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Årsredovisningen 2017 innehåller en översikt av kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska  
ställning och verksamhet för 2017. Det är vår förhoppning att du finner den intressant och att den bidrar till 
ett ökat intresse för kommunens verksamhet och utveckling. 
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I inledningen presenteras en schematisk bild över 
Örkelljunga kommuns organisations och mandatfördel-
ning efter valet 2014. Kommunen beskrivs utifrån några 
nyckeltal i ett sexårsperspektiv. 

Här kan du läsa om kommunen i ett vidare perspektiv 
Du kan läsa om befolkningsutvecklingen,  
infrastrukturen och hur arbetsmarknaden ser ut.

Räkenskaperna visar det ekonomiska utfallet för såväl 
kommun som koncern (sammanställd redovisning). 
Här kan du läsa om hur det gått ekonomiskt (resul-
taträkning) och om kommunens ekonomiska ställning 
(balansräkning).

Här presenteras kommunens verksamheters berättelser 
för året, även händelser och ekonomisk redogörelse 
presenteras. Varje förvaltning/nämnd ger också sin syn 
på hur de ser på framtiden.

Här hittar du bilagorna som tillhör årsredovisningen.

I detta avsnitt presenteras de bolag som helt 
eller delvis ägs av Örkelljunga kommun. Dessa är 
Örkelljungabostäder AB, Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB 
och NÅRAB.

Här redogör revisorerna hur de granskat årsredovis-
ningen och hur de bedömer den.

Analys av resultat och finanser ger en bild av hur vi 
klarat av året och hur väl rustade vi är inför framtiden. 
Redovisning kring frågor som rör personal och status av 
kommunens mål samt viktiga händelser avslutar detta 
avsnitt. 
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Örkelljunga passerade 10 000 invånare! 
Lördagen den 11 mars firade Örkelljunga att vi passerat  
10 000 invånare. Det var en strålande dag med solsken och 
behaglig värme som gjorde att många kunde njuta av kaffe 
och tårta som Coop och Ica serverade. För barnen var det ak-
tiviteter på scenen, medan musikskolan och Örkelljunga drill 
uppträdde. Firandet var inte överdådigt eller dyrt vilket visade 
sig vara bra för under året pendlade vårt invånarantal upp 
och ner. Det fanns de som tyckte att vi kunde firat var gång 
vi passerade 10 000 invånare. När vi kom till slutet av året 
hade antalet Örkelljungabor stabiliserat sig och vi är nu när-
mare 10 100 invånare. Nya invånare innebär ökade skattein-
täkter och behov av utbyggnad av kommunal verksamhet.

Framtida investeringar  
Ifjol gjorde fastighetsavdelningen och samhällsbyggnadsför-
valtningen (som har ansvar för gator, bostads- och verksam-
hetsområden samt vatten och avlopp) var för sig en plan för 
investeringar under de kommande tio åren i Örkelljunga. 
Dessa planer visar med tydlighet att vi står inför stora inves-
teringar. Det är ingen nyhet men vi har numera ett dokument 
som uppdateras inför varje års budgetberedning. Några av in-
vesteringarna är väl kända, t.ex. ny hälsoförskola på 
Högkullen, nytt äldreboende och ombyggnation av 
Södergården till bland annat skola och förskola och nytt re-
ningsverk. Därutöver ska nya bostads- och verksamhetsom-
råden utvecklas och givetvis ingår alla andra nödvändiga in-
vesteringar, såsom ventilation och takbyten. Den totala 
investeringsvolymen de kommande tio åren är ca 700 mnkr! 
Jag tror därmed att alla förstår att det inte är möjligt att ge-
nomföra nya önskemål hur som helst inom perioden. 

Årets resultat 
Ytterligare ett år med positivt resultat! 2017 års resultat är 17,7 
mnkr beräknat enligt fullfonderingsmodellen och 13,0 mnkr 
beräknat enligt blandmodellen. Men det positiva resultatet 
beror enbart på finansiella intäkter och det är oroande. Våra 
stora verksamheter, skola, vård och omsorg, har underskott i 
sina verksamheter. De främsta orsakerna inom utbildnings-
nämnden är uteblivna bidrag från Migrationsverket, som 
skickats in under 2015-2016 och där vi fått avslagsbeslut 2017. 
Ansökningarna uppgick till nästan 7 mnkr och påverkar gi-
vetvis resultatet negativt. Det har gjorts en förändring av 
gymnasieskolan med en anpassning av programutbudet som 
innebär att vi behåller de program som ungdomar söker och 
lägger till program som efterfrågas. De program som idag en-
dast söks av ett fåtal ungdomar kommer att läggas ner. 

Örkelljunga kommun påbörjade tidigt omställningsarbetet 
när nya ersättningsnivåer från Migrationsverket för ensam-
kommande barn blev kända. Vi har trots den långa förbere-
delsen inte lyckats med att få en verksamhet som är anpassad 
efter bidragsnivån från staten. Den politiska inställningen är 
att verksamheten ska anpassas till den nivån.

Socialnämnden har också ökade kostnader för hemtjänst 
samtidigt som vi har lediga platser på våra särskilda bo-
enden, Södergården och Tallgården. De äldre väljer helt 
enkelt att bo kvar hemma. 

Örkelljunga vann Bästa Tillväxt i Skåne 2017 
Bästa Tillväxt är företagens pris och delas ut av kredit-
upplysningsföretaget Syna varje år. Bästa Tillväxt mäter 
tre olika variabler hos alla aktiebolag i Sverige och hur 
dessa har förändrats mellan de två senaste boksluten: 
ökat antal anställda, ökad vinst och en omsättningsök-
ning på över fem procent.

Vi är mycket glada för att företagen i Örkelljunga har kla-
rat omställningen till högteknologi och robotisering sam-
tidigt som de ökar vinsten och antalet anställda. Det är 
första gången som Örkelljunga vinner efter att ha varit 
på plats 26 i länet förra året.

Diskussioner mellan kommun och kommunens närings-
idkare fortsätter i olika former. Vi träffas på företagsbe-
sök, näringslivsluncher och i dialogmöten mellan det po-
litiska styret och Örkelljunga Näringsliv.

Örkelljunga ska fortsätta vara en företagsvänlig kommun 
där det är enkelt att driva verksamhet.

Fiber på landsbygden 
Arbetet med att bygga ut fiber till landsbygden i hela 
Örkelljunga kommun har påbörjats under året. 
Kommunfullmäktige beslutade att garantera för 630 an-
slutningar på landsbygden till en kostnad på 11,2 mnkr, 
vilket gjorde det möjligt att påbörja utbyggnaden. 
Örkelljunga kommun betalar för anslutningen men själva 
inkopplingen sker inte förrän fastighetsägaren själv väljer 
att betala till kommunen. Ambitionen är att hela kom-
munen ska ha tillgång till fiber och att möjliggöra för de 
fastigheter som idag inte vill ha fiber att i framtiden 
koppla in till en rimlig kostnad.

Tack för din medverkan! 
Alla som spelat en roll för den starka utveckling kommu-
nen har haft under 2017 ska med stolthet se tillbaka på 
året som gått. Tack vare hårt arbete gör det att 
Örkelljunga är en kommun där man kan leva ett gott liv.

Även i år vill jag därför avslutningsvis rikta ett stort tack 
till er som varje dag arbetar för att göra Örkelljunga ännu 
bättre för dem som bor och verkar här. 

Carina Zachau (M) 
Kommunstyrelsens  
ordförande

Kommunstyrelsens ordförande
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FAKTA OM ÖRKELLJUNGA 2017 2016 2015 2014 2013
Folkmängd totalt 10 047 9 958 9 831 9 733 9 653
Män 5 157 5 117 5 014 4 938 4 888
Kvinnor 4 890 4 841 4 817 4 795 4 765

Arbetsmarknad

Arbetslöshet, % totalt 8,5 8,2 8,8 9,1 9,0
Ekonomi
Kommunalskatt 19:06 19:06 18:76 18:76 19:06

Landstingsskatt 10:69 10:69 10:69 10:69 10:69

Årets resultat, mnkr 17,7 30,1 32,3 17,6 -16,2

Justerat resultat, enligt balanskravsavstämning, mnkr 13,0 17,3 17,7 5,7 -5,3

Koncernresultat, mnkr 22,0 35,4 33,2 17,8 19,7

Låneskuld, mnkr 105 135,0 115,0 151,7 152,3
Låneskuld, exklusive lån till bolagen, mnkr 105 135,0 115,0 151,7 152,2

Likviditet, mnkr 39,8 -16,8 -3,9 14 11
Soliditet, exlusive ansvarsförbindelse, % 70,9 68,0 68,2 67 66
Soliditet, inklusive ansvarsförbindelse, % 46,5 44,8 42,7 39 37

Nettoinvesteringar, mnkr 27,3 44,9 63,3 23,3 37

Nämndernas budgetavvikelse, mnkr -20,8 -2,4 3,8 -8,1 -7,9
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, % 99,7 93,9 96,7 98,9 100
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och finansnetto, % 96,6 93,9 93,1 96,1 100

mnkr= miljoner svenska kronor 

Organisation

Kommunfakta 



Inledning

5

Hur används pengarna?

Var kommer pengarna ifrån?

Vart gick pengarna?

Verksamheternas andel av nettokostnaderna

Skatteintäkter 50%

Generella statsbidrag och
utjämning 25%

Avgifter, bidrag och
ersättningar 25%

Personalkostnader 64%

Material 6%

Tjänster, entreprenader och köp av
verksamhet 22%

Avskrivningar 4%

Lokal och markhyror 2%

Bidrag 3%

Utbildningsnämnden 44%

Socialnämnden 39%

Kommunstyrelsen 7%

Samhällsbyggnad exkl VA 6%

Kultur och Fritidsnämnd 4%

Överförmyndaren 0%



Inledning
Enligt SKL (Sveriges kommuner och Landsting) avslu-
tas 2017 i stark högkonjunktur som beräknas nå sin 
topp under 2018, för att därefter återgå till ett mer nor-
malt konjunkturläge. SKL räknar med ett tillväxttal för 
BNP på runt 2,6 procent för 2017 och 2018. Därefter 
kommer vi att se sjunkande tillväxttal för BNP som 
förväntas plana ut på ca 1,5 procent 2019, samt en avta-
gande tillväxt i skatteunderlaget som sjunker tillbaka 
från en årlig tillväxttakt på 2 procent till ca 1 procent. 

Sveriges befolkning ökar snabbt. SKL räknar med att 
befolkningen kommer att öka med ytterligare drygt en 
miljon invånare under de närmaste 10 åren. Ett stort 
framtida investeringsbehov på grund av en relativt kraf-
tig befolkningstillväxt, som ökar efterfrågan på kom-
munsektorns tjänster/verksamhet i kombination med 
ett stagnerande skatteunderlag förväntas skapa problem 
för kommunerna när det gäller finansieringen. Särskilt 
snabbt förväntas befolkningen växa i de yngre och de 
äldre åldersgrupperna och det är just dessa åldersgrup-
per som generellt sett har störst behov av offentlig verk-
samhet. Ökningstakten i de yrkesverksamma ålders-
grupperna förväntas bli betydligt lägre, vilket ställer till 
problem när det gäller finansieringen av välfärden.  

SKL är tydlig med att kommunsektorn står inför en 
framtid med stora utmaningar i form av såväl finansiella 
påfrestningarna som brist på arbetskraft. För att klara 
framtidens välfärdsuppdrag är det viktigt att finna nya 
lösningar och modeller för hur verksamheterna ska be-
drivas. SKL trycker bland annat på vikten av att använda 
ny teknik och ser stora möjligheter till effektivisering och 
kvalitetsförbättringar genom fortsatt fokus på digitalise-
ring. För att klara den framtida utmaningen måste även 
staten vara med och ta ansvar för såväl den framtida fi-
nansieringen som med att underlätta arbetet med effekti-
viseringar. SKL menar att statens stöd måste utformas på 
ett sätt som tar till vara den effektiviseringspotential som 
ny teknik skapar förutsättningar för och inte minst den 
framtida potential som finns i digitalisering. Med andra 
ord behöver välfärdtjänsterna utvecklas med fokus på att 
kräva mindre personalresurser i framtiden.

Befolkningsutveckling 
Sedan 2014 har Örkelljunga kommun haft en positiv be-
folkningsutveckling. Antalet invånare i kommunen 
ökade med 89 personer under 2017. 
Befolkningsökningen beror till övervägande del på in-
flyttning från utlandet. 

Här kan du läsa om Örkelljunga i ett vidare perspektiv. Du kan läsa om befolkningsutvecklingen,  
infrastrukturen och hur arbetsmarknaden ser ut.
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Under 2017 hade Örkelljunga kommun ett positivt flytt-
ningsnetto, det var 114 personer fler som flyttade till 
kommunen än som flyttade ifrån kommunen. 
Flyttningsnettot till/från det egna länet gav ett utflöde på 
71 invånare, d.v.s. det var 71 personer fler som flyttade 
ifrån Örkelljunga kommun till en annan kommun i 
Skåne län, än som flyttade i motsatt riktning. 
Flyttningsnettot till/från övriga Sverige gav ett tillskott 

på 20 invånare och flyttningsnettot till/från utlandet gav 
ett tillskott på 165 invånare. Under året avled 123 perso-
ner, samtidigt som kommunen fick ett tillskott på 100 
nyfödda barn, vilket sammanfattningsvis ger ett negativt 
födelsenetto på -23. 

Nyckeltal för den svenska ekonomin (utfall 2016 och prognos 2017-2021) 
2016 2017 2018 2019 2020 2021

BNP* 3,2 2,6 2,6 1,4 1,7 1,8
Sysselsättning, timmar* 2,0 1,6 1,2 -0,4 -0,1 0,4
Relativ arbetslöshet, nivå 6,9 6,7 6,2 6,4 6,5 6,5
Timlön, nationalräkenskaperna 2,2 3,3 3,1 3,4 3,4 3,4
Timlön, konjunkturstatistiken 2,4 2,6 3,1 3,4 3,4 3,4
Konsumentpris, KPIF-KS 1,3 2,0 1,7 1,8 2,0 2,0
Konsumentpris, KPI 1,0 1,8 1,8 2,3 2,8 2,6
Realt skatteunderlag** 2,6 1,5 1,1 0,4 0,2 0,9
Befolkning 1,3 1,4 1,1 1,0 1,0 1,1

Källa: Konjunkturinstitutet * Kalenderkorrigerad utveckling

* Danmark, Finland och Fastlandsnorge viktade med deras respektive betydelse som mottagare av svensk export.

** Vägt med köpkraftsjusterade vikter.

Flyttningsnetto 2008-2017
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
25 80 42 25 -16 8 92 106 142 114
Antal födda 2008-2017
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
109 91 75 112 92 90 86 98 97 100
Antal döda 2008-2017
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
116 125 126 106 89 101 97 111 110 123
Födelsenetto 2008-2017
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-7 -34 -51 6 3 -11 -11 -13 -13 -23

 Källa: Utfallet hämtat från SCB, prognosen är gjord av Kaab prognos AB.

Antal invånare
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Bygga och bo
Örkelljunga kommun fortsätter att arbeta aktivt med att 
ta fram detaljplaner för att kunna tillhandahålla mark så-
väl för bostäder som för företagsetableringar. För att yt-
terligare förstärka den positiva utvecklingstrenden med 
folk som vill bosätta sig i kommunen har ägardirektivet 
reviderats för det kommunala bostadsbolaget för att möj-
liggöra byggande med alternativa bostadsformer. Det 
kommunala bostadsbolaget har nu möjlighet att bygga 
hyresrätter, bostadsrätter, ägarlägenheter och kooperativa 
hyresrätter. Enligt ägardirektivet ska bolaget dessutom 
prioritera att uppföra bostäder i tätorterna Eket, Skåne 
Fagerhult och Åsljunga. För den som vill bygga eget 
småhus kan kommunen erbjuda attraktiva tomter i kom-
munens samtliga tätorter. Sjönära tomter finns att tillgå 
på Hjälmsjöstrand i Örkelljunga och Fedinge Strand i 
Skånes Fagerhult.  

Under 2017 färdigställdes endast 8 lägenheter i flerbo-
stadshus och 8 småhus. Under samma period påbörjades 
61 lägenheter i flerbostadshus och 10 småhus. 
Kommunen kan erbjuda attraktiv mark för såväl småhus 
som flerbostadshus, men det är samtidigt viktigt att bo-
städer produceras utifrån en efterfrågan på marknads-
mässiga villkor. Kommunens uppgift är att göra kommu-
nen attraktiv genom att tillhandahålla en god offentlig 
service, som skapar goda förutsättningar för att bo och 
verka i kommunen. Kommunen ska vara attraktiv för så-
väl privatpersoner som företag.

Färdigställda bostäder i Örkelljunga kommun

Källa: SCB

Infrastruktur
Infrastrukturen är viktig för att få såväl företag som 
människor att vilja etablera sig inom kommunen. Det 
gäller såväl fysiska transporter som att kunna bidra med 
modern IT-infrastruktur med hög kapacitet. Örkelljunga 
kommun har utarbetat en bredbandsstrategi för åren 
2014-2020, där det årligen satsas 400 tkr. 

Som en del i ambitionen att skapa förutsättningar för att 
hela kommunen ska kunna utvecklas, ökar nu kommu-
nen ansträngningarna för att samtliga hushåll i kommu-
nen ska kunna erbjudas fiberanslutning. 
Investeringsutgiften för den här typen av infrastruktur-
satsningar är starkt volymberoende och för att få ner 
kostnaden för de enskilda fastighetsägarna i småorterna 
och på landsbygden krävs en bred uppslutning. 
Kommunfullmäktige tog i början av 2017 ett beslut som 
innebär att kommunen under vissa förutsättningar är be-
redd att gå in och finansiera dragning av fiber till fastig-
heter, där fastighetsägarna väljer att inte ansluta sig i initi-
alskedet. Det är frågan om en ren finansieringslösning 
som inte innebär någon kostnad för kommunen, men 
som kommer att pressa den totala investeringsutgiften 
för dragning av fiber till landsbygdshushållen och där-
med även kostnaden för de enskilda fastighetsägarna. 
Enligt beslutet ska kommunen stå som ägare till dessa 
anslutningar fram till dess att fastighetsägarna väljer att 
ansluta sig. De får då betala ett högre pris än de fastig-
hetsägare som valde att ansluta sig från början. Så länge 
kommunen står som ägare till anslutningarna kommer 
de att vara inaktiva. Finansieringsmodellen innebär att 
det går att pressa investeringsutgiften för projektetet som 
helhet och därmed även kostnaden för kommunens invå-
nare. I slutet av juli månad skrev kommunen avtal med 
IP-Only om att beställa som mest 630 osålda fiberanslut-
ningar senast den 1 januari 2018. I och med kommunens 
beställning har IP-Only i avtalet bekräftat att man har 
uppnått tillräcklig anslutningsgrad och har taget byggbe-
slut för samtliga områden i kommunen. Första spadtaget 
för fiberutbyggnad på landsbygden togs under december 
månad 2017.

Kollektivtrafik
Kommunen fortsätter att arbeta för utveckling av kom-
munikationerna. Under andra halvan av 2016 gjordes en 
överenskommelse mellan Örkelljunga kommun och 
Region Skåne om fortsatta studier i projektet Regionalt 
superbusskoncept, där det är linje 10 mellan Örkelljunga 
– Helsingborg som är ett utpekat regionalt superbusstråk. 
På statlig väg kommer trafikverket utföra åtgärdsstudier 
som Örkelljunga kommun och Region Skåne åtagit sig 
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att delta i. På kommunal väg utför Örkelljunga kommun 
de studier som anses nödvändiga för den fortsatta pro-
cessen, medan Region Skåne har åtagit sig att delta i stu-
dierna. 

Fortsatt utveckling av kollektivtrafiken som underlättar 
resandet är en viktig faktor för kommunens fortsatta ut-
veckling. Längs de stråk som uppgraderas till superbuss-
linjer kommer busshållplatserna att uppgraderas till sta-
tioner, vilket t.ex. kan innebära uppvärmda busskurer, 
informationstavlor med information i realtid och närhet 
till affärer och service. Tanken med superbussprojektet 
är att skapa förutsättningar för en bekväm, snabb och ef-
fektiv resa från bostad till slutmål. Därför ingår det även 
i konceptet att skapa välplanerade gång- och cykelbanor 
hela vägen från bostäderna och fram till busshållplat-
serna/stationerna, samt även pendlarparkeringar i anslut-
ning till busshållplatserna/stationerna. I övrigt arbetar 
kommunen vidare på det lokala planet med att förbättra 
för cyklister och gående med kontinuerlig utbyggnad och 
förbättringar av cykel- och gångbanor. Diskussioner förs 
med trafikverket avseende medfinansiering av lämpliga 
projekt. 

Källa SCB AKU 
Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk utbildningsnomenklatur (SUN)

Arbetsmarknad
Arbetslösheten för personer med förgymnasial utbild-
ning ökade från 13,1 procent år 2007 till som högst 20,6 
procent år 2014. Därefter kan vi se en rörelse i sidled un-
der perioden 2014-2016 och en minskning på 0,6 pro-
centenheter under 2017. För personer med gymnasial och 
eftergymnasial utbildningsbakgrund bröts den stigande 
trenden redan 2011. Därefter har arbetslösheten fram till 
2014 legat på en stabil nivå runt 7,5 procent och därefter 
syns ett trendbrott med en årlig minskning av arbetslös-
heten. Såväl gruppen med gymnasial utbildning som 
gruppen med eftergymnasial utbildning är nu nere på ar-
betslöshetsnivåer som ligger mycket nära nivåerna innan 
finanskrisens utbrott under 2008, medan gruppen med 
förgymnasial utbildning har en arbetslöshetsnivå som låg 
5,7 procentenheter högre 2017. 

Örkelljunga kommun drabbades betydligt hårdare än 
riksgenomsnittet under lågkonjunkturen som inleddes 
2008. Arbetslösheten i kommunen låg då på 3 procent, 
vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 5 procent. 
Diagrammet och tabellen nedan visar utvecklingen från 
finnanskrisens utbrott och fram till och med 2017 för 
Örkelljunga kommun. Arbetslösheten i kommunen 
nådde sin topp under 2014 och därefter sjönk den till-
baka under 2015-2016 för att åter igen öka under 2017.

