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Inledning
Kommunstyrelsens ordförande

Medborgares inflytande
Möjligheten för våra medborgare att påverka kommunens verksamhet är viktig. Synpunkthanteringen, felanmälan, byastämmor och medborgardialoger har blivit
viktiga kanaler för invånarna att komma till tals och en
möjlighet för tjänstemän och oss politiker att på ett enkelt och okomplicerat sätt få goda idéer från medborgare
eller få berättat för oss vad som inte är bra. Vi gör vad vi
kan för att förverkliga de goda idéerna och att rätta till
det som är fel.

En magisk kväll
Den 2 september är en kväll som jag och många andra i
Örkelljunga kommer att minnas med glädje och stolthet. Det
var dags för invigning av Forum Örkelljunga. Ett projekt
som vi politiker och många tjänstemän arbetat med under
många år och som äntligen var färdigt. Det var en strålande
kväll med många gäster från Örkelljunga men också ifrån
våra grannkommuner och samarbetspartners.
Invigningen gick i sann Örkelljungaanda med lokala artister
som uppträdde och en fantastisk stämning. Den kvällen
kände många med mig en stolthet över att vara Örkelljungabo
och fantastiskt roligt att vårt Forum äntligen var invigt.

Stora och små frågor
Det finns många frågor som har beslutats eller diskuterats under året som gått. Vi har alla sett hur det grävts
runt om i kommunen. Någon tycker att det grävs för lite
andra att det grävs på fel plats. Det handlar givetvis om
fiberutbyggnaden. En viktig infrastukturfråga inför
framtiden. Utbyggnaden är i full gång i våra större byar
och centralorten och samtidigt med att det arbetet kommer att avslutas inleds arbetet med att få fiber till hela
landsbygden. Det innebär mycket arbete men är viktigt
för Örkelljunga.

Mycket på gång
Ytterligare ett år med positivt resultat! I år hamnar vårt resultat på 30,1 mnkr beräknat enligt fullfonderingsmodellen och
21,3 mnkr beräknat enligt blandmodellen (17,3 mnkr efter en
avsättning på 4,0 mnkr till resultatutjämningsreserven). I det
positiva resultatet finns det dock inte bara glädjeämnen utan
också varningsklockor. Verksamheten i stort håller sig inom
angivna ramar. Vi har utmaningar framför oss inom såväl
skola som socialtjänst. Det handlar om integration.
Etableringsreformen innebär att staten betalar för de nyanlända under en tvåårsperiod och därefter är det kommunens
ansvar. Vi måste arbeta mycket aktivt med att lära våra nyanlända svenska och introducera dem på arbetsmarknaden så
att de kan försörja sig själva och sin familj. I arbetet med integration gör många föreningar och frivilliga i Örkelljunga ett
mycket bra arbete och det är vi tacksamma för. Tillsammans
kan vi göra ett bra arbete. Inom skolan har vi påbörjat ett arbete för att nå bättre resultat hos eleverna. Vi måste ge våra
barn en bra grund för deras fortsatta utveckling oavsett om
det handlar om studier eller arbete. Sammantaget ser jag dock
att utgångsläget är gott och att vi står väl rustade för de utmaningar vi har framför oss.

Under året påbörjades arbetet med en hälsoförskola. Det
är förskolan Högkullen som ska rivas och ersättas med
en ny fräsch förskola som ska arbeta med ett helt nytt
och unikt arbetssätt som innehåller fysisk aktivitet kopplad till pedagogiken och ett stort fokus på mat och måltider. Arbetet kommer att fortsätta under nästa år med en
hel del work-shops tillsammans med personal, föräldrar
och föreningar.

Tack för din medverkan!
Alla som spelat en roll för den starka utveckling kommunen har haft under 2016 ska med stolthet se tillbaka på
året som gått. Tack vare hårt arbete gör det att
Örkelljunga är en kommun där du lever 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.

Företagsklimat
Ett av våra mål är att vara en företagsvänlig kommun. Vi har
under året jobbat mycket för att skapa delaktighet och förbättra dialogen. Diskussionerna med våra näringsidkare har
varit många liksom företagsbesöken. Det är nyttigt och lärorikt att besöka företagen och få lyssna till deras uppfattning
om Örkelljunga kommun och få en inblick i deras verksamhet. Företagarna tycks vara nöjda med våra insatser och i
årets undersökning av företagsklimatet klättrar Örkelljunga
över 50 placeringar och slutar på plats 52 Vi är givetvis glada
över den utvecklingen men vill mer och spänner bågen ännu
högre.

Carina Zachau (M)
Kommunstyrelsens
ordförande
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Inledning
Organisation

Kommunfakta
FAKTA OM ÖRKELLJUNGA

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Folkmängd totalt

9 958

9 831

9 733

9 653

9 655

9 663

Män

5 117

5 014

4 938

4 888

4 890

4 883

Kvinnor

4 841

4 817

4 795

4 765

4 765

4 780

8,2

8,8

9,1

9,0

8,6

8,3

Arbetsmarknad
Arbetslöshet, % totalt
Ekonomi
Kommunalskatt

19:06

19:06

18:76

18:76

18:76

18:76

Landstingsskatt

10:69

10:69

10:69

10:69

10:39

10:39

Årets resultat, mnkr

30,1

32,3

17,6

-16,2

1,6

-11,9

Justerat resultat, enligt balanskravsavstämning, mnkr**

17,3

17,7

5,7

-5,3

-0,5

1,9

Koncernresultat, mnkr

35,4

33,2

17,8

19,7

2,1

3,3

Låneskuld, mnkr

135,0

115,0

151,7

152,3

128

121

Låneskuld, exklusive lån till bolagen, mnkr

135,0

115,0

151,7

152,2

126

119

Likviditet, mnkr

-16,8

-3,9

14

11

5

19

Soliditet, exlusive ansvarsförbindelse, %

68,0

68,2

67

66

69

69

Soliditet, inklusive ansvarsförbindelse, %

44,8

42,7

39

37

41

41

Nettoinvesteringar, mnkr

44,9

63,3

23,3

37

32

50

Nämndernas budgetavvikelse, mnkr

-2,4

3,8

-8,1

-7,9

-2,2

-4,0

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, %

93,9

96,7

98,9

100

100

99

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och finansnetto, %

93,9

93,1

96,1

100

100

100

mnkr= miljoner svenska kronor
** Justerat resultat enligt balanskravsavstämningen är beräknat fr.o.m, 2013 enligt de principer som gäller för blandmodellen inkl.
avsättningar för RUR.
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Inledning
Vart gick pengarna?
Var kommer pengarna ifrån?

Skatteintäkter 48%
Generella statsbidrag och
utjämning 25%
Avgifter, bidrag och
ersättningar 27%

Hur används pengarna?
Personalkostnader 62%
Material 6%
Tjänster, entreprenader och köp
av verksamhet 24%
Avskrivningar 4%
Lokal och markhyror 2%
Bidrag 3%

Verksamheternas andel av nettokostnaderna
Utbildningsnämnden 45%
Socialnämnden 39%
Kommunstyrelsen 7%
Samhällsbyggnad exkl VA 5%
Kultur och Fritidsnämnd 3%
Överförmyndaren 0%
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Förvaltningsberättelse
Här kan du läsa om Örkelljunga i ett vidare perspektiv. Analys av resultat och finanser ger en bild av
hur vi klarat av året och hur väl rustade vi är inför framtiden. Status av kommunens mål samt viktiga
händelser presenteras. Redovisning kring frågor som rör personal avslutar detta avsnitt.

Omvärldsanalys
Enligt SKL (Sveriges kommuner och Landsting) står
kommunsektorn inför stora verksamhetsmässiga och
ekonomiska utmaningar i och med att kostnaderna på
grund av den demografiska utvecklingen kommer att öka
snabbare än intäkterna. Sveriges befolkning beräknas öka
med ca 650 000 invånare under prognosperioden fram
till och med 2020, vilket i princip kommer att sätta samtliga kommunala verksamheter under hård press. Några
år in på 2020-talet räknar SKL med att läget kommer att
förvärras ytterligare i och med att antalet äldre och barn i
skolåldern kommer att öka kraftigt. Detta sammantaget
kommer att ge ett starkt kostnadstryck inom kommunsektorn.
BNP i de länder med störst betydelse som mottagare av
svensk export förväntas växa med 1,7 procent under
2016 och för 2017 ligger prognosen på 1,8 procent. Det
innebär en fortsatt svag internationell BNP-utveckling
och utifrån detta förväntar sig SKL även en fortsatt svag
utveckling av svensk export. SKL ser det låga ränteläget
som en starkt bidragande orsak till den ökade investeringsviljan. Ökningen av den kommunala konsumtionen
förväntas landa på 3,5 procent 2016, för att sedan sjunka
tillbaka till en ökningstakt på 2,0 procent 2017 och 1,1
procent 2018.

Svensk BNP-tillväxt landade på höga 3,8 procent 2015,
medan övriga nordiska länder visade mycket svag tillväxt. För 2016 och 2017 förväntas ökningstakten av
svensk BNP sjunka tillbaka till 3,2 respektive 2,8 procent, samtidigt som Danmark och Norge under motsvarande period förväntas nå upp till ökningstal på runt 2
procent. Ökningstakten av Skatteunderlaget mätt i nominella termer för 2015 blev 5,0 procent, för 2016 och 2017
beräknas tillväxten i skatteunderlaget bli 4,8 respektive
4,4 procent. För perioden 2018-2020 förväntas skatteunderlaget visa årliga tillväxttal på mellan 3,5-3,8 procent.
Mätt i reala termer förväntas tillväxten i skatteunderlaget
landa på 2,3 procent för 2016, för att därefter sjunka till
1,9 procent under 2017. Vid prognosperiodens slut 2020
förväntas den reala skatteunderlagstillväxten understiga
1 procent. Även skattunderlaget per capita nådde enligt
SKL sin topp under 2016 med en tillväxttakt på ca 1 procent. Från och med första kvartalet 2018 och fram till
prognosperiodens slut år 2020 visar SKL:s prognos på
negativa tillväxttal i skatteunderlaget räknat per capita.
SKL spår en oroväckande hög ökningstakt av bruttokostnaderna inom kommunsektorn de kommande åren
och menar att det är viktigt att kommunerna redan nu
har ett starkt fokus på åtgärder som kan bromsa kostnadsutvecklingen. Att bromsa kostnadsutvecklingen

Förvaltningsberättelse
Nyckeltal för den svenska ekonomin (utfall 2015 och prognos 2016-2020)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

BNP*

3,8

3,2

2,8

1,9

1,6

1,7

Sysselsättning, timmar*

1,0

1,8

1,3

0,3

0,0

0,2

Relativ arbetslöshet, nivå

7,4

6,9

6,3

6,6

6,7

6,7

Timlön, nationalräkenskaperna

3,3

2,3

3

3,1

3,4

3,4

Timlön, konjunkturstatistiken

2,5

2,6

2,8

3,1

3,4

3,4

Konsumentpris, KPIX

0,6

1,2

1,8

1,9

2,0

2,0

Konsumentpris, KPI

0,0

1,0

1,9

3,0

2,6

2,7

Realt skatteunderlag**

2,2

2,2

1,8

0,8

0,5

0,7

Källa: Konjunkturinstitutet * Kalenderkorrigerad utveckling
Internationell BNP-tillväxt (utfall 2014-2015 och prognos 2016-2017)
2014

2015

2016

2017

USA

2,4

2,6

1,5

2,2

Tyskland

1,6

1,5

1,8

1,4

Storbritannien

3,1

2,2

1,8

0,8

Norden*

1,1

0,8

0,8

1,4

Euroområdet

0,9

1,6

1,7

1,5

Världen**

3,4

3,1

2,9

3,2

Exportvägd BNP***

1,8

1,7

1,7

1,8

Sverige

2,4

3,8

3,2

2,8

Källa: Konjunkturinstitutet och Sveriges Kommuner och Landsting.
* Danmark, Finland och Fastlandsnorge viktade med deras respektive betydelse som mottagare av svensk export.
** Vägt med köpkraftsjusterade vikter.
*** BNP-utvecklingen i ett tjugotal länder viktade med dessa länders respektive betydelse som mottagare av svensk export.

Fortsatt låg inflation

inom kommunsektorn är absolut nödvändigt för att den
framtida finansieringen ska kunna klaras av. För att
lyckas med detta kommer det att krävas nya synsätt avseende hur verksamheten ska bedrivas. För att bli framgångsrika måste kommunerna ha fokus på såväl intäktssom kostnadssidan i resultaträkningen. När det gäller
intäktssidan är det absolut viktigast att uppnå ökad skattekraft genom att fler kommer i arbete, vilket kommer att
kräva att integrationen förbättras avsevärt. SKL menar
också att det utöver detta kommer att krävas omfattande
effektiviseringar. Inte minst handlar det om att lyckas
med att använda ny teknik på ett sätt som minskar kostnaderna och ökar kvaliteten i verksamheterna. SKL lyfter också fram vikten av att jobba förebyggande och undvika problem som kan generera framtida kostnader.

Riksbankens uppgift är att sköta landets penningpolitik
med målsättningen att uppnå en låg och jämn inflation
och en stabil ekonomisk utveckling över tiden. Enligt
Riksbankens mål ska inflationen mätt enligt KPI (konsumentprisindex) vara 2 procent. Styrräntan är ett av de
verktyg som Riksbanken har till sitt förfogande för att
uppnå målet. Det är bara den kortsiktiga dagslåneräntan
som Riksbanken kan besluta om, när det gäller räntor
med längre bindningstider så är det marknaden som sätter räntan. Indirekt påverkas dock även de längre marknadsräntorna av Riksbankens olika beslut eftersom olika
nivåer på styrräntan medför olika förväntningar av
marknadsaktörernas framtidstro. De långa marknadsräntorna speglar marknadens/marknadsaktörernas förväntningar avseende det framtida konjunkturläget. En ökad
efterfrågan på främmande kapital medför ett högre pris
på främmande kapital om inte utbudet samtidigt ökar,
d.v.s. marknadsräntorna stiger när efterfrågan på lån
ökar, givet utbudet. Förutom möjligheten att påverka
ekonomin genom att bestämma dagslåneräntan har
Riksbanken även möjlighet att trycka nya pengar och kan
i och med detta påverka likviditeten (utbudet på kapital)

Vår omvärld visar fortsatt måttlig tillväxt, även om
Euroområdet nu har lämnat de negativa tillväxttalen
bakom sig så visar SKL:s prognoser på en mycket måttlig
tillväxtakt. För såväl Storbritannien som delar av Europa
förväntas en avtagande BNP-tillväxt.
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Förvaltningsberättelse
på marknaden. Därigenom har riksbanken indirekt även
möjlighet att påverka räntenivåerna på längre löptider.

konjunkturavmattning där arbetsmarknaden når balans
och en lägre tillväxttakt i skatteunderlaget. För 20182019 räknar SKL med en tillväxttakt på 1,8 procent för
BNP, vilket ska jämföras med 2,8 procent 2017.

