltningen har arbetet med att digitalisera verksamheten påbörjats, bland 

annat har förvaltningen investerat i digitala lösningar på bygglovssidan för att korta ner 

handläggningstiderna. Utöver detta har ett mindre centralt pilotprojekt inom e-tjänstområdet startats 

upp med syfte att skapa genomtänkta e-tjänster. Först ut är en bokningstjänst med betallösning för 

anläggningarna som fritidsförvaltningen ansvarar för.  

Väsentliga händelser sedan årsskiftet 

• Antalet invånare i kommunen ökade med 92 personer till 10 266 invånare under första 

halvåret 2019. Örkelljunga kommun passerade 10 300 invånare under augusti månad. 

• Sex nya bostäder i form av parhus kommer att byggas i Eket, 4 tvårumslägenheter och 2 

trerumslägenheter.  

• Kommunens nya Hälsoförskola blev klar under sommaren 2019. 

• Ny mandatperiod, vilket även innebär, ny mandatfördelning, samt många nya ledamöter i 

utskott och nämnder.  

• Kommunen har tecknat samarbetsavtal med RSNV med innebörden att RSNV ska bistå 

kommunen med expertkunskap inom områdena Krisberedskap och Civilt försvar. 

• Ny redovisningslag som kommer att påverka den ekonomiska redovisningen och resultatet 

gäller fr.o.m. 2019. 

• Ändrat programutbud på gymnasieskolan läsåret 2020/2021. Beslutet innebär att Fordons- och 

Transportprogrammet ska fasas ut fr.o.m. höstterminen 2019 och att årets antagning till 

Fordons- och Transportprogrammet stoppas.  
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Utfall öch prögnös 
 

Ny kommunal redovisningslag 

Från och med 2019 gäller ny lagstiftning för kommunal bokföring och redovisning, LKBR 

(2018:597). En stor förändring som direkt påverkar resultatet är att vissa omsättningstillgångar ska 

värderas till marknadsvärde. För att kunna jämföra med tidigare har värden för 2018 räknats om i 

delårsrapporten. 

Kommunens verksamhet 

Kommunens samlade verksamhet omfattar definitionsmässigt den verksamhet som kommunen 

bedriver i kommunkoncernen och genom uppdragsföretag. Ett kommunalt koncernföretag jämställs 

med juridiska personer i form av aktiebolag, stiftelser och kommunalförbund. Verksamhet som 

bedrivs genom uppdragsavtal avser verksamhet som bedrivs av annan producent, men där 

kommunen har ett huvudansvar för att tjänsterna erbjuds kommuninvånarna. 

Hel- och delägda bolag 

NÅRAB redovisar ett resultat på 8.127 tkr för årets första sex månader, vilket ska jämföras med ett 

budgeterat resultat på 1.417 tkr. Liksom tidigare år är det ett större inflöde än beräknat av 

schaktmassor och industriavfall som står för resultatavvikelsen. Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB 

redovisar ett resultat på 774 tkr för första halvåret 2019, vilket ska jämföras med ett budgeterat 

resultat på 1.511 tkr. Avvikelsen beror till övervägande del på att försäljningen av energi för årets 

första sex månader har blivit lägre än budgeterat. Örkelljungabostäder har lämnat en prognos för 

helåret i nivå med budget. 

Resultat - kommunförvaltningen 

För den samlade kommunförvaltningen uppgick resultatet till 20,1 mkr beräknat enligt 

blandmodellen.  

 

Resultatökningen jämfört med samma period föregående år förklaras framför allt av uppgången i 

värdepapper. Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar framför allt till följd av en ökad 

befolkning. Sett till förändringar i verksamhetens nettokostnader är det främst driftbidragen från 

Migrationsverket som minskat vilket verksamheten delvis tagit hänsyn till i budget. Antalet elever 

har ökat och därför har också kostnaden för köpta utbildningsplatser ökat. Köpta vårdplatser för 

barn och unga ökar, framför allt till följd av höjda avgifter. Pensionskostnaderna ökar till följd av att 

lönenivåerna ökat.  
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Balanskravresultat 

Definitionen av Kommunallagens balanskrav innebär att en kommun inte får besluta om en budget 

med kostnader som överstiger intäkterna. Om resultatet ändå blir negativt måste det kompenseras 

med motsvarande överskott under de tre kommande åren. Vid ett negativt balanskravsresultat ska en 

handlingsplan upprättas för hur resultatet ska återställas. Balanskravet som innebär att intäkterna 

ska överstiga kostnaderna för varje enskilt år gäller enbart kommunen och inte för bolagen i 

kommunkoncernen. Vid avstämning mot balanskravet ska bland annat vissa realisationsvinster och 

realisationsförluster. Även orealiserade vinster och förluster till följd av värdering till 

marknadsvärde räknas bort. Ett negativt balanskravsresultat ska återställas inom tre år efter att det 

har uppkommit. 

 

Halvår Helår

Mkr

Utfall 

180630

Utfall 

190630

Budget 

190630

Budget- 

avvikelse

Budget 

191231

Prognos 

191231

Verksamhetens

nettokostnader -265,9 -272,7 -262,5 -10,2 -525,0 -547,0

Varav

avskrivningar -13,3 -13,2 -13,5 0,3 -27,0 -28,0

Skatteintäkter

generella statsbidr.

och utjämning 261,1 270,7 265,9 4,8 531,8 541,4

Finansiella

intäkter 6,6 22,8 0,7 22,1 1,5 23,6

Finansiella

kostnader -0,9 -0,6 -0,6 0,0 -1,3 -1,3

Årets resultat före extraordinära 

kostnader och jämförelsestörande 

poster 0,9 20,1 3,5 16,6 7,0 16,7

Jämförelsestörande post 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 0,9 20,1 3,5 16,6 7,0 16,7
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Under årets första sex månader har marknadsvärdet på innehavet i fonder ökat i värde med 20,5 

miljoner kronor. Värdet har inte realiserats och har därför inte påverkat det balanserade resultatet.  

I april sålde kommunen fondandelar som vid årsskiftet hade en orealiserad vinst bokförd till 4,0 

miljoner kronor. Då värdet nu realiserats har den tidigare orealiserade vinsten återförts vilket 

påverkar balanskravsresultatet positivt. I prognosen för hela 2019 har värderegleringen för 

innehavet av värdepapper antagits vara oförändrat från halvårsskiftet. 

 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag 

En viktig förutsättning för att uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk hushållning är att ha 

balans mellan löpande intäkter och kostnader. Nettokostnadsandelen (verksamhetens nettokostnader 

inklusive avskrivningar och finansnetto genom skatteintäkter, generella bidrag och utjämning) ska 

därför vara så låg som möjligt. Kommunen har en nettokostnadsandel som vid delåret uppgår till 

94,3 procent. Om finansnettot exkluderas uppgår istället nettokostnadsandelen till 100,8 procent, 

vilket innebär att utan finansiella intäkter skulle kommunen redovisa ett negativt resultat.  

Till följd av ny redovisningslag visas inte jämförande siffror inklusive finansnetto för åren före 

2018. 

 

 

Balanskravsutredning

Utfall    

2019-06-30

Prognos 

2019-12-31

Utfall     

2018-12-31

Årets resultat 20,1    16,7    0,7     

reducering av samtliga realisationsvinster -       -       -      

justering för realisationsvinster enligt

undantagsmöjlighet -       -       -      

orealiserade vinster och förluster i  värdepapper 20,5 -   20,5 -   8,6     

justering för återföring av orealiserade vinster och 

förluster i  värdepapper 4,0      4,0      -      

Resultat efter balanskravsjusteringar 3,6      0,1     9,3     

reservering av medel ti l l  resultatutjämningsreserv -       -       -      

användning av medel från resultatutjämningsreserv -       -       -      

Balanskravsresultat efter RUR 3,6      0,1     9,3     

Resultat att återställa från tidigare år 2019-06-30 2019-12-31 2018-12-31

Kvar att återställa från tidigare år (ingående värde) -       -       -      

Resultat efter justering av RUR 3,6      0,1      9,3     

Resultat att återställa 

(utgående värde) -       -      -      
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Förvaltningsverksamheten 

Den samlade förvaltningsverksamheten visar en samlad budgetavvikelse på -7,6 mkr vilket ska 

jämföras med avvikelsen på -10,0 mkr vid halvårsskiftet 2018-06-30. 

Verksamheternas nettokostnader 

 

 

Budgetavvikelse per nämnd, mkr 2018-06-30 2019-06-30

Kommunstyrelsen 2,0 0,7

Revision 0,0 0,0

Överförmyndarnämnden -0,2 -0,4

Samhällsbyggnadsnämnden -0,2 -1,0

Vatten och avlopp 0,0 0,0

Kultur- och fritidsnämnden -0,8 -0,4

Utbildningsnämnden -4,3 -1,5

Socialnämnden -6,5 -5,0

Totalt -10,0 -7,6  
 

Socialnämnden redovisar såväl en avvikelse på -5,0 mkr vid halvårsskiftet som en prognos på -5,0 

mkr för helåret 2019. En ny ledningsorganisation har implementerats med innebörden att 

socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen kommer att ha en gemensam förvaltningschef 

under två år, samtidigt som respektive förvaltning fått vars en tillförordnad förvaltningschef. Ett 

omfattande analysarbete av socialförvaltningens verksamhet pågår med ambitionen att kunna 

identifiera nödvändiga åtgärder för att uppnå en budget i balans. I uppdraget ingår även att 

intensifiera samverkan mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen för att identifiera 

processer där det finns vinster att göra i en närmare samverkan. Vissa åtgärder vidtogs under 2018, 

det har dock visat sig att dessa inte var tillräckliga för att nå en budget i balans under 2019. En 

utökad översyn av socialförvaltningens verksamhet pågår med syfte att identifiera åtgärder för att 

nå en budget i balans för verksamhetsåret 2020.  

 

Utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 1,5 mkr bl.a. beroende på semesterlöneskulden, en 

cyklisk effekt som inte tagits hänsyn till vid periodiseringen av budgeten. Prognosen för helåret är 

ett utfall i nivå med budget. Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott på 0,4 mkr för årets 

första sex månader och prognostiserar ett underskott på 0,2 mkr på helårsbasis. Även 

Miljoner kronor Delår Helår

Utfall Intäkter Utfall kostnader Utfall Nettokostnader Budget nettokst Budget- Budget netto Prognos netto

Styrelse/nämnd 190630 180630 190630 180630 190630 180630 190630 avvikelse 191231 191231

Kommunstyrelsen 21,8 22,6 -41,3 -39,9 -19,5 -17,3 -20,2 0,7 -40,4 -39,4

Revision 0,0 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 0,0 -0,7 -0,7

Överförmyndarnämnd 0,2 0,3 -1,1 -1,0 -0,9 -0,7 -0,5 -0,4 -1,1 -1,3

Samhällsbyggnadsnämnd exkl VA 5,4 5,8 -21,8 -21,7 -16,4 -15,9 -15,4 -1,0 -30,8 -31,3

Vatten och Avlopp 8,9 10,2 -8,9 -10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kultur- och fritidsnämnd 1,9 1,8 -12,5 -12,7 -10,6 -10,9 -10,2 -0,4 -20,3 -20,3

Utbildningsnämnd 27,6 27,6 -148,1 -144,1 -120,5 -116,5 -119,0 -1,5 -237,9 -237,9

Socialnämnd 31,6 36,6 -135,1 -137,7 -103,5 -101,1 -98,5 -5,0 -197,0 -202,1

Summa exkl poster ej hänförbara till 

verksamhetens intäkter och kostnader i 

resultaträkningen. 97,4 104,9 -369,1 -367,6 -271,7 -262,7 -264,1 -7,6 -528,2 -533,0

Justeras: Poster som ej är hänförbara till 

verksamhetens intäkter och verksamhetens 

kostnader i resultaträkningen. -30,8 -26,6 29,8 23,4 -1,0 -3,2 -1,9 0,9 3,2 -14,0

Verksamhetens intäkter och 

verksamhetens kostnader enligt 

resultaträkning 66,6 78,3 -339,3 -344,2 -272,7 -265,9 -266,0 -6,7 -525,0 -547,0
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Samhällbyggnadsförvaltningen prognostiserar ett underskott på helårsbasis (-0,5 mkr). 

Kommunstyrelsen redovisar en prognos med nettokostnader som är 1 mkr lägre än budget. 

 

Investeringar  

Nettoinvesteringar är kommunens totala investeringsutgifter minus investeringsinkomsterna. 

Kommunens investeringsverksamhet bör präglas av god planering och framförhållning. 

 

 

 

Investeringsutgifterna för första halvåret 2019 uppgick till 22,5 mkr vilket är mindre än hälften av 

totalt budgeterade utgifter på 57,9 mkr för hela året. Flertalet av projekten genomförs under årets 

varmaste månader vilket innebär ökade utgifter senare under året. Den enskilt största investeringen 

avser den nya hälsoförskolan Högkullen som invigdes i augusti 2019. Projektet har nästan 

genomförts inom budget, det kan bli frågan om 1-2 procents budgetöverskridande när projektet 

slutredovisats. 

Investeringar med en budget helår om minst 500 tkr

Utfall     

190630 Budget 2019
1843 Högkullen -17 007 237 -21 580 000

1945 Simhall byte vent aggregat -831 835 -3 800 000

3731 Gator/Vägar asfaltering 0 -2 500 000

3802 Ny centrifug 0 -2 400 000

1943 Byte vent Solgården 0 -2 350 000

3859 Extern slammottagning -40 988 -2 200 000

3814 Nytt stängsel TS11 Sk F o Eket 0 -2 000 000

6094 Inventarier förskola,skola,UBC -443 351 -1 950 000

1837 Invest. utrymme fastigheter -34 260 -1 000 000

3712 Exploatering eket 0 -1 000 000

3795 Gång- och cykelvägar -131 362 -1 000 000

3815 Elverk ARV -3 600 -1 000 000

3817 Exploatering eket 0 -1 000 000

3893 Ovidkommande vatten -14 769 -992 578

1959 Södergården hissar 0 -800 000

3704 Motionsslinga Skånes Fagerhult 0 -750 000

1969 Kungsskolan takbyte D+C 0 -700 000

7900 Investeringsutrymme Socialförv -89 050 -600 000

1961 Idrottshall byte papptak 0 -550 000

5033 Meröppet bibliotek 0 -550 000

3721 Industriom Skåneporten Nordöst -38 151 -500 000

3853 Åtgärder ledningsnät -154 782 -500 000

3874 Avloppreningsverk -1 870 -500 000

Summa -18 791 254 -50 222 578

Investeringar med budget < 500 tkr -3 730 159 -7 639 975

Summa investeringsutgifter -22 521 414 -57 862 553
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Nettoinvesteringar per nämnd 

 
 

 

Exploateringsredovisning   

Under 2019 har ännu inga tomter avyttrats. Per 2019-06-30 redovisas värden på industrimark till 

11,9 mkr och bostadsmark på 22,6 mkr, tillsammans 34,5 mkr. 
 

 
 

 

Kommentar till exploateringsredovisning 

9501 Norra industriområdet 

För exploateringsområdet Norra industriområdet är sista kvarvarande tomtmark anlagd som nästan 

byggklar. Justering av terrasnivå samt anläggande av utfartsväg återstår och kan bli aktuellt när 

överlåtelser sker. Diskussioner med intressenter pågår. Bedöms helt eller delvis kunna överlåtas 

under 2019. 