Trenden med ett växande gap i utbildningsnivå mellan 
befolkningen i Örkelljunga kommun och riket som  
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genomsnitt fortsätter. Diagrammet nedan visar att det 
funnits en tydlig trend ända sedan 1985 med ett kontinu-
erligt ökande gap mellan andelen invånare i Örkelljunga 
kommun som har högskoleutbildning och andelen invå-
nare i riket som har högskoleutbildning. Som högskoleut-
bildning räknas en eftergymnasial utbildning på minst 
tre år.

Arbetslöshet på nationell nivå efter utbildningsnivå i procent   
Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial

2008 14,2 5,5 3,9
2009 16,7 8,5 5,0
2010 18,2 8,5 5,2
2011 17,6 7,6 4,8
2012 18,9 7,5 5,0
2013 20,0 7,7 4,9
2014 20,6 7,5 5,0
2015 20,2 6,9 4,7
2016 20,5 6,2 4,4
2017 19,9 5,8 4,3

Öppen arbetslöshet i % (Arbetsförmedlingen)    
Sverigemedel Örkelljunga

2008 5,0 3,0
2009 7,7 6,6
2010 8,7 8,2
2011 8,3 8,3
2012 8,4 8,6
2013 8,5 9,0
2014 8,0 9,1
2015 7,8 8,8
2016 7,6 8,2
2017 7,5 8,5
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Näringslivsutveckling
Kommunens uppgift är att skapa goda förutsättningar 
för det lokala näringslivet. Det är viktigt att kommunen 
har en tillförlitlig och snabb ärendehantering, men det 
handlar också om attityder till företagande hos kommun-
politiker, tjänstemän, medborgare och skola. I grunden 
är förutsättningarna för kommunen mycket goda, kom-
munen har en god ekonomi och är belägen i 
Öresundsregionen med E4:an som passerar genom kom-
munen. E4:an är en av Sveriges viktigaste kommunika-
tionslänkar, varje dygn passerar mer än 13 000 fordon 
vid Skåneporten. Dessutom har företag som väljer att 
etablera sig inom Örkelljunga kommun tillgång till en re-
gional marknad som passerade 4 miljoner invånare i slu-
tet av 2017. Det goda geografiska läget för Örkelljunga 
kommun med låga markpriser och mycket goda möjlig-
heter till snabba kostnadseffektiva transporter av varor 
såväl för den regionala marknaden som för exportmark-
naden skapar goda förutsättningar för nyetableringar. 
Projektet affärsresan som drivs av Örkelljunga Näringsliv 
tillsammans med kommunen startades upp under 2017. I 
november 2017 genomfördes ”Örkelljunga Träffas” där 
företag, föreningar, offentlig sektor och medborgare 
hade möjlighet att visa upp sig och sina produkter och 
knyta nya kontakter. 

På ungdomssidan genomförde kommunen för andra året 
sommarentreprenörskonceptet ”Ung Drive” i samarbete 

med Region Skåne. Ett koncept som ger ungdomar 16-19 
år på första eller andra året i gymnasiet möjlighet att 
driva sitt eget företag på sommarlovet under ledning av 
unga erfarna coacher från näringslivet. Med detta initia-
tiv hoppas kommunen på att kunna lägga grunden till 
framtida entreprenörskap och näringslivstillväxt inom 
kommunen. Trenden för antalet nystartade företag ser 
mycket positiv ut, med en ökning på 52 procent under 
2017. Skåneporten Nordöst är fortsatt intressant att ex-
pandera och intresset från flera olika företag kvarstår. 
Förarbeten för fysiskt färdigställande av området pågår. 
Det finns även företag som visat intresse för mark i 
Skånes Fagerhult.

   
Avstånd till Örkelljunga
Halmstad 60 km
Ängelholm 30 km
Helsingborg 50 km
Malmö 100 km
Hässleholm 40 km
Kristianstad 70 km
Stockholm 510 km
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Turismen
Satsningarna på turismen fortsätter. Projekt 
Naturarenan som syftar till att tillgängliggöra kom-
munens fina natur vid Hjälmsjön fick Leaderansökan 
godkänd för genomförandet av en förundersökning. 
Vandringsleden runt Åsljungasjön har rustats upp ge-
nom ett Leaderprojekt under ledning av Åsljunga in-
tresseförening. Utöver detta har en turistapp tagits 
fram som ett verktyg i arbetet med att marknadsföra 
Örkelljunga som besöksmål och underlätta för besö-
karna. Tursitbyrån har avvecklats till förmån för 
Infopoints som drivs tillsammans med företag och or-
ganisationer i kommunen, dessa kommer att fungera 
som kommunens turismambassadörer. Ambitionen är 
att det fortsatta arbetet med att utveckla turismnä-
ringen i kommunen ska ske i samarbete med såväl 
Familjen Helsingborg som kommunens lokala nä-
ringsliv och organisationer. 

Nätverk 
Familjen Helsingborg
2015 beslutade styrelsen för Skåne Nordväst att det 
dåvarande Skåne Nordväst skulle förändras. Den 1 ja-
nuari 2016 startades det nya samarbetet upp av elva 
nordvästskånska kommuner under det nya varumärket 
Familjen Helsingborg. Förutom Örkelljunga kommun, 
ingår kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, 
Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, 
Åstorp och Ängelholm i Familjen Helsingborg. Den 
största förändringen med det nya avtalet var just det 
nya varumärket Familjen Helsingborg. Tidigare har 
Familjen Helsingborg främst använts i samarbetet 
kring näringslivs- och destinationsfrågor, men från 
och med 2016 har hela det interna samarbetet kommu-
nerna emellan samlats under varumärket Familjen 
Helsingborg.

Syftet med samarbetet är att medlemskommunerna ska 
samarbeta utifrån en gemensam vision och verksam-
hetsidé för att uppnå ökad tillväxt och högre effektivi-
tet. Visionen är att Skåne Nordväst år 2020 upplevs 
som en sammanhängande stad och är en av norra 
Europas mest kreativa och inkluderande regioner. 
Samarbetet ska gynna regionen och medlemskommu-
nerna genom att samarbetet ska generera skalfördelar, 
vilket ska leda ökad effektivitet genom samarbetet. 
Genom att agera tillsammans får man också större 
tyngd i viktiga frågor. Samarbetskommittén har till 
uppgift att bredda och fördjupa samarbetet så att kom-
munerna tar tillvara utvecklingsmöjligheterna för den 

nordvästskånska regionen. 

Hösten 2017 fattade de ledande politikerna i de elva 
kommunerna ett nytt inriktningsbeslut för Familjens 
arbete. Inriktningsbeslutet anger bland annat att sam-
arbetets fokus är utveckling av de elva kommunernas 
hela territorium där helheten alltid går före delarna. 
Kommundirektörerna har fått i uppdrag att kartlägga 
de utvecklingsområden som är mest angelägna för 
samarbetet och att ta fram en ny modell för verksam-
hetsplanen och en tidsplan för processer kopplat till 
kommande mandatperiod.

Greater Copenhagen & Skåne Committee
Greater Copenhagen & Skåne Committee är ett poli-
tiskt samarbete som består av samtliga 33 skånska 
kommuner och 46 danska kommuner i 
Öresundsregionen, samt Region Skåne, Region 
Hovedstaden och Region Själland. Detta samarbete 
startade den 1 januari 2016 och visionen är att ” År 
2020 är Greater Copenhagen en internationell knut-
punkt för investeringar och kunskap med en konkur-
renskraft att jämföra med de mest framgångsrika met-
ropolerna i Europa. Samarbetet har år 2020 skapat en 
betydande ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning 
i regionen.” Man kommer gemensamt arbeta för att 
göra regionen attraktiv för investeringar, turister och 
företag. Målet är att skapa förutsättningar för en håll-
bar tillväxt genom att understödja integreringen av ar-
betsmarknaden, samt att försöka påverka den lagstift-
ning som utgör gränshinder och därmed påverkar 
regionens tillväxt negativt. Örkelljunga kommun och 
Familjen Helsingborg deltar i samarbetet som går un-
der varumärket Greater Copenhagen.
 Kommunalförbund
Kommunalförbundet Söderåsens 
Miljöförbund
Örkelljunga Kommun är medlem i Söderåsens 
Miljöförbund som är samägt av kommunerna 
Klippan, Svalöv, Perstorp, Bjuv och Örkelljunga. 
Förbundet bildades 2009 och tog då över medlems-
kommunernas ansvar för myndighetsutövning inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet, samt andra uppgifter 
som kommuner enligt lag har ett ansvar för att utförs. 
Därefter har förbundet även tagit över tillsynsansvaret 
för tobak, receptfria läkemedel och alkohol i medlems-
kommunerna. Förutom myndighetsuppgifter så som 
kontroll och tillsyn har Söderåsens Miljöförbund i 
uppdrag att besvara remisser från medlemskommu-
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nerna, bistå med expertkunskap, svara för information 
inom verksamhetsområdet och delta i kommunernas 
krisberedskap. I januari 2011 tog förbundet dessutom 
över tillsynsansvaret för tillståndspliktig miljöfarlig 
verksamhet från länsstyrelsen.

Förbundets övergripande mål är att:

•  Verka för en hållbar utveckling, både i sin roll 
som stöd åt medlemskommunerna och i sin myn-
dighetsroll.

•  Tillsynen ska vara riskbaserad och främst vara fö-
rebyggande.

•  Förbundet ska inom medlemskommunerna be-
driva en effektiv och rättssäker myndighetsutöv-
ning. Verksamheten skall kännetecknas av kun-
skap, tydlighet och ett gott bemötande. 

Kommunalförbundet Medelpunkten
Kommunalförbundet Medelpunkten som ägs tillsam-
mans av 10 kommuner i nordvästra Skåne, varav 
Örkelljunga kommun har en ägarandel på 9 procent, 
levererar hjälpmedel till kommunens verksamheter 
inom socialförvaltningen. ”Målet för verksamheten är 
att kommunerna skall tillförsäkras en effektiv hjälp-
medelsförsörjning såväl professionellt som ekonomiskt 
och målen för verksamheten kan sammanfattas i de 
fyra områdena Samordning, Inköp, Service och 
Utveckling.” Kommunalförbundet Medelpunkten har 
till uppgift att leverera, serva och utveckla hjälpmedel 
för medlemskommunerna, samt bistå med rådgivning 
och konsultationer inom hjälpmedelsområdet. Genom 
samordning och stordriftsfördelar ska Medelpunkten 
leverera tjänster och hjälpmedel av hög kvalitet till läg-
sta möjliga kostnad för medlemskommunerna. 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Skåne Nordväst
Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga har bildat 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst (RSNV). Räddningstjänstförbundet bedriver 
räddningstjänst för de tre medlemskommunerna sedan 
den 1 januari 2015 och jobbar efter visionen att olyck-
orna ska vara få och små. Enligt framtidsbilden ska 
förbundet jobba för att fler kommuner ska ansluta sig. 
Detta ska förbättra möjligheterna för att skapa en hel-
hetsbild avseende avvikelser och olyckor, samtidigt 
som det ska bidra till ökad trovärdighet, effektivitet 
och trygghet för medborgarna. Örkelljunga kommun 

betalar en förbundsavgift på 8,9 mkr för 2017, utöver 
detta köper kommunen tjänster av förbundet enligt 
fastställd prislista. Medlemsdirektivet anger att för-
bundets syfte och uppdrag är att:

”Kommunalförbundet ska under gemensam ledning 
hålla en för medlemmarna ömsesidig räddningstjänst 
samt därtill hänförlig förebyggande och angränsande 
verksamhet inom området samhällskydd, räddning 
och beredskap, i ett för alla medlemmar lika grund-
uppdrag och i tilläggsuppdrag utifrån respektive med-
lems eller annans intresse”.

Förbundet ska arbeta för att:

•  Konsekvenserna av de bränder och olyckor som 
inträffar blir så lindriga som möjligt.

•  Tryggheten och säkerheten för invånarna inom 
förbundets geografiska område ska öka.

•  Miljöbelastningen ska vara så låg som möjligt 
inom sitt verksamhetsområde.

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst har avslutat sitt tredje verksamhetsår och re-
dovisar ett resultat på 39 tkr för verksamhetsåret 2017, 
vilket ska jämnföras med ett budgeterat nollresultat. 
Medlemsavgiften kommer att räknas upp med 1,5 pro-
cent för verksamhetsåret 2018.

Enligt den framtida målbilden som utgår från de in-
tentioner som låg till grund för förbundets bildande 
ska Räddningstjänsten Skåne Nordväst växa och fler 
medlemskommuner ska ansluta sig. Ambitionen är att 
minst 11 kommuner ska ansluta sig till RSNV, i nulä-
get är det dock enbart Bjuvs kommun som fattat be-
slut om att ansluta sig fr.o.m. januari månad 2018. I 
övrigt anger målbilden att förbundet ska utveckla 
samverkan och det civila försvaret ska byggas upp så 
att räddningstjänsten kan möta de utmaningar som 
samhället står inför. 

När det gäller verksamheten så är det de nationella 
målen enligt lagen om skydd mot olyckor som utgör 
ramverket. Följande politiska mål gäller 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst för 2018 och 
framåt:

Framtidens räddningstjänst

• Förbundet ska arbeta för att skapa en modern 
räddningstjänst som bidrar till ett tryggare sam-
hälla och kan möta framtidens utmaningar och 
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behov. Detta görs genom att vara en öppen, nyfi-
ken verksamhet med ständiga förbättringar, mins-
kad miljöbelastning och individanpassad olycksfö-
rebyggande verksamhet med förmåga att förbygga 
och hantera situationer som kan leda till rädd-
ningsinsats.

Effektiv verksamhet

• Förbundet ska arbeta för en effektiv räddnings-
tjänst både vad avser insatser och förebyggande 
arbete som innebär en ökad trygghet för medbor-
gare och med färre och mindre olyckor som resul-
tat. Detta görs genom ett professionellt förhåll-
ningssätt och att alltid ha medborgaren i fokus, att 
fler medlemskommuner ansluter sig till förbundet 
samt en utökad regional samverkan med berörda 
aktörer.

Attraktiv arbetsgivare

• Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare som 
attraherar nya medarbetare och står för delaktig-
het, påverkansmöjlighet, utveckling och egenan-
svar för vår personal. Detta görs genom att ge-
mensamt ta ansvar för arbetsplatsen och alltid ha 
ett bra bemötande. Förbundet har stort fokus både 
på fysisk och psykisk arbetsmiljö där aktiv nollto-
lerans ska prägla vårt sätt att arbeta. 



Kommunstyrelsen
Bokslut 

2017
Budget 

2017
Avvikelse 

2017
Bokslut 

2016
Verksamhetens intäkter 42,4 42,4 0,0 39,9
Verksamhetens 
kostnader -78,5 -79,8 1,3 -75,1

Verksamhetens 
nettokostnader -36,1 -37,4 1,3 -35,2

Nettoinvesteringar 15,5 18,4 -2,9 33,6

 
Ekonomi
Kommunstyrelsen exklusive Kommunfastigheter (fastig-
hetsförvaltningen) redovisar ett resultat på -0,5 mkr. Det 
negativa resultatet är hänförbart till IT-verksamheten och 
vaktmästeriet som visar ett underskott på 1,1 mkr respek-
tive 0,2 mkr. De ökade kostnaderna inom IT-
verksamheten beror på att två personer som slutade er-
sattes med konsulter. Dessutom har personakostnaderna 
ökat p.g.a. anställningen av en IT-strateg. Anställningen 
var en del i en nödvändig kompetensväxling som på 
grund av uppsägningskostnader inte kompenseras förrän 
i slutet av 2018. Avvikelsen inom vaktmästeriet beror på 
minskade interna intäkter på grund av minskad kopiering 

i och med att nämnderna nu får handlingarna digitalt. 
Bemanningen på vaktmästeriet är korrigerad inför 2018. 
Kommunfastigheter redovisar ett resultat på +1,8 mkr, 
varav 0,7 mkr var en effekt av sänkningen av internrän-
tan 2016 och 0,7 mkr var en effekt av lägre kostnader på 
grund av organisationsförändringen i samband med att 
fastighetsbolaget avvecklades och verksamheten fördes 
över till kommunförvaltningen. Underhållskostnaderna 
blev 0,4 mkr lägre än budgeterat. 

Verksamheten
Kommunledningsförvaltningen arbetar ständigt med att 
förenkla och effektivisera den kommunala administratio-
nen. En del effektivitetsvinster kan uppnås genom över-
syn och samordning av administrativa processer. 
Förutom ökad effektivitet kan detta medföra högre kvali-
tet, större enhetlighet och minskad sårbarhet. Även ökad 
digitalisering är en del i en arbetet med att uppnå högre 
effektivitet i administrationen, för att möta de ekono-
miska utmaningarna som Örkelljunga kommun och öv-
riga kommuner i landet står inför. Under året har digitali-
seringen av nämndadministrationen fortsatt genom att 
flertalet av politikerna nu får sina handlingar digitalt och 
hanterar dessa i en läsplatta. En ökad samordning för att 

Här presenteras kommunens verksamheters berättelser för året. Du kan läsa om årets händelser, 
måluppfyllelse och ekonomisk redogörelse. Varje förvaltning/nämnd ger också sin syn på hur de ser 
på framtiden.
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förbereda inför en samorganiserad nämndadministration 
har påbörjats. Kommunen för även diskussioner med 
HR-servicecenter inom familjen Helsingborg för att 
eventuellt samordna löneadministrationen. Som liten 
kommun är löneadministrationen mycket sårbar vilket 
inte är bra för en verksamhet som är känslig för funk-
tionsstörningar. En ny kommunallag träder i kraft den 1 
januari 2018. Den nya datalagringslagstiftningen träder i 
kraft i maj 2018. Båda dessa lagar kräver anpassning av 
kommunledningsförvaltningens arbetssätt. 

Viktiga händelser under året 
Fastighetsenheten har förts över från samhällsbyggnads-
förvaltningen till kommunlednings-förvaltningen. En 
mindre organisationsförändring inom förvaltningen har 
genomförts med syfte att skapa bättre förutsättningar för 
samverkan inom förvaltningen och beredskap för fram-
tida förändringar. En genomlysning av IT-verksamheten 
har genomförts som kommer att ligga till grund för 
kommande beslut om hur IT-verksamheten ska organise-
ras.  

Överförmyndarnämnd
Bokslut 

2017
Budget 

2017
Avvikelse 

2017
Bokslut 

2016
Verksamhetens 
intäkter 2,1 1,7 0,4 1,8

Verksamhetens 
kostnader -3,5 -2,9 -0,6 -3,1

Verksamhetens 
nettokostnader -1,4 -1,2 -0,2 -1,3

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

 
Ekonomi 
Nettokostnaderna blev 0,2 mkr högre än budgeterat. 
Avvikelsen beror på korrigering av ett historiskt periodi-
seringsfel som resulterar i en redovisningsmässig kostnad 
på 0,4 mkr. Sänkta arvoden för gode män kompenserar 
periodiseringsfelet med 0,2 mkr, vilket resulterar i en to-
tal negativ avvikelse på -0,2 mkr. 

Verksamheten
Antalet ensamkommande flyktingbarn som ankommer 
till riket har minskat. Dock sker överflyttning mellan 
kommunerna, så att barn som placerats i annan kommun 
av anvisningskommunerna (kommun som migrations-
verket bestämt som ansvarig vid barnets ankomst till ri-
ket) nu i möjligaste mån flyttas tillbaka till anvisnings-
kommunerna. Det tar sällan längre tid än 24 timmar att 
förordna en god man. Det vanliga godmanskapet ökade 
under 2015-2016, men har varit konstant under 2017. 
Nämnden har beslutat att digital redovisning ska imple-
menteras på sikt för årsredovisningar som ställföreträ-
dare upprättar för utförda uppdrag. Från och med den 1 
juli 2017 var det inte längre möjligt att få ersättning från 
Migrationsverket för arvoden avseende god man och 
tolktjänster för ensamkommande barn. Under året har 
antalet huvudmän som ej är ensamkommande barn, men 
som är i behov av god man ökat. Detta, samt att det inte 
längre är möjlig att återsöka arvoden för gode män hos 
Migrationsverket avseende ensamkommande barn har 
medfört högre kostnader för ställföreträdarskapet och en 
ramhöjning med 0,5 mkr för 2018. 
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Samhällsbyggnadsnämnd  
(Vatten och avlopp)

Bokslut 
2017

Budget 
2017

Avvikelse 
2017

Bokslut 
2016

Verksamhetens intäkter 19,7 17,4 2,3 16,6
Verksamhetens 
kostnader -19,7 -17,4 -2,3 -16,6

Verksamhetens 
nettokostnader 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoinvesteringar 1,7 17,3 -15,6 2,9

 
Ekonomi
VA redovisar ett utfall i nivå med budget för verksam-
hetsåret 2017 efter det att 1,0 mkr återförts från investe-
ringsfonden. Orsaken till att återföringen görs är att två 
utrangeringar/nedskrivningar gjorts på sammanlagt 1.6 
mkr. Anläggningarna avser dels en fastighet som kom-
munen inte längre är ägare till, samt en saneringsplan. 
Totalt ackumulerat överuttag uppgår därmed till 2,4 mkr 
efter återföringen på 1,0 mkr. VA-verksamheten ska upp-
visa ett nollresultat. Eventuella över- eller underskott re-
dovisas som skuld eller fordran på abonnenterna. 
Affärsverksamheten bedrivs utifrån principen om 
självkostnad, vilket innebär att verksamheten ska täcka 
samtliga kostnader men inte gå med vinst. 

Verksamheten
Va-verksamheten är en lagstadgad och ekonomiskt sido-
ordnad verksamhet under samhällsbyggnadsnämnden 
som ansvarar för vattenförsörjning och avlopp inom det 
kommunala verksamhetsområdet. Arbetet med att höja 
standarden på anläggningarna fortsätter, liksom arbetet 
med att utreda hur verksamheten skall utformas i framti-
den. Utvärdering görs avseende möjligheterna till eventu-
ella framtida samarbeten med närliggande kommuner 
som kan leda till alternativa kostnadseffektiva gemen-
samma lösningar för avloppsrening, vattenförsörjning 
och kompetensförsörjning. Arbetet för att minska ovid-
kommande vatten in till reningsverken fortsätter. 