Vid årsskiftet 2014-2015 låg räntan på den 10-åriga statsobligationen på strax under 1 procent. Efter att ha varit
nere och vänt på 0,04 procent i augusti 2016 har räntan
på den 10-åriga statsobligationen successivt rört sig uppåt
till en nivå på strax över 0,5 procent vid årsskiftet 20162017. Enligt SKL:s prognos kommer räntan på den
10-åriga statsobligationen vara 0,8 procent vid utgången
av 2017. SKL spår nu en uppåtriktad trend för räntorna,
dock med den reservationen att uppgången till mer normala räntenivåer kommer att ta tid på grund av fortsatt
svag internationell tillväxt och osäkerhet kring följderna
av Brexit (Storbritanniens beslut om utträde ur EU).

Sysselsättning efter utbildningsnivå
Utvecklingen av sysselsättningsgraden efter finanskrisen
visar att det finns ett klart och tydligt samband mellan
utbildningsnivå och sysselsättningsgrad. När det gäller
personer med enbart förgymnasial utbildning så var arbetslösheten hög redan vid finanskrisens utbrott, därefter
har den ökat för varje enskilt år bortsett från 2011 och
2015.
Arbetslöshet på nationell nivå efter utbildningsnivå, i procent

Sysselsättningen

förgymnasial
2008

SKL räknar med att den pågående uppgångsfasen av
konjunkturen ger en snabb ökning av sysselsättningen.
Antalet arbetade timmar kommer att öka kraftigt och
ökningen i kommunsektorn kommer att bli betydligt
kraftigare än i övriga sektorer. Redan nu har kommunsektorn svårigheter att rekrytera vissa yrkesgrupper.
SKL:s bedömning är att arbetslösheten kommer att fortsätta att minska, dock inte ända ner till den nivå som förelåg före finanskrisen som inleddes 2008. SKL:s
bedömning är att arbetslösheten på nationell nivå kommer att bottna på strax under 6,5 procent någon gång i
mitten av 2017. Det är en nivå då arbetsmarknaden passerat sin jämviktsnivå, d.v.s. den punkt där arbetsmarknaden anses vara i balans och då kommer det att råda brist
på arbetskraft inom ett flertal yrkesgrupper.

14,2

gymnasial
5,5

eftergymnasial Uppgift saknas
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

17,1

Källa: SCB

För personer med gymnasial och eftergymnasial utbildningsbakgrund bröts den stigande trenden redan 2011.
Därefter har arbetslösheten fram till 2014 hållit sig på en
stabil nivå runt 7,5 procent för dem med gymnasial utbildning och runt 5 procent för personer med eftergymnasial utbildning. Under 2015 ser vi ett trendbrott för
personer med gymnasial och eftergymnasial utbildning,
medan nedgången 2015 för personer med förgymnasial

Den rådande konjunkturåterhämtningen med minskande
arbetslöshet som följd ger även hög tillväxt i skatteunderlaget under 2016-2017, därefter ser SKL en lite tydligare

Källa: SCB AKU
Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk utbildningsnomenklatur
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Förvaltningsberättelse
Utbildningsnivån är viktig sett ur många aspekter. Gapet
i utbildningsnivå mellan invånarna i Örkelljunga kommun och riket som genomsnitt har stadigt ökat såväl i
låg- som högkonjunktur. Kvinnor har generellt sett högre
genomsnittlig utbildningsnivå än männen, såväl bland invånarna i Örkelljunga kommun som i riket som helhet.
Det är en något högre andel män än kvinnor som har
gymnasieutbildning, däremot är det högre andel kvinnor
än män som har eftergymnasial utbildning. Särskilt signifikant bland invånarna i Örkelljunga kommun är att andelen män i åldern 25-64 år med enbart förgymnasial utbildning är hela 23 procent och att det är 8
procentenheter fler män än kvinnor i kommunen som
enbart har förgymnasial utbildning.

utbildning visade sig vara tillfällig. Utbildningsnivån
”Uppgift saknas” har tidigare inte redovisats av SCB och
därför saknas jämförelsetal från tidigare år.

Arbetslösheten i Örkelljunga kommun

Bilden nedan visar att det funnits en tydlig trend ända sedan 1985 med ett kontinuerligt ökande gap mellan andelen invånare i Örkelljunga kommun som har högskoleutbildning och andelen invånare i riket som har
högskoleutbildning. Som högskoleutbildning räknas en
eftergymnasial utbildning på minst tre år.

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

Under lågkonjunkturen som inleddes med finanskrisen
2008 drabbades Örkelljunga kommun betydligt hårdare
än riksgenomsnittet. Arbetslösheten i kommunen låg då
på 3 procent, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet
på 5 procent. Diagrammet och tabellen ovan visar utvecklingen från finanskrisens utbrott och fram till 2016
för Örkelljunga kommun i jämförelse med riksgenomsnittet. Under 2015 såg vi en vändning nedåt i arbetslöshetssiffrorna för såväl invånarna i Örkelljunga kommun
som för riksgenomsnittet. Under 2016 fortsatte arbetslösheten att minska och vi ser nu en kraftigare minskning
av arbetslösheten bland invånarna i Örkelljunga kommun
än riksgenomsnittet.
Kommunen
Utbildningsnivå

M

K

Länet

Tot

M

Anledningen till att Örkelljunga kommun drabbats hårdare av arbetslöshet än riket som helhet kan förklaras av
att lågkonjunkturer sätter igång processer av strukturomvandling inom näringslivet med innebörden att enklare
produktion flyttar ut till länder med lägre lönekostnader.
Alternativt förädlas själva produktionsprocessen med resultatet att själva produktionen kräver allt mindre personalinsatser, samtidigt som kompetenskraven ökar på de
jobb som blir kvar i företagen. I högkonjunkturer startar
konsolideringsprocesser som bland annat innebär att företag växer genom uppköp. Inte sällan är det även här
mindre och mellanstora företag som blir uppköpta och
köparen ser givetvis möjligheter i att effektivisera verksamheten genom att skapa samordningsfördelar med

Riket
K

Tot

M

K

Tot

Förgymnasial

23

15

19

15

11

13

14

10

12

Gymnasial

56

52

55

45

40

42

48

41

45

Eftergymnasial

18

30

24

38

47

43

37

47

41

2

3

3

2

2

2

1

2

Uppgift saknas 3

En trolig förklaring till utbildningsstrukturen bland
kommunens invånare är att kommunen tidigare haft en
relativt stor andel företag med personalintensiv produktion med ett relativt sett lägre kunskapsinnehåll än riksgenomsnittet. Det har med andra ord funnits ett stort utbud av jobb med låga utbildningskrav.

(Källa SCB), avser invånare i åldersgruppen 25-64 år för 2015.
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vara en resurs som på ett enkelt och för företagen effektivt sätt kan förmedla och hantera frågeställningar som
rör näringslivsfrågor och där kommunen har en roll för
den framtida utvecklingen. För att skapa en mötesplats
för dialog mellan förtroendevalda, kommunens tjänstemän och näringslivets företrädare, arrangeras kontinuerligt näringslivsluncher. Örkelljunga kommun deltar även
i samarbete med Örkelljunga näringsliv i projektet
Affärsresan som har till syfte att skapa tillväxt och nya
jobb i kommunen. Projektet vänder sig till såväl nya företagare som företagare med lång erfarenhet som vill utvecklas. Projektet har oktober 2019 som slutdatum och
har beviljats nära 2,5 mkr i bidrag från EU:s landsbygdsprogram och Leader.

redan befintlig verksamhet. Även detta slutar ofta med
att produktionsenheter försvinner från mindre orter i
och med att produktion koncentreras till större produktionsenheter. De stora förlorarna i de ständiga strukturomvandlingsprocesserna är personer med lägst utbildning. Generellt sett är det de jobb som kräver lägst
utbildning som är enklast att automatisera och rationalisera bort. I nästa steg är det dessutom denna grupp som
är svårast att matcha mot nya jobb på arbetsmarknaden,
vilket ofta resulterar i långtidsarbetslöshet med stora svårigheter att åter komma in på arbetsmarknaden.
Arbetslöshetsstatistiken på nationell nivå för 2016 visar
en ökning av arbetslösheten med 0,3 procentenheter för
personer med endast förgymnasial utbildning, detta trots
att SKL gör bedömningen att arbetsmarknaden har passerat sitt jämnviktsläge och är överhettad inom ett flertal
yrkeskategorier.

Örkelljunga kommun har utarbetat en bredbandsstrategi
för åren 2014-2020, där det årligen satsas 900 tkr.
Kommunen har som målsättning att stötta fiberutbyggnaden i hela kommunen. Kommunens bredbandstrategi
är en del av såväl den nationella som den regionala bredbandstrategin, där det nationella målet är att Sverige ska
ha ett bredbandsnät av absolut högsta klass. Denna satsning görs för att Örkelljunga kommun ska vara en aktör
som är med och konkurrerar om framtida befolkningsoch företagsetableringar.

Näringslivs, turism och
landsbygdsutveckling
Ett lokalt varierat och livskraftigt näringsliv är helt avgörande för att kommunen ska kunna växa och utvecklas.
Näringsliv-, turism-, landsbygdsutveckling, samt kulturoch fritidsverksamhet är verksamheter som sammantaget
har många anknytningspunkter och det finns stora möjligheter att uppnå dynamiska effekter genom att tillämpa
en helhetssyn på verksamheterna. En grundsten för en
levande landsbygd är att det finns möjlighet att bedriva
näringsverksamhet även på landsbygden, här är inte
minst tillgängligheten av modern infrastruktur viktig. En
förutsättning för att lyckas locka besökare till kommunen
är att det finns en besöksnäring och ett kultur- och fritidsutbud som kan förse turisterna/besökarna med service och upplevelser i form av de varor och tjänster som
efterfrågas. Sett ur det motsatta perspektivet, är besökarna en viktig inkomstkälla för företagen, i vissa fall till
och med en förutsättning för företagens existens.
Tillgången på företag som kan förse kommuninvånarna
med jobb och service i form av varor och tjänster på det
lokala planet ökar attraktiviteten för kommunen som bosättningsort. Slutsatsen av detta är att ett lokalt livskraftigt näringsliv är helt avgörande för kommunens framtida utveckling.

Som en del i ambitionen att skapa förutsättningar för att
hela kommunen ska kunna utvecklas, ökar nu kommunen dessutom ansträngningarna för att samtliga hushåll i
kommunen ska kunna erbjudas fiberanslutning.
Investeringsutgiften för den här typen av infrastruktursatsningar 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 beredd att gå in och finansiera dragning av fiber till fastigheter, där fastighetsägarna väljer att inte ansluta sig i initialskedet. 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 därmed 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 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 projektet som helhet och därmed
även kostnaden för de enskilda fastighetsägarna.

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 kommunpolitiker, tjänstemän, medborgare och skola. Chefen för
näringsliv och turism har till uppgift är att fungera som
en länk mellan kommunen och näringslivet. Han ska
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Befolkningsutveckling

kommunen med att det kommer att byggas ca 250-300
centralt belägna bostäder i Örkelljunga. Externa aktörer
har visat mycket stort intresse för att vara med och utveckla kvarteret Ejdern. Avsikten är att det ska utvecklas
en livskraftig centrummiljö med mötesplatser, bostäder,
kontor, handel och offentlig verksamhet. Utöver detta
kan kommunen erbjuda attraktiva tomter såväl i
Örkelljunga som i kommunens övriga tätorter. Det är
viktigt att hela kommunen får ta del av utvecklingen.
Ägardirektivet till det kommunala bostadsbolaget har reviderats med innebörden att bolaget särskilt ska sträva efter att uppföra bostäder i Eket, Skånes Fagerhult och
Åsljunga.

2016 blev ytterligare ett år med stark befolkningstillväxt.
Antalet invånare i kommunen ökade med 127 personer,
vilket resulterade i att Örkelljunga kommun hade 9 958
invånare den 31 december 2016.

Demografi
Medelåldern i Örkelljunga kommun var 44,2 år den 31
december 2016, vilket innebär att bara fyra av Skånes 33
kommuner hade en högre medelålder bland sina invånare. Som jämförelse var länsgenomsnittet 40,9 år,
medan riksgenomsnittet låg på 41,2 år.

Källa: Utfallet hämtat från SCB, prognosen är gjord av Kaab prognos
AB.
Flyttningsnetto 2007-2016
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
43

25

80

42

25

-16

8

92

106

142

2016

2015

Andel av
befolkningen

0-17 år

Örkelljunga
Kommun

19,4%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Skåne län

21,0%

20,8%

59,4%

99

Hela riket

20,8%

20,6%

59,4%

Antal födda 2007-2016
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
104

109

91

75

112

92

90

86

98

97

Antal döda 2007-2016
116

125

126

106

89

101

97

111

110

Födelsenetto 2007-2016
-7

-34

-51

6

3

-11

-11

-13

2016

2015

0-17 år 18-64 år 18-64 år

65- år

65- år

19,2%

24,4%

24,4%

59,7%

19,5%

19,5%

59,7%

19,8%

19,7%

56,2%

2015

56,4%

Av kommunens invånare var 24,4 procent 65 år eller
äldre, vilket ska jämföras med ett länsgenomsnitt på 19,5
procent och ett riksgenomsnitt på 19,7 procent. När det
gäller gruppen 0-17 år låg kommunen något under länsoch riksgenomsnittet. Detta sammantaget ger bilden av
en befolkningsstruktur med lägre andel kommuninvånare som befinner sig i arbetskraften än vad som gäller
för läns- och riksgenomsnittet.