9502 Ejdern 6 norra 

Vid exploateringsområdet Ejdern 6 norra förekommer bebyggd industrifastighet. Rivning och 

eventuellt annan marksanering behövs. Exploateringsområdet ingår i ett större sammanhang som 

kräver ny detaljplan för annat bebyggelseändamål. Framtida planer för området är etablering 

bostäder, verksamheter och samhällsgemensamma behov. 

Nettoinvesteringar per 

nämnd

Utfall 

190630

Budget 

2019

Utfall 

180630
Kommunstyrelsen inkl kommunala fastigheter-20,3 -35,1 -10,5

Samhällsbyggnadsnämnd, exkl VA -0,7 -7,6 -3,8

Vatten och avlopp -0,9 -11,5 -0,5

Kultur och fritidsnämnd 0,0 -1,1 -0,3

Utbildningsnämnd -0,4 -2,0 -0,1

Socialnämnd -0,1 -0,6 -0,2

Totalt -22,5 -57,9 -15,4
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9503 Fedingestrand 

Exploateringsområdet vid Fedingestrand är färdiganlagt. Området är delvis överlåtet samt bebyggt 

och bostadstomter kommer fortsatt att erbjudas till marknaden. 

9504 Skånes Fagerhult  

Exploateringsområdet vid Skånes Fagerhult är delvis exploaterat och ianspråktaget. Stor andel 

behöver fortsatt exploateras. Framöver planeras för försäljning av ledig iordningsställd yta samt 

fortsatt utbyggnad av gata och terrass. 

9505 Hjelmsjöstrand 

Exploateringsområdet Hjelmsjöstrand är anlagt och byggklart till största andelen. Mindre andel 

behöver iordningställas. De byggklara tomterna kommer fortsatt att erbjudas till marknaden. 

Osäkert när sista etappen för området kan bli aktuell.  

9506 Skåneporten nordöst 

För exploateringsområdet Skåneporten nordöst pågår planläggning. Option om framtida förvärv 

föreligger för viss del av området. Projektering planeras under senare del av 2019 samt med fortsatt 

erbjudande av option och köp. Byggklara tomter tidigast andra halvåret 2020. 

9507 Åsljunga industriområde 

Vid Åsljunga industriområde kvarstår byggklara tomter för hälften av området. De byggklara 

tomterna kommer fortsatt att erbjudas till marknaden. 

9508 Ejdern södra Ejdern 10 

Exploateringsområdet har tidigare varit industrimark och har genomgått en omvandling som har 

medfört centrumutveckling. Området är till större andelen utbyggt med bostäder. Kvarvarande delar 

utgörs av obebyggda tomter för i huvudsak bostadsändamål. Den ena av tomterna är överlåten och 

kommer att bebyggas i närtid och den andra utgör obebyggd tomtmark som skall ingå i som del i 

planering av den fortsatta utvecklingen av centrum. Den framtida markanvändningen som avses 

beröra området är bostäder, verksamheter och övriga samhällsgemensamma behov. 

9509 Skåneporten nordväst 

Området är färdigställt och de sista delarna är föremål för diskussion om överlåtelse.  

9510 Eket 1:214 m.fl. 

För Eket 1:214 m.fl är området iordningställt för bostadsbebyggelse. Tekniska bebyggelser finns 

och marknaden erbjuds fortsatt tomterna. För Eket 1:214 Prästbacken är en detaljplan framtagen 

med genomförandeansvar för Örkelljunga kommun som huvudman. Råmark som erbjuds till tomt 

för bostadsexploatering. Satsning på det allmänna VA-nätet beträffande utbyggnad av 

dagvattenavledning. 

9511 Ässjan 1 

Vid Ässjan 1 fanns tidigare bebyggd fastighet. Fastighet är riven i Örkelljunga kommuns regi. 

Planläggning är delvis inaktuell och det förekommer behov av förnyat ställningstagande. 

9512 Korgen 10 

För området Korgen 10 är planläggning delvis inaktuell och det förekommer behov av förnyat 

ställningstagande. 

9513 Sällerås 

Exploateringsområdet vid Sällerås är delvis exploaterat. Marknaden erbjuds fortsatt sista tomten. 
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Redovisningsprinciper för exploateringsredovisning   

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder som syftar till att anskaffa, bearbeta och 

iordningsställa råmark för bostads- och näringslivsändamål. I de fall avsikten är att sälja en 

färdigställd exploateringsfastighet klassificeras och värderas marken till omsättningstillgång. 

Tillgångar som kommer att ägas av kommunen klassificeras som anläggningstillgång och ingår i 

investeringsredovisningen.  

 

Mark som ska kvarstå i kommunens ägo (allmän platsmark) klassificeras som anläggningstillgång. 

Enbart den del som ska försäljas (tomtmarken) klassificeras om från markreserv till 

omsättningstillgång. Omklassificering från markreserv till omsättningstillgång sker i samband med 

att detaljplanen har vunnit laga kraft samt att iordningställandet av marken har inletts. 

 

Utgifter för upprättande av översikts- och detaljplan kostnadsförs (RKR, R3). 

 

Omsättningstillgångar, dvs tomtmarken, tas upp till det lägsta av anskaffningsvärde/bokfört värde 

och det verkliga värdet på balansdagen (=LVP) (LKBR kap. 7, 5 §).  

Verkligt värde = nettoförsäljningsvärde. Vid fastställandet av försäljningspriset får man utgå från 

det belopp som parter, vilka är välinformerade och oberoende av varandra, med intresse av 

transaktionen skulle vara beredda att betala. Nedskrivning sker till nettoförsäljningsvärdet om detta 

är det lägsta värdet. Post för post (principiellt tomt för tomt) gäller vid värdering och realisering av 

intäkt/kostnad vid försäljning.  

 

Försäljning av tomt, s.k. köpeskillingsaffärer, handlar om att mot en ersättning överföra ägandet av 

fastigheten/tomten. Intäkt ska normalt redovisas vid dagen för tillträdet (faktiskt ägarskifte). 

Försäljningsinkomster får inte ”parkeras” i balansräkningen och resultatredovisas när planområdets 

alla tomter är sålda/projektet i sin helhet är genomfört. Motsvarande får man inte vänta med att 

kostnadsredovisa tills alla planområdets tomter är sålda. Kostnaden för en såld tomt är lika med 

dess anskaffningsvärde/bokfört värde. Det ingår inte några värden relaterade till allmän platsmark i 

värdet/kostnadsredovisningen. 
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Lån  

Av kommunkoncernens långfristiga låneskuld stod kommunförvaltningen för 105,0 mkr.  

Långivare för kommunförvaltningens lån är Kommuninvest.  

 

 
 

Genomsnittlig kapitalbindningen på skulden är 1,52 år och den genomsnittliga räntan senaste 12 

månaderna är 0,8 procent. 

 

Örkelljunga kommun har i sin Finanspolicy som mål att bedriva finansverksamheten så att 

koncernens betalningsförmåga säkerställs såväl på kort som på lång sikt. Skuldsättningsgraden är 

ett mått som visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital. Den 

beräknas som kvoten mellan skulder och eget kapital. 

  

 

 

Låneskuld kommunförvaltningen 

 
 

Förfaller till betalning Belopp

2019 25 000 000

2020 20 000 000

2021 40 000 000

2022 20 000 000

105 000 000

Kommun 

förvaltning

Skuldsättningsgrad 36,3%

Långristig skuldsättningsgrad 19,6%
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Soliditet 

Soliditet är ett allmänt vedertaget mått som visar hur stor andel av tillgångarna som finansieras med 

eget kapital och beskriver därmed förmågan att motstå sämre tider. Hög soliditet är synonymt med 

finansiell styrka. Kommunen har ett soliditetsmål på 60 procent beräknat enligt blandmodellen och 

40 procent beräknat enligt fullfonderingsmodellen. För kommunens två helägda bolag, Örkelljunga 

Fjärrvärmeverk och Örkelljungabostäder AB säger ägardirektiven att bolagen ska sträva efter att 

långsiktigt hålla en soliditet på minst 10 procent respektive 20 procent. Soliditeten beräknas som 

eget kapital/totalt kapital. För bolagen läggs dessutom 78 procent av de obeskattade reserverna till 

det egna kapitalet vid beräkning av soliditeten.  

 

Soliditeten exklusive de kommunala bolagen var 72,4 procent per den 30 juni 2019, beräknat enligt 

blandmodellen och 50,2 procent enligt fullfonderingsmodellen. 

  

Soliditetsutveckling över åren (Kommunen) 

 

 

Enligt den nya lagen som trädde i kraft den 1 januari 2019 (2018:597) om kommunal bokföring och 

redovisning (LKBR) ska enligt 7 kap. 6§ finansiella instrument som innehas för att generera 

avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde med vissa undantag. För Örkelljunga 

innebär detta att kommunens pensionsfonder nu värderas till marknadsvärdet på balansdagen. 

Innebörden av detta är att soliditeten räknat på bokföringsmässiga grunder blir högre än tidigare då 

dessa tillgångar värderades till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Omräkning 

har gjorts för det senaste årsskiftet. 

Pensionsåtagande 

Kommunen beslutade år 2000 att hela den avgiftsbaserade delen av avtalspensionen (avtalspension 

intjänad fr.o.m. 1998) ska disponeras av den anställde för eget val av förvaltare. Den 

förmånsbaserade ålderspensionen är försäkrad hos KPA och endast en mindre avsättning kvarstår 

från tiden innan försäkringen tecknades. Genom att utbetala hela den individuella delen av 

kommunens pensionsåtagande och genom försäkring hos KPA, samt genom att trygga 

ansvarsförbindelsen med långsiktig kapitalförvaltning, reduceras kostnaderna för 

pensionsåtagandet. Dessutom förhindras en övervältring av pensionskostnaderna på framtidens 

skattebetalare.  
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Pensionsskuldsberäkningen från KPA visar att pensionsskulden enligt ansvarsförbindelsen uppgick 

till 171,9 mkr per den 30 juni 2019, en minskning med 0,3 mkr det senaste halvåret. 

 

I mars 1994 avsattes 67,5 mkr efter beslut i kommunfullmäktige för att täcka framtidens 

pensionsutbetalningar. På balansdagen den 30 juni 2019 hade fonderna inklusive pensionsmedel 

placerade på bankkonto ett värde på totalt 233,7 mkr och översteg därmed åtagandet enligt 

ansvarsförbindelsen med 61,8 mkr. Täckningsgraden för avsatta medel i förhållande till 

ansvarsförbindelsen uppgick till 136,0 procent.  
 

Kommunens finanspolicy reviderades under andra halvåret 2015 och anger nu att max 70 procent 

av pensionsmedlen får vara placerade i aktier och aktierelaterade instrument. Motsvarande 

gränsvärden för likvida medel och räntebärande fonder är 60 procent respektive 100 procent. På 

balansdagen var 49,5 procent av kapitalet placerat i aktiefonder, medan 31,3 procent var placerat i 

räntebärande fonder och 19,2 procent på bankkonto. Därmed uppfyller pensionsförvaltningen den 

av kommunfullmäktige antagna reviderade finanspolicyn. 

 

  

Redovisning av pensionsmedelsförvaltning (mkr)

Utfall 

2019-06

Utfall 

2018

Utfall 

2017

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 8,0 8,2 6,6

Ansvarsförbindelse 171,9 172,2 177,1

Finansiella placeringar, marknadsvärde (fonder) 188,0 180,5 189,1

Pensionmedel placerade på bankkonto 45,7 45,7 45,7
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Persönalredövisning 
 

Medarbetare i Örkelljunga kommun 

Örkelljunga kommun hade 821 medarbetare vid mättillfället den 30 juni 2019 vilket är en 

minskning med 19 medarbetare i jämförelse med föregående år. Minskningen motsvarar totalt 2,3 

procent varav Utbildningsförvaltningen står för drygt hälften. En god arbetsmarknad för lärare som 

bidraget till löneglidning har bidraget till att verksamheterna behövt anpassa sin personalstyrka för 

att hålla kostnaderna inom beslutade budgetramar.  

 

Sysselsättningsgrad 

Sedan föregående år har det skett en ökning av den genomsnittliga sysselsättningsgraden med 0,5 

procent. Sysselsättningsgraden har ökat inom kommunens samtliga förvaltningar. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen är den förvaltning som visar största ökningen med en ökning på 3,1 

procent. Den ökade sysselsättningsgraden ger främst utslag i gruppen anställda kvinnor, vilket inte 

är förvånande med tanke på att kvinnorna utgör 81,7 procent av kommunens samtliga anställda, 

samtidigt som männen inledningsvis hade en högre sysselsättningsgrad. Antalet heltidsanställda har 

totalt minskat med två heltidstjänster i jämförelse med föregående år. När det gäller förvaltningarna 

så har Socialförvaltningen ökat med tre heltidstjänster medan övriga förvaltningar minskat eller 

visar oförändrat antal tjänster. 

 
Personalen i siffror 

Antal anställda uppdelat på män och kvinnor 19-jun Jun-18 Förändring

Antal anställda 821 840 -19,0

Tillsvidareanställda 753 772 -19,0

Kvinnor 611 636 -25,0

Män 142 136 6,0

Visstidsanställda 68 68 0,0

Kvinnor 60 57 3,0

Män 8 11 -3,0

Medelålder 45 45 0,0

Kvinnor 45 45 0,0

Män 44 44 0,0

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 88 87 0,5

Kvinnor 86 86 0,6

Män 94 94 -0,1

Årsarbetare 718 730 -12,2

Kvinnor 578 592 -14,9

Män 141 138 2,7

Antal heltid 416 418 -2,0

Kvinnor 300 304 -4,0

Män 116 114 2,0  
Antal anställda = månadsavlönade enligt Allmänna bestämmelser exklusive vilande och övriga (feriepraktikanter och timanställda inom utbildningsförvaltningen) 
Årsarbetare= summan av sysselsättningsgrader 

 
Personalförsörjning och personalomsättning 

Personalomsättningen har minskat kraftigt, avgångar på egen begäran har minskat från 5,3 procent 

till 3,0 procent för årets första sex månader, (varav 1 procentenhet avsåg pensionsavgångar). Till 

viss del beror minskningen på att det inte förekommit några pensionsavgångar. Uppsägningar på 

egen begäran minskade med 24,2 procent. 
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Sjukfrånvaro  

Den totala sjukfrånvaron för Örkelljunga kommun var 5,7 procent och var därmed oförändrad. En 

mindre ökning går att se hos gruppen kvinnor i Örkelljunga kommun medan männens sjukfrånvaro 

minskat något. Den största ökningen ligger hos Kultur & Fritidsförvaltningen och 

Utbildningsförvaltningen. Inom dessa förvaltningar är det framförallt långtidsjukfrånvaron som 

ökat, vilket även ger stort utslag på den totala långtidsjukfrånvaron.  

 

Norra Åsbo Renhållnings AB har betydligt färre anställda än kommunen men har en fortsatt låg 

sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron har minskat med 0,1 procent sedan föregående år.  
 

Total 

sjukfrånvar

o

Långtids-

sjukfrånvaro

Sjukfrånvar

o kvinnor

Sjukfrånvar

o Män

Sjukfrånvaro 

åldersgrupp

<29 år

Sjukfrånvaro 

åldersgrupp 

30-49 år

Sjukfrånvaro 

åldersgrupp

>50 år

Vägt medelvärde samtliga 

kommuner juni 2017

Örkeljunga kommun 2016 5,5 45,2 6,3 2,1 3,0 5,9 5,8
Örkeljunga kommun                     

juni 2017 5,7 41,3 6,6 2,3 4,2 5,8 6,1
Örkeljunga kommun                          

juni 2018 5,7 36,8 6,5 2,6 3,7 5,6 6,5
Örkeljunga kommun                       

juni 2019 5,7 41,2 6,6 2,4 4,0 5,2 6,9
Norra Åsbo Renhållnings AB          

juni 2019 1,1 0,0 2,1 0,6 x x x  

 
I de fall kolumnen har markerats med ett x har statistiken inte kunnat redovisas eftersom antalet anställda i gruppen 
är högst 10 eller att uppgiften kan hänföras till enskild individ.  