Viktiga händelser under året
•  Renovering av sedimenteringsbassäng (nya skrapor)
•  Renovering av Pumpstationer, nytt styrsystem (av-

lopp) enl. tillsyn.
•  Enl. tillsynsmyndigheten krävs egenkontrollpro-

gram, HACCP-plan (riskanalys för att förhindra 
kontaminering av dricksvatten)

Samhällsbyggnadsnämnd  
(exl vatten och avlopp)

Bokslut 
2017

Budget 
2017

Avvikelse 
2017

Bokslut 
2016

Verksamhetens intäkter 10,9 9,7 1,2 15,9
Verksamhetens 
kostnader -39,8 -38,8 -1,0 -37,7

Verksamhetens 
nettokostnader -28,9 -29,1 0,2 -21,8

Nettoinvesteringar 4,8 9,2 -4,4 5,2

 
Ekonomi
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar nettoskostnader 
som är 0,2 mkr lägre än budget för den skattefinansie-
rade verksamheten. Städverksamheten redovisar ett un-
derskott på 0,5 mkr, trots att det under året arbetats lö-
pande med att effektivisera verksamheten. Framförallt är 
det personalkostnaderna inom städverksamheten som 
avviker mot budget, där kostnader för vikarier står för 
större delen av underskottet. Positiva avvikelser som har 
kompenserat detta underskott finns inom förvaltningsad-
ministrationen och Gata/park verksamheten.  

Verksamheten 
Samhällsbyggnadsnämnden har ett övergripande ansvar 
för kommunens planering och utveckling inom Gata/
Park, lokalvård, samt frågor som rör detaljplaner och 
byggnadsärenden. Exploateringen av mark för närings-
verksamhet och bostäder fortsätter som ett led i kommu-
nens ambitioner att skapa goda förutsättningar för att-
raktiva boendemiljöer och ett vitalt näringslivsklimat. 
Framtida förändringar i myndigheters mål och direktiv, 
samt förändrad lagstiftning kommer indirekt även att 
innebära ökade krav på förvaltningens olika enheter. 
Inom Gata/Park har maskinparken förnyats och ett ar-
bete med att digitalisera delar av verksamhetens proces-
ser pågår. Ett samarbete med kommunerna i 
6K-nätverket har inletts i frågor som rör kartor och GIS 
(Geografiska informationssystem).  

Viktiga händelser under året 
•  Planarbete för industrimark, nya bostadsområden 

samt förskola pågår.
•  Arbetet med att byta ut konventionell belysning led-

belysning pågår.
•  Anläggning och upprustning av gång- och cykelvä-

gar fortgår.
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Kultur- och fritidsnämnd
Bokslut 

2017
Budget 

2017
Avvikelse 

2017
Bokslut 

2016
Verksamhetens intäkter 3,8 2,5 1,3 3,2
Verksamhetens 
kostnader -24,2 -22,7 -1,5 -18,3

Verksamhetens 
nettokostnader -20,4 -20,2 -0,2 -15,1

Nettoinvesteringar 0,6 0,9 -0,3 0,7

 
Ekonomi
Kultur- och fritidsnämnden redovisar nettokostnader 
som är 0,2 mkr högre än budget för verksamhetsåret 
2017. Avvikelsen är framförallt hänförbar till omställ-
ningskostnader inom folkbiblioteket och ett missförstånd 
avseende externt finansierade projektmedel. Verksamhet 
har budgeterats och genomförts under 2017 för projekt-
medel som avsåg 2018.

Verksamheten
Kultur- & Fritidsförvaltningens verksamhet har präglats 
av högt utvecklingstempo inom samtliga verksamheter. 
Verksamhetsområdet Folkbibliotek har under året präg-
lats av tre stora förändringasprocesser som inneburet 
byte av bibliotekssystem, införande av RFID-teknik 
(Radio Frequency IDentification) och en höjning av 
kompetensnivån genom att biblioteksassistenterna har 
avvecklats till förmån för en personalstyrka bestående av 
enbart bibliotekarier. Skolbiblioteksverksamheten omfat-
tar åtta skolbibliotek, som har till uppgift att stötta ut-
bildningsförvaltningen i genomförandet av dess uppdrag. 
I detta uppdrag ingår det bland annat att bidra till att 
eleverna har tillgång till ett relevant mediebestånd och 
att genomföra utbildning inom området källkritik. 
RFID-teknik har under perioden implementerats i samt-
liga skolbibliotek parallellt med att skolbiblioteken har in-
tegrerats med Folkbiblioteksverksamheten. Tidigare hade 
Skolbiblioteken och Folkbiblioteken olika system.

De tidigare två separata verksamhetsområdena Kultur & 
Evenemang och Fritid & Föreningar har slagets ihop till 
verksamhetsområdet Kultur, Evenemang och Fritid. 
Verksamhetsområdet samlar alla aktiviteteter där förvalt-
ningen arrangerar evenemang, utvecklar perspektivet 
meningsfull fritid och stöttar föreningslivet i alla dess 
former. Under perioden har en genomgång och uppdate-
ring av kommunens avtal med de ideella organisatio-
nerna genomförts med syfte att avtalen ska motsvara de 
rådande förhållandena och förutsättningarna.

Från och med verksamhetsåret 2017 gick ansvaret för 
musikskolan över från Utbildningsnämnden till Kultur 
& Fritidsnämnden. Musikskolans verksamhet omfattar 
såväl individuell instrumentundervisning som ensembler 
och undervisningen inom ramen för Örkelljunga Drill. 
Musikskolan har även ansvaret för planering och genom-
förande av Musik på byn, samt för arbetet med att ta 
fram en modell för hur en eventuell framtida kulturskola 
i Örkelljunga skulle kunna organiseras. 

Framtiden
Under 2018 kommer en omfattande genomlysning av 
unga invånares fritidsvanor att genomföras för att skaffa 
underlag inför kommande beslut om hur den framtida 
verksamheten ska bedrivas och vilka aktiviteter som ska 
prioriteras. Satsningen på ett årligt profilprojekt kommer 
att fortsätta efter succén med Åshöjdens BK. Under 2018 
kommer profilprojektet att vara baserat på lokalhistoria 
och syfta till att bygga kunskap och stolthet om det lo-
kala närområdet.
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Utbildningsnämnd
Bokslut 

2017
Budget 

2017
Avvikelse 

2017
Bokslut 

2016
Verksamhetens intäkter 41,1 46,0 -4,9 51,9
Verksamhetens 
kostnader -266,6 -261,5 -5,1 -266,9

Verksamhetens 
nettokostnader -225,5 -215,5 -10,0 -215,0

Nettoinvesteringar 4,1 4,2 -0,1 2,1

 
Ekonomi
Utbildningsnämnden redovisar ett utfall med nettokost-
nader som blev 10,0 mkr högre än budgeterat för verk-
samhetsåret 2017. Den huvudsakliga avvikelsen förklaras 
av lägre ersättningar från Migrationsverket (MIG) för 
asylsökande elever ht15-ht16 (-4,8 mkr), lägre ersätt-
ningar för asylsökande elever 2017 (-5,1 mkr), ökade kost-
nader för semesteruttag (-1,0 mkr, högre kostnader på ut-
bildningscentrum (-2,9 mkr), högre kostnader på 
kostenheten (-1,9 mkr). På plussidan finns 3,8 mkr mer i 
elevpengsavstämningen, mer statsbidrag än budgeterat 
(1,1 mkr), samt övriga mindre poster på skolenheterna 
(0,1 mkr). 

Verksamheten 
Förskolan Högkullen planeras för att bli en hälsoförskola. 
Rivning av den gamla förskolan påbörjas under hösten 
2017 och den nya förväntas vara i drift under 2019. 
Folkhälsoundersökningar som görs på barn och unga vi-
sar på stora utmaningar med växande andel barnfetma 
och psykisk ohälsa bland barn och unga. För att angripa 
detta problem och skapa goda uppväxtvillkor kommer 
Örkelljunga kommun att arbeta för god hälsa genom att 
bygga en hälsoförskola. Syftet med hälsoförskolan är att 
förebygga dessa problem genom att tidigt lära barn om 
bland annat hälsosam kost och motion i vardagen. Här 
ska arkitektur, inomhusmiljö, utemiljö, måltid, pedagogik 
samt riktade insatser ge de förutsättningar som behövs. 
Utbildningsnämndens utökade budgetram på 2 miljoner 
ska användas till en utökning av tjänster för kurator, 
skolsköterska, psykolog, speciallärare, lärare i svenska 
som andraspråk, modersmålslärare och studiehandledare 
för modersmål. Förstärkningen ska leda till ökad likvär-
dighet i kommunens skolor, förstärkt elevhälsa, en utök-
ning av personalen på högstadiet och utökade resurser 
för nyanlända elever. 
Satsningen ska leda till bättre resultat för eleverna. Den 
största utmaningen under 2018 och framåt blir att an-
passa organisationen efter de ekonomiska förutsättningar 

som ges när nyanlända elever går från att vara asylsö-
kande till att få permanent uppehållstillstånd. Många 
utav eleverna behöver, utöver ”vanligt” stöd inom klas-
sens ram, studiehandledning på modersmål, svenska som 
andraspråk och modersmålsundervisning. Andelen elever 
som går i grundsärskolan fortsätter att öka och det med-
för ytterligare lokalbehov samt ett förändrat och inklude-
rande arbetssätt. Andelen elever som skrivs in i särskolan 
har ökat med det dubbla på tre år. Ytterligare barn kom-
mer skrivas in under 2018. Andelen elever med neuro-
psykiatriska funktionsnedsättningar har ökat. Dessa barn 
måste bemötas rätt och få en struktur som är tydlig. Det 
kräver stor kunskap hos pedagogerna och ibland en extra 
resurs. 
För att uppnå en nödvändig ökad måluppfyllelse behöver 
det systematiska kvalitetsarbetet förbättras. Analysen 
som görs måste mynna ut i en handlingsplan som följs 
och säkerställer måluppfyllelse. Gymnasieskolan kommer 
under 2018 och 2019 fasa ut de program som är beslu-
tade att avvecklas. Gymnasieskolan kommer arbeta ak-
tivt för att stärka den ”nya” gymnasieskolan. Andelen 
elever från egna kommunen som väljer kommunens egen 
gymnasieskola måste öka. Alla som bor i Örkelljunga 
kommun ska veta att gymnasieskolan erbjuder en skola 
med bra undervisning, arbetsro och möjligheten till gott 
stöd i studierna. 

Viktiga händelser under året
•  Högkullens förskola med tre avdelningar rivs och 

kommer att ersättas med en nybyggd förskola med 
sex avdelningar. Den nya förskolan planeras för att 
vara en hälsoförskola och beräknas stå klar under 
2019.

•  Skolinspektionen har granskat samtliga verksamhe-
ter under maj månad.

•  Beslut har tagits om gymnasieskolans programutbud, 
som innebär att det framöver ska finnas fyra natio-
nella program på Utbildningscentrum, varav tre hög-
skoleförberedande program och ett yrkesprogram. 
En utökning görs med ekonomiprogrammet samt att 
naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga pro-
grammet behålls. Yrkesprogrammet fordon behålls.
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Viktiga händelser under året
•  Nya regler för ersättning av kostnader relaterade till 

migrationen har trätt i kraft. 
•  Avtalet med Välkommengruppen/Villa Stenbocken 

har sagts upp då dessa platser inte längre behövs. 
Tvist avseende avtalet med Välkommengruppen fö-
religger.

•  POSOM startade 1 juni.
•  I enlighet med Hälso- och sjukvårdsavtalet startas 

ett mobilt team upp. 
•  Planeringssystemet IntraPhone har implementerats. 
•  Digitala lås har implementerats inom hemvård och 

hemsjukvård.
•  Hemvården har förändrat organisationen och är 

fr.o.m. april indelad i tre områden. 
•  Hälsa med hästkraft är nu en del av daglig verksam-

het.

Socialnämnd
Bokslut 

2017
Budget 

2017
Avvikelse 

2017
Bokslut 

2016
Verksamhetens intäkter 108,6 110,5 -1,9 117,6
Verksamhetens 
kostnader -305,6 -295,6 -10,0 -305,0

Verksamhetens 
nettokostnader -197,0 -185,1 -11,9 -187,4

Nettoinvesteringar 0,5 0,7 -0,2 0,4

 
Ekonomi
Socialnämnden redovisar en avvikelse mot budget på 
11,9 mkr. Redan tidigt under året kunde socialförvalt-
ningen konstatera att det fanns stora negativa avvikelser 
i olika delar av förvaltningens verksamheter. 
Underskotten har framförallt avsett personalkostnader 
inom äldreomsorg, institutionsplaceringar av barn- och 
unga, samt kostnader för placeringar inom LSS-
verksamheten. Förvaltningen har haft stora utmaningar 
för anpassning av verksamheten till nya förutsättningar 
med bland annat minskande ersättningar avseende en-
samkommande barn- och unga. Under året har flera åt-
gärder genomförts för en ekonomi i balans, framförallt 
på längre sikt. Ett flertal tjänster och delar av tjänster 
inom olika områden vakanshålls och korttidsfrånvaro 
ersätts inte till fullo. 

Verksamheten
En kostsam placering inom IFO har ersatts av hem-
maplanslösning med samverkan inom förvaltningen. 
Kraven på socialnämnden ökar successivt inom flera 
områden, inte minst inom områdena integration och 
våld i nära relationer. Det finns även en klar trend i 
samhället mot att fler barn och unga lider av psykisk 
ohälsa. Generellt sett ökar placeringskostnaderna och 
socialnämnden har en stor utmaning i att ge kostnads-
effektiva och kvalitativa insatser för barn och unga, 
bland annat genom en väl utbyggd öppenvård. Arbetet 
med målsättningen att minska och framförallt före-
bygga en ökning av försörjningsstödet fortsätter till-
sammans med andra aktörer. När det gäller äldreomsor-
gen kommer de demografiska utmaningarna med ökad 
andel äldre människor att ställa krav på nya arbetssätt. 
Inom flyktingverksamheten har såväl inflödet som er-
sättningsnivåerna minskat markant, vilket kommer att 
ställa stora krav på anpassning av organisationen.



Örkelljungabostäder AB 

Bokslut 
2017

Budget 
2017

Avvikelse 
2017

Bokslut 
2016

Omsättning, mkr 9,4 9,3 0,1 9,3
Resultat efter finans-
netto, mkr 1,1 0,0 1,1 0,1

Balansomslutning, mkr 74,9 74,9
Soliditet 52,9% 51,6%

Ekonomi
Örkelljungabostäder AB redovisade ett resultat på 1,1 
mkr efter finansnetto för verksamhetsåret 2017, vilket 
ska jämföras med ett budgeterat nollresultat. Enligt ägar-
direktivet ska Bolaget under varje given treårsperiod 
sträva efter en vinstmarginal på lägst 3 procent räknat på 
resultatet efter finansiella intäkter och kostnader. Med ett 
genomsnittligt resultat på 0,4 mkr och en genomsnittlig 
omsättning på 9,3 mkr under de tre senaste åren blir den 
genomsnittliga vinstmarginalen efter finansnettot 3,6 
procent för åren 2015-2017. Det innebär att målet på 3 
procents marginal över den senaste 3 årsperioden är upp-
nått för verksamhetsåret 2017. 

Enligt ägardirektivet ska bolagets soliditet långsiktigt 
uppgå till minst 20 procent. Soliditeten för 2017 landade 
på 52,9 procent, vilket ska jämföras med 51,6 för 2016. Det 
innebär att soliditetsmålet är uppnått med god marginal.  

Verksamheten
Hyressituationen är fortsatt god och bolagets lägenheter är 
eftertraktade på marknaden. Särskilt stor är efterfrågan på 
marklägenheter. Uthyrningsgraden är mycket hög. I enlig-
het med direktiven i det reviderade ägardirektivet tittar bo-
laget även på möjligheterna att bygga bostäder i Eket och 
Skånes Fagerhult. I övrigt arbetar bolaget vidare med att 
underhålla befintligt bostadsbestånd, samt planera och 
projektera för fortsatt nyproduktion av bostäder i kommu-
nen.  

Viktiga händelser under året
•  Tidigare styrelseordföranden avgick under 2017 och 

ny ordföranden är vald.

•  Arbete har inletts för ett aktivare styrelsearbete med 
fokus på bolagets strategi och utvecklingsmöjligheter.

•  Rekrytering av ny VD pågår

I detta avsnitt presenteras de bolag som helt eller delvis ägs av Örkelljunga kommun. Dessa är 
Örkelljungabostäder AB, Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB och NÅRAB.
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Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB
Bokslut 

2017
Budget 

2017
Avvikelse 

2017
Bokslut 

2016
Omsättning, mkr 20,4 20,8 -0,4 21,2
Resultat efter finans-
netto, mkr 2,7 2,1 0,6 2,5

Balansomslutning, mkr 80,3 78,5
Soliditet 16,5% 14,3%

Ekonomi
Såväl omsättningen som resultat efter finansnetto var nå-
got högre än budgeterat för verksamhetsåret 2017. I hu-
vudsak beror det på högre verkningsgrad i produktions-
processen, men också på att underhållskostnaderna varit 
lägre än budgeterat. Enligt ägardirektivet ska soliditeten 
långsiktigt uppgå till lägst 10 procent och avkastningen 
efter finansnetto ska lägst uppgå till 3 procent på justerat 
eget kapital. Årets resultat innebär en avkastning på eget 
kapital på 20,3 procent. Därmed är avkastningskravet 
uppnått med god marginal. 

Verksamheten
Bolaget ska med beaktande av ekologiska hänsyn, opti-
malt resursutnyttjande och hög leveranssäkerhet produ-
cera och leverera värmeenergi. Under 2017 har utbygg-
nad av fjärrvärmenätet främst skett på Ejdernområdet 
utöver detta har förtätning skett inom existerande nät. 
Underhåll och reparationer sker kontinuerligt enligt upp-
gjord plan och analys av kundernas driftsmönster sker 
kontinuerligt som en del i arbetet med att optimera verk-
ningsgraden. Långsiktig planering av underhållet sker för 
att säkerställa kvaliteten i den framtida driften. Planering 
av kulvertutbyggnaden sker utifrån efterfrågan och de 
ekonomiska förutsättningarna.

Utbyggnader och kundanslutningar kommer att koncen-
treras till förtätningar i existerande nät. Fjärrvärmenätet 
är och skall vara ett öppet nät för att andra marknadsak-
törer ska kunna erbjudas möjlighet att leverera värme i 
nätet. Fjärrvärmekunderna skall alltid erbjudas det för-
delaktigaste uppvärmningsalternativet.   

Viktiga händelser under året
•  Tekniska förbättringar har genomförts under året 

med syfte minska emissioner och energiförbrukning.

NÅRAB
Bokslut 

2017
Budget 

2017
Avvikelse 

2017
Bokslut 

2016
Omsättning, mkr 70,1 60,1 10,0 78,3
Resultat efter finans-
netto, mkr 5,2 4,0 1,2 16,6

Balansomslutning, mkr 99,6 93,1
Soliditet 21,5% 21,2%

Ekonomi
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5,2 mkr, 
vilket ska jämföras med ett budgeterat resultat på 4,0 
mkr. Resultatet har belastats med ett ökat avsättningsbe-
hov på 7,9 mkr för utgrävning av BCR 
(BioCellsReaktorerna) och för avslutning av deponin 
med ca 0,8 mkr. Efter bokslutsdispositioner och skatt 
uppgår Årets resultat till 2 288 tkr. 

Verksamheten
Avfallsmängderna på Nårab uppgår normalt till ca 50 
000 ton per år. Till detta kommer sluttäckningsmateriel 
för sluttäckningen av deponin som beräknas pågå under 
flera år. Under 2017 användes 94 000 ton material för 
sluttäckningen. Till detta kommer ca 8 500 ton slam från 
trekammarbrunnar och septitankar, vilket behandlas i de 
kommunala redningsverken. 
Beroende på nederbördsmängderna behandlar renings-
verket normalt sett ca 60 000 m³ – 90 000 m³ lakvatten 
som används i den egna verksamheten för bevattning av 
energiskog och befintlig skog kring anläggningen. För 
2017 uppgick volymen till 95 700 m³.

I biocellsreaktorerna har det hanterats 85 000 ton avfall 
som succesivt färdigrötas. Resterna av avfallet grävs ut 
och sorteras till komposterings-, deponerings- och för-
bränningsmaterieal. Ca 25 procent av avfallet har om-
vandlats till metangas som tagits om hand för el- och 
värmeproduktion. Nu återstår ca 27 000 ton att gräva ut 
för sortering. Det utsorterade matavfallet från hushåll rö-
tas i närbelägna rötningsanläggningar för framställning 
av fordonsgas. Restprodukten blir näring i form av bio-
gödsel, som levereras till jordbruket.  
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Framtiden
Sluttäckningsarbetet med den gamla deponin är påbör-
jad. Avsatta medel om 47 mkr har reserverats för denna 
täckning och efterbehandling. Arbete pågår med att er-
hålla förlängd tidsfrist för sluttäckningen. Nytt entrepre-
nadavtalet för renhållningen tecknades med start den 1 
november 2016 med nuvarande entreprenör Ohlssons 
AB i Landskrona. Avtalstiden är 8 år.

Kommunerna i Nordvästra Skåne har beslutat att arbeta 
mot gemensamma avfallsmål för de ca 330 000 invå-
narna i upptagningsområdet. Projektet, ”Skitlite 2020”, 
genomsyrar därmed det framtidsinriktade arbetet som 
har ställt upp sex delmål ”halveringsmål” med visionen 
att det finns inget avfall och målen ska nås år 2020.



Sammanfattning -  
kommunens samlade  
verksamheter
Kommunen står inför stora utmaningar när det gäller 
att hantera effekterna av den stora flyktingströmmen 
från 2015. En generellt ökad efterfrågan av personal 
inom vissa yrkesgrupper leder till en press uppåt för 
lönekostnaderna, samtidigt som det sker drastiska 
minskningar av statsbidragen för kommunernas flyk-
tingmottagande. Migrationsverket har sagt upp samt-
liga avtal med kommunen fr.o.m. den 31 mars 2017. 
Efter detta datum gäller schabloner som innebär be-
tydligt lägre ersättningsnivåer. Utbildningsnämnden 
och socialnämnden dras med underskott som kommer 
att kräva omfattande åtgärdsplaner. SKL:s prognoser 
visar tydligt på att hela kommunsektorn generellt sett 
behöver jobba med att finna nya lösningar på den 
verksamhet som ska bedrivas om samhällsuppdraget 
ska kunna utföras med bibehållen kvalitet och kost-
nadsnivå.