2007 2008 2009 2010 2011 2010 2011 2012 2013 2014
5

2016

-13

Under 2016 hade Örkelljunga kommun ett positivt flyttningsnetto, det var 142 personer fler som flyttade till
kommunen än som flyttade ifrån kommunen.
Flyttningsnettot till/från det egna länet gav ett utflöde på
39 invånare, d.v.s. det var 39 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 utflöde
på 36 invånare och flyttningsnettot till/från utlandet gav
ett tillskott på 217 invånare. Under året avled 110 personer, samtidigt som kommunen fick ett tillskott på 97 nyfödda barn, vilket sammanfattningsvis ger ett negativt
födelsenetto på -13.

Kommunen har en hög andel invånare i åldrarna 50-59
år och 65-69 år, vilket innebär att antalet unga pensionärer kommer att öka inom en snar framtid. I ett tidsperspektiv på 15-20 år kommer kommunen att ha en hög
andel invånare såväl i gruppen unga pensionärer som i
gruppen äldre pensionärer. Enligt kommunens befolkningsprognos kommer antalet ungdomar i åldersgruppen
19-24 år att minska från 652 personer år 2016 till ca 540
personer under perioden 2021-2023. Detta dels som en
följd av kommunens befintliga ålderstruktur, men också
på grund av att ungdomar i den här åldersgruppen flyttar
till utbildning och arbete på orter utanför kommunen.
Enligt prognosen beräknas kommunen ha mer än 400
fler pensionärshushåll med 1-2 pensionärer år 2035 jämfört med 2016.

Kommunens befolkningsprognos visar på en genomsnittlig årlig befolkningstillväxt på drygt 50 invånare per
år för de närmaste 15 åren. Förutsättningarna för dessa
antaganden är att kvarteret Ejdern i centrala Örkelljunga
utvecklas enligt planerna, vilket i så fall kommer att ge
kommunen ett tillskott på ca 500 nya bostäder under perioden 2016-2030. Under de närmaste tio åren räknar
11
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Sammanfattningsvis visar prognosen att medelåldern
bland kommunens invånare kommer att stiga ytterligare,
från en redan i nuläget hög nivå i jämförelse med genomsnittet i länet och i riket som helhet. Viktigt att komma
ihåg är dock att en prognos är just en prognos och att det
givetvis går att påverka utvecklingen genom att arbeta i
en viss riktning. I det här fallet är det viktigt att lägga extra vikt vid åtgärder som gör det attraktivt för yngre familjer att bosätta sig i Örkelljunga kommun. Detta kommer även att gynna pensionärsgrupperna genom ett
högre skatteunderlag och därmed möjlighet till bättre offentlig service.

om framtida befolkningstillväxt och framtida företagsetableringar. En långsiktigt positiv befolkningsutveckling
är absolut nödvändig för en ort av Örkelljungas storlek
om det ska vara möjligt att upprätthålla dagens nivå av
samhällsservice och inte minst om det ska vara möjligt
att utveckla samhällsservicen för att möta morgondagens
krav.

Skåne Nordväst blev Familjen
Helsingborg
På ett styrelsemöte den 7 oktober 2015 beslutade styrelsen för Skåne Nordväst att det dåvarande Skåne
Nordvästsamarbetet skulle förändras. Den 1 januari 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
är just det nya varumärket Familjen Helsingborg. Tidigare
har Familjen Helsingborg främst använts i samarbetet kring
näringslivs- och destinationsfrågor, men från och med
2016 lyder hela det interna samarbetet kommunerna
emellan under varumärket Familjen Helsingborg.

Örkelljunga kommun – en del av
öresundsregionen
Örkelljunga kommun är belägen i Öresundsregionen
med E4:an som passerar genom kommunen. E4:an är en
av Sveriges viktigaste kommunikationslänkar, varje dygn
passerar mer än 13 000 fordon förbi Skåneporten. De företag som väljer att etablera sig inom Örkelljunga kommun har tillgång till en regional marknad med mer än
3,9 miljoner invånare, en marknad som förväntas passerat 4 miljonersstrecket redan under år 2017. Det goda
geografiska läget för Örkelljunga kommun med låga
markpriser och mycket goda möjligheter till snabba kostnadseffektiva transporter av varor såväl för den regionala
marknaden som för exportmarknaden skapar goda förutsättningar för nyetableringar.

Syftet med samarbetet är att medlemskommunerna ska
samarbeta utifrån en gemensam vision och verksamhetsidé för att uppnå ökad tillväxt och högre effektivitet.
Visionen 2020 är att Familjen Helsingborg år 2020 upplevs
som en sammanhängande stad och är en av norra Europas mest
kreativa och inkluderande regioner. Samarbetet ska gynna regionen och medlemskommunerna genom att samarbetet
ska generera skalfördelar, vilket ska leda till ökad effektivitet. Genom att agera tillsammans får man också större
tyngd i viktiga frågor. Den nya samarbetskommittén har
till uppgift att bredda och fördjupa samarbetet så att
kommunerna tar tillvara utvecklingsmöjligheterna för
den nordvästskånska regionen. Helsingborgs stad har ett
samordnande ansvar för samarbetet och tillhandahåller
ett sekretariat som stöd till kommittén. Inom Familjen
Helsingborg jobbar man även gemensamt för framtida
infrastruktursatsningar för hela Nordvästskåne, bland
annat arbetar man för framtida spårbunden trafik till
samtliga kommuner.

Avstånd till Örkelljunga
Halmstad 60 km
Ängelholm 30 km
Helsingborg 50 km
Malmö 100 km
Hässleholm 40 km
Kristianstad 70 km
Stockholm 510 km

Greater Copenhagen & Skåne
Committee
Greater Copenhagen & Skåne Committee är ett politiskt
samarbete som består av samtliga 33 skånska kommuner
och 46 danska kommuner i Öresundsregionen, samt

Det är viktigt att kommunen arbetar aktivt och målinriktat med att stärka Örkelljunga som varumärke i kampen
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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
knutpunkt för investeringar och kunskap med en konkurrenskraft att jämföra med de mest framgångsrika
metropolerna 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 hållbar tillväxt
genom att understödja integreringen av arbetsmarknaden, samt att försöka påverka den lagstiftning som utgör
gränshinder och därmed påverkar regionens tillväxt negativt. Örkelljunga kommun och Familjen Helsingborg
deltar i samarbetet som går under varumärket Greater
Copenhagen.

Örkelljunga kommun fortsätter att arbeta aktivt med att
ta fram detaljplaner för att kunna tillhandahålla mark såväl för bostäder som för företagsetableringar. För att ytterligare förstärka den positiva utvecklingstrenden med
folk som vill bosätta sig i kommunen har ägardirektivet
reviderats för det kommunala bostadsbolaget för att möjliggöra byggande av alternativa bostadsformer. Det kommunala bostadsbolaget har nu möjlighet att bygga såväl
hyresrätter som bostadsrätter, samt ägarlägenheter och
kooperativa hyresrätter. Enligt ägardirektivet som gäller
för perioden 2016-2017 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 kommunens samtliga tätorter.
Sjönära tomter finns på Hjälmsjöstrand i Örkelljunga och
på Fedinge Strand i Skånes Fagerhult

Styrelsen för Greater Copenhagen har beslutat att turismsatsningar ska vara ett prioriterat fokusområde, med
målsättningen att locka fler internationella besökare till
Greater Copenhagen. En handlingsplan ska arbetas fram
med konkreta aktiviteter för de kommande åren.
Turismen utvecklades mycket starkt i Skåne under 2016
med närmare 2,3 miljoner gästnätter, en ökning med 7,3
procent jämfört med året innan. För den fortsatta utvecklingen av kommunen är det viktigt att det skapas
koncept som turismen efterfrågar. Under 2015 beräknas
den skånska besöksnäringen ha genererat intäkter på 36,8
miljarder kronor och bidraget med nära 28 000 arbetstillfällen. Det innebär att arbetet med att göra Örkelljunga
kommun attraktivt för turismen även är en insats för att
skapa goda förutsättningar för att bedriva näringsverksamhet i kommunen.

Färdigställda bostäder i Örkelljunga
kommun

Källa: SCB
Källa egen för prognosen som avser 2016.

Bygga och bo i Örkelljunga kommun

Under 2015 färdigställdes 21 småhus och 4 lägenheter i
flerbostadshus. Observera att även radhus/småhus med
hyresrätt räknas som småhus i statistiken. Utifrån antalet
beviljade bygglov pekar prognosen på att 2016 kommer
att ge ett tillskott på ca 20 nybyggda bostäder i kommunen, officiell statistik finns ännu inte tillgänglig.
Kommunen kan erbjuda attraktiv mark för såväl småhus
som flerbostadshus. Kommunens ambition är att göra
kommunen attraktiv genom att tillhandahålla en god offentlig service som skapar goda förutsättningar för att bo
och verka i kommunen. Kommunen ska vara attraktiv
för såväl privatpersoner som företag.

Under 2015 förvärvade kommunen den centralt belägna
fastigheten med Engens fabriker på Ejdern. Detta öppnar upp helt nya möjligheter när det gäller utveckling och
förnyelse av Örkelljunga centrum. I början av 2016 presenterade Fastighets AB 3Hus en avsiktsförklaring för ny
bebyggelse av bostäder och näringslokaler i kvarteret
Ejdern i centrala Örkelljunga. Om förslaget blir verklighet kan det innebära ett nytillskott på 250- 300 lägenheter i centrala Örkelljunga under en kommande tioårsperiod.
Ett nytt modernt äldreboende planeras i kommunen.
Politiker, tjänstemän och kommunala pensionärsrådet
har varit på studiebesök och studerat olika lösningar. En
hel del återstår i planeringsprocessen, men någon gång
under 2018 beräknas byggstarten kunna ske och i början
av 2020 beräknas äldreboendet vara inflyttningsklart.
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Infrastruktur

som acceptabla är det viktigt att arbeta vidare med superbusskonceptet och tänka helhet. Det handlar såväl om att
minska tidsvinnet när passagerare är tvingade att köpa
biljett ombord som att anpassa rondeller, ge bussarna företräde vid ljussignaler och minska antalet stopp.
Bussarna ska kunna hålla så jämn fart som möjligt och
bör dessutom köra rakaste vägen till närliggande centralorters knutpunkter. I nuläget kör t.ex. Skåneexpressen
tidsödande omvägar inne i Helsingborg som inte är förenligt med en expresslinje, innan bussen slutligen når
fram till Knutpunkten. Det arbetas även intensivt på att
få igång en busslinje mellan Örkelljunga – Perstorp och
vidare ner till Lund. SkåneExpressens linje 10 och regionbuss 511 har för närvarande avgångar som ansluter till
tåg mot Lund – Malmö från Helsingborg och
Hässleholm. Under vissa tider körs det 30 minuters trafik.

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. Kommunens
satsningar med målsättningen att samtliga hushåll i kommunen ska ha tillgång till internet med hög kapacitet har
nämnts i tidigare avsnitt. När det gäller fysiska transporter är det viktigt att arbeta med förbättringar både i det
korta och det långa perspektivet. Undersökningar visar
på att det finns en kritisk gräns på mellan 45-60 minuter
för vad som bedöms som acceptabelt pendlingsavstånd
av det stora flertalet människor.

Tänk tåg – åk buss!
Från början fanns det förhoppningar om superbussar på
såväl sträckan Hässleholm – Örkelljunga – Ängelholm
som på sträckan Helsingborg – Örkelljunga – Markaryd.
Facit så här långt är att det har gått i motsatt riktning
med den förstnämnda sträckan som har nedgraderats
från Skåneexpressen till Regionbusslinje. På den andra
linjen har Skånetrafiken satt in nya moderna dubbeldäckare, dock endast på delsträckan Helsingborg –
Örkelljunga. Det innebär att resande till och från kommunens norra delar som ligger i linjens sträckning är
tvungna att byta buss för resor söderut från Örkelljunga.
”Tänk tåg – åk buss” var ett koncept som var så mycket
mer än moderna bussar och Örkelljunga kommun är inte
på långa vägar nöjd med resultatet. Förutom moderna
bekväma bussar handlade Superbusskonceptet om att ge
ökad service till dem som pendlar till och från kommunen genom att minimera restiderna. Kommunen fortsätter att arbeta för utveckling av kommunikationerna.
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 som är ett utpekat regionalt superbusstråk.
På statlig väg kommer trafikverket utföra åtgärdsstudier
som Örkelljunga kommun och Region Skåne åtagit sig
att delta i. På kommunal väg utför Örkelljunga kommun
de studier som anses nödvändiga för den fortsatta processen, medan Region Skåne har åtagit sig att delta i studierna. Fortsatt utveckling av kollektivtrafiken som underlättar resandet är en mycket viktig faktor för
kommunens fortsatta utveckling.

För att möta framtiden gäller det nu att utifrån rådande
förutsättningar skapa bästa möjliga kommunikationer för
kommunens invånare. Superbusskonceptet kan ha stor
potential, men då måste det utformas med en helhetssyn
på bekvämlighet, minimal restid och punktlighet.
Kommunen samverkar med Region Skåne och
Trafikverket för att uppnå bästa möjliga resultat för kommunens invånare i det fortsatta arbetet med det regionala
superbusskonceptet. För närvarande är det stråket som
körs som Skåneexpressen 10 som är aktuellt för uppgradering till superbusslinje. Längs de stråk som uppgraderas till superbusslinjer kommer busshållplatserna att uppgraderas till stationer, 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 effektiv resa från bostad till slutmål. Därför ingår det även i konceptet att skapa välplanerade gång- och cykelbanor hela vägen fram till stationen,
samt även pendlarparkeringar i anslutning till busshållplatserna/stationerna.