  

33

8
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6
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Pension Arbetsbrist Annan
orsak

Personalavgångar

jun-18 jun-19
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Visiön 2020  
 

• Örkelljunga kommuns miljö- och hälsobringande profil stärks.  

• Gröna Örkelljunga har en tydlig roll och är en viktig medspelare i det nordvästskånska 

samarbetet.  

• Trygghet, småskalighet, entreprenörskap, delaktighet och närhet är grundläggande värden, 

som tillsammans erbjuder unik livskvalitet, vilket leder till att Örkelljunga kommun i alla 

lägen blir ett klockrent val. 

 

Kommunövergripande styrkort  

Balanserad styrning 

Örkelljunga kommun har valt balanserad styrning till den målstyrningsmodell som framöver skall 

användas i kommunen. Styrkort finns för 2019, framtagna på två nivåer i kommunens organisation. 

Dessa är: 

 

1. Kommunövergripande nivå  

2. Kommunstyrelse- och nämndnivå  

 

I det kommunövergripande styrkortet definieras framgångsfaktorer, mätmetoder och mål. Förslag 

till framgångsfaktorer (sju stycken) har tagits fram under två temadagar våren 2017 med ledande 

politiker och tjänstemän och sedan beslutats av Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. För 

varje framgångsfaktor finns mätmetoder (exempelvis SCB:s Medborgarundersökning och 

undersökningar gjorda av SKL, Skolverket och Socialstyrelsen). Målen, vilka i kommunens första 

kommunövergripande styrkort i regel avser förbättrade mätresultat, är satta att gälla för åren 2018 

och 2019. Ett reviderat kommunövergripande styrkort ska därefter arbetas fram för kommande 

fyraårsperiod, d.v.s. för åren 2020 – 2023.  

 

Det konkreta arbetet med måluppfyllelsen sker ute hos nämnder och verksamheter. För varje mål i 

det kommunövergripande styrkortet är det därför också definierat vilka nämnder som skall arbeta 

med respektive mål. Nämnderna har för utvalda kommunövergripande mål arbetat fram konkreta 

och uppföljningsbara nämndmål. Det sammanlagda resultatet av nämnder och verksamheters arbete 

med måluppfyllelse ligger också till grund för bedömningen huruvida kommunen uppnår en hög 

måluppfyllelse och därmed har en god ekonomisk hushållning. Enligt Kommunallagen skall alla 

kommuner göra en utvärdering av detta i samband med att årsredovisningen upprättas. Tanken är, 

att om det arbetas det med ”rätt saker” ute i verksamheterna så skall detta också påverka resultatet i 

de mätningar som görs och därigenom bidra till att en hög grad av måluppfyllelse kan uppnås. 

Måluppfyllelsen på kommunövergripande nivå bedöms med utgångspunkt från att resultaten av 

genomförda utvalda mätningar förbättras över tiden. 
 

Prognos måluppfyllelse 2019 

Nedan lämnas en prognos för måluppfyllelsen per 2019-12-31 för målen i det kommunövergripande 

styrkortet. Prognosen bygger på de prognoser/bedömningar som nämnderna har gjort över 

måluppfyllelsen i respektive nämnds styrkort och som redovisas i avsnittet ”Utvärdering 

måluppfyllelse”.  
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Kommunövergripande styrkort  
 

Framgångs-
faktorer 

Mätmetod Mål Måluppfyllelse 
Prognos helår 

Trygghet -SCB, NRI, faktorn ”Trygghet” 
 
-Skolinspektionen ”Andel 
ganska/mycket/trygga elever åk 5 och 9 
(kommunala skolor)” 
 
-Socialstyrelsen ”Andel 
ganska/mycket/trygga brukare på 
särbo/med stöd av hemtjänsten” 

*Mätvärdet ska vara lägst 62 (Godkänd) 
 
*Bibehållet eller ökat mätvärde jämfört 
med föregående mätning (90 %)  
 
 
*Bibehållet eller ökat mätvärde jämfört 
med föregående mätning (90 %) 

U 
 

D 
 
 
 

U 

Hållbar 
tillväxt 

-SCB, NRI, faktorn ”Rekommendation” 
 
-SKL öppna jämförelser – Insikt, faktorn 
”Totalt – Servicemätning av 
kommunens myndighetsutövning mot 
näringsliv” 
 
-Svenskt Näringsliv ”Kommunranking” 
 
 
-SCB, NRI, faktorn ”Bostäder” (bra, 
varierat och trivsamt boende) 
 
-Egen undersökning ”Andel deltagare 
som vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet börjat 
arbeta eller studera” 
 
-Arbetsförmedlingen ”Arbetslöshet 16-
24 år, öppet arbetslösa eller i program 
med akt stöd” 
 
-Avfall Sverige ”Insamlat hushållsavfall 
för materialåtervinning” 

*Mätvärdet ska vara lägst 62 (Godkänd) 
 
*Ökat mätvärde jämfört med 
föregående mätning (63) 
 
 
 
*Förbättrad placering jämfört med 
föregående mätning (52 av 290) 
 
*Mätvärdet ska vara lägst 62 (Godkänd) 
 
 
*Ökad andel jämfört med föregående 
mätning (38 %) 
 
 
 
*Arbetslösheten ska minska (6,8%) 
 
 
 
*Ökat mätvärde jämfört med 
föregående mätning (53%)  

D 
 

D 
 
 
 
 

U 
 
 

U 
 
 

E 
 
 
 
 

U 
 
 
 

U 

Möjliggöra 
upplevelser 

-SCB, NRI, faktorn ”Fritidsaktiviteter” 
(tillgång och möjligheter, utbud, parker, 
fritid och kultur) 

*Mätvärdet ska vara lägst 62 (godkänd) U 

Inkludering 
och tolerans 

-SKL ”Informationsindex kommunens 
webbplats” 
 
-Familjen Helsingborg ”Andel anställda 
med utländsk bakgrund i relation till 
andelen boende i kommunen” 
 
-Familjen Helsingborg ”Fördelningen 
män/kvinnor i kommunens 
förvaltningar” 

*Ökat mätvärde jämfört med 
föregående mätning (78 av 100) 
 
*Öka andelen anställda med utländsk 
bakgrund för att på sikt minska ”gapet” 
(9% i förhållande till 20%) 
 
*Förändrad könsfördelning för att på 
sikt uppnå en jämnare könsfördelning 
(16% män och 84% kvinnor) 

U 
 
 

U 
 
 
 

D 

Kunskap -Skolverket ”Behörighet till 
högskola/universitet inom 4 år för 
folkbokförda gymnasieelever” 
 
-Kungliga biblioteket ”Andel invånare 
som gör minst 1 lån per år” 
 
-SCB ”Invånare 25-64 år med 
eftergymnasial utbildning” 

*Ökat mätvärde jämfört med 
föregående mätning (44,4%) 
 
 
*Ökat mätvärde jämfört med 
föregående mätning (21%) 
 
*Ökat mätvärde jämfört med 
föregående mätning (23,9%) 
 
 

U 
 
 
 

U 
 
 

U 

 
 

U = Uppnås 

D = Uppnås delvis 

E = Uppnås ej 
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Attraktiv 
arbetsgivare 

-CMA Research, egen undersökning 
”HME-index (hållbart 
medarbetarengagemang)” 
 
-Socialstyrelsen ”Personalens 
utbildningsnivå – Omsorgspersonal 
med adekvat utbildning på boende med 
särskild service för äldre” 
 
-Skolverket ”Personalens 
utbildningsnivå – Lärare med 
lärarlegitimation och behörighet i minst 
ett ämne, kommunala skolor”  

*Ökat mätvärde jämfört med 
föregående mätning (81 av 100) 
 
 
*Bibehållet eller ökat mätvärde jämfört 
med föregående mätning (92%) 
 
 
 
*Ökat mätvärde jämfört med 
föregående mätning (grundskola 73% 
och gymnasiet 62%) 

D 
 
 
 

D 
 
 
 
 

U 
 
 
 

Ekonomi -Bokslut ”Resultat i % i förhållande till 
skatteintäkter och generella bidrag” 
 
-Bokslut ”Soliditetsmått enligt 
blandmodellen” 
 
-Bokslut ”Soliditetsmått enligt 
fullfonderingsmodellen” 
 

Balanskravsresultat 1% 
 
 
Lägst 60% 
 
 
Lägst 40% 

E 
 
 

U 
 
 

U 

 
• Målen bryts ned till nämndmål för kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

• Måluppfyllelsen på kommunövergripande nivå bedöms med utgångspunkt från att resultaten av genomförda 
mätningar förbättras över tiden. Detta ska kommunstyrelsens och nämndernas årliga måluppfyllelse leda till. 
 
Förkortningar: 
NRI = Nöjd-Region-Index (Index från Statistiska Centralbyråns ”Medborgarundersökning”) 
SCB = Statistiska Centralbyrån 
SKL = Sveriges Kommuner och Landsting 

 
Prognos god ekonomisk hushållning  
För 15 av de 23 beslutade målen i det kommunövergripande styrkortet är prognosen (med 

utgångspunkt från nämndernas målarbete) att måluppfyllelse uppnås, för sex mål att de delvis 

uppnås medan resterande två mål ej bedöms uppnås. Den totala måluppfyllelsen bedöms till 80 

procent, vilket innebär att god ekonomisk hushållning bedöms att uppnås för 2019. Det finansiella 

målet om ett balanskravsresultat på minst 1 procent beräknas ej uppnås för 2019, vilket innebär att 

det kan ifrågasättas om kravet på God ekonomisk hushållning kommer att bli uppfyllt. 
 

Utvärdering måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen specificerad på de 23 olika mätmetoderna/målen i det kommunövergripande 

styrkortet visas i nedanstående tabell. Samtliga nämnders mål redovisas här tillsammans. Om 

måluppfyllelse uppnås ger det två (2) poäng. Om måluppfyllelse uppnås delvis ger det ett (1) poäng, 

ett ej uppnått mål ger noll (0) poäng. Uppnådda poäng divideras med möjlig totalpoäng per nämnd 

vilket ger måluppfyllelsen i procent. 
 

Framgångs-

faktor 

Mätmetod Nämnder Antal 

mål 

Möjliga 

total-

poäng 

Uppnås  Uppnås 

delvis   

Uppnås 

ej 

Uppnådda 

poäng 

Målupp-

fyllelse i 

% 

Trygghet SCB, NRI ”Trygghet” KS (2), SBN, 

KoF, UN 
5 10 3 2   8 80 

 Skolinspektionen, ”Åk 

5 och åk 9” 

UN 
1 2  1  1 50 

 Socialstyrelsen, 
”Brukare” 

SN 3 6 2 1  5 83 

Hållbar 

tillväxt 

SCB, NRI 
”Rekommendation” 

KS (2), SBN, 
KoF, UN, SN 

6 12 3 3 
 

9 75 

 SKL, ”Öppna KS, SBN, 2 
 

4 1 1  3 75 
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jämförelser - Insikt” 

 Svenskt Näringsliv 

”Kommunranking” 
KS (3), UN 

4 
 
8 3 1  7 88 

 SCB, NRI ”Bostäder” KS 1 2 1   2 100 

 Egen undersökning, 

”Arbetsmarknadsvht” SN 1 2 
 

 
 1 0 0 

 Arbetsförmedlingen, 
”Arbetslöshet 16-24 år 

 

UN 

 

1 

 

2 

 

1 
  

 

2 

 

100 

 Avfall Sverige, 
”Insamlat hushållsavf” 

 

KS 

 

1 

 

2 

 

1 
  

 

2 

 

100 

Möjliggöra 

upplevelser 

SCB, NRI 

”Fritidsaktiviteter” 
KoF (3), 

SBN, 

 

4 

 

8 

 

3 

 

1 
 

 

7 

 

88 

Inkludering 

och tolerans 
SKL, ”Informations-

index komm webb” 
KS, SBN, 

KoF, SN  
 

4 

 

8 

 

3 

 

1 
 

 

7 

 

88 

 Familjen Hbg ”Andel 

utländsk bakgrund” 
KS, SBN, 

KoF, UN, SN 
 

5 

 

10 

 

4 
 
1 

 
 

9 

 

90 

 Familjen Hbg”Fördeln 

män/ kvinnor” 
KS, SBN, 

KoF, UN, SN 
 

5 

 

10 

 

3 

 

2 
 

 

8 

 

80 

Kunskap Skolverket, ”Behörigh. 
högskola/universitet” 

UN 
1 

 

2 1   2 100 

 Kungl biblioteket, 

”Behörighet 

högskola/universitet” 

 

KoF 

 
 

1 

 

 
2 

 

 
1   

 

2 

 

100 

 SCB, ”Invånare 25-64 

år eftergym utbildn” 
KS  

1 
 
2 

 
1   

2 100 

Attraktiv 

arbetsgivare 
CMA Research, 
”HME-index” 

KS, SBN, UN 
KoF (3), SN 

(3) 

 

 

9 

 

 

18 

 

 

5 
 

3 
 
1 

 

13 

 

72 

 Socialstyrelsen, 

”Adekvat utbildning 
omsorgspersonal” 

 

SN 

 

 

1 

 
 

2 

 

 

 

11 

1 
 

 

1 

 

50 

 Skolverket, 
”Personalens 

utbildningsnivå” 

 

UN 

 

 

1 

 

 

2 
 

 

 

1   

 

2 

 

100 

Ekonomi Balanskravsresultat    

1 % 
KS, SBN, 

KoF, UN, SN 

 

 
5 

 

 
10 

 

 
3 

 

1 

 

1 

 

7 

 

70 (0)* 

 Soliditet fullfondering, 

lägst 40 % 
 

KS 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
1 

  
 

2 

 

100 

 Soliditet blandmodell 
lägst 60 %, 

 

KS 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 
  

 

2 

 

100 
*) Totalt för hela kommunen är bedömningen att målet ej uppnås. 

De mål som ligger på 80 procent och däröver har i prognosen för det kommunövergripande 

styrkortet bedömts som uppnådda och de mål som ligger i spannet 50 till 79 procent som delvis 

uppnådda.  

Nämndernas målarbete 

Det konkreta målarbetet sker som tidigare nämnts ute i nämndernas verksamhet. Arbetet under året 

med att uppnå måluppfyllelse hos nämnderna, redovisas i respektive nämnds delårsrapport. De 

finansiella målen kommenteras dock särskilt i förvaltningsberättelsen under avsnittet ”Finansiell 

analys”. 
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I tabellen nedan visas helårsprognos för bedömd måluppfyllelse för samtliga mål i nämndernas 

styrkort i delårsrapporten per den 30 juni 2019.  

Nämnd Antal 

mål 

Möjliga 

totalpoäng 

Uppnås  Uppnås 

delvis   

Uppnås 

ej 

Uppnådda 

poäng 

Målupp-

fyllelse i % 

Kommunstyrelsen 18* 36 15 3 0 33 92 

Kultur- och 

Fritidsnämnden 
13 26 10 3 0 23 88 

Samhällsbyggnads- 

nämnden 
9 18 3 6 0 12 

67 

Utbildningsnämnden 11 22 10 1 0 21 96 

Socialnämnden 13 26 4 6 3 14 54 

Totalt 64 128 42 19 3 103 80 
*) Inkl 2 mål angående soliditet 

Variationen mellan nämndernas bedömning av måluppfyllelse kan till viss del påverkas av målens 

utformning och subjektiva värderingar kring måluppfyllelsen.  
 