Fokus på effektivitet och kvalitet
Inom hela kommunen fortsätter arbetet med att se 
över och effektivisera processer för högre kvalitet och 
ökad kostnadseffektivitet. Ekonomienheten har från 
och med februari 2016 möjlighet att ta mot elektro-
niska fakturor och arbetet med att automatisera delar 
av fakturaflödet har fortsatt under 2017. I december 
2017 uppgick andelen elektroniskt mottagna leveran-
törsfakturor till 50,6 procent (20,0 procent för mot-
svarande månad 2016), medan andelen abonnemangs-
fakturor uppgick till 27 procent (0 procent för 
motsvarande månad 2016). Abonnemangsfakturor är 
fakturor som avser periodiskt återkommande fakturor. 
Villkor läggs in i systemet som medför att såväl konte-
ring som attestering sker med automatik så länge som 
fakturans pris och villkor uppfyller inlagda villkor. 
Målet är att minst 25 procent av kommunens fakturor 
ska hanteras enligt denna process vid utgången av 
2018. Detta innebär att målet i praktiken redan är 
uppnått 2017 med nuvarande anslutningsgrad.  

Som ett led i att bredda kompetensbasen outsourcades 
den löpande redovisningen och controllerstödet under 
hösten 2016. Nu pågår även en förutsättningslös över-
syn av den kommunövergripande IT-verksamheten 
med ambitionen att finna lösningen på hur kommunen 
fortsättningsvis bör jobba med IT-frågor för att kom-

munen ska kunna leverera god service med hög kvali-
tet och kostnadseffektivitet till kommunens invånare. 
Inte minst handlar det om hur digitaliseringens möj-
ligheter till såväl kvalitetshöjningar som kostnadsbe-
sparingar ska kunna tillvaratas i kommunens samtliga 
verksamheter.  

Kommunledningsförvaltningen omorganiserades den 
1 september 2017 och består nu av två enheter och en 
utvecklingsstab. En administrativ enhet som omfattar 
HR, Lön, Ekonomi, Kansli, Arkiv, Överförmyndare, 
Reception, Vaktmästeri och IT. Samt en fastighetsen-
het som omfattar 4 personer inklusive enhetschefen. 
Syftet med förändringen är att bättre kunna tillvarata 
medarbetarnas kompetens utifrån ett helhetsperspek-
tiv, samt att förbereda organisationen för framtida för-
ändringar i syfte att göra verksamheten mer kostnads-
effektiv. Kultur & Fritidsförvaltningen står inför ett 
teknikskifte, där såväl folk- som skolbiblioteken under 
de kommande åren kommer att få nya bibliotekssys-
tem. Den kommande satsningen med ökad service till 
biblioteksbesökarna i form av Meröppna bibliotek 
kommer dessutom att kräva en helt ny teknisk platt-
form.

Socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen ser 
över processerna för att komma tillrätta med befint-
liga budgetunderskott. Ur ett processperspektiv finns 
det ett flertal processer som inte är isolerade till res-
pektive förvaltning och där det kan finnas stora sam-
lade vinster att hämta hem såväl när det gäller kvalitet 
som kostnadsbesparingar, genom att i högre grad sam-
arbeta över förvaltningsgränserna. Inte minst gäller 
detta för de sociala verksamhetsområdena och utbild-
ningsområdena.

Inom Samhällbyggnadsförvaltningen har arbetet med 
att digitalisera verksamheten påbörjats, bland annat 
har förvaltningen investerat i digitala lösningar på 
bygglovssidan för att korta ner handläggningstiderna.
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Analys och måluppföljning
Analys av resultat och finanser ger en bild av hur vi klarat av året och hur väl rustade vi är inför fram-
tiden. Redovisning kring frågor som rör personal och status av kommunens mål samt viktiga händelser 
avslutar detta avsnitt. 

Finansiell analys
I detta avsnitt presenteras kommunens samlade verk-
samhet som definitionsmässigt omfattar den verksam-
het som kommunen bedriver i kommunkoncernen och 
genom uppdragsföretag. Ett kommunalt koncernföre-
tag jämställs med juridiska personer i form av aktiebo-
lag, 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 kommunin-
vånarna och där tjänsterna i annat fall skulle ha ut-
förts i egen regi.

Kommunkoncernen
Kommunkoncernen består av den verksamhet som 
kommunen bedriver i förvaltnings- och bolagsform. 
Vid halvårsskiftet 2017 ingick två verksamma helägda 
bolag i kommunkoncernen, Örkelljunga Bostäder AB 
och Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB. Förutom de hel-
ägda bolagen är Örkelljunga kommun delägare i Norra 
Åsbo Renhållnings AB (NÅRAB) med en ägarandel 
som uppgår till 26 procent. Betydande inflytande upp-
nås vid ett röstinnehav som överstiger 20 procent, 

men inte överstiger 50 procents röstinnehav i företa-
gens beslutande organ.

Kommunkoncernen redovisar ett resultat på 22,0 mkr 
efter skatt för 2017, vilket ska jämföras med 35,4 mkr 
för 2016.
Resultat kommunkoncernen

Mkr Utfall 
 2017

Utfall 
 2016

Verksamhetens nettokostnader -498,3 -455,1
Varav avskrivningar -33,8 -32,4
Skatteintäkter generella  
statsbidrag och utjämning 507,0 494,4

Finansiella intäkter 18,3 3,1
Finansiella kostnader -4,2 -5,4
Resultat före skatt 22,9 36,9
Skatt -0,9 -1,5
Resultat 22,0 35,4

Resultat bolagen
Örkelljungabostäder 

AB 
2017

OFVAB 
2017

NÅRAB 
2017

Omsättning, mkr 9,4 20,4 70,1
Resultat efter finans-
netto, mkr 1,1 2,7 5,2

Balansomslutning, 
mkr 74,9 80,3 99,6

Soliditet % 52,9 16,5 21,5
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Det samlade nettobidraget från bolagen till kommun-
koncernens blev 4,3 mkr för 2017. Samtliga bolag re-
dovisar ett resultat som är bättre än budget. För 
Örkelljungabostäder AB var det framföralt lägre kost-
nader för underhåll, drift och personal som stod för 
den positiva budgetavvikelsen. För Örkelljunga 
Fjärrvärmeverk AB hade den positiva budgetavvikel-
sen sin grund i en högre verkningsgrad i produktions-
processen och lägre underhållskostnader än beräknat. 
NÅRAB redovisade ett helårsresultat som var 1,2 mkr 
högre än budget, trots att prognosen för helåret i del-
årsrapporten pekade på ett helårsresultat på -0,9 mkr. 
Soliditetsmålet är uppnått med god marginal för samt-
liga bolag. 

God ekonomisk hushållning
Verksamhetens intäkter och kostnader bör ha en jämn 
och följsam utveckling. Enligt kommunallagens ba-
lanskrav ska intäkterna överstiga kostnaderna. 
Kommunen skall ha god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs ge-
nom andra juridiska personer. Dessutom anges det i 
kommunallagen att en kommun ska uppfylla det så 
kallade balanskravet, som innebär att kommunens in-
täkter varje år skall täcka kostnaderna. Enligt kommu-
nallagen ska ett negativt balanskravsresultat täckas se-
nast under de tre kommande åren. En kommun får 
inte heller budgetera med underskott. Vad begreppet 
god ekonomisk hushållning exakt innebär behandlar 
varken kommunallagen eller förarbetena till kommu-
nallagen. Klart är i alla fall att begreppet god ekono-
misk hushållning ställer betydligt högre krav än att 
balanskravet ska uppfyllas. 

Klart är också att det till begreppet god ekonomisk 
hushållning måste knytas en syn på kommunens re-
sursutnyttjande i ett längre perspektiv. I förarbetena 
förs en diskussion som kan tolkas som att kommunen 
bör ta med generationsperspektivet i begreppet och att 
kommunen sett över en längre tidsperiod ska hålla ba-
lans mellan inkomster och utgifter. I förarbetena 
nämns att det normalt sett inte kan anses vara normalt 
att finansiera driftskostnader med lån och att en god 
ekonomisk hushållning bör innebära att de löpande in-
täkterna täcker de löpande kostnaderna. Enligt förar-
betena är det i de flesta fall förenligt med god ekono-
misk hushållning att använda försäljningsmedel från 
anläggningstillgångar till att återbetala lån eller till att 
finansiera nya anläggningstillgångar. I vissa fall kan 
det även vara förenligt med god ekonomisk hushåll-

ning att använda försäljningsmedel från anläggnings-
tillgångar för att finansiera löpande behov, utan att det 
behöver strida mot regeln om god ekonomisk hushåll-
ning. Så kan vara fallet t.ex. om kommunen har en ne-
gativ befolkningstillväxt och det innebär ett mins-
kande behov av anläggningstillgångar.

Kommunen ska också ange tydliga mål för kommu-
nens utveckling utifrån vad som normalt sett brukar 
förknippas med god ekonomisk hushållning. En viktig 
del av detta kan vara att sätta upp resultatmål och mål 
för hur stor andel av investeringarna som ska självfi-
nansieras, t.ex. genom att sätta upp soliditetsmål.

Begreppet god ekonomisk hushållning sett ur ett verk-
samhetsperspektiv omfattar att bedriva verksamheten 
på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Det 
ska finnas ett tydligt samband mellan resursåtgång, 
prestationer och effekter för den genomförda verk-
samheten. Det handlar om att göra såväl rätt saker 
som att göra saker på rätt sätt och grunden för detta är 
för det första att formulera ändamålsenliga mål för 
verksamheten och för det andra att säkerställa att det 
finns mätmetoder och mätinstrument för att utvärdera 
målen.

Resultat - kommunförvaltningen
För den samlade kommunförvaltningen uppgick resul-
tatet för verksamhetsåret 2017 till 17,7 mkr beräknat 
enligt fullfonderingsmodellen (bolagen exkluderade). 
Av resultatet utgör 17,1 mkr finansiella intäkter avse-
ende försäljning av fondandelar som ingick i kommu-
nens pensionsförvaltning. Beräknat enligt blandmo-
dellens grunder blev resultatet 13,0 mkr, skillnaden 
beror på att förändringen av värdet på ansvarsförbin-
delsen inte finns med i balansräkningen vid redovis-
ning enligt blandmodellen. I och med detta blir inte 
heller värdeförändringen av ansvarsförbindelsen resul-
tatpåverkande vid redovisning enligt blandmodellen. 
Vid tillämpning av fullfonderingsmodellen redovisas 
ansvarsförbindelsen som skuld i balansräkningen, vil-
ket medför att årets värdeförändring blir resultatpå-
verkande. När Pensionsskulden minskar så ökar resul-
tatet med motsvarande belopp och motsatsvis blir det 
en resultatpåverkande kostnad om pensionsskulden 
ökar. 

Årets resultat blev 10,7 mkr högre än budget. 
Verksamhetens nettokostnader enligt resultaträk-
ningen blev 19,3 mkr högre än budget, samtidigt som 
de finansiella intäkterna är 16,1 mkr högre än budget. 
Skatteintäkterna och de generella statsbidragen blev 
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Resultat kommunförvaltningen

Mkr Bokslut 
2017

Budget 
2017

Budget- 
avvikelse

Bokslut 
2016

Verksamhetens 
nettokostnader -505,3 -486,0 -19,3 -464,3

Varav 
avskrivningar -26,3 -26,0 -0,3 -25,5

Skatteintäkter 
generella statsbidr. 
och utjämning

507,0 493,0 14,0 494,4

Finansiella 
intäkter 18,1 2,0 16,1 2,9

Finansiella 
kostnader -2,0 -2,0 0,0 -3,0

Årets resultat före ex-
traordinära kostnader 
och jämförelsestö-
rande poster

17,7 7,0 10,7 30,1

Jämförelsestörande 
post 0 0,0 0 0

Årets resultat 17,7 7,0 10,7 30,1

14,0 mkr högre än budgeterat. I resultatet ligger en 
minskning av ansvarsförbindelsen på 4,7 mkr som av-
ser pensioner intjänade före 1998.

Balanskravresultat
Definitionen av Kommunallagens balanskrav innebär 
att en kommun inte får besluta om en budget där kost-
naderna överstiger intäkterna. Om resultatet ändå blir 
negativt måste det kompenseras med motsvarande 
överskott under de tre kommande åren. Vid ett nega-
tivt balanskravsresultat ska en handlingsplan upprät-
tas för hur resultatet ska återställas. Balanskravet som 
innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna för 
varje enskilt år gäller enbart kommunen och inte för 
bolagen som ingår i kommunkoncernen. Vid avstäm-
ning mot balanskravet ska bland annat vissa realisa-
tionsvinster och realisationsförluster, samt förändring 
av pensionsskulden räknas bort. Ett negativt balans-
kravsresultat ska återställas inom tre år efter att det 
har uppkommit.

Justering för förändring av 
ansvarsförbindelsen 2017 2016 2015

Årets resultat enligt 
resultaträkningen 17,7 30,1 32,3

justering för förändring av 
ansvarsförbindelsen -4,7 -8,8 -7,6

Årets reslutat exkl 
ansvarsförbindelsen 13,0 21,3 24,7

Årets reslutat exkl 
ansvarsförbindelsen 13,0 21,3 24,7

reducering av samtliga 
realisationsvinster 0 0 -16,3

justering för realisationsvinster 
enligt undantagsmöjlighet 0 0 16,3

justering för realisationsförluster 
enligt undantagsmöjlighet 0 0 0

orealiserade förluster i 
värdepapper 0 0 0

justering för återföring av orea-
liserade förluster i värdepapper 0 0 0

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 13,0 21,3 24,7

reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv 0 -4,0 -7,0

användning av medel från 
resultatutjämningsreserv 0 0 0

Årets balanskravsresultat efter 
RUR 13,0 17,3 17,7

Resultat att återställa från 
tidigare år 2017 2016 2015

Kvar att återställa från tidigare 
år (ingående värde) 0 0 -5,3

Resultat efter justering av RUR 13,0 17,3 8,4
Resultat att återställa från tidi-
gare år (utgående värde) 0 0 0

Örkelljunga kommun tillämpar fullfonderingsmodel-
len för redovisning av ansvarsförbindelsen, d.v.s. den 
delen av pensionsåtagandet som avser pensioner intjä-
nade före 1998. Som komplement redovisas en alterna-
tiv resultat- och balansräkning som redogör för resul-
tatet och den ekonomiska ställningen som om 
kommunen hade redovisat ansvarsförbindelsen enligt 
blandmodellen. Balanskravsresultatet är dessutom be-
räknat som om blandmodellen tillämpats. 

För verksamhetsåret 2017 redovisar kommunen ett re-
sultat enligt resultaträkningen (fullfonderingsmodel-
len) på 17,7 mkr. Balankravsresultatet blev 13,0 mkr 
efter en justering för förändring av ansvarsförbindel-
sen på 4,7 mkr. Utan försäljningen av pensionsförvalt-
ningens aktiefonder skulle balanskravsresultatet varit 
-4,1 mkr.
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Förvaltningsverksamheten
Den samlade förvaltningsverksamheten visar en total 
avvikelse på -20,8 mkr för verksamhetsåret 2017, vil-
ket ska jämföras med avvikelsen på -2,4 mkr för 2016.

De stora avvikelserna är hänförbara till 
Utbildningsnämnden (-10,0 mkr) och Socialnämnden 
(-11,9 mkr). Av budgetunderunderskottet på 10,0 mkr 
för Utbildningsnämnden förklaras 4,8 mkr av lägre bi-
dragsersättningar från Migrationsverket avseende asyl-
sökande elever för åren 2015-2016, beslutet från 
Migrationsverket avseende dessa år kom först 2017 
och visade då att kommunen inte fick ersättning för 
samtliga kostnader. För asylsökande elever 2017 blev 
ersättningarna från Migrationsverket 5,1 mkr lägre än 
beräknat, kostnaderna för gymnasieskolan blev 2,9 
mkr högre än beräknat och kostenheten överskred 
budgeten med 1,9 mkr. När det gäller Socialnämndens 
avvikelse så är den huvudsakligen hänförbar till högre 
personalkostnader än budgeterat inom äldreomsorgen 
och kostnader för institutionsvård av barn och unga. 
Åtgärdsplaner håller på att utarbetas och bedöm-
ningen är att budgeten ska vara i balans verksamhets-
året 2018 för såväl Utbildningsnämnden som för 
Socialnämnden. 

Örkelljunga kommun har en pågående rättstvist med 
Välkommengruppen i Götaland AB som framställt ett 
ersättningsanspråk på 13 mkr mot kommunen. 
Örkelljunga kommun anser inte att det finns fog detta, 
men redovisar 30 procent av begärt anspråk för even-
tuella kostnader med anledning av tvisten som en an-
svarsförbindelse. Parterna står långt ifrån varandra 
och utgången är oviss. Om parterna inte förlikas kom-
mer tvisten att tas upp i domstol under maj månad. 

Verksamheternas nettokostnader

Mkr Bokslut  
2017

Budget  
2017

Budget 
avvikelse 

2017
Bokslut  

2016

Kommunstyrelsen -36,1 -37,4 1,3 -35,2
Revision -0,6 -0,6 0,0 -0,6
Överförmyndarnämnden -1,4 -1,2 -0,2 -1,3
Samhällsbyggnads- 
nämnden -28,9 -29,1 0,2 -21,8

Vatten och avlopp 0,0 0,0 0,0 0,0
Kultur- och fritidsnämnden -20,4 -20,2 -0,2 -15,1
Utbildningsnämnden -225,5 -215,5 -10,0 -215,0
Socialnämnden -197,0 -185,1 -11,9 -187,4
Totalt -509,9 -489,1 -20,8 -476,4

Revision 0,0 0,0
Överförmyndarnämnden -0,2 -0,2
Samhällsbyggnadsnämnden 0,2 0,1
Vatten och avlopp 0,0 0,0
Kultur- och fritidsnämnden -0,2 0,2
Utbildningsnämnden -10,0 2,2
Socialnämnden -11,9 -8,5
Totalt -20,8 -2,4
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Investeringar 
Nettoinvesteringar är kommunens totala investerings-
utgifter minus investeringsinkomsterna. Kommunens 
investeringsverksamhet bör präglas av god planering 
och framförhållning.

Investeringar med en budget på 
minst 500 tkr Utfall 2017 Budget  

2017
3871 Ombyggnad vattenverk VA 0 -5 261 000
3811 Gasproduktion VA 0 -4 700 000
1842 Bokelunda F-5, ombyggnad -4 666 940 -4 400 000
3731 Gator/Vägar asfaltering -2 478 398 -2 500 000
6096 Ers lokaler förskola Högkullen -2 150 331 -2 068 000
3853 Åtgärder ledningsnät -872 508 -1 500 000
6094 Inventarier förskola,skola,UBC -1 319 636 -1 450 000
3795 Gång- och cykelvägar -833 115 -1 400 000
3893 Ovidkommande vatten -189 702 -1 231 000
1887 Kungsskolan aula -171 534 -1 200 000
1926 Gatuförråd, Byte ventilation -998 748 -1 200 000
3727 Parkouranläggning Sk 
Fagerhult 0 -1 200 000

1837 Fastighetstekniskt underhåll -680 819 -1 000 000
3712 Exploatering eket 0 -1 000 000
3812 VA ledning bruket -122 335 -1 000 000
3813 VA exploatering eket 0 -1 000 000
9106 Inköp markreserv -902 427 -900 000
1930 Åslungaskola Takbyte -542 986 -850 000
3724 Belysning GC Väg -620 695 -850 000
1923 Kommunhus, Byte brandlarm -660 507 -750 000
5030 RFID -527 540 -750 000
1931 Lillhallen ventilationsbyte -455 243 -650 000
1933 Kungsskolan takbyte D+C 0 -650 000
6095 Elevdatorer -644 751 -650 000
1832 Kungsskolan, byte fönster 0 -600 000
3806 Åtgärder på AP-stationer 0 -600 000
7900 Investeringsutrymme 
Socialförv -218 618 -600 000

1843 Högkullen nybbygnation -724 391 -500 000
1935 Upprust av Beringsk Utemiljö -580 294 -500 000
1944 Kungsskolan uppfräschning 
b+C 0 -500 000

3721 Industriom Skåneporten 
Nordöst 0 -500 000

3725 Tomtmark Åsljunga 0 -500 000
3804 Åtg reningsverk ventilation 0 -500 000
3810 VA-plan övergripande -65 635 -500 000
3874 Avloppreningsverk 0 -500 000
3899 Industriom Skåneporten 0 -500 000
9017 Bredb.strategi inv. 2014-2020 -233 321 -500 000
Summa -20 660 473 -44 960 000
Investeringar m budget < 500 000 -6 671 339 -5 728 500
Summa investeringsutgifter -27 331 811 -50 688 500

För 2017 har det tagits beslut om investeringar på totalt 
50,7 mkr inklusive tilläggsinvesteringar och ändringar. 
Det totala utfallet av investeringarna blev 27,3 mkr för 
verksamhetsårets 2017. 

Nettoinvesteringar per nämnd Bokslut 
2017

Budget 
2017

Bokslut 
2016

Kommunstyrelse inkl 
kommunfastigheter 15,6 18,4 33,6

Samhällsbyggnadsnämnd, exkl VA 4,8 9,2 5,2
Vatten och avlopp 1,7 17,3 2,9
Kultur- och fritidsnämnd 0,6 0,9 0,7
Utbildningsnämnd 4,1 4,2 2,1
Socialnämnd 0,5 0,7 0,4
Totalt 27,3 50,7 44,9

Lån 
Kommunkoncernens låneskuld uppgick till 196,2 mkr 
per den 31 december 2017. Av kommunkoncernens 
långfristiga låneskuld stod kommunförvaltningen för 
105,0 mkr, vilket är en minskning av kommunförvalt-
ningens låneskuld med 30,0 mkr jämfört med årsskif-
tet 2016. Under första halvåret 2017 avyttrades pen-
sionsfonder till ett värde av 31,4 mkr. 
Kommunstyrelsen tog beslut om att 30,0 mkr av detta 
skulle användas till att amortera ner kommunens låne-
skuld.