Nationella infrastruktursatsningen
utifrån ett Örkelljungaperspektiv
Ett nationellt beslut togs under 2014 om stora satsningar
på infrastruktur. Bland annat plane-ras en ny stambana
för höghastighetståg som binder samman Stockholm
med Skåne och Göteborgsregionen. Region Skåne kom
tillsammans med sju skånska kommuner överens om en
gemensam ståndpunkt, den så kallade ”Skånebilden”, för
att uppnå bästa möjliga resultat i förhandlingen med staten om höghastighetsbanan. I stora drag innebar
Skånebilden att bygget av höghastighetsbanan påbörjas

Redan i nuläget har Örkelljunga goda bussförbindelser
till Hässleholm, Ängelholm, Markaryd och Helsingborg
med 30 minuters trafik under vissa tider på dygnet, men
restiderna till närliggande centralorter måste minskas
markant. För att uppnå restider som pendlarna upplever
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söderifrån för att undanröja de stora flaskhalsarna i det
skånska järnvägsnätet. Vidare vill man att höghastighetsbanan ska gå via Hässleholm, med stopp i Hässleholm,
Lund och Malmö. I början av 2016 gick
Sverigeförhandlingen (en förhandlingsgrupp tillsatt av
regeringen för att förhandla med kommunerna) ut och
förespråkade en bansträckning som överensstämde med
den bansträckning som Skånebilden förespråkade. Under
sommaren 2016 lämnade Sverigeförhandlingen över det
slutgiltiga förhandlingsresultatet av förhandlingarna med
kommunerna och förespråkade i motsats till Skånebilden
att etappen Stockholm – Jönköping ska byggas först.

ser och kommunalförbund. Verksamhet som bedrivs genom uppdragsavtal avser verksamhet som bedrivs av
annan producent, men där kommunen har ett huvudansvar för att tjänsterna erbjuds kommuninvånarna och där
tjänsterna i annat fall skulle ha utförts i egen regi.

Kommunkoncernen
Kommunkoncernen består av den verksamhet som kommunen bedriver i förvaltnings- och bolagsform. Vid
halvårsskiftet 2016 ingick två verksamma helägda bolag i
kommunkoncernen, Örkelljunga Bostäder AB och
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB. Förutom de helägda bolagen är Örkelljunga kommun delägare i Norra Åsbo
Renhållnings AB (NÅRAB) med en ägarandel som uppgår
till 26 procent. Betydande inflytande uppnås vid ett röstinnehav som överstiger 20 procent, men inte överstiger
50 procents röstinnehav i företagens beslutande organ.

Skånebilden arbetar även för satsningar på
Västkustbanan och Skånebanan mellan Helsingborg och
Kristianstad i kombination med att byggnationen av en
fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör påbörjas snarast möjligt. Enligt Sverigeförhandlarnas förslag ska höghastighetstågen stanna i Hässleholm, Lund
och Malmö. Med endast ca 3 mil till Hässleholm skulle
det innebära att Örkelljunga kommun potentiellt sett
skulle kunna få mycket bra förbindelser till en station
med stopp för höghastighetstågen mot Stockholm. Med
kollektiva transportmedel skulle man kunna nå
Stockholm på ca 3 timmar. Den som istället väljer att
parkera bilen vid stationen i Hässleholm skulle till och
med kunna nå Stockholm på mindre än 3 timmar.
Sverigeförhandlingen har också fått i uppdrag av regeringen att ta initiativ till att påbörja samtal med företrädare för Danmark om en andra fast förbindelse mellan
Skåne och Danmark, som Örkelljungas kommuninvånare förhoppningsvis kommer att kunna dra nytta av i
framtiden. Det finns också förhoppningar om en
Västkustbana med högre kapacitet och mer konkurrenskraftiga restider i tågtrafiken mot Göteborg och Oslo,
samt även en upprustad Skånebana mellan Helsingborg
och Kristianstad som kan bidra ytterligare till förbättrade kommunikationer för kommunens invånare.

Resultat kommunkoncern
Utfall
2016

Mkr

Utfall
2015

Verksamhetens nettokostnader

-455,1

-434,2

Varav avskrivningar

-32,4

-31,4

Skatteintäkter generella statsbidrag och
utjämning

494,4

453,1

Finansiella intäkter

3,1

21,2

Finansiella kostnader

-5,4

-6,6

Resultat före skatt

36,9

33,6

Skatt

-1,5

-0,4

Resultat

35,4

33,2

Kommunkoncernen redovisar ett resultat på 35,4 mkr efter skatt för verksamhetsåret 2016, vilket ska jämföras
med 33,2 mkr för motsvarande period 2015. Det samlade
nettobidraget till koncernresultatet från bolagen blev 5,3
mkr.
Bolagens resultat
Örkelljunga
Bostäder AB

På det lokala planet jobbar kommunen vidare 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.

OFVAB

NÅRAB

Omsättning, mkr

9,3

21,2

78,3

Resultat efter
finansnetto, mkr

0,1

2,5

16,6

Balansomslutning, mkr

74,9

78,5

93,1

Soliditet %

51,6

14,3

21,2

Örkelljungabostäder AB redovisar ett resultat på 0,1 mkr
efter finansnetto för verksamhetsåret 2016. Bolaget har
under verksamhetsåret tagit kostnader på 0,7 mkr för lokalanpassning avseende en lokal för vidareuthyrning.
Soliditeten per bokslutsdatumet låg på 51,6 procent, vilket ska jämföras med 52,0 procent den 31 december
2015. Enligt ägardirektivet ska bolaget under varje given

Finansiell analys
I detta avsnitt presenteras kommunens samlade verksamhet som definitionsmässigt omfattar den verksamhet som
kommunen bedriver i kommunkoncernen och genom
uppdragsföretag. Ett kommunalt koncernföretag jämnställs med juridiska personer i form av aktiebolag, stiftel-
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treårsperiod eftersträva en vinstmarginal på lägst 3 procent, räknat på resultatet efter finansnetto. Dessutom ska
bolagets soliditet långsiktigt uppgå till minst 20 procent.
Bolaget soliditet ligger klart över soliditetsmålet enligt
ägardirektivet, men når inte riktigt upp till avkastningskravet på 3,0 procent mätt över en treårsperiod. För
verksamhetsåret 2016 blev den genomsnittliga vinstmarginalen 2,2 procent.

Förbundets övergripande mål är att:

Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB (OFVAB) redovisar ett
resultat efter finansnetto på 2,5 mkr. Soliditeten uppgick
till 14,3 procent på balansdagen, en förbättring med 2,3
procentenheter jämfört med 2015. OFVAB har enligt
ägardirektiven ett avkastningskrav på 3 procent exklusive
reavinster och reaförluster räknat på eget justerat kapital,
vilket innebär att bolaget klarade avkastningskravet med
god marginal. Soliditeten ska enligt ägardirektivet långsiktigt uppgå till minst 10 procent, vilket innebär att även
soliditetsmålet uppnåddes.

•

Verka för en hållbar utveckling, både i sin roll som
stöd åt medlemskommunerna och i sin myndighetsroll.

•

Tillsynen ska vara riskbaserad och främst vara förebyggande.

•

Förbundet ska inom medlemskommunerna bedriva
en effektiv och rättssäker myndighetsutövning.
Verksamheten skall kännetecknas av kunskap, tydlighet och ett gott bemötande.

Kommunalförbundet Medelpunkten
Kommunalförbundet Medelpunkten som ägs tillsammans
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 hjälpmedelsförsörjning 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 lägsta möjliga kostnad för
medlemskommunerna.

Nårab redovisar ett resultat efter finansnetto på 16,6
mkr, vilket är 17,1 mkr bättre än 2015 och 12,4 mkr
bättre än budgeterat resultat. Det kraftigt förbättrade resultatet beror huvudsakligen på att Nårab har fått uppdrag som underleverantör i saneringsarbetet av Klippans
Läderfabrik. Den stora avvikelsen mot budget beror på
att uppdraget från början var tänkt att genomföras under
en treårsperiod, men att den övervägande delen att uppdraget genomfördes under 2016. Den kraftiga resultatförbättringen har resulterat i att soliditeten har ökat från
8,5 procent 2015 till 21,2 procent 2016.

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne
Nordväst

Kommunalförbund

Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga har bildat
kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst
(RSNV). Räddningstjänstförbundet har bedrivet räddningstjänst för de tre medlemskommunerna sedan den 1
januari 2015 och jobbar efter visionen att olyckorna 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 helhetsbild avseende avvikelser och olyckor, samtidigt som det ska bidra till ökad
trovärdighet, effektivitet och trygghet för medborgarna.
Örkelljunga kommun betalade en förbundsavgift på 8,7
mkr för 2016. Medlemsdirektivet anger att förbundets
syfte och uppdrag är att:

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 medlemskommunernas 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 medlemskommunerna. Förutom myndighetsuppgifter så som kontroll och tillsyn har Söderåsens
Miljöförbund i uppdrag att besvara remisser från medlemskommunerna, 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.

”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 grunduppdrag och i tilläggsuppdrag utifrån respektive medlems eller annans
intresse”.
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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

naderna. Enligt kommunallagen ska ett negativt balanskravsresultat täckas senast 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
kommunallagen. Klart är i alla fall att begreppet god
ekonomisk 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 resursutnyttjande i ett längre perspektiv. I förarbetena förs en diskussion som kan tolkas som att man bör ta med
generationsperspektivet i begreppet och att kommunen
sett över en längre tidsperiod ska hålla balans 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 intäkterna täcker de löpande
kostnaderna. Enligt förarbetena är det i de flesta fall förenligt med god ekonomisk 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
hushållning att använda försäljningsmedel från anläggningstillgångar för att finansiera löpande behov, utan att
det behöver strida mot regeln om god ekonomisk hushållning. Så kan vara fallet t.ex. om kommunen har en
negativ befolkningstillväxt och det innebär ett minskande behov av anläggningstillgångar.

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst har
i och med att verksamhetsåret 2016 är till ända avslutat
sitt andra verksamhetsår som kommunalförbund.
Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat som var
61 tkr bättre än budget för verksamhetsåret 2016, vilket
ska jämföras med ett budgeterat nollresultat.
Under 2016 drabbades förbundet av en tragisk arbetsplatsolycka i samband med en räddningsinsats på E4:an
norr om Örkelljunga. Tre brandmän träffades av en vajer
då vajern till ett vajerräcke släppte. En av brandmännen
träffades så illa att han senare avled av skadorna. Olyckan
utreds av Polisen, Trafiksäkerhetsverket,
Arbetsmiljöverket och Räddningstjänstförbundets egen
organisation.
Enligt den framtida målbilden som utgår från de intentioner 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. När det gäller verksamheten så är det de nationella målen enligt lagen om
skydd mot olyckor som utgör ramverket.
Skånesamarbetet har taget ett stort kliv framåt. Under
2017 kommer räddningstjänsterna i Skåne att påbörja genomförandet av en gemensam ledningsstruktur för
Skånes räddningstjänster, vilket ska underlätta såväl samverkan mellan räddningstjänsterna som samverkan med
andra myndigheter. Dessutom har en dialog påbörjats
mellan RSNV och Skånes två andra räddningstjänstförbund för att hitta samordnings- och samverkanslösningar mellan förbunden

Kommunen ska också ange tydliga mål för kommunens
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 självfinansieras, t.
ex. genom att sätta upp soliditetsmål.
Begreppet god ekonomisk hushållning sett ur ett verksamhetsperspektiv omfattar att bedriva verksamheten på
ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Det ska
finnas ett tydligt samband mellan resursåtgång, prestationer och effekter för den genomförda verksamheten. 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.

Balanskravet och god ekonomisk
hushållning
Verksamhetens intäkter och kostnader bör ha en jämn
och följsam utveckling. Enligt kommunallagens balanskrav ska intäkterna överstiga kostnaderna. Kommunen
skall ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och
i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska
personer. Dessutom anges det i kommunallagen att en
kommun ska uppfylla det så kallade balanskravet, som
innebär att kommunens intäkter varje år skall täcka kost-

En omfattande översyn gjordes under 2013-2014 av redovisningsmodellen, som omfattade uppdatering av kontoplanen till Kommunbas -13, samt reviderade verksamhetskoder och motparter. Den helt reviderade kodplanen
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tillämpades för första gången under verksamhetsåret
2015. Arbetet fortsatte under 2016 med fokus på struktur, effektivitet, samt ordning och reda. I början av 2016
började kommunen ta emot elektroniska leverantörsfakturor och arbetet fortsätter nu med att automatisera den
ekonomirelaterade administrationen för ökad effektivitet
och högre kvalitet i processerna. Under 2016 genomförde
ekonomienheten en omfattande omorganisation i syfte
att minska sårbarheten, bredda kompetensen och öka
flexibiliteten i resursutnyttjandet. Kommunen har tecknat ett

Resultatet för 2016 blev 23 mkr högre än budgeterat.
Såväl Skatteintäkterna som de generella statsbidragen blev högre än budgeterat. Antalet invånare i Örkelljunga kommun har ökat betydligt snabbare än prognoserna visat såväl under 2015 som 2016, vilket inneburit högre
skatteintäkter än beräknat. Den stora befolkningsökningen har lite motsägelsefullt även inneburit att verksamhetens nettokostnader blivit lägre än beräknat, detta beror på
att denna post även innehåller intäkter i form av riktade
statsbidrag och dessa blev betydligt högre än beräknat
för 2016. Räknat på bruttokostnaderna, d.v.s. de riktade
bidragsintäkterna borträknade, så blev även kostnaderna
för 2016 betydligt högre än beräknat.

4-årigt avtal med Serkon i Vellinge AB om leverans av
ekonomirelaterade tjänster, samtidigt som kommunen
har minskat den egna bemanningen inom ekonomiområdet från 6,8 till 2 fasta tjänster.