  



24 
 

Kommunstyrelsens styrkort – prognos för måluppfyllelse 2019 

 
Framgångs- 
Faktorer 

Mätmetod Nämndmål Måluppfyllelse 
Prognos helår 

Trygghet -SCB, NRI, faktorn ”Trygghet” *Förnya handlingsplanen som på 
Samverkansavtalet mellan Polisen 
och Örkelljunga kommun. 
 
*Genomföra minst 2 
trygghetsvandringar per år i 
kommunens tätorter. 

U 
 
 
 

U 

Hållbar 
Tillväxt 

*SCB, NRI, faktorn 
”Rekommendation” 
 
 
 
 
 
 
 
-SKL Öppna jämförelser – Insikt, 
faktorn ”Totalt – Servicemätning 
av kommunens myndighets-
utövning mot näringsliv” 
 
 
 
 
 
 
 
 
-SCB, NRI, faktorn ”Bostäder” 
(bra, varierat och trivsamt 
boende) 
 
 
 
 
 
 
-Arbetsförmedlingen 
”Arbetslöshet 16-24 år, öppet 
arbetslösa eller i program med 
akt. Stöd” 
 
-Avfall Sverige ”Insamlat 
hushållsavfall för 
materialåtervinning” 

*Tydliggöra kommunens planerade 
utveckling genom skisser över 
kommunala byggprojekt som 
kommuniceras via kommunens olika 
medier. 
 
*Fiber framdraget till alla permanent-
bostäder på landsbygden. 
 
*Följa upp ”Förenkla helt enkelt” 
genom att genomföra aktiviteter 
enligt handlingsplanerna. 
 
 
*Ta fram handlingsplan utifrån 
mätvärdena för 2018 års 
undersökning. 
 
*KSAU ska besöka minst 10 företag 
i år. 
 
*Tillse att det finns detaljplanelagd 
mark för industri- och  
verksamhetsändamål i Örkelljunga 
och Skånes Fagerhult. 
 
*Kommunen ska ha ständig 
planberedskap för bostadsenheter i 
olika upplåtelseformer. 
 
*KS avstår från eget mål. 
 
  
 
 
*Göra en kartläggning av 
avfallshanteringen i den kommunala 
verksamheten. 

U 
 
 
 
 
 

D 
 
 

U 
 
 
 
 

U 
 
 
 

U 
 
 

D 
 
 
 
 

U 
 
 
 
 
 
 
 
 

U 

Möjliggöra  
Upplevelser 

-SCB, NRI, faktorn 
”Fritidsaktiviteter” (tillgång och 
möjligheter utbud parker, fritid 
och kultur) 

Gäller ej KS  

Inkludering  
och tolerans 

-SKL ”Informationsindex 
kommunens webbplats” 
 
 
 
 
-Familjen Helsingborg ”Andel 
anställda med utländsk 
bakgrund i relation till andelen 
boende i kommunen” 
 
 
 

*Förbättra informationen från KF på 
kommunens hemsida genom att 
efter varje möte publicera en enkel 
nyhetstext med de 2-3 viktigaste 
besluten. 
 
*I kommunens nya 
kompetensförsörjningsstrategi se 
över rekryteringsrutiner för att 
attrahera sökande med olika 
bakgrund. 
 
 

U 
 
 
 
 
 

U 
 
 
 
 
 
 

U = Uppnås 

D = Uppnås delvis 

E = Uppnås ej 

 



25 
 

 
-Familjen Helsingborg  
”Fördelningen män/kvinnor i 
kommunens förvaltningar” 

 
*I kommunens nya kompetens- 
Försörjningsstrategi se över 
rekryteringsrutiner för att främja en 
jämnare könsfördelning i 
kommunens olika verksamheter 

 
D 

Kunskap -SCB ”Invånare 25-64 år med 
eftergymnasial utbildning” 

*Genomföra en enkätundersökning 
riktad till alla personer som flyttar till 
kommunen angående vad som fått 
dem att flytta hit o.s.v. 

U 

Attraktiv 
arbetsgivare 

-CMA Research, egen 
undersökning ”HME-index 
(hållbart medarbetar-
engagemang)” 

*Uppmärksamma frågor relaterade 
till ledarskap, arbetsglädje och 
trivsel i den nya 
kompetensförsörjningsstrategin 

U 

Ekonomi - Utfall i förhållande till beslutad 
budget. 

*Bedriva kommunstyrelsens 
verksamhet inom beslutad budget 
(uppföljning sker löpande 
månadsvis). 

U 

 

• De kommunövergripande målen har brutits ned till nämndmål för kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

• Måluppfyllelsen på kommunövergripande nivå bedöms med utgångspunkt från att resultaten av genomförda 
mätningar förbättras över tiden. Detta ska kommunstyrelsens och nämnderna årliga måluppfyllelse leda till. 
 
Förkortningar: 
NRI = Nöjd-Region-Index (Index från Statistiska Centralbyråns ”Medborgarundersökning”) 
SCB = Statistiska Centralbyrån 
SKL = Sveriges Kommuner och Landsting 
 
 

Kommentarer till arbetet med måluppfyllelse för Kommunstyrelsen 

Av totalt 16 mål bedöms 13 mål bli helt uppnådda, medan 3 mål bedöms bli delvis uppnådda. 
 

Mål – Trygghet, ” Förnya handlingsplanen som bygger på samverkansavtalet mellan Polisen och 
Örkelljunga kommun”.  

Målet bedöms bli uppfyllt. Samverkansavtalet mellan kommunen och Polisen är påskrivet, en handlingsplan 
som bygger på samverkansavtalet kommer att arbetas fram under hösten 2019. 
 
Mål – Trygghet, ”Genomföra minst 2 trygghetsvandringar per år i kommunens tätorter”. 

Arbetet har inte påbörjats men målet bedöms kunna uppnås. Målet är ändrat till att istället gälla en digital 
trygghetsvandring. Den digitala trygghetsvandringen planeras utföras under hösten 2019, när område och 
omfattning har bestämts.  
 
Mål – Hållbar tillväxt, ”Tydliggöra kommunens planerade utveckling genom skisser över kommunala 
byggprojekt som kommuniceras via kommunens olika medier”.  

Arbetet är påbörjat och målet bedöms kunna uppnås. Detaljplanerna med tillhörande illustrationsplaner för 
Hälsoförskolan, Eket och det nya äldreboendet har kommunicerats via kommunens webbplats under Bygga, 
bo och miljö. Idéarbetet inom det pågående projektet ”Centrumvisualiseringen”, vars syfte är att ta fram en 
gemensam målbild för utvecklingen av "Ejdernområdet" och Örkelljunga centrum, är ännu i ett 
avstämnings- och förankringsskede, men förväntas kunna kommuniceras under hösten 2019, bland annat i 
form av skisser och referensbilder.  
 
Mål – Hållbar tillväxt, ”Fiber framdraget till alla permanent-bostäder på landsbygden”.  

Arbetet har påbörjats. Målet bedöms bli delvis uppfyllt. IP-Only har påbörjat fiberutbyggnaden på 
landsbygden. Utbyggnaden kommer, enligt IP-Onlys utbyggnadsplan, att ske i tre etapper: 
 

1. Örkelljunga nordväst 

Arbetet påbörjades i november 2018 och beräknas vara klart oktober 2019. 
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2. Örkelljunga syd 

Arbetet påbörjas preliminärt april 2019 och beräknas vara klart mars 2020. 

3. Örkelljunga nordöst 

Arbetet påbörjas preliminärt december 2019 och beräknas vara klart i slutet av december 2020. 

Arbete pågår med att inhämta godkännande och teckna avtal med fastighetsägarna till de 630 fastigheter, 
till vilka kommunen har beställt fiberanslutningar. 
 
Mål – Hållbar tillväxt, ”Följa upp ”Förenkla helt enkelt” genom att genomföra aktiviteter enligt 
handlingsplanerna”.  

Målet bedöms bli uppfyllt. Arbetet är ständigt pågående och bedöms bli uppfyllt. Med handlingsplanen som 
grund uppdateras vid behov aktiviteter. Bl.a. innebär årets arbete en ökad kommunikation i form av fler 
utgivningar av nyhetsbrev för näringslivet.  
 
Mål – Hållbar tillväxt, Svenskt Näringslivs kommunranking. ”Ta fram handlingsplan utifrån mätvärdena 
för 2018 års undersökning”. 

Målet bedöms bli uppfyllt. Handlingsplan är framtagen. Vårt totala betyg över myndighetsutövningen har 
ökat tre år i rad, även miljö och hälsa har ökat: 
 
2016 = 63 

2017 = 67 

2018 = 72 
 
Mål – Hållbar tillväxt, ”KSAU ska besöka minst 10 företag i år”.  

Målet bedöms bli uppfyllt. Med redan genomförda och planerade företagsbesök beräknas mer än 10 
företagsbesök vara genomförda vid årets slut. 
 
Mål – Hållbar tillväxt, ”Tillse att det finns detaljplanelagd mark för industri- och verksamhetsändamål i 
Örkelljunga och Skånes Fagerhult”.  

Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Färdig detaljplanelagd mark finns i Skånes Fagerhult. I Örkelljunga finns 
ledig mark på Skåneporten Nord Ost, som dock ännu inte är iordningställd för försäljning.  
 
Mål – Hållbar tillväxt, ”Kommunen ska ha en ständig planberedskap för bostadsenheter i olika 
upplåtelseformer”. 

Målet bedöms bli uppfyllt. Detta är ett ständigt pågående arbete som stäms av fortlöpande i 
plankommittén och som aldrig kan anses vara slutfört. Detaljplanen för ett nytt äldreboende och ett 
trygghetsboende har vunnit laga kraft. Det pågående projektet ”Centrumvisualiseringen”, vars syfte är att 
ta fram en gemensam målbild för utvecklingen av "Ejdernområdet" och Örkelljunga centrum, kommer att 
utgöra grund för vidare arbete med detaljplaneläggning för bostäder m.m. 
 
Mål – Hållbar tillväxt, ”Göra en kartläggning av avfallshanteringen i den kommunala verksamheten”.  

Målet bedöms bli uppfyllt. Kartläggningen är utförd och ett utkast med förslag på åtgärder finns framtaget. 
 
Mål – Inkludering och tolerans, ”Förbättra informationen från KF på kommunens hemsida genom att 
efter varje möte publicera en enkel nyhetstext med de 2-3 viktigaste besluten”. 

Målet bedöms bli uppfyllt. Efter varje kommunfullmäktige intervjuas kommunfullmäktiges ordförande och 
vi publicerar de ärendepunkter som ordförande väljer ut som viktigast.  
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Mål – Inkludering och tolerans, ”I Kommunens kompetensförsörjningsstrategi se över rekryteringsrutiner 
för att attrahera sökande med olika bakgrund”.  

Målet bedöms bli uppfyllt. Kompetensförsörjningsstrategin är reviderad i kommunchefens ledningsgrupp. 
Under våren 2019 har ledningsgruppen avsatt tid till att identifiera de insatser och aktiviteter som vi tror 
kommer uppfattas som attraktivt för sökande med olika bakgrund till våra lediga tjänster. Vi ska 
omorganisera arbetsuppgifter för att underlätta rekrytering inom våra bristyrken. Vi ska kompetenshöja 
rekryterande chefer i metoder för att säkerställa bästa kompetensmatchning mellan arbetstagare och ledig 
tjänst. Vi ska vid behov använda lämpliga tester i rekryteringsprocessen för att säkra kompetensbaserad 
rekrytering. Vi ska utveckla samarbeten med universitet, högskolor och yrkeshögskolor för att väcka 
intresse för våra kommunala arbeten och vara proaktiva och ta emot praktikanter.  
 
Mål – Inkludering och tolerans, ”I Kommunens kompetensförsörjningsstrategi se över rekryteringsrutiner 
för att främja en jämnare könsfördelning i kommunens olika verksamheter”.  

Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Planen är reviderad, i höst kommer vi att börja verkställa planerade 
insatser. Kompetensförsörjningsstrategin är reviderad i kommunchefens ledningsgrupp. Under våren 2019 
har ledningsgruppen avsatt tid till att identifiera de insatser och aktiviteter som vi tror kommer uppfattas 
som attraktivt för alla sökande oavsett bakgrund. Rekryterande chefer ska erbjudas intern 
kompetensutveckling hösten 2019 för att arbeta med kompetensbaserad rekrytering.  
 
Mål – Kunskap, ”Genomföra en enkätundersökning riktad till alla personer som flyttar till kommunen 
angående vad som fått dem att flytta hit o.s.v.”.  

Målet bedöms bli uppfyllt. En enkätundersökning är genomförd. Resultatet kommer att redovisas för 
Kommunstyrelsen under hösten 2019.  
 
Mål – Attraktiv arbetsgivare, ”Uppmärksamma frågor relaterade till ledarskap, arbetsglädje och trivsel i 
den nya kompetensförsörjningsstrategin”  

Målet bedöms bli uppfyllt. Kompetensförsörjningsstrategin är reviderad i kommunchefens ledningsgrupp. 
Under våren 2019 har ledningsgruppen avsatt tid till att identifiera de insatser och aktiviteter som vi tror 
kommer uppfattas som attraktivt för både interna och externa sökande till lediga tjänster. Fokus läggs på 
att särskilt erbjuda de som väljer att arbeta hos oss större möjligheter att vidareutvecklas inom kommunen, 
genom internrekrytering, förmåner genom bruttolöneavdrag. Syftet är att behålla kompetenta och 
ambitiösa chefer och medarbetare i kommunen och få en stabilitet i våra verksamheter genom minskad 
personalomsättning. 
 
Mål – Ekonomi, ”Bedriva kommunstyrelsens verksamhet inom beslutad budget (uppföljning sker löpande 
månadsvis).”  

Enligt prognosen kommer målet bli uppfyllt. Prognosen i delårsbokslutet för kommunstyrelsen visar på att 
nettokostnaderna kommer att bli 1,0 mkr lägre än budgeterat för verksamhetsåret 2019.  
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Samhällsbyggnadsnämndens styrkort – prognos för måluppfyllelse 2019 

  

Framgångsfaktor  Mätmetod  Mål 

Måluppfyllelse 

Prognos helår 

Trygghet - SCB, NRI, faktorn ”Trygghet” *Förbättrad upplevd trygghet genom 

arbete med belysning och borttagande 

av ”mörka” platser. 

  D 

 

 

Hållbar tillväxt - SCB, NRI, faktorn ”Rekommendation” 

 

 

- SKL Öppna jämförelser - Insikt, faktorn ”Totalt - 

Servicemätning av kommunens myndighets-

utövning mot näringsliv”  

*Öka trivselfaktorn på gemensamma 

platser genom ”rent, prydligt och 

utsmyckat”. 

 

*Följa upp ”Förenkla helt enkelt” samt 

genomföra aktiviteter. 

U 

 

 

 

D 

 

Möjliggöra 

upplevelser  

- SCB, NRI, faktorn ”Fritidsaktiviteter” (tillgång 

och möjligheter utbud parker, fritid och kultur) 

*Ta fram digitala underlag på 

kommunens grönområden (parker, 

motionsslingor, naturområden m m). 

D 

Inkludering och 

tolerans 

- SKL ”Informationsindex kommunens webbplats” 

 

- Familjen Helsingborg ”Andel anställda med 

utländsk bakgrund i relation till andelen boende i 

kommunen” 

- Familjen Helsingborg ”Fördelningen män/ 

kvinnor i kommunens förvaltningar”   

*Utveckla E-tjänster (inventering och 

utveckling). 