Låneskuld kommunförvaltningen

Soliditet
Soliditet är ett allmänt vedertaget mått som visar hur 
stor andel av tillgångarna som finansieras med eget 
kapital och därmed förmågan att motstå sämre tider. 
Hög soliditet är synonymt med finansiell styrka. 
Kommunen har ett soliditetsmål på 40 procent beräk-
nat enligt fullfonderingsmodellen och 60 procent be-
räknat enligt blandmodellen. För kommunens två hel-
ägda bolag, Örkelljunga Fjärrvärmeverk och 
Örkelljungabostäder AB säger ägardirektiven att bola-
gen ska sträva efter att långsiktigt hålla en soliditet på 
minst 10 procent respektive 20 procent. Soliditeten 
beräknas som eget kapital/ totalt kapital och beskriver 
hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med 
eget kapital. För bolagen läggs dessutom 78 procent av 
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de obeskattade reserverna till det egna kapitalet vid 
beräkning av soliditeten. 

Soliditeten exklusive de kommunala bolagen var 46,5 
procent per den 31 december, beräknat enligt fullfon-
deringsmodellen och 70,9 procent enligt blandmodel-
len. Även sett ur ett koncernperspektiv är soliditeten 
mycket god. Enligt fullfonderingsmodellen var kom-
munkoncernens soliditet 43,6 procent, beräknad enligt 
blandmodellen var soliditeten 63,2 procent.

Soliditetsutveckling genom åren (Kommunen)

Enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) ska 
omsättningstillgångar värderas enligt lägsta värdets 
princip, d.v.s. det lägsta av anskaffningsvärdet och det 
verkliga värdet. För Örkelljunga kommuns del är inne-
börden av detta att det vid årsskiftet 2017 fanns ett 
dolt värde i kommunens pensionsfonder på 51,3 mkr i 
och med att marknadsvärdet översteg det bokförda 
värdet med motsvarande belopp. Innebörden av detta 
är att soliditen räknat på bokföringsmässiga grunder 
blir lägre än om den hade justerats med hänsyn till 
fondförvaltningens verkliga värde.  

Pensionsåtagande
Kommunen beslutade år 2000 att hela den avgiftsba-
serade delen av avtalspensionen (avtalspension intjä-
nad fr.o.m. 1998) ska disponeras av den anställde för 
eget val av förvaltare. Den förmånsbaserade ålders-
pensionen är försäkrad hos KPA och endast en min-
dre 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 ansvars-
förbindelsen med långsiktig kapitalförvaltning, redu-

ceras kostnaderna för pensionsåtagandet. Dessutom 
förhindras en övervältring av pensionskostnaderna på 
framtidens skattebetalare. 

Redovisning av pensionsmedelsförvaltning 
(mkr)

Utfall 
2017

Utfall 
2016

Avsättning för pensioner och liknande 
förpliktelser 6,3 6,3

Ansvarsförbindelse 177,1 181,7
Finansiella placeringar, bokfört värde (fonder) 137,8 152,0
Finansiella placeringar, marknadsvärde 
(fonder) 189,1 207,3

Pensionsmedel placerade på bankkonto 45,3 44,4

Pensionsskuldsberäkningen från KPA visar att pen-
sionsskulden enligt ansvarsförbindelsen uppgick till 
177,1 mkr per den 31 december 2017, en minskning 
med 4,6 mkr sedan årsskiftet 2016. Efter de senaste 
årens starka börsuppgång avyttrades aktiefonder till 
ett värde av 31,3 mkr under första halvåret 2017. Detta 
gjordes som en åtgärd för att säkra en del av de se-
naste årens stora värdestegring i fonderna. Av försälj-
ningslikviden tog kommunstyrelsen beslut om att 30,0 
mkr skulle användas till att amortera ner kommunens 
långfristiga låneskuld. Resterande 1,3 mkr har place-
rats på kommunens bankkonto, men tillhör fortfa-
rande pensionsförvaltningen. 

I mars 1994 avsattes 67,5 mkr efter beslut i kommun-
fullmäktige för att täcka framtidens pensionsutbetal-
ningar. På balansdagen den 31 december 2017 hade 
fonderna inklusive pensionsmedel placerade på bank-
konto ett värde på totalt 234,4 mkr och översteg där-
med det totala pensionsåtagandet med 51,3 mkr. 
Täckningsgraden för avsatta medel i förhållande till 
ansvarsförbindelsen uppgick till 132,3 procent. 

Kommunens finanspolicy reviderades under andra 
halvåret 2015 och anger nu att max 70 procent av pen-
sionsmedlen får vara placerade i aktier och aktierelate-
rade instrument. Motsvarande gränsvärden för likvida 
medel och räntebärande fonder är 60 procent respek-
tive 100 procent. På balansdagen var 49,1 procent av 
kapitalet placerat i aktiefonder, medan 31,4 procent var 
placerat i räntebärande fonder och 19,5 procent på 
bankkonto. Därmed uppfyller pensionsförvaltningen 
den av kommunfullmäktige antagna reviderade fi-
nanspolicyn.
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Kommunens klimat- och  
miljömålsarbete
Uppföljningen görs utifrån kommunens övergripande 
mål för förvaltningarnas klimat- och miljömålsarbete 
som antogs år 2010 och reviderades 2013. 

Målen omfattar: 

1. Energifrågor kopplat till fastigheter

2. Inköp av varor och tjänster

3. Persontransporter

4. Avfallshantering

Andra styrdokument för att nå miljömålen:

•  Strategi för energieffektivisering för kommunala 
fastigheter och transporter som antogs 2011 som 
innehåller mer konkreta mål för energianvändning 
kopplat till fastigheter och transporter.

•  Inköps- och upphandlingspolicy antagen 2017.

 
Energifrågor kopplat till fastigheter
Samhällsbyggnadsenheten har fortsatt arbetet under 
2017 med att energieffektivisera VA-verksamheten. 
När maskinella delar byts ut är målet att de ska vara så 
miljöanpassade och energisnåla som möjligt. Alla nya 
belysningspunkter som installeras är av LED-typ. 
Lokalvården städar ca 56 000 m2 yta i veckan och job-
bar systematiskt för att minska kemikalieanvänd-
ningen i det dagliga arbetet. Maskinparken blir mer 
miljövänlig i takt med att den förnyas.

Kultur- och fritidsförvaltningen har sedan tidigare 
säkrat ner Åsljungahallen. Utbytet till energisnåla lös-
ningar i de lysrörsarmaturer som finns inom verksam-
heten har lett till minskade driftkostnader. FORUM 
Örkelljunga är utrustat med solceller på taket för att 
minimera förbrukningen, under det första verksam-
hetsåret 2017 stod det klart att anläggningen är energi-
snålare än vad den initialt projekterats för. 
Förbrukningen av el ligger ca 20 procent under pro-
jekterade nivåer och förbrukningen av fjärrvärme lig-
ger ca 35 procent under projekterad nivå. Samtlig be-
lysning i Kulturhuset byts successivt ut till 
lågenergilösningar.

Belysning med rörelse- och akustiska detektorer har 
installerats i kommunledningshusets lokaler. De flesta 
utomhusbelysningar i anknytning till skolor och för-
skolor har rörelse- eller skymningsvakt. Rörelsevakt 
har även installerats inomhus i vissa förskolor och sko-
lor. Även i en stor del av socialförvaltningen lokaler 

finns belysning där lamporna släcks automatiskt när 
lokalerna är tomma. 

Inköp av varor och tjänster
Kommunens inköps- och upphandlingspolicy stärker 
möjligheterna till miljöanpassad upphandling där mil-
jöstyrningsrådets råd tillämpas. 
Politikerorganisationen har till största del övergått till 
att motta sammanträdeshandlingar digitalt via läsplat-
tor, vilket har minskat behovet av pappersutskrifter. 

Utbildningsförvaltningen har med miljöperspektivet i 
samtliga upphandlingar och inköp. När löpande inköp 
görs tänker man miljövänligt material och att inköp 
görs i närmiljön. Förbrukningen av förbrukningsma-
terial har minskat i samtliga verksamheter som ett re-
sultat av att man för samtal med barn i olika åldrar om 
skyldigheten att ta hand om och värna vår miljö. Slit 
och släng får inte förekomma. Förpackningar och an-
nat återvinns och används till kreativt arbete tillsam-
mans med barnen. Förskolorna har mer av sin verk-
samhet utomhus och där används det material som 
skogen och naturen har att erbjuda. Förskolor med 
tillagningskök har vegetarisk kost en dag i veckan. 
Samtliga verksamheter har som ambition att övergå 
till mer vegetarisk kost. Under 2017 har det tagets be-
slut om att endast svenskt kött ska serveras i utbild-
ningsförvaltningens verksamheter.

Kultur- och fritidsförvaltningen beaktar vid varje in-
köp möjligheten att köpa från lokala leverantörer så att 
transportbehovet blir så litet som möjligt. 
Förbrukningsmaterial levereras från det kommunala 
centrallagret som vid upphandling har miljö som ett 
av de bärande kriterierna. Lokalvården använder bara 
miljöklassade rengöringsmedel. 
Folkbiblioteksverksamheten samlar alla utskrifter till 
större enheter för att öka resurseffektiviteten. Princh 
(System för utskrifter) används för att öka tillgänglig-
heten för allmänheten. Övergången till digital hante-
ring av närvarokort är genomförd. Digitala ansök-
ningsblanketter för föreningsbidrag, anmälan av 
deltagande i Musikskola och implementeringen av en 
digital evenemangskalender som primär marknadsfö-
ringskanal möjliggör minskad miljöbelastning i form 
av trycksaker och minskat resande. 
Biblioteksverksamheten samarbetar med socialförvalt-
ningens arbetsmarknadsenhet för att trasiga och nötta 
volymer ska kunna repareras och återföras i beståndet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens upphandlingar sker i 
enlighet med Strategin för energieffektivisering. Vid 
förnyelse av bil- och maskinpark så ställs krav på ener-
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gieffektivitet och miljöanpassning. Så även vid renove-
ring eller byte av maskinella delar rent generellt när 
det gäller teknik och maskinpark.

De flesta inköp görs miljömedvetet hos socialförvalt-
ningen. Man använder sig av de företag som upphand-
lats centralt, miljöperspektivet tillvaratas i upphand-
lingarna som genomförs. Miljövänliga toner och 
städmaterial används.  

Persontransporter
IT har i större utsträckning utfört support via så kall-
lad fjärrstyrning, vilket minimerar transporter ut till 
verksamheterna. Kommunledningsförvaltningen har 
investerat i in en hybridbil, som är tillgänglig för med-
arbetarnas tjänsteresor.

Utbildningsförvaltningen har en policy för person-
transporter som säger att kollektivtrafiken ska nyttjas 
när det är möjligt. Vid konferenser och liknande sam-
åker man alltid och vid längre tjänsteresor åker man 
kollektivt. Andelen telefonmöten har ökat. Tolkar i 
verksamheterna har ökat markant, vid användandet av 
tolk används telefontolk.

Kultur- och fritidsförvaltningen beaktar möjligheten 
till kollektivt resande och närhet till arbetsplatsen vid 
samtliga anställningar. I samband med studiebesök, 
utbildningar och inspirationsresor organiseras samåk-
ning mellan olika delar av verksamheterna för att op-
timera transporterna ur kostnads- och miljösynpunkt. 
Samordnade transporter av volymer mellan verksam-
hetens olika enheter har initierats under 2016 och ge-
nomförs fullt ut under 2017. Vid inventarieinköp till 
FORUM har transportmöjligheter samordnats för att 
minska miljöpåverkan. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen uppmanar alla an-
ställda att gå eller cykla när så är möjligt. Samåkning 
är en självklarhet och när möjlighet finns används kol-
lektivtrafiken.

Socialförvaltningen riktlinjer säger att allmänna trans-
porter ska användas om möjligt. Hemvården har orga-
niserats om så att vissa arbetslag har ett område som 
kan nås via cykel. En utfasning av bil-avtal med pri-
vata bilar har inletts till förmån för miljövänliga tjäns-
tebilar. 

Avfallshantering
På Utbildningsförvaltningen har varje enhet ett av-
fallssystem för noggrann källsortering. De mindre en-
heterna använder sig av Bedasystemet med tillägg av 
ett restavfallkärl. De större enheterna har ett system 
med små tunnor för tömning varannan vecka, där 

källsortering sker. Det förekommer 6-7 olika tunnor 
för olika sorteringsbehov. I vardagen görs barnen del-
aktiga i miljöarbetet genom att de är med och sorterar 
avfall i de olika kärlen.

Kultur- och fritidsförvaltningen sorterar och hanterar 
avfall i enlighet med NÅRAB:s riktlinjer. 
Miljöstationer finns i anslutning till de huvudsakliga 
huvudverksamhetsställena (Kulturhuset, FORUM 
Örkelljunga & Idrottshallen), samt i anslutning till 
skolbiblioteken inom ramen för utbildningsnämndens 
verksamheter. På FORUM Örkelljunga tillämpas 
sopsortering i åtta fraktioner. Det har funnits tydliga 
svårigheter med att lyckas få besökare att bidra till 
sopsorteringen och en stor mängd arbete återstår 
innan systemet kan betraktas som fullt inkört och sor-
teringen uppnått en acceptabel nivå. 

Även inom Samhällsbyggnadsförvaltningen är alla 
verksamheter igång med källsortering och returavfal-
let har minskat avsevärt. Slammet från avloppsre-
ningsverken lämnas till NSR för behandling. 
Socialförvaltningen använder i stort sett inget en-
gångsmaterial. Man har sopsystem i samtliga verksam-
heter som innebär noggrann sortering.

Övrigt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar för skötsel av 
kommunens gator, parker och skogar. Det vilar ett 
stort ansvar på samtliga verksamheter och på dess per-
sonal när det gäller att bidra till arbetet med att värna 
miljö.

Några goda exempel från de olika verksamheterna:

•  All grönyteskötsel bedrivs löpande efter skötsel-
planer för hela kommunen. Detta resulterar i att 
arbetet utförs i rätt tid och blir mer effektivt och 
att transporterna mellan alla objekt blir minimala. 

•  Kommunens skogsmark är dubbelcertifierad, en-
ligt FCS och PEFC, certifieringssystem som är till 
för att trygga och säkra framtida skogsarealer, bio-
toper, flora och fauna. Skogsbruksplan finns och 
följs.

•  Stora investeringar har under året gjorts i maskin-
parken. Nya maskiner är mer miljöanpassade, ge-
nererar mindre utsläpp och mindre bränsleför-
brukning. Löpande maskinbytesplan finns och 
följs. 

•  Kommunens asfaltentreprenör är certifierad enligt 
ISO 14001. 

•  Nya belysningspunkter som monteras är av typ 
LED.
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Miljöredovisning för NÅRAB 
NÅRAB har under 2017 gjort följande satsningar:

Återbruksturnén
Länge Leve Prylen är ett samarbete mellan tre avfalls-
bolag i Nordvästra Skåne (NSR, Nårab och LSR) där 
avfallsbolagen tillsammans har som mål att minska 
avfallsmängderna i regionen. Under hösten har kun-
derna uppmärksammats om möjligheten att lämna 
prylar för återbruk på återvinningscentralerna. Under 
en period har extrapersonal varit på plats på återvin-
ningsstationerna och frågat kunderna om de har något 
de vill förlänga livet på genom att lämna till återbruk. 

Event
För att uppmärksamma kampanjen ytterligare hade 
NÅRAB under oktober månad event på återvinnings-
centralerna med målsättningen att inspirera kunderna 
till återbrukning. Bland annat bjöds det på dryck från 
Rescued Fruits som gör god äppelmust på fullt ätbara 
äpplen som egentligen skulle slängts.

Filmer
Under Europa Minskar Avfallet-veckan satsades det 
extra på att nå ut med vårt budskap Länge Leve Prylen 
genom att NÅRAB delade med sig av fem korta filmer 
med budskap om att tänka annorlunda kring konsum-
tion, baserat på olika steg ur konsumtionshierarkin. 
Filmerna hade olika teman: #1 – Våga köp second 
hand, #2 – Reparera mera, #3 – Dela, låna, hyra, #4 – 
Gör om och #5 – Njut av det du har.

Miljöredovisning för Örkelljunga 
Fjärrvärmeverk AB 

Analys och åtgärder för optimering av kulvertnätets 
drift har ökat totalverkningsgraden och nyttjandegra-
den av inköpt biobränsle. Verkningsgraden bedöms ha 
ökat i storleksordningen 1,0 procent.

Under 2017 har ingen separat upphandling utanför 
branschorganisationen Värmek skett. Värmek uppfyl-
ler kraven i SS EN ISO 14001. Under året har upp-
handling av ny tryckluftsproduktion skett, ny anlägg-
ning har bättre verkningsgrad. Bolaget har även utfört 
försök att ersätta fossila smörjmedel med grönsåpa, 
främst som smörjning av vätskegående kedjedrifter. 
Syftet är att ersätta fossilbaserade kemiska produkter.

Askan från förbränningen återförs fortsatt till skogs-
mark och övrig avfallshantering sorteras och återvinns 
vid Nårab ś anläggning. Under året har det även ge-
nomförts förtätningar och nyanslutningar, i och med 
att fjärrvärmeproduktionen i Örkelljunga till närmare 
100 % baseras på förnybara bränslen medför detta en 
betydande minskning av fossil koldioxid. Den ersatta 
årliga olje¬använd¬ningen motsvarar cirka 10 m3 vil-
ket motsvarar ett minskat årligt utsläpp av koldioxid 
om 25 ton.

Miljöredovisning för 
Örkelljungabostäder AB
Under 2017 har arbetet fortsatt med driftoptimering 
för att uppnå minskad energiförbrukning.
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Intern kontroll 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för 
att det finns en god intern kontroll. Enligt 
Kommunallagen 6 kap 7§ är det nämnderna var för sig 
som ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet 
med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter och där-
med även ansvarar för den interna kontrollen. Enligt 6 
kap. 1 § KL har kommunstyrelsen ansvaret att leda 
och samordna kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över nämndernas verksamhet, ett så kallat 
uppsiktsansvar. Samtliga nämnder har taget fram en 
intern kontrollplan för verksamhetsåret 2016 och ge-
nomfört kontroll enligt respektive plan. Resultatet av 
granskningen redovisas till kommunstyrelsen i början 
av 2018.

Resultat av den interna kontrollen
I kommunstyrelsens verksamhet redovisas noll avvi-
kelser på tio kontrollpunkter, medan det redovisas 
mindre betydelsefulla avvikelser på sex kontrollpunk-
ter. På två kontrollpunkter redovisas allvarliga avvikel-
ser, detta gäller för representation och oattesterade 
poster i självservice. Gällande representation kommer 
alla attestansvariga uppmanas att noga kontrollera att 
samtliga fakturor som innehåller representation inne-
håller korrekta uppgifter om deltagare och syfte med 
representationen. Gällande oattesterade poster i själv-
service ska HR lägga in en kalenderpåminnelse till 
samtliga chefer med sista datum för attestering. 

Överförmyndarnämnden har fyra kontrollpunkter i 
sin internkontrollplan och redovisade avvikelse för 
budgetföljsamhet, som ett resultat av att nämndes 
kostnader översteg beslutad budgetram.

Samhällsbyggnadsnämnden har 12 kontrollpunkter i 
sin internkontrollplan och redovisar inga avvikelser. 

Socialnämnden har fem kontrollpunkter i sin intern-
kontrollplan för 2017 och redovisar mindre betydelse-
fulla avvikelser för kontrollpunkterna personliga ut-
lägg, inköp på ICA och Coop med 
socialförvaltningens kort, samt för avvikelserutiner 
och teamsamverkan. I övrigt inga avvikelser för soci-
alnämndens övriga två kontrollpunkter.

Utbildningsnämnden hade två kontrollpunkter i sin 
internkontrollplan för verksamhetsåret 2017 och rap-
porterada mindre betydelsefulla avvikelser för kon-
trollpunkten kontroll att utdrag ur belastningsregistret 
begärs in för alla som anställs eller har uppdrag inom 

utbildningsförvaltningens verksamheter, enligt reg-
lerna i skollagen. I de fall där det missats att begära in 
utdrag har det rört sig om några vikarier, samt någon 
lärarstudent som har genomfört sin VFU (verksam-
hetsförlagd utbildning).

Händelser av väsentlig betydelse 
•  Arbetet med fiberutbyggnaden som ska ge hela 

kommunen tillgång till fiberanslutning är påbör-
jad. 

•  Projektet Hälsförskolan har startats upp tillsam-
mans med ett flertal intressenter i offentlig sektor, 
näringslivet och den akademiska världen. 
Projektet har som syfte att en av kommunens för-
skolor ska bli landets första hälsoförskola.

•  Projektet Affärsresan som drivs av Örkelljunga 
Näringsliv tillsammans med kommunen har star-
tat upp enligt planerna. Projektet har som syfte att 
stötta såväl nyföretagande som befintligt närings-
liv.

•  Projekt Naturarenan som syftar till att tillgänglig-
göra kommunens fina natur har fått sin 
Leaderansökan godkänd.

•  Vandringsleden runt Åsljungasjön rustades upp 
genom ett leaderprojekt under ledning av Åsljunga 
intresseförening.

•  Örkelljunga har passerat 10 000 invånare under 
2017.

•  Ny organisation implementerades i kommunled-
ningsförvaltningen under hösten.

•  Ett förslag till en plan för landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS) har tagits fram. Planen kom-
mer att skickas ut på samråd under början av 2018 
och bör kunna antas i augusti.
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Personalredovisning
Personalsammansättning
Det övergripande målet med kommunens personalpo-
litik är att den ska främja verksamheten och bidra till 
dess effektivisering och förnyelse. Grundläggande för 
personalpolitiken är utveckling, engagemang och del-
aktighet. Genom dialog i vardagen, i medarbetarsam-
tal, på arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper ut-
vecklas vår verksamhet. Örkelljunga kommun har 
ambitionen att vara en bra och lyhörd arbetsgivare. 
Tydligt ledarskap är en viktig fråga för att skapa resul-
tat och ta till vara potentialen hos varje medarbetare. 
Med en allt starkare konkurrens om arbetskraften är 
det viktigt för kommunen att både kunna behålla och 
rekrytera nya medarbetare i framtiden. För att kunna 
ge god service av hög kvalitet till kommuninvånarna 
behöver kommunen kompetent personal som trivs 
med sitt arbete och mår bra. Örkelljunga kommuns 
värdegrund, Kunskap, Omtanke och Handling ska 
vara vägledande i det dagliga arbetet och i våra möten 
med människor.