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

Resultat - kommunförvaltningen
Resultatet för verksamhetsåret 2016 uppgick till 30,1 mkr
beräknat enligt fullfonderingsmodellen (bolagen exkluderade). Beräknat enligt blandmodellens grunder blev resultatet 21,3 mkr, skillnaden beror på att förändringen av
värdet på ansvarsförbindelsen inte finns med i balansräkningen vid redovisning enligt blandmodellen. I och med
detta blir inte heller värdeförändringen av ansvarsförbindelsen resultatpåverkande vid redovisning enligt blandmodellen. Vid tillämpning av fullfonderingsmodellen redovisas ansvarsförbindelsen som skuld i
balansräkningen, vilket medför att årets värdeförändring
blir resultatpåverkande. När Pensionsskulden minskar så
ökar resultatet med motsvarande belopp och motsatsvis
blir det en resultatpåverkande kostnad om pensionsskulden ökar.
Mkr

Bokslut Budget Budget- Bokslut
2016
2016
avvikelse 2015

Verksamhetens
nettokostnader

-464,3

-470,0

5,7

-438,0

Varav avskrivningar

-25,5

-26,0

0,5

-24,6

Skatteintäkter
generella statsbidr.
och utjämning

494,4

477,0

17,4

453,1

Finansiella
intäkter

2,9

3,0

-0,1

20,9

Finansiella
kostnader

-3

-3,0

0

-3,8

Årets resultat före
extraordinära kostnader
och jämförelsestörande
poster

30,1

7,0

23,1

32,3

Jämförelsestörande post

0

0,0

0

0

30,1

7,0

23,1

32,3

Årets resultat

Justering för förändring av
ansvarsförbindelsen

2016 2015 2016

Årets resultat enligt resultaträkningen

30,1

32,3

17,6

justering för förändring av
ansvarsförbindelsen

-8,8

-7,6

-9,2

Årets reslutat exkl ansvarsförbindelsen

21,3

24,7

8,4

24,7

8,4

Årets reslutat exkl ansvarsförbindelsen

21,3

reducering av samtliga realisationsvinster

0

justering för realisationsvinster enligt
undantagsmöjlighet

0

16,3

0

justering för realisationsförluster enligt
undantagsmöjlighet

0

0

0

orealiserade förluster i värdepapper

0

0

0

justering för återföring av orealiserade
förluster i värdepapper

0

0

0

Årets resultat efter
balanskravsjusteringar

21,3

24,7

8,4

reservering av medel till
resultatutjämningsreserv

-4,0

-7,0

0

användning av medel från
resultatutjämningsreserv

0

0

0

17,3

17,7

8,4

Årets balanskravsresultat efter RUR
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Resultat att återställa från tidigare år

2016

2015

2014

0

0

-5,3

17,3

17,7

8,4

0

0

0

Kvar att återställa från tidigare år (ingående värde)
Resultat efter justering av RUR
Resultat att återställa från tidigare
år (utgående värde)

Budgetföljsamheten har varit god och samtliga förvaltningar visade relativt små avvikelser jämfört med budget.
Kommunstyrelsens budgetavvikelse är hänförbar till
fastighetsförvaltningen som organisationsmässigt ligger
under Kommunstyrelsen. Fastighetsförvaltningens budget har hanterats i budgetberedningen och för 2017 har
fastighetsförvaltningen fått budgetramen neddragen med
2,0 mkr. Budgetavvikelsen avseende socialnämnden är
identifierad och avser hemsjukvården och hemvården
samt högre kostnader för flyktingverksamheten än beräknat. Avvikelserna är inte av strukturell natur.
Socialnämnden räknar med att ha en budget i balans för
verksamhetsåret 2017.

Kommunen har ändrat beräkningsgrunden för balanskravresultatet och följer nu RKR:s förtydligande information från oktober
2015. Balankravsresultaten för jämförelseåren är omräknade enligt
RKR:s direktiv. Korrigering har gjorts för ”Justering för förändring
av ansvarförbindelsen” för 2014 på grund av att 2,6 mkr avseende
pensionsskuld till förtroendevalda felaktigt redovisades som ansvarsförbindelse i bokslutet för 2014. Därmed har också balanskravsresultatet korrigerats med -2,6 mkr utöver den korrigering som gjorts
utifrån RKR:s nya direktiv.

Örkelljunga kommun tillämpar enligt beslut i fullmäktige fullfonderingsmodellen för redovisning av ansvarsförbindelsen, d.v.s. den delen av pensionsåtagandet som
avser pensioner intjänade före 1998. Som komplement redovisas en alternativ resultat- och balansräkning som redogör för resultatet och den ekonomiska ställningen som
om kommunen hade redovisat ansvarsförbindelsen enligt
blandmodellen. Balanskravsresultatet är dessutom beräknat som om blandmodellen tillämpats. Kommunen följer
RKR:s rekommendation om uppställningsform för beräkning av balanskravsresultatet.

Verksamhetens nettokostnader
Mkr

Den samlade förvaltningsverksamheten visar en total avvikelse mot budget på -2,4 mkr för verksamhetsåret
2016, vilket ska jämföras med avvikelsen på 3,8 mkr för
2015.
2016-12-31

2015-12-31

Kommunstyrelsen

3,8

2,9

Revision

0,0

0,0

Överförmyndarnämnden

-0,2

0,1

Samhällsbyggnadsnämnden

0,1

-0,1

Vatten och avlopp

0,0

0,1

Kultur- och fritidsnämnden

0,2

0,0

Utbildningsnämnden

2,2

0,6

Socialnämnden

-8,5

0,2

Totalt

-2,4

3,8

-35,2

-39,0

3,8

-36,1

Revision

-0,6

-0,6

0,0

-0,6

Överförmyndarnämnden

-1,3

-1,1

-0,2

-1,0

Samhällsbyggnadsnämnden

-21,8

-21,9

0,1

-21,6

0,0

0,0

0,0

0,1

Kultur- och fritidsnämnden

-15,1

-15,3

0,2

-13,6

Utbildningsnämnden

-215,0

-217,2

2,2

-209,6

Socialnämnden

-187,4

-178,9

-8,5

-173,1

Totalt

-476,4

-474,0

-2,4

-455,5

Den samlade förvaltningsverksamheten redovisar nettokostnader som är 2,4 mkr högre än budget för verksamhetsåret 2016. Budgetavvikelserna för de olika nämnderna håller sig inom ett spann på mellan -8,5 till +3,8
mkr. Utbildningsnämndens överskott beror framförallt
på att bidragsintäkterna från migrationsverket blivit högre än budgeterat. När det gäller kommunstyrelsens fastighetsförvaltning så har det funnits en osäkerhet om vad
som är lämplig budgetnivå från den tidpunkt då bolagets
verksamhet fördes över från bolaget till kommunförvaltningen. Budgeten är korrigerad med hänsyn tagen till
detta i budgeten för 2017.

Förvaltningsverksamheten

Budgetavvikelse per nämnd, mkr

Kommunstyrelsen

Vatten och avlopp

För verksamhetsåret 2016 redovisar kommunen ett resultat enligt resultaträkningen (fullfonderingsmodellen) på
30,1 mkr. Balankravsresultat blev 21,3 mkr efter justering
för förändring av ansvarsförbindelsen på 8,8 mkr.
Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för RUR
och efter en avsättning på 4,0 mkr till resultatutjämningsreserven blir årets resultat efter avsättning till RUR
17,3 mkr.

Budget
Bokslut Budget
Bokslut
avvikelse
2016
2016
2015
2016

Stora framtida utmaningar och
möjligheter för kommunen
Samtliga förvaltningar arbetar nu systematiskt mot uppsatta mål. Kommunen står inför stora utmaningar när
det gäller integreringen av nyanlända. I nuläget är det
svårt att exakt avgöra var i kommunorganisationen som
de ökade kostnaderna för flyktingmottagandet kommer
att landa. Även staten måste börja ta ett betydligt större
ansvar i migrationsfrågan för att skapa förutsättningar
för en lyckad integration. Migrationsverket har sagt upp
samtliga avtal med kommunen fr.o.m. den 31 mars 2017
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och efter detta datum är det oklart vilka villkor som
kommer att gälla avseende finansieringen.

kostnadseffektivitet. Ekonomienheten har från och med
februari 2016 möjlighet att ta mot elektroniska fakturor
och arbetet med att automatisera delar av fakturaflödet
fortsätter under 2016. Som ett led i att bredda kompetensbasen outsourcades stora delar av det ekonomiadministrativa arbetet under hösten 2016. Inom
Socialnämnden arbetas det vidare med digitala hjälpmedel och mobila enheter. Från och med 2016 sker rapportering av personlig assistans till försäkringskassan digitalt. Ett nytt digitalt trygghetslarm har implementeras,
dessutom är ett nytt planeringsverktyg på gång. Även
Kultur & Fritidsnämnden står inför ett teknikskifte som
kommer att resultera i ökad digitalisering, såväl folk- som
skolbiblioteken kommer under de kommande åren att få
nya bibliotekssystem. Den kommande satsningen med
ökad service till biblioteksbesökarna i form av Meröppna
bibliotek kommer dessutom att kräva en helt ny teknisk
plattform.

Nationell statistik visar att antalet nyanlända ensamkommande flyktingbarn minskat mycket kraftig under 2016,
samtidigt som det nu pågår en omfattande omflyttning
mellan landets kommuner. Många kommuner som har
haft barn placerade i andra kommuner flyttar nu tillbaka
barnen till den egna kommunen. Detta har för
Örkelljunga kommun inneburit att antalet ensamkommande barn i kommunen under året varit relativt konstant. Samarbetsavtalet med Klippans kommun är uppsagt och Örkelljunga kommun driver nu HVB-hemmet
på Hjelmsjövik i egen regi, samtidigt som ytterligare ett
HVB-hem har öppnats.

Näringslivet
När det gäller kommunens näringsliv så kommer det en
hel del positiva signaler från kommunens företag.
Generellt sett signalerar många av kommunens lite större
företag en positiv utveckling. Det finns såväl redan etablerade företag i kommunen som har expansionsplaner
och efterfrågar mark som företag utifrån som visar intresse för att etablera sig i kommunen. Intresset för att
köpa mark vid Skåneporten har ökat och det finns intressenter som visat intresse för att etablera helt nya verksamheter. Det har också visats intresse från privata aktörer
att vara med och delta i arbetet med att förnya och bygga
ut kvarteret Ejdern i centrala Örkelljunga, ett projekt
som om det förverkligas kan komma att ge mycket positiva effekter för såväl kommunens invånare som för det
lokala näringslivet.

Utbildningsnämnden har utarbetat en utvecklingsplan
för perioden 2014 - 2018 med syfte att nå högre måluppfyllelse i samtliga verksamheter. Utvecklingsplanen bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Projektmedel har erhållits från Specialpedagogiska myndigheten och används för att arbeta med inkluderande
lärmiljöer i hela verksamheten. Dessutom har statsbidrag
beviljats för en lågstadiesatsning och för minskade barngrupper i förskolan. Grundskolans och gymnasieskolans
elevkullar beräknas öka under de kommande åren på
grund av det stora antalet nyanlända ensamkommande
barn under 2015.

Forum Örkelljunga

Turismen

Inom Kultur & Fritidsnämndens verksamhetsgren Fritid
& Föreningar riktas ett stort fokus på att öka kontakten
mellan det ideella föreningslivet och förvaltningen med
ambitionen att stärka föreningarna och få fler unga i rörelse. Som ett led i denna satsning anställde kommunen
under våren en föreningsutvecklare med uppgift att
stötta föreningarna i deras ordinarie verksamhet och inte
minst med uppgift att vara ett stöd i arbetet med att finna
extern finansiering för föreningarnas verksamheter.
Föreningsutvecklaren ska även kunna leda projekt inom
ramen för Kultur- och Fritidsförvaltningens verksamhet
med syfte att stötta föreningslivet.

Kommunen fortsätter även satsningen på turismen.
Under hösten 2016 anställdes en destinationsutvecklare
med uppdrag att utveckla såväl befintliga koncept som
att jobba fram nya koncept som ska bidra till att göra
kommunen attraktivare för turismen. Turistbyrån har avvecklats till förmån för Infopoints som drivs tillsammans
med företag och organisationer i kommunen, dessa kommer att fungera som kommunens turismambassadörer.
Ambitionen är att det fortsatta arbetet med att utveckla
turismnäringen i kommunen ska ske i samarbete med såväl Familjen Helsingborg som kommunens lokala näringsliv
och andra organisationer.

Verksamhetsgrenen Kultur & Evenemang arbetar med att
utveckla de befintliga evenemangen för att öka attraktiviteten och har inlett ett samarbete med Film i Skåne med
målsättning att ge kreativa unga ökade möjligheter att uttrycka sig. Färdigställandet och invigningen av Forum

Fokus på effektivitet och kvalitet
Inom hela kommunen fortsätter arbetet med att se över
och effektivisera processer för högre kvalitet och ökad
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på 64,3 mkr stod investeringar med en budget på minst
0,5 mkr för 58,4 mkr, resterande investeringsbudget på
6,0 mkr avsåg investeringar understigande 0,5 mkr.

Örkelljunga under september 2016 har medfört att stort
fokus har riktats mot att skapa och utveckla evenemang
inom olika kategorier för att fylla hallen med innehåll.
Under våren bildades föreningen Film i Örkelljunga som
kommer att visa film i Forum Örkelljunga.
Filmvisningen startades upp under hösten under hösten
2016.