 

*Vid anställning om möjligt kalla minst en 

sökande med utländsk bakgrund.  

*Vid anställning om möjligt kalla sökande 

från bägge könen. 

D 

 

 

U 

 

 

U 

Kunskap  Gäller ej SBN! 
 

 

Attraktiv 

arbetsgivare 

 

- CMA Research, egen undersökning ”HME-

index (hållbart medarbetarengagemang)”  
 

*Förvaltningen skall inventera resultatet 

från föregående enkätundersökning. 

Detta skall utmynna i en handlingsplan 

med mål att höja nivån och bidra till en 

attraktiv arbetsplats. 

D 

 

 

Ekonomi - Utfall i förhållande till beslutad budget. * Bedriva samhällsbyggnadsnämndens 

verksamhet inom beslutad budget 

(uppföljning sker löpande månadsvis). 

D 

 
• De kommunövergripande målen har brutits ned till nämndmål för kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

• Måluppfyllelsen på kommunövergripande nivå bedöms med utgångspunkt från att resultaten av genomförda 
mätningar förbättras över tiden. Detta ska kommunstyrelsens och nämnderna årliga måluppfyllelse leda till. 
 
Förkortningar: 
NRI = Nöjd-Region-Index (Index från Statistiska Centralbyråns ”Medborgarundersökning”) 
SCB = Statistiska Centralbyrån 
SKL = Sveriges Kommuner och Landsting 

 

Kommentarer till arbetet med måluppfyllelse för Samhällsbyggnadsnämnden 

Av totalt 9 mål bedöms 3 mål bli helt uppnådda, medan 6 mål bedöms bli delvis uppnådda. 

 
Mål – Trygghet, ”Förbättrad upplevd trygghet genom arbete med belysning och borttagande av ”mörka” platser.” 

Arbetet med måluppfyllelse är påbörjat. Arbete pågår med att sätta upp belysning på mörka platser.  

U = Uppnås 

D = Uppnås delvis 

E = Uppnås ej 
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Mål – Hållbar tillväxt, Öka trivselfaktorn på gemensamma platser genom ”rent, prydligt och utsmyckat”. 

Arbetet med måluppfyllelse är påbörjat. Detta är ett kontinuerligt arbete som vi utförs under året. 

 

Mål – Hållbar tillväxt, *Följa upp ”Förenkla helt enkelt” samt genomföra aktiviteter. 

Arbetet med måluppfyllelse är påbörjat. Det arbetas med detta i de dagliga kontakterna med 
kommuninvånarna.  

 
Mål – Möjliggöra upplevelser, Ta fram digitala underlag på kommunens grönområden (parker, motionsslingor, 

naturområden m.m.). 

Arbetet med måluppfyllelse är påbörjat. Arbetet pågår med att lägga ut digital information på kommunens 
nya Kommunkarta. Där finns det information om Samhällsfunktioner, skolor, förskolor, fritidshem, 
vårdinrättningar, omsorgsboende, ”uppleva och göra”, samt tidsmaskinen. 
 
Mål – Inkludering och tolerans, Utveckla E-tjänster (inventering och utveckling). 

Arbetet med måluppfyllelse är påbörjat. Ett arbete pågår med att Utveckla E-tjänster på bygglovssidan och 

förhoppningen är att ny modul igång innan årsskiftet. 
 

Mål – Inkludering och tolerans, Vid anställning om möjligt kalla minst en sökande med utländsk bakgrund. 

Arbetet med måluppfyllelse är påbörjat. Det arbetas med detta vi varje ny tjänstetillsättning.  

  

Mål – Inkludering och tolerans, *Vid anställning om möjligt kalla sökande från bägge könen. 

Arbetet med måluppfyllelse är påbörjat. Det arbetas med detta vi varje ny tjänstetillsättning. 

 
Mål – Attraktiv arbetsgivare, Förvaltningen skall inventera resultatet från föregående enkätundersökning. Detta skall 

utmynna i en handlingsplan med mål att höja nivån och bidra till en attraktiv arbetsplats. 

Arbetet pågår med att analysera den senast genomförda undersökningen för att kristallisera ut de frågeställningar som 

det behöver arbetas vidare med framöver. 

 
Mål – Ekonomi, Bedriva samhällsbyggnadsnämndens verksamhet inom beslutad budget (uppföljning sker löpande 

månadsvis). 

Arbetet med måluppfyllelse är påbörjat. Tillsammans med ekonomen arbetas det med åtgärder för att 
uppnå en budget i balans. 
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Kultur- och fritidsnämndens styrkort – prognos för måluppfyllelse 2019 

  

Framgångsfaktor  Mätmetod  Mål Måluppfyllelse 

Trygghet - SCB, NRI, faktorn ”Trygghet” *Säkerställ att antalet sammankomster 

inom det ideella föreningslivet ökar. 

D 

 

 

Hållbar tillväxt - SCB, NRI, faktorn ”Rekommendation” 

  

*Säkerställ att antalet sålda biljetter till 

förvaltningens arrangerade evenemang 

ökar. 

D 

Möjliggöra 

upplevelser  

- SCB, NRI, faktorn ”Fritidsaktiviteter” (tillgång 

och möjligheter utbud parker, fritid och kultur) 

*Genomför minst 6 samverkansprojekt 

med ideella föreningar. 

*Genomföra Karusellenprojektet för 

samtliga elever i årskurs 1. 

* Genomför minst 15 egna evenemang 

på Forum samt minst 6 evenemang i 

ytterområdena.   

U 

 

 

U 

 

U 

Inkludering och 

tolerans 

- SKL ”Informationsindex kommunens webbplats” 

 

- Familjen Helsingborg ”Andel anställda med 

utländsk bakgrund i relation till andelen boende i 

kommunen” 

- Familjen Helsingborg ”Fördelningen män/ 

kvinnor i kommunens förvaltningar”   

*Ta fram en kommunikationsplan med 

intern ansvarsfördelning. 

 

*Vid nyrekrytering kalla minst två 

behöriga kandidater med utländsk 

bakgrund. 

* Vid nyrekrytering kalla minst två 

behöriga kandidater från under-

representerat kön. 

U 
 
 
U 
 
 
 
U 
 

Kunskap - Kungliga biblioteket ”Andel invånare som gör 

minst ett lån per år” 

 

*Genomför minst 40 utåtriktade 

aktiviteter Örkelljunga respektive 15 

aktiviteter utanför Örkelljunga tätort. 

U 

 

 

 

Attraktiv 

arbetsgivare 

 

- CMA Research, egen undersökning ”HME-

index (hållbart medarbetarengagemang)”   

*Skapa och implementera riktlinjer för 

kallelse, agenda och mötesstruktur till 

alla förvaltningsinterna möten. 

*Kartlägg samtliga medarbetares 

ansvarsområden och identifiera 

potentiella effektiviseringsmöjligheter. 

*Inventera behov av kompetenshöjande 

fortbildning.    

D 
 
 
U 
 
 
 
 
U 

Ekonom - Utfall i förhållande till beslutad budget. * Bedriva kultur- och fritidsnämndens 

verksamhet inom beslutad budget 

(uppföljning sker löpande månadsvis). 

U 

 

• De kommunövergripande målen har brutits ned till nämndmål för kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

• Måluppfyllelsen på kommunövergripande nivå bedöms med utgångspunkt från att resultaten av genomförda 
mätningar förbättras över tiden. Detta ska kommunstyrelsens och nämnderna årliga måluppfyllelse leda till. 
 
Förkortningar: 
NRI = Nöjd-Region-Index (Index från Statistiska Centralbyråns ”Medborgarundersökning”) 
SCB = Statistiska Centralbyrån 
SKL = Sveriges Kommuner och Landsting 

 

U = Uppnås 

D = Uppnås delvis 

E = Uppnås ej 
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Kommentarer till arbetet med måluppfyllelse 

Av totalt 13 mål bedöms 10 mål bli helt uppnådda, medan 3 mål bedöms bli delvis uppnådda. 
 
Mål – Trygghet, ” Säkerställ att antalet sammankomster inom det ideella föreningslivet ökar”. 

Arbetet med måluppfyllelse är påbörjat. Under våren har lovaktiviteter genomförts för ungdomar som idag 
inte når föreningslivet. Föreningslivet har bjudits in till genomförda arrangemang, t.ex. Badplatsens dag och 
Nationaldagen och därmed kunnat visa sin verksamhet för en bredare målgrupp. Detta arbete fortsätter, 
liksom att på olika sätt stötta föreningsverksamhet. 

 
Mål – Hållbar tillväxt, *Säkerställ att antalet sålda biljetter till förvaltningens arrangerade evenemang 
ökar”. 

Arbetet med måluppfyllelse är påbörjat. Detta är ett kontinuerligt pågående arbete under året och 
innehåller flera delar, exempelvis kompetenshöjande insatser gällande digitala biljettsystem och 
marknadsföring där designprogram för framställning av digitala häften ingår. Fortsatt kompetenshöjande 
insatser kommer troligen vara aktuellt samt en ev. omstrukturering av informationsflöde om evenemang. 
 

Mål – Möjliggöra upplevelser, *Genomför minst 6 samverkansprojekt med ideella föreningar. 
*Genomföra Karusellenprojektet för samtliga elever i årskurs 1. 
* Genomför minst 15 egna evenemang på Forum samt minst 6 evenemang i ytterområdena.   

Arbetet med måluppfyllelse är påbörjat och delvis redan uppnått. Detta är ett kontinuerligt pågående 
arbete under året. 
 
Mål – Inkludering och tolerans, *Ta fram en kommunikationsplan med intern ansvarsfördelning. 
*Vid nyrekrytering kalla minst två behöriga kandidater med utländsk bakgrund. 
* Vid nyrekrytering kalla minst två behöriga kandidater från underrepresenterat kön. 

Arbetet med måluppfyllelse är påbörjat. En kommunikationsplan behöver arbetas fram under hösten. I 
rekryteringsprocessen pågår arbete kontinuerligt för att uppfylla målen. 
 
Mål – Kunskap, *Genomför minst 40 utåtriktade aktiviteter Örkelljunga respektive 15 aktiviteter utanför 
Örkelljunga tätort. 

Arbetet med måluppfyllelse är påbörjat. Detta är ett kontinuerligt pågående arbete under året. Ett 
grundprogram görs ca 6 månader innan verkställande, vissa delar kan kompletteras under året. 
 
Mål – Attraktiv arbetsgivare *Skapa och implementera riktlinjer för kallelse, agenda och mötesstruktur till 
alla förvaltningsinterna möten. 
*Kartlägg samtliga medarbetares ansvarsområden och identifiera potentiella effektiviseringsmöjligheter. 
*Inventera behov av kompetenshöjande fortbildning.    

Arbetet med måluppfyllelse är påbörjat. Arbetet kommer att fortsätta under hösten, regelbundna 
mötessammankomster är nu protokollförda i förvaltningen och antal möten kommer att mätas. En tjänst 
har inte tillsatts utan fördelats ut i befintlig personalgrupp, därav har kompetenshöjande insatser kunnat 
genomföras Även andra identifierade utbildningsbehov har kunnat åtgärdats. 
 
Mål – Ekonomi * Bedriva kultur- och fritidsnämndens verksamhet inom beslutad budget (uppföljning sker 
löpande månadsvis.) 

Arbetet med måluppfyllelse är påbörjat. Kultur- och fritidsnämnden arbetar kontinuerligt med uppföljning 
av ekonomin och gör regelbundna analyser. Helårsprognosen är i nivå med budget. 
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Utbildningsnämndens styrkort – prognos för måluppfyllelse 2019 

 

Framgångsfaktor  Mätmetod  Mål Måluppfyllelse 

Trygghet - SCB, NRI, faktorn ”Trygghet” 

 

- Skolinspektionen ”Andel ganska/mycket trygga 

elever åk 5 och 9 (kommunala skolor)”                                    

*Ökad trygghet vid samtliga evenemang, 

storhelger och skolavslutningar. 

*Alla elever i kommunens skolor känner 

sig trygga. 

 U 

 

 D 

 

Hållbar tillväxt 

 

 

 

- SCB, NRI, faktorn ”Rekommendation” 

 

 

- Svenskt Näringsliv ”Kommunranking” 

 

- Arbetsförmedlingen ”Arbetslöshet 16-24 år, 

öppet arbetslösa eller i program med akt stöd” 
 

*Andel närproducerat, ekologiskt samt 

kundnöjdheten inom kostenheten ska 

öka. 

*Öka kunskaperna om företagande och 

entreprenörskap redan i grundskolan. 

*Minska antalet byten och avhopp inom 

gymnasieskolan.  

U 

 

 

 

U 

 

U 
 

Inkludering och 

tolerans 

- Familjen Helsingborg ”Andel anställda med 

utländsk bakgrund i relation till andelen boende i 

kommunen”. 

- Familjen Helsingborg ”Fördelningen män/ 

kvinnor i kommunens förvaltningar”. 

*Alla ansökningar ska granskas objektivt. 

 

 

*Alla ansökningar ska granskas objektivt. 

U 

 

 

 

U 

Kunskap - Skolverket ””Behörighet till högskola/universitet 

inom 4 år” 
*Öka motivation för högskole- och 

universitetsutbildningar. 

U 

 

Attraktiv 

arbetsgivare 

 

- CMA Research, egen undersökning ”HME-

index (hållbart medarbetarengagemang)”  

 

- Skolverket ”Personalens utbildningsnivå - 

Lärare med lärarlegitimation och behörighet i 

minst ett ämne, kommunala skolor”   

*Förbättra förutsättningarna för ett gott 

ledarskap. 

*Öka andelen utbildad personal inom 

Utbildningsnämndens verksamheter.  

U 

 

 

U 

 

Ekonomi - Utfall i förhållande till beslutad budget. * Bedriva utbildningsnämndens 

verksamhet inom beslutad budget. 

U 

 
 

• De kommunövergripande målen har brutits ned till nämndmål för kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

• Måluppfyllelsen på kommunövergripande nivå bedöms med utgångspunkt från att resultaten av genomförda 
mätningar förbättras över tiden. Detta ska kommunstyrelsens och nämnderna årliga måluppfyllelse leda till. 
 
Förkortningar: 
NRI = Nöjd-Region-Index (Index från Statistiska Centralbyråns ”Medborgarundersökning”) 
SCB = Statistiska Centralbyrån 
SKL = Sveriges Kommuner och Landsting 

  

U = Uppnås 

D = Uppnås delvis 

E = Uppnås ej 
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Kommentarer till arbetet med måluppfyllelse 

Av totalt 11 mål bedöms 10 mål bli helt uppnådda, medan 1 mål bedöms bli delvis uppnått. 
 
Mål – Trygghet, ”Ökad trygghet vid samtliga evenemang, storhelger och skolavslutningar” 
Arbetet med måluppfyllelse är påbörjat. Personal från fritidsgårdarna är ute på byn och ”fältar” vid samtliga 
evenemang, storhelger och skolavslutningar.  

 
Mål – Trygghet, ”Alla elever i kommunens skolor känner sig trygga” 

Arbetet med måluppfyllelse är påbörjat. Alla skolor och förskolor arbetar med trygghet och 
värdegrundsarbete i sina verksamheter. 

 
Mål – Hållbar tillväxt, ”Andel närproducerat, ekologiskt samt kundnöjdheten inom kostenheten ska öka” 

Arbetet med måluppfyllelse är påbörjat men ej mätt ännu. Kostenheten strävar ständigt efter att 
öka andelen närproducerat och ekologiskt samt att öka kundnöjdheten.  
 