Medarbetare i Örkelljunga kommun
Antal anställda uppdelat på 
män och kvinnor 2017 2016 Förändring

Antal anställda 909 932 -23
Tillsvidareanställda 779 758 21
Kvinnor 645 633 12
Män 134 125 9
Visstidsanställda 130 174 -44
Kvinnor 101 143 -42
Män 29 31 -2
Medelålder 45 45 1
Kvinnor 46 45 1
Män 44 45 0
Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad 83 80 3

Kvinnor 82 78 3
Män 88 87 1
Årsarbetare 764 770 -5
Kvinnor 615 624 -9
Män 149 145 4

Antal anställda = månadsavlönade exklusive vilande enligt 
Allmänna Bestämmelser.  
Årsarbetare= summan av sysselsättningsgrader

Örkelljunga kommun hade 909 medarbetare per den 
31 december 2017. Detta innebär en minskning av an-
talet medarbetare med 23 personer från föregående år. 
Antalet visstidsanställda har minskat med 44 personer 
däremot har antalet tillsvidareanställda ökat med 21. 
Minskningen av anställda och därmed antalet årsarbe-
tare beror bland annat på minskade effekter av flyk-
tingmottagande. Den genomsnittliga sysselsättnings-
graden för kvinnor har ökat med 3,5 procentenheter 
jämfört med 2016, männens sysselsättningsgrad har 
ökat med 0,9 procentenhet. Ökningen av den genom-
snittliga sysselsättningsgraden ligger väl i linje med 
kommunens strävan att kunna erbjuda högre syssel-
sättningsgrader och fler möjligheter att arbeta heltid.

Personalomsättning 
En viktig framtida uppgift är att trygga kommunens 
personal- och kompetensbehov med anledning av de 
medarbetare som förväntas gå i pension de kommande 
åren. Under de närmsta fem åren kommer 132 an-
ställda uppnå ålderspension, beräknat på att ålderpen-
sion uppnås vid 65 år. Detta motsvarar 16,9 procent av 
det totala antalet tillsvidareanställda i december 2017.

De befattningsgrupper som framöver har flest pensio-
neringar är kvinnodominerade och utgörs i huvudsak 
av vård och omsorgspersonal och av yrken inom ut-
bildningssektorn. Det kan också konstateras att chefs-
rekryteringar främst på förvaltningsnivå möter utma-
ningar framöver.

Personalomsättningen inklusive pensionsavgångar har 
sammantaget under 2017 varit 11,7 procent, vilket är 
en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med 
2016. De befattningsgrupper som haft flest pensione-
ringar finns främst inom vårdsektorn. 
Personalomsättningen exklusive pensionsavgångar var 
sammantaget 9,8 procent, vilket är en minsking från 
föregående år på 1,15 procentenheter. De befattnings-
grupper som har flest avgångar är främst lärare och 
vårdpersonal.

En orsak till personalomsättningen är den ökande 
konkurrensen på arbetsmarknaden och bristen av 
främst behöriga lärare, sjuksköterskor, socionomer, 
specialister av olika slag samt numera även till viss del 
undersköterskor. Ökad konkurrens på arbetsmarkna-
den får effekt på ökad rörlighet särskilt för dessa grup-
per.

Löneöversynen 2017 
Örkelljunga kommun tillämpar individuell lönesätt-
ning. Under året fortsatte den centrala satsningen på 
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undersköterskor enligt ett treårsavtal utifrån det cen-
trala löneavtalet. Därutöver gjordes en satsning på 
skolledare, vars löneökning i genomsnitt blev 4,4 pro-
cent. För fackförbundet Kommunal som organiserar 
undersköterskor blev utfallet 2,6 procent och för öv-
riga fackförbund blev utfallet i genomsnitt ca 2,1 pro-
cent. Det totala utfallet av årets löneöversyn i 
Örkelljunga kommun blev 2,3 procent. Det genom-
snittliga utfallet blev 2,32 procent för kvinnorna och 
2,08 procent för männen. En förklaring till skillnaden 
är bland annat den undersköterskesatsning som gjor-
des i samband med löneöversynerna.

Arbetsmiljö
Örkelljunga kommun har ansvaret för de anställdas 
arbetsmiljö och ska systematiskt undersöka arbetsför-
hållanden, bedöma risker och vidta åtgärder som hjäl-
per till att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och 
olycksfall. Grundläggande arbetsmiljöutbildning rik-
tad till chefer och skyddsombud har genomförts under 
året, kompletterat med andra riktade utbildnings- och 
stödinsatser.

Total 
sjukfrånvaro

Långtids-
sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro 
kvinnor

Sjukfrånvaro 
Män

Sjukfrånvaro 
åldersgrupp 

<29 år

Sjukfrånvaro 
åldersgrupp 

30-49 år

Sjukfrånvaro 
åldersgrupp 

>50 år
Vägt medelvärde samtliga 
kommuner 2016 7,2 48,6 8,0 4,4 5,8 6,8 8,0

Örkeljunga kommun 2016 5,5 45,2 6,3 2,1 3,0 5,9 5,8
Örkeljunga kommun 2017 5,3 41,9 6,0 2,4 4,0 5,3 5,7

Sjukfrånvaron i Örkelljunga kommun för 2017 var 5,3 
procent, det är en minskning med 0,2 procentenheter 
jämfört med 2016. Sjukfrånvaron avser andel frånvaro 
av ordinarie arbetstid grundat i någon form av ohälsa. 
Målet om ett ohälsotal på 4,25 procent har inte upp-
nåtts, men trenden med de senaste årens ökande ohäl-
sotal har brutits, vilket är ett viktigt trendbrott. Som 
tabellen ovan visar så hade kommunen ett lågt ohälso-
tal jämfört med landets övriga kommuner. Med syfte 
att sänka ohälsotalet beslutade personalutskottet att 
under 2017 genomföra ett projekt ”Hälsoresan” i av-
sikt att identifiera friskfaktorer gällande Örkelljungas 
verksamheter. Friskfaktorerna kommer att ligga till 
grund för det fortsatta systematiska arbetet med att 
skapa en god arbetsmiljö och på det sättet minska 
ohälsan.

Kommunen har ett friskvårdsbidrag för de anställda 
på 800 kronor per år. Utnyttjandegraden var under 
året 37 procent, det är en ökning jämfört med tidigare 
år. En bidragande orsak är kommunens aktiva perso-
nalförening som anordnar många trevliga aktiviterer 
för kommunens anställda.

I nedanstående tabell visas de kommunala bolagens 
sjukfrånvaro. De kommunala bolagen har betydligt 
färre anställda och andelen män bland de anställda är i 
klar majoritet. De har en låg sjukfrånvaro vilket är po-
sitivt. 

Total 
sjukfrånvaro

Långtids-
sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro 
kvinnor

Sjukfrånvaro 
Män

Sjukfrånvaro 
åldersgrupp 

<29 år

Sjukfrånvaro 
åldersgrupp 

30-49 år

Sjukfrånvaro 
åldersgrupp 

>50 år
Norra Åsbo Renhållnings 
AB 3,2 30,8 1,4 4,1 x x x

Örkelljunga 
Fjärrvärmeverk AB x x x x 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. Kommunen helägda fastighetsbolag Örkelljunga Bostäder AB hade inga anställda.



Analys och måluppföljning

37

Antal medarbetare per chef
Antalet chefer med personalansvar i kommunen är 39 
och de har i genomsnitt ansvar för 23 medarbetare, 
vilket är en ökning med 2 medarbetare jämfört med 
föregående år. Antalet chefer med personalansvar är 
något färre än förra året vilket förklarar den genom-
snittliga ökningen av antalet medarbetare per chef. Ett 
av de övergripande personalpolitiska målen anger att 
det långsiktiga målet är högst 30 medarbetare per chef 
och delmålet för 2017 är högst 36 medarbetare per 
chef. Det fanns vid årsskiftet 8 chefer med fler än 36 
medarbetare, dessa finns inom utbildningsverksamhe-
ten och inom vård och omsorg. Jämfört med 2016 så 
har antalet chefer med fler än 36 medarbetare minskat 
från 9 till 8. Antal medarbetare per chef varierar mel-
lan 2 och 48. Utifrån ovanstående resultat kan konsta-
teras att delmålet om högst 36 medarbetare per chef 
inte har uppnåtts.

Företagshälsovård
Kommunen har avtal med Feelgood när det gäller fö-
retagshälsovård. Arbetsgivaren köper tjänster inom tre 
kategorier; efterhjälpande, förebyggande och främ-
jande karaktär. Förutom att följa kraven på lagstad-
gade undersökningar satsas resurser på främjande och 
förebyggande insatser. 

Företagshälsovården anlitas för både läkarkonsultatio-
ner, arbetsmiljöundersökningar, riskbedömningar och 
utbildningar. Förskolorna har med hjälp av företags-
hälsovården utbildat sina medarbetare i ergonomi och 
även i grupphandledning. I vissa skollokaler gjordes 
ljud- och bullermätningar. Socialförvaltningen konsul-
terade företaghälsovården gällande ergonomi men 
också för utredningsuppdrag på individnivå. 

Ledarskapsutveckling
Inom ramen för samarbetet i Familjen Helsingborg 
finns ett antal ledarskapsprogram och utbildningar för 
medarbetare som i nuläget arbetar som chefer eller för 
medarbetare som visat intresse för ett framtida ledar-
skap. I samarbetet deltar Örkelljunga kommun även i 
mentorsprogrammet, Framtidens chefer och utveck-
lingsprogram för nya och erfarna chefer/arbetsledare. 
Syftet är att underlätta rekryteringsbehov av framtida 
chefer. 

Internt samlas kommunens chefer månadsvis till korta 
frukostmöten, där HR tillkännager nyheter och inle-
der diskussioner om viktiga utvecklings- och förbätt-
ringsområden. Årligen genomförs arbetsmiljöutbild-

ning och personalenheten erbjuder återkommande 
workshops för chefer i aktuella ämnen. 

Jämställdhet
Kommunen eftersträvar en jämnare könsfördelning 
inom de olika verksamheterna. Fördelningen mellan 
kvinnor och män fortsätter generellt sett att vara 
ojämn inom kommunen. Andelen kvinnor uppgick vid 
årets slut till 82,1 procent och andelen män till 17,9 
procent. Andelen män har ökat med 1,2 procent pro-
centenheter och andelen kvinnor har minskat i mot-
svarande grad jämfört med 2016, ett litet steg i rätt 
riktning mot en jämnare balans mellan antalet kvin-
nor och män anställda i kommunen. 

Andelen kvinnor som är chefer uppgick under det 
gångna året till 64 procent av det totala antalet chefer, 
en ökning med 3,5 procentenheter jämfört med 2016. 
Detta innebär att sett ur ett jämställdhetsperspektiv så 
har 78 procent av de anställda kvinnorna en kvinnlig 
chef (100 procent är ett absolut jämlikt förhållande), 
en ökning med 5 procentenheter jämfört med 2016.

Andelen heltidsanställda i kommunen har ökat från 
44,4 procent 2016 till 46,9 procent 2017.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för kvinnor 
har ökat från 78,2 procent 2016 till 81,65 procent 2017. 

Mångfaldsarbetet kommer att fortsätta såväl i den 
egna kommunen som i samarbetet med Familjen 
Helsingborg, som med olika strategier och kunskaps-
höjande aktiviteter arbetar för att öka mångfalden 
bland kommunalt anställda inom regionen. Projektet 
”Rätten till heltid” inom socialnämndens verksam-
hetsområde startades upp under slutet av 2016. 
Projektet kommer sannolikt få en stor betydelse för 
det framtida jämställdhetsarbetet, framför allt vad det 
gäller högre sysselsättningsgrader.
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Utfallet stämmer överens med uppsatta mål och är uppfyllt, 
måluppfyllelse 100 procent

Resultatet är inte helt uppnått jämfört med uppsatta mål, 
måluppfyllelse 80 - 99 procent.

Bedömningen av måluppfyllelse görs genom symboler med färgerna, grönt, gult och rött.

Inga/begränsade framsteg är påvisade för att uppnå mål, 
måluppfyllelse 79 procent eller längre.

Mätningen är ej genomförd.

Vision 2020 
•  Örkelljunga kommuns miljö- och hälsobringande 

profil stärks. 

•  Gröna Örkelljunga har en tydlig roll och är en 
viktig medspelare i det nordvästskånska samarbe-
tet. 

•  Trygghet, småskalighet, entreprenörskap, delaktig-
het och närhet är grundläggande värden, som till-
sammans erbjuder unik livskvalitet, vilket leder 
till att Örkelljunga kommun i alla lägen blir ett 
klockrent val.

Måluppföljning
Örkelljunga kommun har antagit fem kommunöver-
gripande mål: 

- Det ska vara attraktivt och tryggt att bo och verka i 
Örkelljunga kommun.

- Den kommunala organisationen ska kännetecknas av 
helhetssyn där tydligt ledarskap och gott medarbetar-
skap genomsyrar verksamheten. Enkelhet, ordning 
och reda samt tydliga transparanta och hållbara ar-
betsprocesser.

- Kommunen ska vara en självklar aktör i det nord-
västskånska samarbetet.

- Kommunen ska ha ett starkt utvecklingsfokus, där 
ökat engagemang mellan medborgare, näringsliv och 
kommun, ger tillväxt.

- God ekonomisk hushållning.

Utifrån dessa mål har varje nämnd antagit nämndsmål 
och utifrån dessa har aktiviteter för att uppfylla målen 
utarbetats, som respektive förvaltning arbetar efter. 

Fullmäktiges mål
Fullmäktige har antagit nedanstående mål, mätetal 
och målvärden utifrån en modell som är tänkt att bi-
dra till långsiktig utveckling av kommunen ur ett fler-
dimensionellt perspektiv. Modellen bygger på en kom-
bination av drivande mål och uppföljningsmål/
kontrollmål som är formulerade utifrån de fyra fokus-
områdena Medborgare, Verksamhet och service, 
Utveckling och tillväxt, samt Ekonomi. Tanken är att 
de fyra fokusområdena ska bidra till att rikta fokus på 
kommuninvånarna, kvalitet i de interna processerna 
och de kritiska framtidsfrågorna, samtidigt som fokus-
området Ekonomi ska borga för att åtgärderna som 
vidtas inom övriga fokusområden håller sig inom de 
ekonomiska ramarna. 
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Fokus-
område

Kommunfullmäktiges 
mål

Mätetal
 
Målvärde

 
Resultat Målupp-

fyllelse

 
 
Det ska vara attraktivt 
och tryggt att bo och 
verka i Örkelljunga 
kommun.

NRI (nöjd-region-index) i 
medborgarundersökningen 
ska öka till minst 61 vid nästa 
undersökning.

NRI= 61 Mäts 2018

Kommunens placering i 
Svenskt Näringsliv Företags-
klimat ska förbättras med 
minst 5 placeringar/år.

Plats 94 Plats 63

Antalet invånare ska öka 
med minst 50/ invånare/år. 
Startår=2015

9883 invånare totalt. 10 047 invånare den 
31 december 2017.

Den kommunala 
organisationen ska 
kännetecknas av 
helhetssyn där 
tydligt ledarskap och 
gott medarbetarskap 
genomsyrar 
verksamheten.  
Enkelhet, ordning och 
reda samt tydliga, 
transparanta och 
hållbara arbets-
processer.

NMI (Nöjd-medborgar index) 
i medborgarundersökningen 
ska öka med minst en enhet 
vid nästa undersökning.

NMI=58 Mäts 2018

HME-värde (Hållbart medar-
betarengagemang) ska öka 
med minst en enhet/under-
sökning.

HME=80 Mäts 2018

Sjukfrånvaron ska minska med 
minst 0,15presentenhet/år.

4,25% 5,3%

Kommunen ska ha 
ett starkt utveck-
lingsfokus, där ökat 
engagemang mellan 
medborgare, närings-
liv och kommun, ger 
tillväxt. Kommunen 
ska vara en självklar 
aktör i det nordväst-
skånska samarbetet.

Kommunens totalvärde i SKL:s 
webbplatsundrsökning. Infor-
mation till alla ska öka med 
minst 2 enheter/år.

80 76

Ökningen av antal nystartade 
företag ska vara minst ett fö-
retag/år enligt Bolagsverkets 
statistik.

61 st 75 st 

Arbetslösheten ska minska 
med minst 0,1procentenhet/
år.

8,8% 8,5%

God ekonomisk 
hushållning.

Balanskravsresultatet. 1% av skatteintäkterna 
och de generella stats-
bidragen.

2,6%

Soliditet enligt fullfonderings-
modellen.

Lägst 40% 46,5%

Soliditet enligt 
blandmodellen. 

Lägst 60% 70,9%

Ve
rk

sa
m

he
t o

ch
 s

er
vi

ce
M

ed
bo

rg
ar

e
U

tv
ec

kl
in

g 
oc

h 
til

lv
äx

t
Ek

on
om

i



Analys och måluppföljning

40

Sammanfattning fullmäktiges mål
Fullmäktige har antagit fyra mål med 12 tillhörande 
mätetal och målvärden. För 2017 är 7 av målvärdena 
uppfyllda fullt ut, 1 av målvärdena bedöms ha en mål-
uppfyllelse på 80-99 procent, 1 av målvärdena kom-
mer inte att vara uppfyllt och 3 av målvärdena har inte 
utvärderats för 2017, utvärdering var tänkt att ske först 
under 2018 för dessa. Beslut har dock tagets om att 
implementera ett helt nytt målarbete 2018. 

Fokusområde Medborgare
För fokusområdet Medborgare har mätning inte skett 
under 2017 för medborgarundersökningen nöjd-re-
gion-index (NRI). När det gäller placeringen i Svenskt 
Näringslivs mätning avseende företagsklimatet, så är 
det vanligt med stora fluktuationer. I uppföljningen 
för innevarande år är målvärdet placering 94, vilket 
ska jämföras med mätningen, där kommunen kom på 
63 plats. Det innebär att målvärdet är uppnått med 
god marginal. Även målvärdet för ökningen av antalet 
invånare är uppnått med god marginal.

Fokusområde Verksamhet och Service
När det gäller Mätetalet NMI (Nöjd Medborgare 
Index) har ingen mätning skett under 2017 och mäte-
talet HME (Hållbart Medarbetar Index) mäts först un-
der 2018. Sjukfrånvaron har minskat marginellt från 
5,5 procent 2016 till 5,3 procent 2017, dock är det ett 
trendbrott som har skett. Målvärdet är inte uppnått. 

Fokusområde Utveckling och tillväxt
För fokusområdet Utveckling och tillväxt är 2 av 3 
målvärden uppnådda. Med en ny utformning av kom-
munens webb var förhoppningen att ett utfall i nivå 
med målvärdet skulle uppnås i SKL:s webbplatsunder-
sökning, med ett målvärde på 80 och ett utfall på 76 
räckte det tyvärr inte ända fram. Målet bedöms ha en 
måluppfyllnadsgrad på 80-99 procent.  Målvärdet för 
mätetalet antal nystartade företag uppnåddes med god 
marginal. Även målvärdet för arbetslösheten i kom-
munen uppnåddes. Målvärdet för 2017 var 8,8 procent 
och uppnåddes med 0,3 procentenheters marginal.

Fokusområde Ekonomi  
Balanskravsresultat för verksamhetsåret 2017 blev 13,0 
mkr, vilket motsvarar 2,6 procent av skatteintäkterna 
och de generella statsbidragen. Målvärdet om ett resul-
tat på 1 procent av skatteintäkterna och de generella 
statsbidragen är därmed uppnått. Soliditeten beräknat 
enligt blandmodellens grunder blev 70,9 procent, vil-

ket ska jämnföras med målvärdet på 60 procent. 
Soliditeten beräknat enligt fullfonderingsmodellens 
grunder blev 46,5 procent och ska jämnföras med 
målvärdet på 40 procent. 
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Verksamhetsmålen
Med utgångspunkt i fullmäktiges mål har mätetal och 
målvärden även formulerats på verksamhetsnivå. Utifrån 
verksamhetsmålen har det därefter varit upp till verk-
samheterna att skapa handlingsplaner för att målvärdena 
ska uppnås. Det har dock visat sig att ett stort antal mål-
värden för verksamheterna har varit utformade på ett 
sätt som gjort att de blivit svåra att följa upp. I vissa fall 
har mätetal och målvärden även snabbt blivit inaktuella 
på grund av förändringar i organisationen eller på grund 
av att förutsättningarna har förändrats av andra anled-
ningar. 

Utfallet stämmer överens med uppsatta mål och är uppfyllt, 
måluppfyllelse 100 procent

Resultatet är inte helt uppnått jämfört med uppsatta mål, 
måluppfyllelse 80 - 99 procent.

Bedömningen av måluppfyllelse görs genom symboler med färgerna, grönt, gult och rött.

Inga/begränsade framsteg är påvisade för att uppnå mål, 
måluppfyllelse 79 procent eller längre.

Mätningen är ej genomförd.
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Fokus-
område

Kommunfullmäktiges 
mål

Mätetal
 
Målvärde

 
Resultat Målupp-

fyllelse

 
 
 
 
 
 
 
Det ska vara attraktivt 
och tryggt att bo och 
verka i Örkelljunga 
kommun.

Nystartade företag Ska öka 10%/år. Ökade med 52%

Näringslivsindex Ska öka med 10 
placeringar/år. Resultat 
2016 var plats 52. Resul-
tat 2015 var plats 97.

Minskat med 11 
placeringar från 2016. 
Ökat med 34 place-
ringar från 2015.

Antal felanmälningar inom 
samhällsbyggnadsförvaltning-
ens verksamhetsområde

Ska minska jämfört med 
året innan.

Mätmetod saknas. 
Bedömningen är att 
felanmälningarna 
minskar.

Antal idrottsaktiviteter och 
arrangemang som Kultur och 
Fritidsnämnden är 
meddarrangör

Minst 6 per år. 6 st.

Antal kulturaktiviteter och 
arrangemang nämden är 
medarrangör

Minst 12 per år. 29 st.

Antal deltagare i öppenvårds-
aktiviteter

Ska öka med 3% per år. Målet existerar inte 
längre.

SKL:s öppna jämförelser 
grundskola

Andelen elever i åk 5 och 
8 som i enkäten svarat 
att de känner sig trygga 
i skolan ska överstiga 
riksgenomsnittet i SKL:s 
öppna jämförelser.

Andelen som känner 
sig trygga:
Åk 5: Flickor 92 %
Pojkar 96 %
Åk 8: Flickor 93 %
Pojkar 95 %

Genomsnittligt NKI i Social-
nämndens brukarundersök-
ning avseende bemötande.

Ska vara 95% år 2017 
och 98% 2018.