Investeringar
Nettoinvesteringar är kommunens totala investeringsutgifter minus investeringsinkomsterna. Kommunens investeringsverksamhet bör präglas av god planering och
framförhållning.
Investeringar med en budget på
minst 500 tkr

Utfall 2016

Budget 2016

Forum Örkelljunga

-11 828 697

-24 000 000

Bering Special Renovering

-12 255 404

-10 800 000

Ovidkommande vatten

-1 288 850

-2 760 000

Rapphönan Nytt Tak o Vent

-4 508 070

-2 700 000

Gator/Vägar asfaltering

-1 124 094

-2 500 000

Solrosen Nytt Tak och Vent

-7 111

-2 000 000

Muddring Hjälmsjön

-1 570 174

-2 000 000

Åtgärder ledningsnät

-1 006 232

-1 500 000

Täckning biobäddar

-132 416

-1 400 000

Fastighetstekniskt underhåll

-548 033

-1 000 000

0

-1 000 000

Fordon Sbn

-687 873

-800 000

Gång- och cykelvägar

-692 144

-792 000

Åtg reningsverk ventilation

-271 064

-748 000

Elevdatorer

-635 599

-650 000

Södergården ny disk o kokgryta

-464 670

-600 000

Utbyte inven Söder- o Tallgård

0

-600 000

-440 523

-500 000

Kungsskolan Ny ventilation D+E

Mårdenskolan ny ventilation

0

-500 000

Avloppreningsverk

Ind.etabl. Skåneporten Etapp2

-368 431

-500 000

Kungskolan, utr slöjd o hemkun

-544 279

-500 000

0

-500 000

Summa

-38 373 665

-58 350 000

Investeringar m budget < 500
000

-6 543 580

-5 976 000

Summa investeringsutgifter

-44 917 245

-64 326 000

Bredbandsstrategi

Bokslut
2016

Budget
2016

Bokslut
2015

Kommunstyrelse inkl
kommunfastigheter

-33,6

-44,8

52,3

Samhällsbyggnadsnämnd,
exkl VA

-5,2

-7,9

5,3

Nettoinvesteringar per nämnd

Vatten och avlopp

-2,9

-8,1

3,3

Kultur- och fritidsnämnd

-0,7

-0,8

0,0
2,2

Utbildningsnämnd

-2,1

-2,1

Socialnämnd

-0,4

-0,6

0,1

Totalt

-44,9

-64,3

63,3

För 2016 har det tagits beslut om investeringar på totalt
64,3 mkr inklusive tilläggsinvesteringar och ändringar.
Det totala utfallet av investeringarna blev 44,9 mkr. Den
totala investeringsutgiften för Forum Örkelljunga uppgick till 45,5 mkr vid årets slut. Det har skett en förskjutning av investeringsutgifterna för projektet och en betydligt större del av utgifterna än tidigare beräknat hamnade
på verksamhetsåret 2015. Budgeten för VA-verksamheten
för 2016 justerades ner från 11,7 mkr till 8,1 mkr i samband med tilläggs- och ändringsbudgeten. VAanläggningen är mycket sliten och i stort behov av upprustning, men det ansågs orealistiskt att hinna med
tidigare beslutad investeringsnivå och på grund av detta
har delar av upprustningen skjutits fram till 2017 och
2018, medan vissa investeringar i VA-anläggningen fick
högre prioritet och en tidigareläggning. Totalt sett innebar det dock en minskning på totalt 3,8 mkr för 2016.

Fordringar Migrationsverket
Kommunens fordran gällande återsökningar hos
Migrationsverket uppgick per den 31 december 2016 till
53,9 mkr. Migrationsverkets handläggning av återsökningar släpar efter och kommunen har fordringar som
går tillbaka ända till 1:a kvartalet 2015. I takt med att
kommunens fordran hos Migrationsverket har ökat har
kommunens likviditet försämrats. I slutet av december
betalade Migrationsverket preliminärt ut 60 procent av
beloppet enligt schablon gällande ersättningar för vård
och boende för asylsökande ensamkommande barn.
Trots utbetalningen var fordran på Migrationsverket vid
årsskiftet större än vid halvårsskiftet.

Investeringarna för 2016 nådde upp till 44,9. Enskilt
största volym stod Forum Örkelljunga för med 11,8 mkr,
vilket ska jämföras med en budget på 24,0 mkr. Enligt
budgetbeslutet som är taget av fullmäktige avseende budget 2016 är Forum Örkelljunga budgeterat till totalt 38
mkr. Därefter tillfördes det 5,0 mkr i en tilläggsbudget
under våren 2016 för ändrings- och tilläggskostnader,
vilket ger en total budget på 43,0 mkr för projektet som
helhet. Forum Örkelljunga blev slutbesiktigad i augusti
månad. Av den totalt budgeterade investeringsvolymen

Lån
Kommunkoncernens låneskuld uppgick till 226,4 mkr
den 31 december 2016, en ökning med 9,8 mkr jämfört
med motsvarande tidpunkt 2015. Av kommunkoncer-

21

Förvaltningsberättelse
nens långfristiga låneskuld stod kommunförvaltningen
för 135,0 mkr, vilket är en ökning av kommunförvaltningens låneskuld med 20,0 mkr jämfört med årsskiftet
2015. OFVAB (Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB) minskade den långfristiga låneskulden med 10 mkr under
2016.

beräkningsgrunder. Även sett i ett koncernperspektiv är
soliditeten mycket god. Enligt fullfonderingsmodellen är
kommunkoncernens soliditet 42,1 procent och beräknad
enligt blandmodellen beräkningsgrund är soliditeten 61,1
procent. Med andra har kommunen en stark finansiell
ställning, såväl sett ur ett rent förvaltningsperspektiv
som sett ur ett koncernperspektiv.

Låneskuld kommunförvaltningen

Soliditetsutveckling i procent över åren
(Kommunen)

Soliditet
Soliditet är ett allmänt vedertaget mått som visar hur stor
andel av tillgångarna som finansieras med eget kapital.
Soliditeten visar förmågan att motstå sämre tider. För en
kommunal förvaltning kan soliditeten enbart förbättras
genom att kommunen genererar vinst och genom amortering. För aktiebolag kan soliditeten även förbättras genom ägartillskott. Skuldsättning ökar risken och ju högre
skuldsättningsgraden är desto högre är den finansiella
risken i en organisation. Det motsatta gäller för soliditeten, ju högre soliditeten är desto lägre inneboende risk
har verksamheten. Hög soliditet är synonymt med finansiell styrka.

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 innebörden av
detta att det per den 31 december 2016 fanns ett dolt
värde i kommunens pensionsfonder på 55,3 mkr i och
med att marknadsvärdet översteg det bokförda värdet
med motsvarande belopp. Innebörden av detta är att soliditeten räknat på bokföringsmässiga grunder blir lägre
än om den hade justerats med hänsyn tagen till fondförvaltningens verkliga värde.

Kommunen har ett soliditetsmål på 40 procent beräknat
enligt fullfonderingsmodellen och 60 procent beräknat
enligt blandmodellen. För kommunens två helägda bolag, Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB och
Örkelljungabostäder AB säger ägardirektiven att bolagen
ska sträva efter att långsiktigt hålla en soliditet på 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 de obeskattade reserverna till det egna kapitalet vid beräkning av soliditeten.

Pensionsåtagande
Kommunen beslutade år 2000 att hela den avgiftsbaserade delen av avtalspensionen (intjänad fr.o.m. 1998) ska
disponeras av den anställde för eget val av förvaltare.
Kvarstående avsättning avser i huvudsak särskild ålderspension och efterlevandepension. Genom att utbetala
hela den individuella delen av kommunens pensionsåtagande samt trygga ansvarsförbindelsen genom långsiktig

Soliditeten för Örkelljunga kommun exklusive de kommunala bolagen var 44,8 procent beräknat enligt fullfonderingsmodellen och 68,0 procent enligt blandmodellens
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bär att fonderna ska värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet i bokslutet.

kapitalförvaltning, reduceras kostnaderna för pensionsåtagandet och dessutom förhindras en övervältring av
pensionskostnaderna på framtidens skattebetalare.
Redovisning av pensionsmedelsförvaltning (mkr)

Utfall
2016

Utfall
2015

Utfall
2014

6,3

6,3

3,6

Avsättning för pensioner och
liknande förpliktelser
Ansvarsförbindelse

181,7

190,5

198,1

Finansiella placeringar, bokfört
värde

196,4

195,5

222,1

Finansiella placeringar,
marknadsvärde

251,7

235,7

272,5

Återlånade medel

-63,7

-38,9

-70,8

Kommunens finanspolicy reviderades under 2015 och
anger nu att max 70 procent av pensionsmedlen får vara
placerade i aktier och aktierelaterade instrument.
Motsvarande gränsvärden för likvida medel och räntebärande fonder är 60 procent respektive 100 procent. På
balansdagen var 52,4 procent av kapitalet placerat i aktiefonder, medan 29,7 procent var placerat i räntebärande
fonder och 17,9 procent var placerat på bankkonto.
Därmed uppfyller pensionsförvaltningen den av kommunfullmäktige antagna reviderade finanspolicyn. I och
med omallokeringen av 44,3 mkr från räntefonder till
bankmedel under 2015 sänktes risknivån i pensionsförvaltningen. Risk i finansiella instrument mäts i volatilitet,
det vill säga hur mycket värdet på investeringarna
svänger upp och ner. Aktiefonder har en betydligt högre
volatilitet än räntefonder, samtidigt är den förväntade avkastningen generellt sett betydligt högre i en aktiefond
än i en räntefond, d.v.s. det finns ett tydligt samband
mellan risknivån och den förväntade avkastningen. Det
bör dessutom tilläggas att med rådande marknadsläge på
räntemarknaden är det svårt att se några möjligheter till
rimlig avkastning i korta ränteplaceringar, i stället finns
det risk för negativ avkastning. Placeringar i långa ränteplaceringar skulle kunna generera stora värdeminskningar om marknadsräntorna skulle börja stiga, samtidigt som utrymmet för ytterligare räntesänkningar får
ses som begränsat. Det är med detta som grund kommunen för tillfället valt att placera en del av kapitalet på
bankkonto.

Pensionsskuldsberäkningen från KPA visar att pensionsskulden enligt ansvarsförbindelsen uppgår till 181,7 mkr
per den 31 december 2016, en minskning med 8,8 mkr
sedan årsskiftet 2015. Efter de senaste årens starka börsuppgång och nedgång i marknadsräntorna avyttrades aktiefonder till ett värde av 25,5 mkr och räntefonder till
ett värde av 65,9 mkr under 2015. Detta gjordes som en
åtgärd för att säkra en del av de senaste årens stora värdestegring i fonderna. Även 2016 har varit ett gott år för
kommunens fondförvaltning, värdet på tillgångarna
ökade under året med 16,0 mkr.
I mars 1994 avsattes 67,5 mkr efter beslut i kommunfullmäktige för att täcka framtidens pensionsutbetalningar.
På balansdagen den 31 december 2016 hade fonderna inklusive pensionsmedel placerade på bankkonto ett värde
på totalt 251,7 mkr och översteg därmed det totala pensionsåtagandet med 63,7 mkr. Täckningsgraden för avsatta medel i förhållande till ansvarsförbindelsen uppgick
till 138,5 procent.
Fondernas marknadsvärde och bokförda värden över
tiden
Värde, mnkr

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Marknadsvärde

207,3

191,3

272,5

247,5

216,7

197,3

Bokfört
värde

151,5

151,1

222,1

206,4

202,1

195,4

För jämförbarhetens skull ska marknadsvärdet under perioden
2010-2014 jämföras med 298,8 mkr för 2016 och 282,8 mkr för
2015 (värdet på balansdagen plus försäljningslikviderna) om man
vill jämföra värdeutvecklingen över tiden.

Pensionsförvaltningens fonder har haft en mycket god
utveckling och har genererat en värdetillväxt på 101,5
mkr under perioden 2011-2016. Fonderna är klassificerade som omsättningstillgångar och ska enligt RKR:s
(Rådet För Kommunal Redovisning) rekommendation
värderas i enlighet med försiktighetsprincipen. Det inne-
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Måluppföljning för
verksamhetsåret 2016

Fullmäktiges mål
Fullmäktige har antagit nedanstående mål, mätetal och
målvärden utifrån en modell som är tänkt att bidra till
långsiktig utveckling av kommunen ur ett flerdimensionellt perspektiv. Modellen bygger på en kombination av
drivande mål och uppföljningsmål/kontrollmål som är formulerade utifrån de fyra fokusområdena 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, de kritiska framtidsfrågorna samtidigt som fokusområdet Ekonomi ska borga för att åtgärderna som vidtas inom
övriga fokusområden håller sig inom de ekonomiska
ramarna.

Vision 2020
•

Örkelljunga kommuns miljö- och hälsobringande
profil stärks.

•

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

•

Trygghet, småskalighet, entreprenörskap, delaktighet
och närhet är grundläggande värden, som tillsammans erbjuder unik livskvalitet, vilket leder till att
Örkelljunga kommun i alla lägen blir ett klockrent
val.

Kommunfullmäktige har antagit fyra kommunövergripande 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 medarbetarskap genomsyrar verksamheten. Enkelhet, ordning och reda samt tydliga transparanta och hållbara
arbetsprocesser.

•

Kommunen ska vara en självklar aktör i det nordvästskånska 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 sedan i sin tur antagit
nämndsmål och utifrån dessa har aktiviteter för att uppfylla målen utarbetats, som respektive förvaltning arbetar
efter.
Måluppfyllelsen presenteras enligt följande färgkoder:
Bedömningen av måluppfyllelse görs genom symboler med
färgerna, grönt, gult och rött.
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.
Inga/begränsade framsteg är påvisade för att uppnå mål,
måluppfyllelse 79 procent eller längre.
Mätningen är ej genomförd.
Målen är indelade i fyra fokusområden: Medborgare,
Verksamhet och service, Utveckling och tillväxt samt Ekonomi.
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Målvärde

Resultat

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

Mäts 2017

Ej mätt.

Kommunens placering i
Svenskt Näringsliv Företagsklimat ska förbättras med
minst 5 placeringar/år.

Plats 99

MPlats 52

Antalet invånare ska öka med
minst 50/ invånare/år.

9833 invånare totalt.

9958 invånare den 31
december.

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

Mäts 2017.

Ej mätt.

HME-värde (Hållbart medarbetarengagemang) ska öka
med minst en enhet/undersökning.

80

81

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

4,4%

5,8%

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

78

78

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

33 st

50 st nystartade
företag

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

8,9%

Från 8,8% till 8,2% =
-0,6 procentenheter
jämfört med 31
december 2015

Balanskravsresultatet.

1% av skatteintäkterna
och de generella statsbidragen.

4,3%

Soliditet enligt fullfonderingsmodellen.

Lägst 40%

44,8%

Soliditet enligt
blandmodellen.

Lägst 60%

68,0%

Ekonomi

Utveckling och
tillväxt

Verksamhet och service

Medborgare

Fokus- Kommunfullmäktiges Mätetal
område 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 medarbetarskap
genomsyrar
verksamheten.
Enkelhet, ordning och
reda samt tydliga,
transparanta och
hållbara arbetsprocesser.
Kommunen ska ha
ett starkt utvecklingsfokus, där ökat
engagemang mellan
medborgare, näringsliv och kommun, ger
tillväxt. Kommunen
ska vara en självklar
aktör i det nordvästskånska samarbetet.

God ekonomisk
hushållning.
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Förvaltningsberättelse
Sammanfattning fullmäktiges mål

Fokusområde Utveckling och tillväxt

Fullmäktige har antagit fyra mål med 12 tillhörande mätetal och målvärden. För verksamhetsåret 2016 var 9 målvärden uppfyllda, 2 målvärden kunde inte utvärderas eftersom mätning sker först under 2017, medan 1 målvärde
inte uppnåddes.