Mål – Hållbar tillväxt, ”Öka kunskaperna om företagande och entreprenörskap redan i grundskolan” 

Arbetet med måluppfyllelse är påbörjat. Elever på högstadiet har varit på studiebesök på olika företag i 
kommunen, samt deltagit på en minimässa med olika arbetsgivare i kommunen på Forum. 

Mål – Hållbar tillväxt, ”Minska antalet byten och avhopp inom gymnasieskolan” 

Arbetet med måluppfyllelse är påbörjat. Gymnasieskolan har arbetat med att utveckla sin elevhälsoplan. 
Man har sökt och fått pengar både från Skolverket och från ESF där fokus ligger på att stärka studie- och 
yrkesvägledningen. Konkret innebär det en extra studie- och yrkesvägledare under 2 år.  

Mål – Inkludering o tolerans, ”Alla granskningar ska granskas objektivt” 

Arbetet med måluppfyllelse är påbörjat. Alla ansökningar till utannonserade tjänster granskas med 
objektivitet.  
 
Mål – Kunskap, ”Öka motivationen för högskole- och universitetsutbildningar” 
Arbetet med måluppfyllelse är påbörjat. Högre studier lyfts fram inom ramen för undervisningen och i vår 
studie- och yrkesvägledningsinformation. Gymnasieskolan har besökt Halmstad högskola (tillsammans med 
Kungsskolan), deltar i utbildningsmässor och naturvetardagarna på Lunds universitet och samarbetar med 
SLU och University of the Azores i undervisningen inom ramen för Erasmus+. 

Mål – Attraktiv arbetsgivare, ”Förbättra förutsättningarna för ett gott ledarskap” 

Arbetet med måluppfyllelse är påbörjat. Samtliga rektorer kommer att få en utbildning i 
coachande samtal till hösten. Detta för att kunna förbättra förutsättningarna för ett gott 
ledarskap. 

Mål – Attraktiv arbetsgivare, ”Öka andelen utbildad personal inom Utbildningsnämndens verksamheter” 

Arbetet med måluppfyllelse är påbörjat. Utbildningsförvaltningen arbetar ständigt med att öka 
andelen personal som är behörig. 
 

Mål – Ekonomi, ”Bedriva utbildningsnämndens verksamhet inom beslutad budget” 
Arbetet med måluppfyllelse är påbörjat. Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att hålla sig inom 
budgetramen. Prognosen är ett resultat inom beslutad budgetram. 

 

 

 



34 
 

Socialnämndens styrkort – prognos för måluppfyllelse 2019 

Framgångsfaktor 
 

Mätmetod Mål Måluppfyllelse 

Trygghet - Socialstyrelsen ”Andel 
ganska/mycket/trygga brukare på 
särbo/med stöd av hemtjänsten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*En vårdtagare i hemvården ska 
under 2018 ha max 12 olika 
undersköterskor (exklusive natten) 
på en 14-dagarsperiod. Under 2019 
är målet att antalet ska sjunka från 
12 till max 10. 
 
*Inställelsetiden vid larm inom 
hemvården, från larm till insats, ska 
vara max 30 minuter dagtid och max 
45 minuter nattetid. Vid larma inom 
särskilt boende gäller max 20 
minuter.  
 
*Ungdomars upplevda häls ska öka. 

U 
 
 
 
 
 
 

U 
 
 
 
 
 
 

D 

Hållbar tillväxt - SCB, NRI, faktorn ”Rekommendation” 
 
 
- Egen undersökning ”Andel deltagare som 
vid avslut i kommunens arbetsmarknads- 
verksamhet börjat arbeta eller studera” 

*I alla verksamheter ska det finnas 
brukargrupper. 
 
*Deltagare inom arbetsmarknads-
enhetens verksamhet som går vidare 
till anställning och/eller studier ska 
öka i förhållande till föregående år. 

D 
 
 

E 

Möjliggöra 
upplevelser 

 Gäller ej socialnämnden!  

Inkludering och 
tolerans 

- SKL ”Informationsindex kommunens 
webbplats”. 
 
- Familjen Helsingborg ”Andel anställda 
med utländsk bakgrund i relation till 
andelen boende i kommunen” (totalt 
9%/20%) 
 
- Familjen Helsingborg ”Fördelning 
män/kvinnor i kommunens förvaltningar” 
(SN 8% m/92% kv) 

*Hemsidan ska ha tydlig och relevant 
information. 
 
*Verksamheten ska se alla individer 
som möjlig framtida arbetskraft. 
Antalet anställda med stöd samt 
antalet praktikplatser ska öka.  
 
*Antalet heltidsanställningar inom 
socialförvaltningen ska öka. 
 

U 
 
 

D 
 
 
 
 

D 

Kunskap 
 

 Gäller ej socialnämnden!  

Attraktiv 
arbetsgivare 

- CMA Research, egen undersökning 
”HME-index (hållbart medarbetar-
engagemang)” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Socialstyrelsen ”Personalens 
utbildningsnivå – omsorgspersonal med 
adekvat utbildning på boende med särskild 
service för äldre” 

*Svarsfrekvensen vid 
medarbetarundersökningen ska vara 
lägst 90%. 
 
*Resultaten av medarbetarenkäten 
ska följas upp och återkopplas till 
medarbetare och ligga till grund för 
åtgärder. 
 
*Medarbetarengagemanget (HME-
index) ska öka. 
 
*Alla medarbetare ska ha relevant 
utbildning för sitt arbete. 

E 
 
 
 

U 
 
 
 
 

D 
 
 
 

D 

Ekonomi - Utfall i förhållande till beslutad budget. *Bedriva socialnämndens 
verksamhet inom beslutad budget 
(uppföljning sker löpande 
månadsvis). 

E 

 
  

U = Uppnås 

D = Uppnås delvis 

E = Uppnås ej 
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• De kommunövergripande målen har brutits ned till nämndmål för kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

• Måluppfyllelsen på kommunövergripande nivå bedöms med utgångspunkt från att resultaten av genomförda 
mätningar förbättras över tiden. Detta ska kommunstyrelsens och nämnderna årliga måluppfyllelse leda till. 
 
Förkortningar: 
NRI = Nöjd-Region-Index (Index från Statistiska Centralbyråns ”Medborgarundersökning”) 
SCB = Statistiska Centralbyrån 
SKL = Sveriges Kommuner och Landsting 

 

 
Kommentarer till arbetet med måluppfyllelse 

Av totalt 13 mål bedöms 4 mål bli helt uppnådda, 6 mål bedöms bli delvis uppnådda, medan bedömningen 
är att 3 mål ej kommer att uppnås. 
 

Mål - Trygghet ”En vårdtagare i hemmet ska ha max 12 olika undersköterskor under en 14-
dagarsperiod”. 

Arbetet är påbörjat. Kartläggning pågår av sjukfrånvaron för att säkerställa lägsta antal vikarietillsättningar. 

 
Mål - Trygghet ”Inställelsetiden vid larm inom hemvården, från larm till insats ska vara max 30 min under 
dagtid och max 45 min under nattetid. Vid larm inom särskilt boende gäller max 20 min”. 

Arbetet är avslutat. Måluppfyllelse är uppnådd. 
 

Mål - Trygghet ”Ungdomars upplevda hälsa ska öka”. 

Arbetet är påbörjat. Samverkan mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen har tydliggjorts 
med syfte att upptäcka tidiga tecken på ohälsa, samt hjälpa de som är drabbade. Exempel på åtgärder är 
”projekt frånvarotrappan” samt ”projekt örat mot marken”. 
 

Mål - Hållbar tillväxt ”I alla verksamheter ska det finnas brukargrupper” 

Arbetet är påbörjat. En del personal har under året slutat och nya har tillkommit varför denna punkt till viss 
del ej är slutförd, då öppenvård/myndighet kring missbruk och psykisk ohälsa kommer att flytta ihop så 
kommer även denna brukargrupp åter få ökad möjlighet till delaktighet. 

 
Mål - Hållbar tillväxt ”Alla deltagare inom arbetsmarknadsenhetens verksamhet som går vidare till 
anställning och/eller studier ska öka i förhållande till föregående år” 

Arbetet är påbörjat. Under första halvåret 2018 var 109 personer inskrivna hos arbetsmarknadsenheten. Av 
dessa fick 74 personer en anställning medan 5 personer gick vidare till utbildning. Det innebär att 72 
procent av dem som var inskrivna på arbetsmarknadsenheten under första halvåret 2018 fick en anställning 
eller gick vidare till studier. Under första halvåret 2019 var 107 personer inskrivna hos 
arbetsmarknadsenheten. Av dessa fick 42 personer en anställning, medan 16 personer gick gått vidare till 
utbildning. Det innebär att 54 procent av de som varit inskrivna under första halvåret 2019 fick en 
anställning eller gick vidare till studier. 
 
Arbetsförmedlingens omställning har bland annat medfört en neddragning av anställningsstödet, vilket 
försvårat arbetsmarknadsenhetens arbete med att få ut personerna i arbete. Arbetslösheten i samhället är 
generellt sett låg, vilket fått till följd att de som är kvar på arbetsmarknadsenheten står långt ifrån 
arbetsmarknaden och är i stort behov av stödinsatser. Arbetsförmedlingens neddragning av projektmedel 
och finansiering har fått till följd att nya projekt riktas mot dem som står mycket långt ifrån 
arbetsmarknaden (nyanlända, rehab och personer med försörjningsstöd). Detta innebär att det krävs 
omfattande insatser för att få dem i arbete och därmed tar det också längre tid innan de kommer i arbete 
eller är redo att påbörja studier, samtidigt som arbetsförmedlingen dragit in resurserna. Prognosen för året 
är att målet inte kommer att uppnås. Spelplanen och förutsättningarna har förändrats sedan målet 
formulerades definierades. Personerna som arbetsmarknadsenheten arbetar med nu har betydligt längre 
till arbetsmarknaden än vad som var fallet vid tidpunkten då målet formulerades.  
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Mål - Inkludering och tolerans ”Hemsidan ska ha tydlig och relevant information”  

Arbetet är påbörjat. Hemsidan är väl uppdaterad avseende korrekta kontaktuppgifter med mera, 
diskussioner pågår avseende disposition och sökvägars tydlighet.  

 
Mål - Inkludering och tolerans ”Verksamheten ska se alla individer som möjlig framtida arbetskraft. 
Antalet anställda med stöd samt antalet praktikplatser ska öka” 

Arbetet är påbörjat. På grund av förändrade förutsättningar gällande extratjänster så har denna utveckling 
bromsats, nya vägar för att uppnå målet skapas genom exempelvis projekt via AMI. 

 
Mål - Inkludering och tolerans ”Antalet heltidsanställningar inom socialförvaltningen skall öka” 

Arbetet är påbörjat. En enkät som medarbetarna svarat på under året visar ett resultat enligt nedanstående 
matris och kommer att ligga till grund för vidare arbete med målet. Verksamheten kommer att överväga 
möjligheten att genom gemensam bemanningsfunktion öka möjligheterna till att erbjudas heltidstjänster. 

 
Totalt 

inlämnade 

svar 

Antal som önskar 

högre sysselsättnings-

grad 

Antal som kan tänka 

sig att arbeta i andra 

verksamheter 

Antal som inte 

kan tänka sig att 

arbeta i andra 

verksamheter 

Antal som ej 

svarat 

154 54 26 13 14 

  motsvarar 7,09 ÅA motsvarar 4,02 ÅA motsvarar 1,6 ÅA motsvarar 1,57 ÅA 

 
Mål - Attraktiv arbetsgivare ”Svarsfrekvensen vid medarbetarundersökningar ska vara lägst 90 %” 

Arbetet är påbörjat. Uppdrag att påpeka vikten kring att göra sin röst hörd påpekas av chefer vid APT. 79 % 
av medarbetarna svarade på enkäten 2018. 

 
Mål - Attraktiv arbetsgivare ”Resultaten av medarbetarenkäten ska följas upp, återkopplas till 
medarbetare och ligga till grund för åtgärder”.  

Arbetet är påbörjat. Resonemang och exemplifieringar ligger till grund för det fortsatta arbetet i linje med 
medarbetarenkätens resultat. 

 
Mål - Attraktiv arbetsgivare ”Medarbetarengagemanget ska öka” 

Arbetet är påbörjat. Åtgärder på enhetsnivå utifrån olika angelägna situationer och processer, exempelvis 
medarbetarrepresentanter i olika processer och utvecklingsarbeten. 

 
Mål - Attraktiv arbetsgivare ”Alla medarbetare ska ha relevant utbildning för sitt arbete” 

Arbetet är påbörjat. Kurser och utbildningar erbjuds på olika nivåer, uppföljning sker vid medarbetarsamtal. 
Målet är att samtlig personal skall ha adekvat utbildning. 

 

Mål - Ekonomi ”Bedriva socialnämndens verksamhet inom beslutad budget” 

Arbetet är påbörjat. Åtgärdsplan finns för att uppnå målet med en verksamhet med budget i balans. Analys 
kring riskområden pågår för åtgärder. Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att hålla sig inom 
budgetramen. Prognosen för helåret är en negativ budgetavvikelse. 
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Ra kenskaper Kömmunfö rvaltningen 
Resultaträkning 

 

Utfall Utfall Budget Prognos Utfall 

Miljoner kronor Not 2019-06 2018-06 2019-12 2019-12 2018-12

Verksamhetens intäkter 66,6 78,3 155,0 145,0 147,7

Verksamhetens kostnader -326,1 -330,9 -653,0 -664,0 -648,4

Avskrivningar -13,2 -13,3 -27,0 -28,0 -26,9

Verksamhetens nettokostnader -272,7 -265,9 -525,0 -547,0 -527,5

Skatteintäkter 180,5 176,2 363,3 360,9 351,1

Generella statsbidrag och utjämning 90,2 84,9 168,5 180,4 170,7

Verksamhetens resultat -2,0 -4,8 6,8 -5,6 -5,8

Finansiella intäkter 22,8 6,6 1,5 23,6 16,7

Finansiella kostnader -0,6 -0,9 -1,3 -1,3 -10,2

Resultat efter finansiella poster 20,1 0,9 7,0 16,7 0,7

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 1 20,1 0,9 7,0 16,7 0,7
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Balansräkning 

 

Noter 

 

 

Miljoner kronor Not UB 2019-06 IB 2019 UB 2018

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 0,0 0,0 0,0

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader, tekniska anläggningar 391,0 399,7 399,7

Pågående nyanläggningar 54,6 34,2 34,2

Maskiner och inventarier 15,2 17,3 17,3

Fordon 0,9 1,1 1,1

Finansiella anläggningstillgångar 15,3 15,4 15,4

Summa anläggningstillgångar 477,0 467,7 467,7

Omsättningstillgångar

Förråd, lager, exploateringstillgångar 34,8 35,1 35,1

Kortfristiga fordringar 37,4 40,6 40,6

Kortfristiga placeringar 192,5 180,5 153,4

Kassa, bank 43,1 53,2 53,2

Summa omsättningstillgångar 307,8 309,3 282,2

Summa tillgångar 784,8 777,0 749,9

Eget kapital

Eget kapital 1

Årets resultat 20,1 0,7 9,3

Resultatutjämningsreserv 11,0 11,0 11,0

Övrigt eget kapital 540,1 539,3 503,6

Summa Eget kapital 571,2 551,1 523,9

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 8,0 8,2 8,2

Andra avsättningar 0,0 0,0 0,0

Summa avsättningar 8,0 8,2 8,2

Skulder

Långfristiga skulder 110,9 111,1 111,1

Kortfristiga skulder 94,7 106,6 106,6

Summa skulder 205,7 217,8 217,8

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 784,8 777,0 749,9

Ansvarsförbildelser och panter

Pensionsförpliktelser 171,9 172,2 172,2

Borgensförbindelser 2 100,7 103,8 103,8

Not 1 Förändring IB eget kapital ÅR RUR Övr EK S:a EK

Utgående balans enligt 2018 års årsredovisning 9,3 11,0 503,6 523,9

Justeringar ändrade redovisningsprinciper

* Omvärdering till verkligt värde -8,6 35,7 27,1

Belopp vid årets utgång / IB 2019 0,7 11,0 539,3 551,1

Not 2 Borgensförbindelser

Minskningen av kommunens borgensåttaganden är hänförbar till att 

Fjärrvärmeverket har amorterat av 3 mkr på sin skuld sedan årsskiftet.
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Redovisningsprinciper 
Med anledning av ny lagstiftning (lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 2018:597) 

har några redovisningsprinciper ändrats. Även hänvisning till nya redovisningsrekommendationer 

finns.  