NKI = 83%

 
 
 
 
Den kommunala 
organisationen ska 
kännetecknas av 
helhetssyn där 
tydligt ledarskap och 
gott medarbetarskap 
genomsyrar 
verksamheten.  
Enkelhet, ordning och 
reda samt tydliga, 
transparanta och 
hållbara arbetspro-
cesser.

Antal besökare på intranätet Ska öka med 5%/år. Mätningen har inte 
kunnat genomföras 
på grund av byte 
av intranät. Be-
dömningen är att 
antalet besökare ökat 
betydligt.

NKI för event, bibliotek och 
arenor

Minst 80% av de svaran-
de ska uppleva nöjdhet

Följs ej upp 2017.

Meritvärde åk 9 Förbättring jämfört
med året innan ska 
uppnås.

Meritvärde åk 9:
Meritvärde 
2015/2016: 174
Meritvärde 
2016/2017: 188

Andel med gymnasiebehörig-
het enligt slutbetyget från 
grundskolan.

Förbättring jämfört med 
året innan ska uppnås

Gymnasiebehörig-
het för:
Ekonomi-, humanis-
tiska- och S-hällsve-
tarprogrammet har 
ökat från 63,8% till 
65,4%.
Gymnasiebehörig-
het för:
Estetiska program-
men har minskat från 
från 70,7% till 67,9%.
Gymnasiebehörig-
het för:
Natur och teknikpro-
grammet har minskat 
från 69,8% till 66,7 
procent.
Gymnasiebehörig-
het för:
Yrkesprogrammen 
har minskat från 70,7 
till 69,2.
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Fokus-
område

Kommunfullmäktiges 
mål

Mätetal
 
Målvärde

 
Resultat Mål-

uppfyl-
lelse

Meritvärde elever som går ut 
gymnasiet.

Förbättring jämfört
med året innan ska 
uppnås.

Merivärde elever som 
går ut gymnasiet:
Läsår 2015/2016:12,5
Läsår 2016/2017: 12,2

Andel nöjda IT-användare 
i kommunorganisationen 
(mäts i enkät varannat år).

8 av 10 för 2018. Mäts ej 2017.

NKI (Nöjd kundindex) för 
Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen.

Minst 60% ska vara 
nöjda.

Mätningen för 2017 
gav ett resultat på 
88% nöjda kunder.

 
 
 
Kommunen ska ha 
ett starkt utveck-
lingsfokus, där ökat 
engagemang mellan 
medborgare, närings-
liv och kommun, ger 
tillväxt. Kommunen 
ska vara en självklar 
aktör i det nordväst-
skånska samarbetet.

Antal nya kultur- och 
fritidsprojekt.

Minst 2 nya projekt per 
år.

5 st.

Företagsbesök. Minst 60 besök per år. 92 besök.

Andel personer med varaktigt 
ekonomiskt bistånd.

Minst hälften av de som 
går vidare från arbets-
marknadsenheten till 
självförsörjning fram 
t.o.m 2018 ska komma 
från socialtjänsten.

Förändringar i proces-
sen har medfört att 
målet inte går att följa 
upp utifrån hur det är 
formulerat.

Lyckade samverkansprojekt 
med Familjen Helsingborg.

Minst 2 projekt per år. 8 projekt

Antal aktiviteter som genom-
förs tillsammans med det 
lokala näringslivet.

Minst 2 projekt per år. 11 projekt.

 
 
God ekonomisk 
hushållning.

Andel automatkonterade 
fakturor.

25% av samtliga fakturor 
ska automatkonteras 
2018.

Målet ska vara upp-
fyllt 2018. 

Energiförbrukning i  
kommunens lokaler.

Minskning av förbruk-
ningen (kW) ska uppnås 
jämfört med tidigare år 
mätt i absolut  
förbrukning.

Ökning av förbruk-
ningen p.g.a. ökning i 
antal fastigheter (Fo-
rum). Bedömningen 
är att förbrukningen 
på fastighetsnivå 
minskat.

Genomströmningstid för 
elever som går fler än tre år 
på gymnasiet.

Kortare genomströmning 
som bidrar till ett effekti-
vare resursutnyttjande.

Målet är ej uppnått.

Antal sökta bidrag inom Kul-
tur och fritidsverksamheten.

Minst 6 per år. > 7 st.
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Sammanfattning  
verksamhetsmålvärden
Utav 24 redovisade mätetal är 14 målvärden uppnådda, 
5 mätetal följs inte upp för 2017/alternativt har blivit 
inaktuella på grund av förändringar i arbetsproces-
serna. För 5 mätetal är målet inte uppnått. 

Fokusområde Medborgare
För fokusområdet Medborgare är målvärdet för 5 mä-
tetal uppnådda, medan 2 målvärden inte är uppnådda. 
Målvärdet att ”öka med 10 placeringar per år” för mä-
tetalet ”Näringslivsindex” är inte uppnått, inte heller 
är målvärdet för mätetalet ”Genomsnittligt NKI i 
Socialnämndens brukarundersökning avseende bemö-
tande” uppnått. Mätetalet ”Antal deltagare i öppen-
vårdsaktiviteter” har blivet inaktuellt och existerar 
inte längre.

Fokusområde Verksamhet och Service
För fokusområdet är 3 målvärden uppnådda enligt 
prognosen, 2 mål är inte uppnådda och 2 mål har inte 
följts upp under 2017. Målvärdena avseende ett ökande 
andel elever med gymnasiebehörighet som avslutar 
grundskolan är uppnått och inte heller målvärdet avse-
ende ett förbättrat meritvärde för elever som går ut 
gymnasiet inte kommer att uppnås.

Fokusområde Utveckling och tillväxt
Av fokusområdets 5 målvärden är 4 målvärden upp-
nådda, medan ett målvärde inte längre kan utvärderas. 
För mätetalet Andel personer med varaktigt ekono-
miskt bistånd har förutsättningarna förändrats så radi-
kalt att utvärderingensmodellen för målvärdet inte 
längre kan anses vara relevant. Genom ett sammar-
bete med arbetsförmedlingen har antalet kommunin-
vånare med försörjningsstöd reducerats mycket kraf-
tigt på kort tid. En stor andel av personerna som 
tidigare haft försörjningsstöd får nu bland annat istäl-
let sjukersättning och därför har antalet personer med 
försörjningsstöd minskat kraftigt. Som en följd av 
detta har även en stor del av själva basen för målet 
minskat. Detta målvärde kommer inte längre att 
kunna utvärderas. 

Fokusområde Ekonomi  
För detta fokusområde är 2 av 4 målvärden uppnådda. 
Målvärdet ”Kortare genomströmningstid som bidrar 
till ett effektivare resursutnyttjande” för gymnasiesko-
lan är inte uppnått medan det inte finns något mål-
värde 2017 för mätetalet ”andel automatkonterade fak-
turor”. Det sistnämnda mätetalet har ett målvärde 

som innebär att 25 procent av samtliga fakturor ska 
automatkonteras vid utgången av 2018. Under 2017 
har det arbetats intensivt med implementering av sys-
temstöd och anslutning av leverantörer för att kunna 
motta elektroniska fakturor och för automatisering av 
processen genom implementering av abonnemangs-
faktura. Andel E-fakturor har ökat kontinuerligt un-
der året och utgjorde för december månad 50,6 pro-
cent av samtliga erhållna leverantörsfakturor, vilket 
ska jämföras med 25,1 procent i januari månad. 
Andelen abonnemangsfakturor (fakturor som i nor-
malfallet hanteras helt automatiskt utan handpålägg-
ning) uppgick till 27 procent i december månad, vilket 
ska jämföras med 0 procent i januari. På grund av att 
implementering pågått under året, kan mätning över 
en hel årscykel ske först under 2018. Bedömningen är 
dock att 27-30 procent av samtliga leverantörsfakturor 
redan i nuläget utgörs av abonnemangsfakturor räknat 
på en årscykel och att målvärdet för 2018 i praktiken 
därmed redan är uppnått. När det gäller mätetalet 
”Energiförbrukning i kommunens lokaler”, så saknas 
systemstöd för fullständig uppföljning. Mätning på ett 
urval av fastigheterna visar på en minskning av ener-
giförbrukningen med 2-4 procent per år och med 
detta som underlag är bedömningen att målet är upp-
nått på årsbasis. 



Räkenskaperna visar det ekonomiska utfallet för såväl kommun som koncern (sammanställd redovis-
ning). Här kan du läsa om hur det gått ekonomiskt (resultaträkning) och kommunens ekonomiska  
ställning (balansräkning).

Räkenskaper

Sammanställd redovisning
Resultaträkning 2017

Kommun Kommun Koncern Koncern
Miljoner kronor Not 2017 2016 2017 2016

Verksamhetens intäkter 1 166,2 190,7 207,6 234,6
Verksamhetens kostnader 2 -645,2 -629,5 -672,1 -657,3
Avskrivningar 3 -26,3 -25,5 -33,8 -32,5
Verksamhetens nettokostnader -505,3 -464,3 -498,3 -455,2

Skatteintäkter 4 339,8 323,1 339,8 323,1
Generella statsbidrag och utjämning 5 167,2 171,3 167,2 171,3
Finansiella intäkter 6 18,1 2,9 18,3 3,1
Finansiella kostnader 7 -2,0 -3,0 -4,2 -5,4
Resultat före extraordinära poster 17,7 30,1 22,9 36,9

Skatt -0,9 -1,5

Årets resultat 17,7 30,1 22,0 35,4
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Balansräkning 2017
Kommun Kommun Koncern Koncern

Miljoner kronor Not 2017 2016 2017 2016
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 8 0,0 0,1 0,0 0,1
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader, tekniska anläggningar 9 411,0 414,7 476,5 481,4
Pågående nyanläggningar 10 1,5 1,4 1,8 1,5
Maskiner och inventarier 11 17,2 13,9 80,2 79,0
Fordon 12 2,0 2,9 2,0 2,9
Finansiella anläggningstillgångar 13 13,6 13,5 10,0 9,7
Summa anläggningstillgångar 445,3 446,4 570,5 574,5

Långfristiga fordringar 
Långfristiga fordringar 14 1,8 1,8 1,8 1,8

Omsättningstillgångar
Förråd, lager, exploateringstillgångar 15 35,7 39,9 36,0 40,3
Kortfristiga fordringar 16 65,4 84,7 74,3 91,7
Kortfristiga placeringar 17 137,8 152,0 137,8 152,0
Kassa, bank 18 39,8 27,6 81,3 64,7
Summa omsättningstillgångar 278,7 304,2 329,4 348,6

Summa tillgångar 725,8 752,3 901,8 924,9

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Eget kapital 16 337,6 319,8 393,1 371,1
Varav årets resultat exkl RUR 17,7 30,1 22,0 35,4
Varav Resultatutjämningsreserv - 4,0 - 4,0

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 20 183,7 188,0 199,8 203,0
Uppskjuten skatt 3,7 3,0

Skulder
Långfristiga skulder 21 111,1 139,7 202,3 231,1
Kortfristiga skulder 22 93,4 104,7 102,9 116,6

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 725,8 752,3 901,8 924,9

Ansvarsförbindelser och panter
Borgensförbindelser 23 106,0 106,2
Övrig ansvarsförbindelse 24 4,0 4,0
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Kommentarer till alternativ  
balans- och resultaträkning
Örkelljunga Kommun har valt att redovisa pensionsskul-
den enligt fullfonderingsmodellen, vilket innebär att 
kommunen redovisar hela pensionsskulden i balansräk-
ningen. Därför visas här hur kommunens resultaträkning 
respektive balansräkning skulle sett ut om pensionsskul-
den skulle redovisats enligt blandmodellen, d.v.s. om inte 
pensionsskulden som är hänförbar till tiden före 1998 
skulle redovisats i balansräkningen, utan som en ansvars-
förbindelse. Justeringen har gjorts på så sätt att redovisad 
pensionsskuld för tiden före 1998 har redovisas som eget 

kapital i denna alternativa balansräkning. Observera dock 
att det är balansräkningen enligt fullfonderingsmodellen, 
som är kommunens officiella balansräkning. Enligt den 
alternativa resultaträkningen skulle kommunens resultat 
för 2017 varit 13 mkr. Samtidigt skulle det egna kapitalet 
i balansräkningen per 2017-12-31 varit 510,6 mkr istället 
för 333,6 mkr. Detta gör en skillnad på 177 mkr i eget 
kapital mellan de två olika modellerna. 

Alternativ resultaträkning 2017
Kommun Kommun Koncern Koncern

Miljoner kronor 2017 2016 2017 2016
Verksamhetens intäkter 166,2 190,7 207,6 234,6
Verksamhetens kostnader -649,9 -638,3 -676,8 -666,1
Avskrivningar -26,3 -25,5 -33,8 -32,5
Verksamhetens nettokostnader -510,0 -473,0 -503,0 -464,0

Skatteintäkter 339,8 323,1 339,8 323,1
Generella statsbidrag och utjämning 167,2 171,3 167,2 171,3
Finansiella intäkter 18,1 2,9 18,3 3,1
Finansiella kostnader -2,0 -3,0 -4,2 -5,4
Resultat före extraordinära poster 13,0 21,3 18,1 28,1

Skatt -0,9 -1,5

Årets resultat 13,0 21,3 17,2 26,6
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Alternativ balansräkning 2017
Kommun Kommun Koncern Koncern

Miljoner kronor 2017 2016 2017 2016
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 0,0 0,1 0,0 0,1
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader, tekniska anläggningar 411,0 414,7 476,5 481,4
Pågående nyanläggningar 1,5 1,4 1,8 1,5
Maskiner och inventarier 17,2 13,9 80,2 79,0
Fordon 2,0 2,9 2,0 2,9
Finansiella anläggningstillgångar 13,6 13,5 10,0 9,7
Summa anläggningstillgångar 445,3 446,4 570,5 574,5

Långfristiga fordringar 
Långfristiga fordringar 1,8 1,8 1,8 1,8

Omsättningstillgångar
Förråd mm 35,7 39,9 36,0 40,3
Fordringar 65,4 84,7 74,3 91,7
Kortfristiga placeringar 137,8 152,0 137,8 152,0
Kassa, bank 39,8 27,6 81,3 64,7
Summa omsättningstillgångar 278,7 304,2 329,4 348,6

Summa tillgångar 725,8 752,3 901,8 924,9

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital 514,6 501,6 570,1 552,8
Varav årets resultat exkl RUR 13,0 21,3 17,2 26,6
Varav Resultatutjämningsreserv - 4,0 - 4,0

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och framtida händelser 6,6 6,3 22,7 21,3
Uppskjuten skatt 3,7 3,0

Skulder
Långfristiga skulder 111,1 139,7 202,3 231,1
Kortfristiga skulder 93,4 104,7 102,9 116,6
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 725,8 752,3 901,8 924,9

Ansvarsförbildelser och panter
Pensionsförpliktelser 177,1 181,7
Borgensförbindelser 57,7 57,7
Övrig ansvarsförbindelse 4,0 4,0
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Kassaflödesanalys 2017
Kommun Kommun Koncern Koncern

Den löpande verksamheten Noter 2017 2016 2017 2016
Årets resultat 17,7 30,1 22,0 31,0
Justering för av- och nedskrivningar 3 26,3 25,5 33,8 32,4
Justering för gjorda avsättningar 20 -4,3 -8,8 -3,1 -9,4
Justering för övr ej  likviditetspåv poster 3,5 -1,1 3,6 4,2
Reavinst/förlust -1,5 - -1,6 -
Medel från verksamheten före förändr av rörelsekapital 41,7 45,6 54,8 58,2
Ökning(-)/minskning kortfristiga fordringar o placeringar 16,17 33,4 -29,5 31,4 -30,3
Ökning(-)/minskning förråd och lager 15 4,2 -0,2 4,2 0,0
Ökning(+)/minskning kortfristiga skulder 22 -11,3 -6,7 -13,5 -6,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 68,1 9,1 76,9 21,8

Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar 8 0,0 0,0 0,0 0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar 9-12 -27,2 -42,9 -31,5 -50,3
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 9-12 - - 0,1 -
Investering i finansiella anläggningstillgångar 13 0,0 - 0,0 -
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 13 - - - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -27,3 -42,9 -31,4 -50,3

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 21 0,0 20,0 0,0 20,0
Amortering av lån 21 -30,0 0,9 -30,2 -9,2
Förändring övr långfristiga skulder 21 1,3 - 1,3 -
Ökning långfristiga fordringar 14 - - - -
Minskning av långfristiga fordringar 14 - - - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -28,7 20,9 -28,9 10,8

Årets kassaflöde 12,2 -12,8 16,6 -17,7

Likvida medel vid årets början 18 27,6 40,4 64,7 82,4
Likvida medel vid årets slut 18 39,8 27,6 81,3 64,7
Förändring Likvida medel 12,2 -12,8 16,6 -17,7
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Noter
        Kommun Kommun Koncern Koncern

Miljoner kronor 2017 2016 2017 2016
Not 1: Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter 9,1 7,8 35,6 7,8
Taxor och avgifter 33,0 29,4 44,5 29,4
Hyror och arrenden 10,1 9,9 19,5 9,9
Bidrag 107,0 137,2 107,0 137,2
Försäljning av 
verksamhet och 
konsulttjänster

7,0 6,2 7,0 6,2

Exploateringsintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Realisationsintäkter 0,0 0,2 0,1 0,2
Försäkringsersättningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga intäkter 0,0 0,0 0,5 50,8
Enligt total 
koncernsammanställning 166,2 190,7 214,2 241,5

Koncernintern 
eliminering 0,0 0,0 -6,6 -6,9

Summa Verksamhetens 
intäkter 166,2 190,7 207,6 234,6

Not 2: Verksamhetens kostnader
Löner och sociala avgifter -405,7 -387,8 -411,7 -387,8
Pensionskostnader -25,5 -25,6 -26,1 -25,6
Inköp av anläggnings 
och underhållsmaterial -1,6 -2,1 -1,8 -2,1

Bränsle energi och 
vatten -10,1 -9,5 -12,9 -9,5

Köp av huvudverksamhet -89,2 -101,5 -89,2 -101,5
Lokal och markhyror -11,1 -10,7 -11,1 -10,7
Övriga tjänster -24,0 -20,0 -26,7 -20,0
Lämnade bidrag -20,5 -19,8 -20,5 -19,8
Realisationsförluster och 
utrangeringar -1,6 0,0 -3,5 0,0

Övriga kostnader -60,6 -61,3 -79,9 -96,0
Förändring 
ansvarsförbindelsen 4,7 8,8 4,7 8,8

Enligt total 
koncernsammanställning -645,2 -629,5 -678,6 -664,2

Koncernintern 
eliminering 0,0 0,0 6,6 6,9

Summa Verksamhetens 
kostnader -645,2 -629,5 -672,1 -657,3

Not 3: Avskrivningar
Avskrivningar på imma-
teriella tillgångar -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Avskrivningar mark, 
byggnader, tekniska anl -21,8 -20,5 -24,9 -23,3

Avskrivningar, maskiner 
och inventarier -4,5 -4,9 -8,9 -9,1

Summa Avskrivningar -26,3 -25,5 -33,8 -32,5

        Kommun Kommun Koncern Koncern
Miljoner kronor 2017 2016 2017 2016
Not 4: Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt 341,3 324,7 341,3 324,7
Preliminär slutavräkning 
innevarande år -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

Slutavräkningsdifferens 
föregående år 0,5 0,4 0,5 0,4

Summa Skatteintäkter 339,8 323,1 339,8 323,1
Not 5: Generella statsbidrag och utjämningsbidrag
Inkomstutjämningsbidrag 142,6 138,3 142,6 138,3
Kommunal fastighetsavgfit 18,3 18,3 18,3 18,3
Bidrag för LSS-utjämning -10,3 -10,3 -10,3 -10,3
Kostnadsutjämningsbidrag 3,2 6,2 3,2 6,2
Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0
Regleringsbidrag -0,1 -0,3 -0,1 -0,3
Generella statsbidrag 13,5 19,1 13,5 19,1
Summa Generella statsbi-
drag och utjämning

167,2 171,3 167,2 171,3

Not 6: Finansiella intäkter
Utdelningar på aktier och 
andelar 0,0 0,0 0,0 0,0

Ränteintäkter 0,0 0,1 0,0 0,1
Avkasting 
pensionsförvaltning 0,1 2,2 0,1 2,2

Övriga finansiella intäkter 18,0 0,6 18,2 0,8
Summa finansiella intäkter 18,1 2,9 18,3 3,1
Not 7: Finansiella kostnader
Räntekostnader -1,5 -2,5 -1,5 -2,5
Ränta på 
pensionsavsättningar -0,2 -0,1 -0,2 -0,1

Övriga finansiella 
kostnader -0,2 -0,4 -2,4 -2,9

Summa Finansiella 
kostnader -2,0 -3,0 -4,2 -5,4

Not 8: Immateriella tillgångar
Ingående 
anskaffningsvärde 0,3 0,3 0,3 0,3

Årets investering 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets avyttring 0,0 0,0 0,0 0,0
Omklassificering 0,0 0,0 0,0 0,0
IB ackumulerade 
avskrivningar -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Årets avskrivningar -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
UB anskaffningsvärde 0,3 0,3 0,3 0,3
UB ackumulerade 
avskrivningar -0,3 -0,2 -0,3 -0,2

Bokfört värde 0,0 0,1 0,0 0,1
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        Kommun Kommun Koncern Koncern
Miljoner kronor 2017 2016 2017 2016
Not 9: Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Markreserv
Ingående 
anskaffningsvärde 20,6 15,4 37,9 29,0

Årets investering 0,9 1,5 0,9 2,7
Korrigeringar 0,0 0,2 0,0 0,2
Omklassificering 0,0 3,6 0,0 3,6
Årets avyttring 0,0 0,0 0,0 0,0
IB ackumulerade 
avskrivningar -3,0 -2,6 -9,6 -8,8

Årets avskrivningar 0,0 -0,4 -0,4 -0,8
UB anskaffningsvärde 21,5 20,6 38,8 35,5
UB ackumulerade 
avskrivningar -3,0 -3,0 -10,0 -9,6

Bokfört värde 18,5 17,6 28,8 25,9
Verksamhetsfastigheter
Ingående 
anskaffningsvärde 443,8 383,3 449,0 388,6

Årets investering 12,3 63,1 12,3 63,1
Korrigering 0,0 0,8 0,0 0,8
Årets avyttring 0,0 -3,6 0,0 -3,6
IB ackumulerade 
avskrivningar -194,0 -181,8 -196,1 -183,7