Samtliga målvärden för fokusområdet Utveckling och
tillväxt är uppnådda. Åtgärder har bland annat genomförts i form av en helt ny utformning av kommunens externa webb som ett led i arbetet med att förbättra informationen gentemot externa intressenter. Målvärdet
avseende antal nystartade företag uppnåddes med mycket
god marginal. Utfallet blev 50 nystartade företag under
året, vilket ska jämföras med ett målvärde på 33.
Målvärdet för 2016 på 8,9 procent var egentligen redan
uppnått 2015 i och med minskningen med 0,3 procentenheter till 8,8 procent.

Fokusområde Medborgare
När det gäller de tre målvärdena för fokusområdet
Medborgare kommer medborgarundersökningen (NRI)
inte att genomföras förrän 2017. På grund av detta kommer målvärdet inte att kunna utvärderas för 2016. När
det gäller kommunens placering i Svenskt Näringslivs
mätning över företagsklimatet i Sveriges kommuner, så
klättrade kommunen från plats 109 till plats 100 i 2015
års undersökning. Intensifierade insatser för att förbättra
kommunens näringslivsklimat under 2015-2016 gav resultat och kommunen klättrade ytterligare 48 placeringar
till plats 52 i 2016 års mätning av näringslivsklimatet.
Målvärdet för antal invånare i kommunen vid utgången
av året är uppnått med god marginal. Den 31 december
2016 hade kommunen 9 958 invånare, d.v.s. 125 invånare
fler än målvärdet för 2016.

Fokusområde Ekonomi
BBalanskravsresultat på 21,3 mkr på helårsbasis motsvarar 4,3 procent av skatteintäkterna och de generella statsbidragen. Målvärdet är uppnått med mycket god marginal. Även målvärdena för soliditeten är uppnådda. Detta
trots att kommunen var tvungen att ta upp ett nytt lån på
grund av en stor fordran på Migrationsverket.

Fokusområde Verksamhet och Service

Verksamhetsmålvärden

När det gäller fokusområdet Verksamhet och Service är 1
målvärde uppnått, 1 målvärde är inte mätt, medan 1 målvärde inte är uppnått. Nöjd-medborgarindex (NMI) mäts
först under 2017 och därmed har ingen uppföljning skett
för 2016. Målvärdet för hållbart medarbetarindex (HME)
är satt till 80, målet uppnåddes, dock utan någon marginal. Målvärdet om en sjukfrånvaro på högst 4,4 procent
för verksamhetsåret 2016 är inte uppnått. Stigande sjukfrånvaro är en generell trend i hela kommunsektorn sedan några år tillbaka.

Utifrån fullmäktiges mål har mätetal och målvärden formulerats på verksamhetsnivå. Utifrån verksamhetsmålen
har det därefter varit upp till verksamheterna att skapa
handlingsplaner för att målvärdena ska uppnås. Det har
dock visat sig att ett stort antal målvärden 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
omorganisationer eller på grund av att förutsättningarna
förändrats.

Bedömningen av måluppfyllelse görs genom symboler med färgerna, grönt, gult och rött.
Utfallet stämmer överens med uppsatta mål och är uppfyllt,
måluppfyllelse 100 procent

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

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

Mätningen är ej genomförd.
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Målvärde

Resultat

Nystartade företag

Ska öka 10%/år.

15 nystartade företag 2015
50 nystartade företag 2016

Näringslivsindex

Ska öka med 10
placeringar/år.

Plats nr 100 år 2015
Plats nr 52 år 2016

Antal felanmälningar inom
samhällsbyggnadsförvaltningens 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.

7 st.

Antal kulturaktiviteter och
arrangemang nämden är
medarrangör

Minst 12 per år.

21 st.

Antal deltagare i öppenvårdsaktiviteter

Ska öka med 3% per år.

1,5%

Nationell prov och betyg

Samtliga elever ska efter
grundskolan vara behöriga till den gymnasieutbildning de sökt.

84,6% (99 av 117) av
eleverna är behöriga
till den gymnasieutbildning de sökt.

Genomsnittligt NKI i Socialnämndens brukarundersökning avseende bemötande.

Ska vara 93% år 2016.

83 % enligt egen brukarenkät. 89 % enligt
öppna jämförelser

Antal besökare på intranätet

Ska öka med 5%/år.

Ökade med 7 %

NKI för event, bibliotek och
arenor

Minst 80% av de svarande ska uppleva nöjdhet

85%

Resultat på nationella prov
och betyg.

Förbättring jämfört med
året innan ska uppnås

NP Matematik:
2014/15: 84,4% godkända
2015/16: 91,3% godkända
NP Svenska:
2014/15: 92,2% godkända
2015/16: 84,6% godkända
NP Engelska:
2014/15: 81,0% godkända
2015/16: 97,8% godkända
Betyg:
Meritvärde 2014/15:
193,0
Meritvärde 2015/15:
173,9

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

8 av 10 för 2016.

9 av 10=90%

NKI (Nöjd kundindex) för
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Minst 60% ska vara
nöjda.

Ej mätt. Mäts på
våren 2017.

Verksamhet och service

Medborgare

Fokus- Kommunfullmäktiges Mätetal
område 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 medarbetarskap
genomsyrar
verksamheten.
Enkelhet, ordning och
reda samt tydliga,
transparanta och
hållbara arbetsprocesser.

27

Prognos
Måluppfyllelse

Förvaltningsberättelse
Målvärde

Resultat

Antal nya kultur- och
fritidsprojekt.

Minst 2 nya projekt per
år.

5 st.

Företagsbesök.

Minst 60 besök per år.

96 besök.

Andel personer med varaktigt
ekonomiskt bistånd.

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

Resultat: 50% av
samtliga = 69 personer

Lyckade samverkansprojekt
med Familjen Helsingborg.

Minst 2 projekt per år.

3 projekt

Antal aktiviteter som genomförs tillsammans med det
lokala näringslivet.

Minst 2 projekt per år.

4 projekt.

Fakturor

25% av samtliga fakturor
ska automatkonteras
2018.

Målet ska vara uppfyllt
2018. Bedömningen
är att det kommer att
klaras av.

Energiförbrukning i
kommunens lokaler.

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

Systemstöd för
uppföljning på aggregerad nivå saknas.
Dessutom försvåras
jämförelser p.g.a. att
fastighetsbeståndet
ökat. Förbrukningen
på det äldre beståndet
har minskat kraftigt.

Intern kontroll av att samtliga
barn och elever erhåller rätt
stöd vid rätt tillfälle.

Att tidiga och korrekta insatser ges vid rätt
tillfälle.

Kontrollen visar på
avvikelser.

Antal sökta bidrag inom Kultur och fritidsverksamheten.

Minst 6 per år.

6 st.

Ekonomi

Utveckling och tillväxt

Fokus- Kommunfullmäktiges Mätetal
område mål

Kommunen ska ha
ett starkt utvecklingsfokus, där ökat
engagemang mellan
medborgare, näringsliv och kommun, ger
tillväxt. Kommunen
ska vara en självklar
aktör i det nordvästskånska samarbetet.

God ekonomisk
hushållning.
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Sammanfattning verksamhetsmålvärden

Kommunledningsförvaltningen redovisar avvikelser gällande representation och upphandling. Rutiner för redovisning av deltagare vid representation kommer att förbättras och en ny upphandlingspolicy beslutas 2017.

Utav 22 målvärden är 15 fullt uppnådda, 2 målvärden bedöms vara uppnådda till 80-99 procent, 3 målvärden är
inte uppnådda och 2 målvärden mättes/utvärderades inte
för 2016. När det gäller mätetalet Andel personer med varaktigt ekonomiskt bistånd under fokusområdet Utveckling och tillväxt har förutsättningarna förändrats så radikalt att utvärderingsmodellen för målvärdet inte längre kan anses vara
relevant. Genom ett samarbete med arbetsförmedlingen
har antalet kommuninvånare med försörjningsstöd reducerats mycket kraftigt på kort tid. En stor andel av personerna som tidigare haft försörjningsstöd får nu bland annat istället 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. Målvärdet formulerades egentligen utifrån felaktiga
grunder. Trots detta har målvärdet uppnåtts. Målvärdet
för Nöjd Kund Index (NKI) i Socialnämndens brukarundersökning avseende bemötande har inte uppnåtts för
2016. Det stora antalet nyanlända under 2015 har medfört
att arbetsbelastningen på förvaltningen varit mycket hög
och bedömningen är att detta har fått genomslag i brukarnas bedömningar över hur de blivit bemötta.

Utbildningsnämnden har under 2016 gått över till att använda den kommungemensamma mallen för planen av
intern kontroll. Därmed görs nu även en ordentlig riskoch väsentlighetsanalys av kontrollpunkterna. Vid den
interna kontrollen gällande ”upprättande av åtgärdsprogram”
noterades att åtgärdsprogram inte alltid upprättades när
det var motiverat.
Gällande Kultur- och fritidsnämnden, samt
Socialnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden har inga
allvarliga avvikelser konstaterats i den interna kontrollen
för 2016.

Kommunens klimat- och
miljömålsarbete
Denna avstämning görs utifrån kommunens övergripande mål för förvaltningarnas klimat- och miljömålsarbete som antogs år 2010 och reviderades 2013.
Målen omfattar:

Även när det gäller mätetalet Att samtliga barn ska erhålla
rätt stöd vid rätt tillfälle, så visar uppföljningen på att det
funnits avvikelser och att målvärdet därmed inte är uppnått. För mätetalet Nationella prov och betyg, är målvärdet
mycket högt ställt och innebär att samtliga elever efter
grundskolan ska vara behöriga till den gymnasieutbildning de sökt. Detta målvärde är inte uppnått fullt ut. Inte
heller kommer det att bli full måluppfyllelse för mätetalet
Resultat på nationella prov och betyg, där målvärdet är att
Förbättring jämfört med året innan ska uppnås. Utvärderingen
visar att resultatet försämrats för nationella prov i svenska
och för meritvärdet avseende betyg. Långsiktiga processer har startats upp för att uppnå målvärdena fullt ut,
men åtgärderna har ännu ej gett önskvärd effekt.

1. Energifrågor kopplat till fastigheter
2. Inköp av varor och tjänster
3. Persontransporter
4. Avfallshantering
Övriga 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 2012.

Energifrågor kopplat till fastigheter

Intern kontroll statusrapportering för
verksamhetsåret 2016

Kommunfastigheter uppger att fjärrvärmeförbrukningen
har minskat med 7 procent under perioden 2012-2016 i
kommunens fastigheter.

Samtliga nämnder har tagit fram en intern kontrollplan
för verksamhetsåret 2016 och genomfört kontroll enligt
respektive plan. Resultatet av granskningen redovisas till
Kommunstyrelsen i början av 2017.

Samhällsbyggnadsenheten har i VA verksamheten under
2016 utfört ombyggnader och bytt till mer energisnåla
och mer miljöanpassade pumpar. Alla nya belysningspunkter som installeras är av LED-typ.

2016 utökades den interna kontrollen till att även omfatta
Överförmyndarnämnden. Enheten är ny sedan 2015 och
därmed är 2016 första året som den omfattas av intern
kontroll. Avvikelser i kontrollen konstaterades avseende
budgetföljsamhet samt av kvaliteten i vissa av årsredovisningarna från Gode män.

Kultur- och fritidsförvaltningen har säkrat ner
Åsljungahallen under slutet av 2015 vilket lett till kraftigt
reducerad energiförbrukning under 2016. FORUM
Örkelljunga är utrustat med solceller på taket för att minimera energiförbrukningen i byggnaden. Lysrören i
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idrottshallen har bytts till mer energisnåla alternativ.
Under hösten har värme och ventilation i FORUM haft
stora inkörningsproblem som orsakat problem med att
uppnå rätt temperatur i lokalerna. Problemen har lett till
en onödigt hög energiförbrukning som bör kunna åtgärdas under 2017. I kulturhuset byts belysningen succesivt
ut till lågenergilösningar.

tet och på det lokala planet. Samtliga tidskrifter och ett
stort antal böcker är idag tillgängliga digitalt. Vid inventarieinköp till FORUM har transporter samordnats för
att minska miljöpåverkan. Idrottshallens duschrum har
reparerats i syfte att minska behovet av kemikalier vid
rengöring samt att spara vatten vid dusch.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort stora investeringar i maskinparken. Nya maskiner är mer miljövänliga
med lägre bränsleförbrukning och mindre utsläpp.
Upphandling sker i enlighet med Strategin för energieffektivisering.

IT-enheten under kommunledningsförvaltningen har genom server-virtualisering minskat elförbrukningen för
den centrala IT-miljön. Det långsiktiga målet är att
uppnå en virtualiseringsgrad på 90 procent, idag uppnås
85 procent. Kommunledningskontoret har installerat detektorer som automatiskt släcker ljuset på kontorsrummen när de ej är bemannade. Även vissa korridorer har
fått detektorer.

Persontransporter
Samtliga av socialförvaltningens leasade bilar är miljöklassade. Under 2016 har videokonferenser använts vid
vårdplaneringen tillsammans med Ängelholms sjukhus
och i vissa fall vid uppföljningen av familjehems- och institutionsplacerade barn och unga. Förvaltningen väljer
också att delta i videokonferenser i utbildningssyfte när
det finns möjlighet.

Utbildningsförvaltningen har som mål att minska sin
vattenförbrukning med 5 procent. Aktiviteter för att nå
målet innefattar att tillsammans med kommunfastigheter
installera snålspolande toaletter och kranar, att löpande
informera eleverna om att inte låta kranar rinna i onödan. Elever och personal uppmuntras till att släcka lampor när de lämnar ett rum. I flera av utbildningsförvaltningens lokaler har självsläckande belysning installerats.

Kommunledningsförvaltningen minskar behovet av persontransporter genom att använda digitala verktyg som
e-post, Skype och videokonferenser. Kommunens uthyrningscyklar kan användas av personalen vid tjänsteresor.
Kollektivtrafiken rekommenderas vid längre resor och
buss och tåg ska prioriteras framför flyg. IT-avdelningen
minimerar sitt transportbehov genom att utföra support
via fjärrstyrning. Kommunen arbetar aktivt med
Skånetrafiken för att förbättra förbindelserna med kollektivtrafiken till och från, samt inom kommunen. Det sker
förbättringar varje år och möjligheten att använda kollektivtrafiken vid resor till och från arbetet samt i tjänsten
ökar.