 

Sammanställd redovisning 
Kommunen följer RKR R17 vid upprättande av Delårsrapporten. Kommunen har valt att 

delårsrapporten inte ska omfatta de kommunala bolagen.  

 

Finansiella omsättningstillgångar 
Enligt LKBR 7 kap. 6§ ska finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller 

värdestegring värderas till verkligt värde om inte annat följer av 7§. Värdeförändringen av de 

finansiella instrumenten sedan föregående balansdag ska redovisas i resultaträkningen.  

Finansiella omsättningstillgångar enligt denna definition har värderats till verkligt värde och 

jämförande värde enligt utgående balans 2018 har räknats om enligt samma princip. Ingående 

balanser för 2019 har justerats. Förändringen av verkligt värde som påverkar resultatet har på 

motsvarande sätt redovisats enligt samma princip för DÅ 2018 och ÅR 2018. 

 

Ändrad redovisningsprincip har i enlighet med RKR R12 redovisats mot eget kapital.  

 

Periodisering 
Periodisering har skett på samma sätt som vid bokslutet 2018. Redovisningen har varit öppen till 

och med den 2 juli. För timlöner och andra ersättningar som betalas med en månads fördröjning har 

ett genomsnittligt värde enligt de senaste två åren använts. 

 

Driftredovisning 
Vid beräkning av personalomkostnader i form av arbetsgivaravgifter, avtalspension och löneskatt 

har en schablon använts. Kommunen följer Sveriges Kommuner och Landstings beräkning och 

fördelar personalomkostnaderna med 39,15% av lönekostnaden.  

 

Kapitalkostnader, i form av avskrivningar och ränta på bundet kapital beräknas enligt rak nominell 

metod. Det innebär att kostnaden består av linjär avskrivning på anläggningstillgångarnas 

avskrivningsbara värde och ränta på tillgångarnas bokförda restvärde. Den internt beräknade räntan 

har satts till 2,5%. Aktuella avskrivningstider har inte förändrats från Årsredovisning 2018. 

 

Gemensamma kostnader som fördelas mellan kommunen olika verksamheter genom 

interndebitering är: 

• Hyreskostnader: Internhyran sätts till fastighetsförvaltningens självkostnad.  

• Kost: Debitering sker av kommunens produktionskök till självkostnad, beräknad på 

portionspris. 

• Gemensamma IT-relaterade kostnader: Fördelas enligt schablon. 

Investeringsredovisningens utgifter består av kommunexterna utgifter och utgifter för egen 

anläggningspersonals timkostnader. 

All kommunkoncernintern fakturering har skett utan vinstpåslag.  
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Ordlista 

Anläggningstillgångar 

Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande bruk, till exempel byggnader, mark, aktier, 

inventarier och maskiner. 

Avskrivning 

Planmässig värdeminskning av anläggningstillgång på grund av ålder och utnyttjande.  

Avsättning 

Betalningsförpliktelser som är säkra eller sannolika till sin existens, men där det finns osäkerhet om 

beloppets storlek eller tidpunkten för betalning.  

Balansräkning 

Visar den ekonomiska ställningen per den 31 december samt hur kapitalet använts (tillgångar) och 

hur det anskaffats (skulder och eget kapital). 

Drift- och investeringsredovisning 

Redovisar utfallet i förhållande till budgeterade intäkter och kostnader på olika ansvars- och 

verksamhetsområden. 

Eget kapital 

Det egna kapitalet består av tidigare års resultat tillsammans med årets resultat. Det är skillnaden 

mellan tillgångar och skulder och avsättningar och består av anläggningskapital (bundet kapital i 

anläggningar för stadigvarande bruk) och rörelsekapital (fritt kapital för framtida drift- och 

investeringsändamål). 

Finansiella intäkter och kostnader 

Poster som inte är direkt hänförliga till verksamheten, exempelvis räntor. 

Finansnetto 

Skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader.  

Kapitalkostnader 

Samlingsbegrepp för planmässig avskrivning och intern ränta. Det pris som verksamheten får betala 

för att förfoga över anläggningstillgångar.  

Kassaflödesanalys 

Beskriver hur verksamhet och investeringar har finansierats under året och hur likvida medel har 

förändrats. 

Komponentavskrivning 

Uppdelning av en anläggningstillgång i olika delar beroende av olika nyttjandetider och därmed 

olika avskrivningstider. 

Kortfristig fordran/skuld 

Kortfristigt lån, fordran eller skuld som förfaller till betalning inom ett år. 

Likvida medel 

Kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt till exempel kassa- och banktillgångar samt 

värdepapper. 
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Långfristig fordran/skuld 

Långfristigt lån, fordran eller skuld som förfaller till betalning senare än ett år efter räkenskapsårets 

utgång. 

Nettokostnader 

Driftskostnader inklusive avskrivningar efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. 

Omsättningstillgångar 

Tillgångar i form av tillgodohavanden i kassa, bank, kortfristiga placeringar, kortsiktiga fordringar, 

exploatering och förråd. 

Periodisering 

Fördelning av inkomster och utgifter på de perioder då de intjänas respektive förbrukas. 

Periodiseringen av kostnader utgår således från när resursförbrukningen sker och inte när själva 

utbetalningen görs. Detsamma gäller för intäkter. 

Resultaträkning 

Sammanfattar intäkter och kostnader samt visar årets förändring av det egna kapitalet (årets 

resultat). 

Rörelsekapital 

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar 

kommunens finansiella styrka.  

Självfinansieringsgrad 

Beskriver hur stor del av kommunens intäkter som finansierar årets investeringar. 

Skatteintäkter 

Summan av kommunalskatten, fastighetsavgift, inkomst- och kostnadsutjämning, LSS-utjämningen, 

regleringsposten och slutavräkningarna.  

Soliditet 

Andelen totala tillgångar som är finansierade med eget kapital. 

Utdebitering 

Avser hur stor andel av varje intjänad hundralapp som betalas av kommuninvånarna i 

kommunalskatt. 

Årsarbetare  

Summan av hel- och deltidsanställning uttryckt i heltidsresurser.  
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Bilaga 1 (Nämnderna) 

Nämnderna 

Kommunstyrelsen 
Mkr

Utfall

2018-06-30

Utfall

2019-06-30

Budget

2019-06-30

Avvikelse

2019-06-30

Budget

2019-12-31

Prognos

2019-12-31

Verksamhetens intäkter 22,6 21,8 20,3 1,5 40,6 42,0

Verksamhetens kostnader -39,9 -41,3 -40,5 -0,8 -81,0 -81,4

Nettokostnader -17,3 -19,5 -20,2 0,7 -40,4 -39,4

Nettoinvesteringar 10,5 20,4 17,2 3,2 35,1 33,7

Halvår Helår

 
 

Ekonomi 

Kommunstyrelsen inklusive Kommunfastigheter (fastighetsförvaltningen) redovisar nettokostnader 

som är 0,7 mkr lägre än budget, med en helårsprognos på +1,0 mkr. Överskottet beror på allmän 

sparsamhet avseende kostnadsslaget övriga kostnader (+0,6 mkr), semesterskuld (-0,7 mkr) samt 

den omfördelning som gjorts gällande ersättning från Migrationsverket (+0,8 mkr), vilket innebär 

att Kommunstyrelsen tilldelas 10 procent av schablonersättningen. Helårsprognosen för 

Kommunstyrelsen exklusive fastighetsförvaltningen uppgår till +1,0 mkr. Investeringsprognosen 

för Kommunstyrelsen inklusive fastighetsförvaltningen uppgår till 33,7 mkr, vilket är 1,4 mkr lägre 

än budgeterat (35,1 mkr).  

 

Verksamheten 

Ökat behov av välfärdstjänster kombinerat med vikande finansiering medför att kommunen ständigt 

måste omvärdera och omprioritera i verksamheterna, samt hitta nya arbetssätt för att utföra 

arbetsuppgifterna. Inte minst är det viktigt att kommunen fokuserar på det som skapar värde för 

kommuninvånarna. Under 2018 togs beslut om att avveckla kommunens egen IT-enhet och i stället 

gå med i den gemensamma IT-organisationen som Klippan, Bjuv, Perstorp och Åstorp bedriver. 

Örkelljunga kommun kommer formellt sett att anslutas till den gemensamma IT-organisationen den 

1 januari 2020.  

 

Med början den 1 januari 2019 inledde Örkelljunga kommun ett samarbete med RSNV 

(Räddningstjänsten Skåne nordväst), med innebörden att RSNV ska bistå kommunen med 

beredskapssamordnare. Regeringen har beslutat att arbetet med Civilt försvar ska stärkas. I juni 

2019 utökades samarbetet med RSNV till att även omfatta Civilt försvar.  

 

Viktiga händelser 

• Förberedelser pågår för att ansluta kommunen till den gemensamma organisationen för 

IT-drift och support i samverkan med Klippan, Åstorp, Bjuv och Perstorp. 

• Ny kommunstyrelse och nytt arbetsutskott tillträdde den 1 januari 2019 i enlighet med 

2018 års val. 

• Kommunen har tecknat samarbetsavtal med RSNV med innebörden att RSNV ska bistå 

kommunen med expertkunskap inom områdena Krisberedskap och Civilt försvar. 
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Överförmyndarnämnden 

Mkr

Utfall

2018-06-30

Utfall

2019-06-30

Budget

2019-06-30

Avvikelse

2019-06-30

Budget

2019-12-31

Prognos

2019-12-31

Verksamhetens intäkter 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2

Verksamhetens kostnader -1,0 -1,1 -0,6 -0,5 -1,3 -1,5

Nettokostnader -0,7 -0,9 -0,5 -0,4 -1,1 -1,3

Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Halvår Helår

 

Ekonomi  

Överförmyndarnämnden redovisar nettokostnader som är 0,4 mkr högre än budgeterat. Antalet 

huvudmän exklusive ensamkommande barn uppgick till 149 personer vid halvårsskiftet 2019, 

motsvarande siffra för halvårsskiftet 2018 var 143 personer. Ungefär hälften av huvudmännen 

betalar sitt arvode själv, övriga huvudmän belastar överförmyndarnämndens budget. På ett och ett 

halvt år har antalet ställföreträdarskap där kommunen står för kostnaden ökat med 19 personer, 

vilket motsvarar en ökning på 15 procent. Kostnadsökningen beräknas till ca 120 tkr utöver budget. 

Kostnaden för huvudmän som kommunen betalar arvodet för har ökat med 27 procent som en följd 

av att huvudmännen generellt sett har sämre ekonomi än tidigare.  

 

Verksamheten 

Trenden går i riktning mot ökad digitalisering när det gäller redovisning och rapportering av 

ställföreträdarnas årsräkningar. Ny förvaltningslag och dataskyddslagstiftning innebär temporärt 

ökad arbetsinsats. Planering har påbörjats för att uppdatera det digitala verksamhetssystemet Wärna. 

Nuvarande version är 10 år gammal. Den digitala utvecklingen har medfört att kostnaderna för lokal 

hantering avseende underhåll och uppdateringar blir kostsam över tid. Molnbaserade onlinesystem 

reducerar kostnaderna i och med att programvaran kan uppgraderas utan medverkan av lokala 

aktörer. Vidare minskar riskerna för hantering av personuppgifter i strid mot GDPR när 

molnbaserade system används. Detta beror på att programleverantören med sin specialkunskap 

inom området har bättre förutsättningar för att skapa processer som säkerställer att informationen 

hanteras och skyddas på ett ändamålsenligt sätt. Molnbaserade system skapar dessutom bättre 

förutsättningar för att skapa processer där gode männens arbete i förekommande fall kan integreras i 

informationshanteringen. T.ex. kan arbetet med gode männens årsräkningar effektiviseras genom 

integrerade processer, där redovisning av årsräkningar utförs i system som är integrerade med 

varandra, (verksamhetssystemen Wärna Go och E-Wärna).   

 

Den demografiska utvecklingen visar på att antalet äldre personer i kommunen kommer att öka 

kraftigt. För närvarande är 10 av huvudmännen 90 år eller äldre, 16 huvudmän är mellan 80-90 år 

och 20 huvudmän är mellan 70-80 år. Enligt kommunens befolkningsprognos kommer antalet 

invånare i kommunen som är över 80 år att öka med 291 personer fram till och med 2029. Detta 

motsvarar en ökning på 46 procent.  

  

Viktiga händelser 

• Antalet huvudmän med dålig ekonomi ökar, vilket belastar nämndens budget.  

• Överförmyndarnämnden hanterar känsliga personuppgifter och det är därför viktigt att  

följa utvecklingen av verksamhetssystemet Wärna och göra nödvändiga uppdateringar 

som krävs för att uppfylla kraven enligt GDPR. 
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Samhällsbyggnadsnämnden (exklusive vatten och avlopp) 

Mkr

Utfall

2018-06-30

Utfall

2019-06-30

Budget

2019-06-30

Avvikelse

2019-06-30

Budget

2019-12-31

Prognos

2019-12-31

Verksamhetens intäkter 5,8 5,4 5,3 0,1 10,5 10,8

Verksamhetens kostnader -21,7 -21,8 -20,7 -1,1 -41,3 -42,1

Nettokostnader -15,9 -16,4 -15,4 -1,0 -30,8 -31,3

Nettoinvesteringar 3,8 0,7 3,8 -3,1 7,6 6,6

Halvår Helår

 

Ekonomi 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar nettokostnader för den skattefinansierade verksamheten som 

är 1,0 mkr högre än budget för perioden. Den centrala administrationen har haft tillfälliga vakanser 

under inledningen av året (+0,3 mkr), tjänsterna är nu är tillsatta. Bygglovs-/kartverksamheten visar 

ett överskott (+0,2 mkr), gata/park-verksamheten visar ett underskott (-1,2 mkr) till följd av höga 

kostnader för vinterväghållningen (-0,5 mkr) i början av året. Mediaförsörjning av offentlig 

belysning (-0,2 mkr), reparation/underhåll av fordon (-0,2 mkr), inköp av förbrukningsinventarier 

(-0,2 mkr) samt genomförda utbildningsinsatser (-0,1 mkr). Lokalvården visar ett resultat i nivå med 

budget. Ett arbete med att effektivisera lokalvården pågår, bl.a. kommer pensionsavgångar inte att 

ersättas fullt ut. Helårsprognosen för Samhällsbyggnadsnämnden visar en negativ avvikelse (-0,5 

mkr) som framförallt beror på höga kostnader för vinterväghållningen. En översyn av kostnaderna 

pågår för att uppnå en budget i balans inom Gata/park.  