Årets avskrivningar -13,9 -12,2 -14,1 -12,4
UB anskaffningsvärde 456,0 443,8 461,3 449,0
UB ackumulerade 
avskrivningar -207,9 -194,0 -210,2 -196,1

Bokfört värde 248,1 249,7 251,1 252,9
Fastigheter för 
affärsverksamhet
Ingående 
anskaffningsvärde 114,3 119,1 132,7 137,6

Årets investering 1,6 5,1 1,7 5,1
Årets avyttring 0,0 0,0 0,0 0,0
IB ackumulerade 
avskrivningar -63,1 -68,1 -72,7 -77,2

Årets avskrivningar -3,1 -3,2 -3,6 -3,8
UB anskaffningsvärde 115,9 124,1 134,4 142,7
UB ackumulerade 
avskrivningar -66,1 -71,3 -76,3 -80,9

Bokfört värde 49,8 52,8 58,1 61,8
Publika fastigheter
Ingående 
anskaffningsvärde 148,7 143,0 148,7 143,0

Årets investering 5,3 5,7 5,3 5,7
Korrigeringar 0,0 0,4 0,0 0,4
Årets avyttring 0,0 0,0 0,0 0,0
IB ackumulerade 
avskrivningar -54,8 -50,2 -54,8 -50,2

Årets avskrivningar -4,9 -4,7 -4,9 -4,7
UB anskaffningsvärde 154,0 149,1 154,0 149,1
UB ackumulerade 
avskrivningar -59,7 -54,9 -59,7 -54,9

Bokfört värde 94,3 94,2 94,3 94,2

        Kommun Kommun Koncern Koncern
Miljoner kronor 2017 2016 2017 2016
Fastigheter för annan 
verksamhet
Ingående 
anskaffningsvärde 2,2 2,2 64,9 62,8

Årets investering 0,0 0,0 1,7 4,1
Årets avyttring 0,0 0,0 0,0 0,0
IB ackumulerade 
avskrivningar -1,8 -1,8 -20,4 -18,6

Årets avskrivningar 0,0 0,0 -2,0 -1,7
UB anskaffningsvärde 2,2 2,2 66,7 66,9
UB ackumulerade 
avskrivningar -1,9 -1,8 -22,4 -20,3

Bokfört värde 0,3 0,3 44,3 46,7
SUMMA Mark, bygg-
nader och tekn. Anl 411,0 414,7 476,5 481,4

Not 10: Pågående nyanläggningar
Pågående 
nyanläggningar 1,5 1,4 1,8 1,5

Not 11: Maskiner och Inventarier
Maskiner
Ingående 
anskaffningsvärde 9,1 7,9 135,8 110,8

Årets investering 2,0 1,1 4,3 2,1
Korrigering 0,0 0,0 0,0 0,0
Omklassificeringar 0,0 0,0 0,0 -1,4
IB ackumulerade 
avskrivningar -4,8 -3,8 -69,1 -45,0

Årets avskrivningar -1,1 -0,9 -5,2 -4,0
UB anskaffningsvärde 11,1 9,1 140,1 111,5
UB ackumulerade 
avskrivningar -5,9 -4,8 -74,3 -48,9

Bokfört värde 5,3 4,3 65,8 62,5
Inventarier
Ingående 
anskaffningsvärde 66,2 61,9 70,5 87,8

Årets investering 4,9 4,8 4,9 6,1
Årets avyttring 0,0 0,0 0,0 0,0
Omklassificeringar 0,0 0,0 0,0 1,4
Korrigering 0,1 -0,3 0,1 -0,3
IB ackumulerade 
avskrivningar -56,7 -54,0 -58,2 -74,6

Årets avskrivningar -2,5 -2,8 -2,8 -4,0
UB anskaffningsvärde 71,1 66,4 75,4 95,0
UB ackumulerade 
avskrivningar -59,2 -56,8 -61,0 -78,5

Bokfört värde 12,0 9,6 14,4 16,4
SUMMA Maskiner och 
Inventarier 17,2 13,9 80,2 79,0
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        Kommun Kommun Koncern Koncern
Miljoner kronor 2017 2016 2017 2016
Not 12: Fordon
Ingående 
anskaffningsvärde 12,9 12,7 12,9 12,7

Årets investering 0,0 0,1 0,0 0,1
Korrigeringar 0,0 0,1 0,0 0,1
Årets avyttring 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0
IB ackumulerade 
avskrivningar -10,1 -9,0 -10,1 -9,0

Årets avskrivningar -0,9 -1,0 -0,9 -1,0
UB anskaffningsvärde 12,9 12,9 12,9 12,9
UB ackumulerade 
avskrivningar -10,9 -10,1 -10,9 -10,1

Bokfört värde 2,0 2,9 2,0 2,9
Not 13: Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar
Örkelljungabostäder 2,4 2,4 2,4 2,4
Örkellljunga 
Fjärrvärmeverk 1,0 1,0 1,0 1,0

Nårab 0,4 0,4 0,4 0,4
Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst 0,5 0,5 0,5 0,5

Kommunassurans 0,5 0,5 0,5 0,5
Värsjöns 
badplatsförening 0,0 0,0 0,0 0,0

SKL Företags AB 0,0 0,0 0,0 0,0
Vädepapper 4,8 4,8 4,8 4,8
Kommuninvest 8,8 8,8 8,8 8,8
Aktier i bolagen 0,0 0,0 0,3 0,0
Summa  13,6 13,5 13,8 13,5
Koncernintern 
eliminering 0,0 0,0 -3,8 -3,8

Summa finansiella 
anläggningstillgångar 13,6 13,5 10,0 9,7

Not 14: Långfristiga fordringar
Kommuninvest 1,8 1,8 1,8 1,8
Koncernintern 
eliminering 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa långfristiga 
fordringar 1,8 1,8 1,8 1,8

Not 15: Förråd, lager och exploateringsområden
Förråd, lager 0,2 0,0 0,6 0,4
Exploateringsområden
Ingående värde 35,4 39,7 35,4 39,7
Årets utgifter 0,0 0,0 0,0 0,0
Omklassificering 0,0 0,2 0,0 0,2
Uttag 
exploateringsområden 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 
Exploateringsområden 35,4 39,9 35,4 39,9

Summa total 35,7 39,9 36,0 40,3

        Kommun Kommun Koncern Koncern
Miljoner kronor 2017 2016 2017 2016
Not 16: Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 7,7 6,2 14,7 12,6
Statsbidragsfordringar 33,1 41,7 33,1 41,7
Skattefordringar 3,8 4,7 3,8 4,7
Kommunal 
fastighetsavgift 10,3 10,1 10,3 10,1

Förutbetalda kostnader/
upplupna intäkter 5,8 16,9 7,6 17,5

Kortfristig utlåning 0,0 -0,1 0,0 -0,1
Övriga kortfristiga 
fordringar 4,7 5,3 6,1 6,2

Summa kortfristiga 
fordringar 65,4 84,7 75,5 92,7

Koncernintern 
eliminering -1,2 -1,0

Summa kortfristiga 
fordringar 65,4 84,7 74,3 91,7

Not 17: Kortfristiga placeringar
Pensionsförvaltning 137,8 152,0 137,8 152,0
Övrig kortfristiga 
placeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa kortfristiga 
placeringar 137,8 152,0 137,8 152,0

Not 18: Kassa
Kassa 39,8 27,6 81,3 64,7
Varav medel som avser 
pensionsförvaltningen 45,7 44,4 45,7 44,4

Varav kassa netto drift -5,9 -16,8 35,6 20,3
Not 19: Eget kapital
Ingående eget kapital 319,8 318,1 371,1 364,1
Rättelse av anläggnings-
tillgångar mot eget 
kapital

0,0 -31,6 0,0 -31,6

Korrigerat ingående eget 
kapital 319,8 286,5 371,1 332,5

Årets resultat 17,7 30,1 22,0 35,4
Justeringar i eget kapital 0,0 3,2 0,0 3,2
Summa utgående eget 
kapital 337,6 319,8 393,1 371,1

Varav Ingående 
resultatutjämningsreserv 11,0 7,0 11,0 7,0

Varav årets 
resultatutjämningsreserv 0,0 4,0 0,0 4,0

Varav utgående 
resultatutjämningsreserv 11,0 11,0 11,0 11,0
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        Kommun Kommun Koncern Koncern
Miljoner kronor 2017 2016 2017 2016
Not 22: Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder till 
kreditinstitut och kunder 0,0 0,0 0,0 0,0

Leverantörsskulder 21,4 22,4 24,5 27,3
Moms och punktskatter 0,6 0,2 1,7 0,2
Förutbetalda 
skatteintäkter 3,5 2,0 3,5 2,0

Personalens skatter och 
avgifter 5,9 5,8 6,4 5,8

Semesterlönekskuld 23,8 23,0 24,6 23,8
Övriga kortfristiga 
skulder 2,5 3,4 6,6 8,7

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 35,8 47,9 36,8 49,8

Koncernintern 
Eliminering 0,0 0,0 -1,2 -1,0

Summa 93,4 104,7 102,9 116,6
Not 23: Borgensförbindelser
Nårab 14,8 14,8
Örkelljungabostäder AB 33,5 33,7
Örkelljunga Fjärrvärme 
AB 57,7 57,7

Totala 
borgensförbindelser 106,0 106,2

Not 24: Övrig ansvarsförbindelse
Tvist med 
Välkommengruppen 4,0 4,0

        Kommun Kommun Koncern Koncern
Miljoner kronor 2017 2016 2017 2016
Not 20: Avsättningar
Avsättning för pen-
sioner och liknande 
förpliktelser

6,6 6,3 22,7 21,3

Ansvarsförbindelsen 177,1 181,7 177,1 181,7
Summa 183,7 188,0 199,8 203,0

Ingående avsättning för 
pensioner 6,3 6,3 6,3 6,3

Ränteuppräkning 0,1 0,0 0,1 0,0
Basbeloppsberäkning 0,1 0,1 0,1 0,1
Under året utbetalda 
pensioner -0,3 0,0 -0,3 0,0

Ändrad 
diskonteringsränta 0,1 -0,3 0,1 -0,3

Nyintjänad pension 0,6 0,6 0,6 0,6
Övrig post -0,2 -0,4 -0,2 -0,4
Förändring av löneskatt 0,1 0,0 0,1 0,0
Utgående avsättning för 
pensioner 6,6 6,3 6,6 6,3

Ingående 
ansvarsförbindelse 181,7 190,5 181,7 190,5

Ränteuppräkning 1,5 1,5 1,5 1,5
Basbeloppsberäkning 2,7 0,6 2,7 0,6
Under året utbetalda 
pensioner -8,2 -8,5 -8,2 -8,5

Ändrad 
diskonteringsränta 0,0 0,1 0,0 0,1

Aktualisering 0,2 0,0 0,2 0,0
Nyintjänad pension -0,3 0,0 -0,3 0,0
Övrig post 0,2 -0,8 0,2 -0,8
Förändring av löneskatt -0,9 -1,7 -0,9 -1,7
Utgående 
ansvarsförbindelse 177,1 181,7 177,1 181,7

Aktualiseringsgrad 98% 97%
Överskottsfond hos KPA 0,7 0,2
Pensionsförpliktelsen 
är minskad genom 
försäkring.

24,0 22,1

Pensionsförpliktelsen är exkl löneskatt och avser anställda med 
en inkomst över 7,5 basbelopp.
Not 21: Långfristiga skulder
Kommuninvest/
Anläggningslån 105,0 135,0 196,2 226,4

Övrig långfristig skuld 6,1 4,7 6,1 4,7
Koncernintern 
eliminering - - - -

Summa 111,1 139,7 202,3 231,1
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Resultat och balans VA
Kommun Kommun

Miljoner kronor Not 2017 2016
Verksamhetens intäkter 1 19,7 16,6
Verksamhetens kostnader 2 -15,0 -11,8
Avskrivningar -3,4 -3,4
Verksamhetens nettokostnader 1,4 1,4

Finansiella intäkter 0,0 0,0
Finansiella kostnader -1,4 -1,4

Årets resultat 0,0 0,0

Kommun Kommun

Miljoner kronor 2017 2016
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar 114,6 124,4
Ackumulerade avskrivningar -63,1 -71,3
Summa 51,5 53,1

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 3,5 2,7
Kassa 6,3 13,6
Summa 9,9 16,3

Summa tillgångar 61,4 69,4

Skulder och eget kapital
Eget kapital 0,8 0,8
 Årets resultat 0,0 0,0
Summa eget kapital 0,8 0,8

Långfristiga skulder
Anslutningsavg 4,3 4,0
Skuld till skattekollektivet 52,5 58,8
Summa långfristig skuld 56,8 62,8

Kortfristig skuld
Leverantörsskulder 0,8 1,8
Upplupen skuld 0,5 0,6
Balanserat resultat 2,5 3,4
Summa kortfristig skulder 3,8 5,8

Summa skulder och EK 61,4 69,4

        Kommun Kommun
Miljoner kronor 2017 2016
Not 1: VA-verksamhetens intäkter
Konsumtionsavgift 18,8 15,9
Anslutningsavgifter 0,2 0,3
Övriga intäkter 0,8 0,4
Summa Verksamhetens intäkter 19,7 16,6
Not 2: VA-verksamhetens kostnader
Löner och sociala avgifter -4,5 -3,8
Pensionskostnader 0,0 0,0
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial -0,7 -1,2
Bränsle energi och vatten -1,0 -1,2
Lokal och markhyror -0,1 -0,1
Övriga tjänster -2,2 -1,4
Realisationsförluster -1,6
Övriga kostnader -5,0 -4,1
Summa Verksamhetens kostnader -15,0 -11,8

Balansräkning VA 2017

Resultaträkning VA 2017

Noter VA 2017
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Redovisningsprinciper 
Örkelljunga kommuns årsredovisning är upprättad i 
enlighet med Lagen om kommunal redovisning och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovis-
ning. I de fall där avvikelser förekommer redogörs för 
dessa nedan. 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffnings-
värde där inget annat anges. Periodisering av inkomster 
och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Rättelse av fel rörande anläggningstillgångar 
och exploateringstillgångar

Örkelljunga kommun har under flera år haft en brist-
fällig redovisning av kommunens exploateringsre-
dovisning. Kommunen har också redovisat för höga 
anläggningstillgångar bl a till följd av detta. Under 2017 
har en utredning lett fram till rättelse av redovisningen 
så att korrekt värde på kommunens anläggningar anges. 
Exploateringstillgångar har också rättats och redovisas 
som omsättningstillgång.

I enlighet med RKR 14.1 har den förändringen i 
anläggningsregistret som inte avser exploateringstill-
gångar justerats mot Eget Kapital. För att få jämför-
barhet har justeringen gjorts i ingående balanser 2016. 

Materiella anläggningstillgångar har justerats ner med 
72,7  miljoner kronor. 31,5 milj kronor har redovisats 
mot Eget kapital och 39,7 mkr har redovisats mot 
omsättningstillgångar för exploatering. 1,6 mkr avser 
reaförlust inom VA-verksamheten och har kostnads-
förts 2017.

Sammanställd redovisning 

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt den 
kommunala redovisningslagen kap 8 och utformas en-
ligt god redovisningssed. I den sammanställda redovis-
ningen ingår Örkelljunga kommun och de bolag i vilka 
kommunen har ett betydande inflytande vilket antas 
ligga vid en röstandel om minst 20 %. 

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt 
förvärvsmetoden med proportionell konso¬lidering. 
Med förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället 
förvärvat eget kapital i kommu¬nala bolag eliminerats, 
varefter intjänat kapital har räknats in i koncernens eget 
kapital. Den proportionella konsolideringen betyder att 
om de kommunala bolagen ej är helägda tas endast ägda 
andelar av räkenskapsposterna in i den sammanställda 
redovisningen.

Redovisning av skatteintäkter 

Redovisning av kommunala skatteintäkter sker efter 
RKR rekommendation nr 4.2 om redovisning av skatte-
intäkter. Rekommendationen innebär att skatteintäkter 
ska beräknas efter bokföringsmässiga grunder baserat 
på prognos som SKL publicerar i december under 
räkenskapsåret. 

Periodisering 

Periodisering innebär att inkomster och utgifter hän-
förs till den period de avser. Redovisningen har varit 
öppen till och med den 9 januari 2018. Därefter har 
enbart utgifter och inkomster av väsentlig betydelse 
periodiserats till 2017 respektive 2018. 

Timlöner och andra ersättningar som betalats ut 
i januari 2018 men som avser december 2017 har 
periodiserats.

Semesterlöneskuld 

Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar. 
Tillsammans med ej kompenserad övertid och därpå 
upplupen arbetsgivaravgift redovisas detta som en kort-
fristig skuld. 

Finansiella omsättningstillgångar

Finansiella omsättningstillgångar som ingår i en värde-
pappersportfölj och som handlas på en aktiv marknad 
får enligt RKR 20 värderas kollektivt. Kommunen till-
lämpar denna möjlighet. 

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar som är avsedda för stadigva-
rande bruk, har ett värde över ett basbelopp och som 
anses ha en ekonomisk livslängd på mer än tre år är 
upptagna till anskaffningsvärde med avdrag för planen-
liga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 

Avskrivningar

Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas anskaff-
ningsvärde. Avskrivningarna sker linjärt och påbörjas 
när anläggningarna tas i bruk. Avskrivningstiden 
för anläggningstillgångar fastställs efter en bedöm-
ning av tillgångens nyttjandeperiod där vägledning 
finns i Rådet för Kommunal Redovisnings idéskrift 
om Avskrivningar. Kommunen tillämpar kompo-
nentavskrivning för investeringar rörande nyinveste-
ringar i fastigheter sedan 2015 i de fall tillgången har 
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betydande eller fysiskt klart avgränsade delar. Normalt 
tillämpas följande avskrivningstider i kommunen: 
Typ av tillgång Avskrivningsperiod
Allmän markreserv och detaljplaner Ingen avskrivning
Verksamhetsfastigheter 5-75 år
- Bygg, Stomme 75 år
- Bygg, Yttre 33 år
- Bygg inre 20 år
- Ventilation, hiss, Maskiner,        
Elinstallationer 20 år

- Larm 15 år
- Vitvaror 10 år
- IT-struktur 5 år
Fastigheter för affärsverksamhet 20-50 år

Publika fastigheter 20-33 år alt ingen 
avskrivning

Pågående projekt Ingen avskrivning
Fastighetsinstallationer 5-20 år
Maskiner 5-33 år
Inventarier 3-20 år
Bilar och transportmedel 5-15 år
Konst Ingen avskrivning

Avvikelser mot lag och 
rekommendation

Pensionsförpliktelser

Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som 
kommunen har till arbetstagare och pensionstagare. 
Enligt den kommunala redovisningslagen ska pensions-
förpliktelser som intjänats före år 1998 inte tas upp som 
i balansräkningen utan redovisas som en ansvarsför-
bindelse. Kommunen har beslutat att hela pensionså-
tagandet fr.o.m. 2005 ska redovisas i balansräkningen 
som avsättning samt att hela förändringen av pensions-
åtagandena ska redovisas över resultaträkningen. Från 
och med 2014 omfattar avsättningen även förpliktelser 
gentemot förtroendevalda.  Beräkningen av kommu-
nens pensionsåtagande bygger på de förutsättningar 
som anges i RIPS17.
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Ordlista
Anläggningstillgångar 
Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande bruk, 
till exempel byggnader, mark, aktier, inventarier och ma-
skiner.

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 an-
skaffats (skulder och eget kapital).

Drift- och investeringsredovisning 
Redovisar utfallet i förhållande till budgeterade intäkter 
och kostnader på olika ansvars- och verksamhetsområ-
den.

Eget kapital 
Det egna kapitalet består av tidigare års resultat tillsam-
mans med årets resultat. Det är skillnaden mellan till-
gångar och skulder och avsättningar och består av an-
läggningskapital (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 för-
foga över anläggningstillgångar. 

Kassaflödesanalys 
Beskriver hur verksamhet och investeringar har finansie-
rats under året och hur likvida medel har förändrats.

Komponentavskrivning 
Uppdelning av en anläggningstillgång i olika delar bero-
ende av olika nyttjandetider och därmed olika avskriv-
ningstider.

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.

Lånfristig 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, exploate-
ring och förråd.

Periodisering 
Fördelning av inkomster och utgifter på de perioder då 
de intjänas respektive förbrukas. Periodiseringen av kost-
nader 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 korfristiga 
skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finan-
siella styrka. 

Självfinansieringsgrad 
Beskriver hur stor del av kommunens intäkter som finan-
sierar årets investeringar.

Skatteintäkter 
Summan av kommunalskatten, fastighetsavgift, inkomst- 
och kostnadsutjämning, LSS-utjämningen, reglerings-
posten 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 heltids-
resurser.
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Bilaga 1

                 Tel: 010-47 08 700 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • www.kommuninvest.se
                 Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2

       ________________________________________

         
          ÖRKELLJUNGA KOMMUN
          Borgensbesked 2017-12-31

Lånenummer Låntagare Kreditbelopp Aktuell skuld Grönt lån

71508 ÖRKELLJUNGABOSTÄDER
AKTIEBOLAG

5 000 000 5 000 000

71509 ÖRKELLJUNGABOSTÄDER
AKTIEBOLAG

5 000 000 5 000 000

79145 ÖRKELLJUNGABOSTÄDER
AKTIEBOLAG

8 850 000 8 500 000

91763 ÖRKELLJUNGABOSTÄDER
AKTIEBOLAG

5 000 000 5 000 000

94071 ÖRKELLJUNGABOSTÄDER
AKTIEBOLAG

10 000 000 10 000 000

33 850 000 33 500 000

. .

46834 ÖRKELLJUNGA
FJÄRRVÄRMEVERK AB

20 000 000 11 300 000

50964 ÖRKELLJUNGA
FJÄRRVÄRMEVERK AB

16 400 000 16 400 000

50966 ÖRKELLJUNGA
FJÄRRVÄRMEVERK AB

20 000 000 20 000 000

80463 ÖRKELLJUNGA
FJÄRRVÄRMEVERK AB

10 000 000 10 000 000

66 400 000 57 700 000

. .

Totalt 100 250 000 91 200 000
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Postadress: 286 80 Örkelljunga   Besöksadress: Biblioteksgatan 10   Telefon: 0435-55000   E-post: kommunkontoror@orkelljunga.se
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