 

Verksamheten  

Samhällsbyggnadsnämnden har ett övergripande ansvar för kommunens planering och utveckling 

inom Gata/Park, trafik, lokalvård, kart och mät, mark och exploatering samt frågor som rör 

detaljplaner och byggnadsärenden. Exploateringen av mark för näringsverksamhet och bostäder 

fortsätter som ett led i kommunens ambitioner att skapa goda förutsättningar för attraktiva 

boendemiljöer och ett vitalt näringslivsklimat. Förvaltningen lever med ständigt förändrade 

förutsättningar, nya mål och direktiv, samt förändringar i lagstiftningen som ställer stora krav på 

flexibilitet och anpassningsförmåga i verksamheterna. 

 

Kommunen har cirka 10 mil kommunala gator, gång- och cykelvägar. Gatorna underhålls 

kontinuerligt genom asfalteringsarbete, vinterväghållning, gatusopning och underhåll av 

belysningsarmaturer. Lokalvården städar kontinuerligt cirka 35 000 m2, en översyn av processerna 

pågår med ambitionen att sänka kostnaderna. Försöksverksamhet pågår med städrobotar. Den 

överhettade arbetsmarknaden är en utmaning och resulterar i en viss personalomsättning på grund 

av ökad rörlighet mellan kommunerna. Arbetet med att effektivisera verksamheten fortsätter. Såväl 

kompetensförsörjningen som kostnaderna rent generellt är en utmaning. Ett arbete pågår med att 

införa fler E-tjänster och att digitalisera verksamheterna med syfte att såväl underlätta för våra 

medborgare som att minska administrationskostnaderna. Arbetet med Förenkla Helt Enkelt 

fortsätter. Målet är att skapa en organisation med kunden i fokus. Detta är ett ständigt pågående 

projekt med fokus på bemötande och kund-/invånarnytta.  

 

Viktiga händelser  

• En kartläggning av grönyteskötslen och beläggningsbehovet. 

• Omfattande åtgärder med trygghetsskapande åtgärder har genomförts. 

• Kompetensutveckling av personal för att möta arbetsmiljöverkets krav. 
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Samhällsbyggnadsnämnden (Vatten och avlopp) 

Mkr

Utfall

2018-06-30

Utfall

2019-06-30

Budget

2019-06-30

Avvikelse

2019-06-30

Budget

2019-12-31

Prognos

2019-12-31

Verksamhetens intäkter 10,2 8,9 8,9 0,0 17,8 17,8

Verksamhetens kostnader -10,2 -8,9 -8,9 0,0 -17,8 -17,8

Nettokostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoinvesteringar -0,6 0,9 5,8 -4,9 11,5 9,5

Halvår Helår

 

Ekonomi 

Årets verksamhet genererar ett positivt resultat på 1,0 mkr. Det positiva resultatet beror främst på 

högre intäkter från vattenleveranser (+0,5 mkr) samt intäkter från Norra Åsbo Renhållnings AB 

avseende slam till reningsverket (+0,5 mkr). Det positiva resultatet för VA-verksamheten innebär 

att skulden till abonnenterna ökar från 2,2 mkr vid årets början till 3,2 mkr per 2019-06-30. 

Bedömningen är att resterande del av överuttaget kommer att utnyttjas under de närmaste åren. 
 

VA-verksamheten utför inga uppdrag utanför verksamhetens huvudmannauppdrag enligt 

vattentjänstlagen, vilket innebär att det inte finns några intäkter som behöver särredovisas från 

huvudmannauppdraget. Prissättningen för försäljning av verksamhetens tjänster regleras i VA-

lagen, enligt denna ska prissättning ske enligt självkostnadsprincipen. När avgifterna överstiger 

kostnaderna särredovisas dessa som en skuld till abonnentkollektivet. Bedömningen är att överut-

taget (skulden till abonnentkollektivet) kommer att återföras under de närmaste åren. 

Investeringsprognosen för Samhällsbyggnadsnämnden (16,1 mkr) är 3,0 mkr lägre än budget (19,1 

mkr). Upphandling och projektering pågår för ett antal projekt och påbörjas under hösten men 

bedöms ej kunna slutföras fullt ut under 2019. Större investeringar som planeras genomföras under 

året är framförallt ny centrifug (VA), extern slammottagning (VA), nytt stängsel TS 11 (VA) samt 

exploatering eket (VA och Gata/park). 

 

Verksamheten  

VA-verksamheten är en lagstadgad och ekonomiskt sidoordnad verksamhet under 

samhällsbyggnadsnämnden, som ansvarar för vattenförsörjning och avlopp inom det kommunala 

verksamhetsområdet. VA-verksamheten är organisatoriskt en del av huvuduppdraget i 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och distribuerar dricksvatten och renar avloppsvatten till cirka 2 

700 abonnenter. Arbetet med att lösa frågan om framtidens VA för kommunen pågår, bland annat 

handlar det om placeringen av ett nytt reningsverk. När det gäller Vattenverket så väntar vi på 

Vattendomen och under tiden jobbas det vidare med ett nytt vattenskyddsområde för Örkelljunga 

tätort. Planeringsarbetet avseende vattenverket pågår efter fastlagd tidplan. Vattenverket planeras 

tas i bruk i början av 2022. Planeringen för att minska ovidkommande vatten in till reningsverken 

fortlöper, liksom arbetet med VA-utbyggnaden på landsbygden enligt Länsstyrelsens krav. Exempel 

på pågående investeringar under året är: 

 

Viktiga händelser 

• Nytt vattenskyddsområde är under framtagande i Eket. 

• Nytt vattenskyddsområde är under framtagande i Örkelljunga. 

• Ny dagvattenanslutning i Eket för Örkelljungabostäders nybygge. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Mkr

Utfall

2018-06-30

Utfall

2019-06-30

Budget

2019-06-30

Avvikelse

2019-06-30

Budget

2019-12-31

Prognos

2019-12-31

Verksamhetens intäkter 1,8 1,9 1,3 0,6 2,6 2,6

Verksamhetens kostnader -12,7 -12,5 -11,5 -1,0 -22,9 -22,9

Nettokostnader -10,9 -10,6 -10,2 -0,4 -20,3 -20,3

Nettoinvesteringar 0,3 0,0 0,5 -0,5 1,1 1,1

Halvår Helår

 
Ekonomi 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar nettokostnader som är 0,4 mkr högre än budget för perioden. 

Avvikelsen beror på utbetalning av bidrag till föreningar (-0,2 mkr) som är högre än budget för 

perioden, samt semesterlöneskulden på 0,2 mkr. På helårsbasis bedöms den negativa 

semesterlöneskulden vara eliminerad. Kultur- och fritidsnämnden redovisar en helårsprognos i nivå 

med budget. 

 

Verksamheten 

Antalet biblioteksbesök på biblioteket i Örkelljunga ökade med 5000 besök under första halvåret 

2019. EU-valet i maj stod för ca 2000 besök. Besöken på Skånes Fagerhults bibliotek ökade med 

100 besök jämfört med motsvarande period föregående år. Öppethållandet på biblioteket i Skånes 

Fagerhult har förlängts med 2,5 timme per vecka. Utlåningen har ökat något i Skånes Fagerhult, 

medan den minskat något i Örkelljunga. Låntagare i åldrarna 10 - 14 år har lånat mest i Örkelljunga.  

 

Uppdraget inom Skolbiblioteken styrs av en skolbiblioteksplan och syftar till att främja elevernas 

läsutveckling och ge utbildning inom området källkritik. Detta hanteras bland annat genom 

boksamtal, författarbesök och utbildning i källkritik. I uppdraget ingår att stötta 

utbildningsförvaltningen i genomförandet av dess uppdrag och främja barn och ungas tillgång till 

anpassad media. En översyn av hur man utnyttjar personalens kompetens pågår inom 

Skolbiblioteken. Syftet är att hitta metoder bland annat för ökad läsförmåga i skolan. Totalt finns 

2,55 tjänst för 7 grundskolor och ett gymnasium. När det gäller verksamhetsområdet Kultur, 

Evenemang och Fritid pågår förberedande insatser för projektet Eket 2020. I samråd med förening 

och markägare har planering inletts för en discgolfbana. Eventuellt kan det även bli träningsredskap 

för utomhusbruk och förstärkande insatser på grillplats, bänkar och skyltning m.m.   

 

Framtiden 

Musikskolan saknar för närvarande finansiering för att fortsätta med utökad programverksamhet 

under verksamhetsåret 2020. Det kan bli aktuellt med viss omorganisation för att uppnå en mer 

hållbar personalsituation i Forum. En förskjutning mot mer digital marknadsföring är under 

planering.    

 

Viktiga händelser 

• Uppdatering av publika datorer har genomförts med hjälp av externa projektmedel från 

Kulturrådet. 

 

 



47 
 

Utbildningsnämnden 

Mkr

Utfall

2018-06-30

Utfall

2019-06-30

Budget

2019-06-30

Avvikelse

2019-06-30

Budget

2019-12-31

Prognos

2019-12-31

Verksamhetens intäkter 27,6 27,6 24,2 3,4 48,5 53,0

Verksamhetens kostnader -144,1 -148,1 -143,2 -4,9 -286,4 -290,9

Nettokostnader -116,5 -120,5 -119,0 -1,5 -237,9 -237,9

Nettoinvesteringar 0,2 0,5 1,0 0,5 2,0 2,0

Halvår Helår

 
 

Ekonomi 

Utbildningsnämnden redovisar ett utfall med nettokostnader som blev 1,5 mkr högre än budgeterat 

för verksamhetsåret 2019. Verksamheten redovisar såväl högre intäkter som kostnader. De ökade 

bruttointäkterna beror framförallt på högre statsbidrag än beräknat och den interna 

elevpengsavstämningen som gav ett nettotillskott på grund ökat antal elever. Avvikelsen på 

kostnadssidan beror främst på semesterlöneskulden som uppgick till 5,4 mkr och som vid årets slut 

bedöms vara nere på 0,2 mkr. Utbildningsnämndens prognos för helåret är ett utfall i nivå med 

budget. 

 

Verksamheten  

Andelen barn i förskolan ökar varför en plan för att möta kommande behov måste tas fram. 

Utbildningsförvaltningen måste fokusera på att höja resultaten i skolan. En förutsättning för att fler 

av kommunens elever ska gå vidare till eftergymnasial utbildningen är att eleverna går ut 

gymnasieskolan med goda studieresultat. Skolpsykologen har genomfört en kartläggning av 

problematisk frånvaro i kommunens grundskolor. Många av de elever som har hög frånvaro skulle 

nå målen om de bara hade normal närvaro. Socialförvaltningen och skolan har påbörjat ett 

samarbete som ska leda till ökad närvaro. 

 

När det gäller personalläget är det i dagsläget svårt att rekrytera lärare och förskollärare och 

ingenting talar för att detta kommer att förändras inom överskådlig tid. Detta påverkar lärarnas 

lönekrav och skapar en lönekarusell som aldrig tidigare upplevts. Byte av arbetsgivare kan för den 

enskilda läraren innebära en ansenlig löneökning. En utmaning som följer av detta är att kunna 

hantera befintlig personal som väljer att jobba kvar i kommunen. Det kommer vara viktigt att kunna 

erbjuda medarbetare goda fortbildnings-, utvecklings- och karriärmöjligheter.  

 
Viktiga händelser  

• Ändrat programutbud på gymnasieskolan läsåret 2020/2021. Beslutet innebär att Fordons- 

och Transportprogrammet ska fasas ut fr.o.m. höstterminen 2019 och att årets antagning till 

Fordons- och Transportprogrammet stoppas.  

• Hälsoförskolan står klar för att ta emot förväntansfulla barn och personal under augusti 

månad.  

• En Hälsopedagog är anställd för att under 3 år tillsammans med övrig personal, driva ett 

hälsofrämjande och förebyggande arbete. 

• Utbildningsförvaltningen har beviljats 4,7 mkr i bidrag från Skolverket till projektet 

Nyanländas lärande. Projektet kommer att pågå under 3 år. 

• Beslut har tagits om inrättande av en organisation med gemensam förvaltningschef för 

socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. 
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Socialnämnden 

Mkr

Utfall

2018-06-30

Utfall

2019-06-30

Budget

2019-06-30

Avvikelse

2019-06-30

Budget

2019-12-31

Prognos

2019-12-

31

Verksamhetens intäkter 36,7 31,9 29,9 2,0 59,8 57,4

Verksamhetens kostnader -137,7 -133,1 -128,4 -4,7 -256,9 -259,5

Nettokostnader -101,0 -101,2 -98,5 -2,7 -197,1 -202,1

Nettoinvesteringar 0,2 0,2 0,3 0,1 0,6 0,6

Halvår Helår

 

Ekonomi 

Socialnämnden redovisar nettokostnader som är 5,0 mkr högre än budget för årets första sex 

månader. Semesterlöneskulden stod för 3,5 mkr av den negativa avvikelsen, en stor del av 

semesterlöneskulden kommer att vara eliminerad vid årets slut. Placeringskostnaderna för barn, 

unga och vuxna har varit högre än budgeterat. Även kostnaderna för ensamkommande barn och 

kostnaderna för äldreomsorgen ligger över budget för årets första sex månader. Prognosen visar en 

avvikelse på -5,0 mkr för verksamhetsåret 2019. Äldreomsorgen beräknas redovisa ett underskott på 

2,8 mkr, medan IFO, LSS, Myndighet och AME tillsammans beräknas redovisa ett underskott på 

2,7 mkr. Prognosen för staben visar ett överskott på 0,5 mkr för helåret.  

 

Utveckling av verksamheten 

Äldreomsorgen har haft vissa svårigheter med att rekrytera undersköterskor inför semesterperioden. 

Rent generellt finns det problem med kompetensförsörjningen som i vissa fall kan leda till 

löneglidning.  

 

Inom HSL-verksamheten möts man av en befolkning där andelen äldre personer ökar och därmed 

också en utmaning i att kunna möta ett vårdbehov med en ökande andel multisjuka invånare. Enligt 

2016 års hälso- och sjukvårdsavtal ska en större andel av den kvalificerade vården för denna grupp 

utföras på hemmaplan, vilket resulterar i att utskrivningarna från den regionala vården sker allt 

tidigare i vårdkedjan och ställer därmed högre kompetens i kommunorganisationen. Den nya Lagen 

om samverkan vid utskrivning från 2018 har dessutom inneburit att det finns oklarheter i tolkningen 

av ansvarsfördelningen mellan kommunen och regionen. Parterna har ibland helt enkelt olika 

uppfattning om vem som har ansvaret vid vissa punkter i vårdkedjan. Anhörigstödet arbetar med 

erbjudande om stödgrupper inom olika områden. Exempel på stödgrupper är Parkinsongrupp, MS-

grupp, grupp för äldre och efterlevande m.fl. Verksamheten kan se svårigheter i att rekrytera nya 

frivilliga till frivilligverksamheten. 

 

Viktiga händelser 

 

• Kognitiva stödgruppen, HSL har startat samverkan med Kunskapscentrum Demens. 

• Vårt stödboende har flyttat från Hjälmsjövik med 16 platser till Hjälmsjöhof med 5 

platser. 

• AMI har fått beviljat Finsamprojekten ”Första steget” och ”Jämna steget” vilka startar 

2019-09-01. Båda dessa är integrationsprojekt med beviljade projektmedel för cirka 3,3 

mkr. ESF-projektet Access är igång och startade med deltagare 2019-04-01. 

• Beslut har tagits om inrättande av organisation med gemensam förvaltningschef för 

socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 

 

 

 

 

 