Inköp av varor och tjänster
Kommunledningskontoret arbetar för att hela politikerorganisationen ska gå över till digital kommunikation.
Läsplattor ska ersätta papper.
IT- enheten upphandlar varor och tjänster av leverantörer som uppfyller kommerskollegiums miljökrav för att
minimera negativ miljöpåverkan. Ekonomienheten har
under 2016 börjat ta emot E-fakturor. Under slutet av
2016 var cirka 20 procent av fakturorna E-fakturor.

Utbildningsförvaltningen har tagit beslut i rektorsgruppen om rutiner vid persontransporter som säger att kollektivtrafiken ska utnyttjas när det är möjligt. Hållbara
transporter är en stor utmaning för
Utbildningsförvaltningen med många små enheter som
ska besökas av många olika kompetenser flera gånger var
vecka. Under 2017 kommer förvaltningen att försöka
köpa in miljöklassade bilar för att transporterna ska bli
mer miljövänliga.

Utbildningsförvaltningen gör sina inköp hos de företag
som upphandlats centralt. I upphandlingen ställs miljökrav. Toner och städmaterial som köps in är miljövänliga.
För att spara på pappersförbrukningen har utbildningsförvaltningen minskat på antal skrivare. Användningen
av den digitala plattformen, Infomentor, och läsplattor
har också bidragit till minskad pappersförbrukning.
Kultur- och fritidsförvaltningen beaktar vid varje inköp
möjligheten att köpa från lokala leverantörer för att minimera transportbehovet. Förbrukningsmaterial levereras
från det kommunala centrallagret som vid upphandling
har miljö som ett av de bärande kriterierna. Lokalvården
använder bara miljöklassade rengöringsmedel.
Folkbiblioteksverksamheten samlar sina utskrifter till
färre och större enheter för att öka resurseffektiviteten.
Biblioteksverksamheten gör satsningar på digitala medier, både inom ramen för det nordvästskånska samarbe-

Kultur- och fritidsförvaltningen tar hänsyn till möjligheten att åka kollektivt och närheten till arbetsplatsen vid
nyanställningar. Vid utbildningar och inspirationsresor
organiseras samåkning mellan olika delar av verksamheten för att optimera transporterna. Under 2016 har samordnade transporter mellan verksamhetens olika enheter
initierats och kommer genomföras fullt ut under 2017.
Samhällsbyggnadsförvaltningen uppmanar alla anställda
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politiken är utveckling, engagemang och delaktighet.
Genom dialog i vardagen, i medarbetarsamtal, på arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper utvecklas vår verksamhet. Örkelljunga kommun har ambitionen att vara en
bra och lyhörd arbetsgivare. Tydligt ledarskap är en viktig
fråga för att skapa resultat 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 bygger på Kunskap, Omtanke, Handling
och ska vara vägledande i det dagliga arbetet och i våra
möten med människor.

till att gå eller cykla när det är möjligt.

Avfallshantering
Alla förvaltningar uppger att de källsorterar efter de
fraktioner som avfallsbolaget NÅRAB tillhandahåller.
IT-avdelningen på kommunledningsförvaltningen anlitar
ett miljöcertifierat återvinningsföretag som tar hand om
uttjänt datorutrustning.
På FORUM sorteras avfall i åtta fraktioner. Sorteringen
har inte fungerat tillfredsställande under uppstartsskedet
men rutiner är under utveckling för att förbättra sorteringen.

Övrigt
Samhällsbyggnadsenheten svarar för skötseln av kommunens gator, parker, skogar. Nedan presenteras goda exempel från enhetens olika verksamheter:
•

•

•

Antal anställda uppdelat
på män och kvinnor

All grönyteskötsel bedrivs efter skötselplaner. Detta
resulterar i att arbetet utförs i rätt tid och blir mer effektivt samt att transporterna mellan alla objekt
minskar.
Kommunens skogsmark är dubbelcertifierad, enligt
FCS och PEFC, för att trygga och säkra framtida
skogsarealer, biotoper, flora och fauna.
Skogsbruksplan finns och följs.
Kommunens asfaltsentreprenör är certifierad enligt
ISO 14001.

Utbildningsförvaltningen använder i stort sett inget engångsmaterial och inga plastpåsar i papperskorgarna. På
de skolor som har tillagningskök serveras vegetarisk kost
en dag i veckan för att bidra till en hållbar utveckling.
Kultur- och fritidsförvaltningen anger att övergången till
digital hantering av närvarokort, digitala ansökningsblanketter för föreningsbidrag och implementeringen av
en digital evenemangskalender som primär marknadsföringskanal innebär att behovet av trycksaker och resande
minskar med lägre miljöbelastning som följd.
Biblioteksverksamheten samarbetar med socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet för att trasiga och nötta
volymer ska kunna repareras och användas vidare istället
för att kasseras.

2016

2015

Förändring

Antal anställda

932

893

39

Tillsvidareanställda

758

738

20

Kvinnor

633

624

9

Män

125

114

11

Visstidsanställda

174

155

19

Kvinnor

143

123

20

Män

31

32

-1

Medelålder

44,6

43,8

0,8

Kvinnor

44,6

43,9

0,7

Män

44,6

43,6

1,0

Genomsnittlig
sysselsättningsgrad

79,7

80

-0,3

Kvinnor

78,2

79,4

-1,2

Män

87,3

83,2

4,1

Årsarbetare

769,8

706,0

63,8

Kvinnor

624,4

590,2

34,2

Män

145,4

115,8

29,6

Personalkostnader

405,9

367,4

38,5

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

Örkelljunga kommun hade 932 medarbetare per den 31
december 2016. Detta innebär en ökning av antalet medarbetare med 39 personer från föregående år. 19 av dessa
är visstidsanställda vilket motsvarar halva personalökningen. Ökningen av anställda och därmed antalet årsarbetare beror delvis på det utökade behovet av omsorg till
den åldrande kommunbefolkningen samt till en del på
effekterna av ökad inflyttning och ökat flyktingmottagande. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för
kvinnor har minskat med 1,2 procentenheter jämfört
med 2015, männens sysselsättningsgrad har ökat med
motsvarande 4,2 procentenheter.

Personalredovisning 2016
Personalsammansättning
Det övergripande målet med kommunens personalpolitik
är att den ska främja verksamheten och bidra till dess effektivisering och förnyelse. Grundläggande för personal31
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Personalomsättning

Arbetsmiljö

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 närmaste fem åren kommer 114 anställda att
uppnå ålderspension och inom en tioårsperiod kommer
totalt 278 anställda ha uppnått ålderspension beräknat på
förutsättningen att ålderspension uppnås vid 65 år.
Pensionsavgångarna inom 10 årsperioden motsvarar 36
% av det totala antalet tillsvidareanställda i december
2016. Både brist på utbildad personal och en ökad konkurrens kommer att medföra ökade rekryteringssvårigheter. Det är viktigt att Örkelljunga kommun upplevs som
en attraktiv arbetsgivare och kan erbjuda intressanta och
utvecklande arbeten, goda arbetsvillkor inklusive konkurrenskraftiga löner samt en god arbetsmiljö.

Örkelljunga kommun har ansvaret för de anställdas arbetsmiljö och ska systematiskt undersöka arbetsförhållanden, bedöma risker och vidta åtgärder som hjälper till
att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall.

De befattningsgrupper som framöver har flest pensioneringar är kvinnodominerade och utgörs i huvudsak av
vård och omsorgsgivare och av yrken inom utbildningssektorn. Det kan också konstateras att chefsrekryteringar
främst på förvaltningsnivå möter utmaningar framöver.
Personalomsättningen inklusive pensionsavgångar har
sammantaget under 2016 varit 12,4 procent.
Personalomsättningen exklusive pensionsavgångar är
10,95 procent, vilket är en ökning från föregående år
med 46 procent. En orsak 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 arbetsmarknaden får effekt i en ökad rörlighet särskilt för dessa grupper.
Målet för 2016 om en personalomsättning exklusive pensionsavgångar på högst 5,4 procent, har inte uppnåtts.

Löneöversynen 2016
Örkelljunga kommun tillämpar individuell lönesättning.
Under året inleddes och genomfördes en satsning på undersköterskor enligt ett treårsavtal utifrån de centrala löneavtalen. För fackförbundet Kommunal som organiserar
undersköterskor blev utfallet 3,3 procent och för övriga
fackförbund blev utfallet i genomsnitt ca 2,5 procent.
Det totala utfallet av årets löneöversyner i Örkelljunga
kommun hamnade på 2,8 procent. Utanför den ordinarie
löneöversynen genomfördes lärarlönelyftet, vilket är regeringens satsning på lärarlöner.
Årets medellön blev i samma nivå som fjolårets, trots
2016 års löneöversyn samt lärarlönelyftet. En förklaring
till den oförändrade medellönen kan vara den ökade personalomsättningen. Obehöriga lärare, obehöriga förskollärare och outbildade personal inom vården har anställts
till en lägre ingångslön än gällande lönenivåer för behörig personal.
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Lång- SjukTotal
Sjuktids- frånsjukfrånsjuk- varo
frånvaro
från- kvinvaro
Män
varo
nor

Sjukfrånvaro
åldersgrupp
<29 år

SjukSjukfrånfrånvaro
varo
åldersåldersgrupp
grupp
30-49
>50 år
år

Vägt medelvärde
samtliga
kommuner

7,0

48,8

7,7

4,3

5,3

6,7

7,7

Örkelljunga
kommun
2015

5,0

47,1

5,7

1,9

2,9

4,6

6,2

Örkeljunga
kommun
2016

5,5

45,2

6,3

2,1

3,0

5,9

5,8

Ohälsotalet för 2016 blev 5,5 procent vilket motsvarar 42
årsarbetare. Ohälsotalet avser andel frånvaro av ordinarie
arbetstid grundat i någon form av ohälsa. Målet om ett
ohälsotal på 4,4 procent har inte uppnåtts. Med anledning av att ohälsotalet avviker från målet har personalenheten i uppdrag att kommande år genomföra projektet
”Hälsoresan” i avsikt att identifiera friskfaktorer gällande
Örkelljungas verksamheter.

Frisknärvaro
Frisknärvaro avser den andel av ordinarie arbetstid som
de anställda var närvarande i arbete under 2016. Tabellen
nedan belyser den andel anställda som är friska och i arbete, redovisat per förvaltning.
Frisknärvaro per förvaltning

2016

2015

Totalt för kommunen

94,54

95,04

Förändring
-0,50

Kvinnor

93,75

94,35

-0,60

Män

97,89

98,07

-0,18

Kommunledning

96,72

93,42

3,30

Kvinnor

95,34

90,64

4,70

Män

98,71

97,84

0,87

Kultur och fritidsförvaltning

97,57

98,56

-0,99
-1,37

Kvinnor

97,35

98,72

Män

98,06

98,06

0,00

Samhällbyggnadsförvaltning

96,98

97,93

-0,95

Kvinnor

96,52

96,38

0,14

Män

97,49

99,50

-2,01

Utbildningsförvaltningen

94,91

95,32

-0,41

Kvinnor

94,20

94,64

-0,44
-0,32

Män

98,25

98,57

Socialförvaltningen

95,34

94,39

0,95

Kvinnor

94,66

94,06

0,60

Män

98,47

96,64

1,83

Förvaltningsberättelse
Tabellen visar att den totala frisknärvaron sjunkit såväl
för kvinnor som för män. Kommunen frisktal är 62,6
procent vilket innebär att 656 anställda har inga eller
färre än 5 sjukdagar per år. Jämfört med tidigare år är det
en försämring men i förhållande till landets övriga kommuner har Örkelljunga ett högt frisktal.

som kommer ligga till grund för 2017 års arbetsmiljöarbete. Målet för 2016 års medarbetarundersökning var ett
HME på 80, vilket har uppnåtts.

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 ledarskap. I
samarbetet deltar Örkelljunga kommun även i mentorsprogrammet Framtidens chefer för nya och erfarna chefer/arbetsledare som är ett internt rekryteringsprogram.
Syftet är att underlätta rekryteringsbehov av framtida
chefer.

Antal medarbetare per chef
Chefer anställda i Örkelljunga kommun har i genomsnitt
personalansvar för 21 medarbetare, vilket är en minskning med 2 medarbetare jämfört med föregående år. Ett
av de övergripande personalpolitiska målen anger att det
långsiktiga målet är högst 30 medarbetare per chef och
delmålet för 2016 är högst 36 medarbetare per chef. Det
fanns vid årsskiftet 9 chefer med fler än 36 medarbetare,
dessa finns inom utbildningsverksamheten och inom
vård och omsorg. Jämfört med 2015 så har antalet chefer
med fler än 36 medarbetare ökat från 5 till 9. Detta beror
bl.a. på att antalet anställda ökat i kommunen, variationen är mellan 1 och 58 medarbetare per chef. Utifrån
ovanstående resultat kan konstateras att delmålet om
högst 36 medarbetare per chef inte har uppnåtts.

Internt samlas kommunens chefer månadsvis till korta
frukostmöten, där personalenheten tillkännager nyheter
och inleder diskussioner om viktiga utvecklings- och förbättringsområden. Årligen genomförs arbetsmiljöutbildning 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
kommunförvaltningen. Andelen kvinnor uppgick vid
årets slut till 83,3 procent och andelen män till 16,7 procent, en marginell förändring jämfört med 2015. Andelen
män har minskat med 0,3 % procentenheter och andelen
kvinnor har ökat i motsvarande grad. Andelen kvinnliga
chefer uppgick under det gångna året till 60,5 procent av
det totala antalet chefer. Detta innebär att sett ur ett jämställdhetsperspektiv mellan de anställdas könsfördelning
enligt personnummer, har 73 procent av de anställda
kvinnorna en kvinnlig chef (100 procent är ett absolut
jämlikt förhållande).

Företagshälsovård
Kommunen har avtal med Feelgood när det gäller företagshälsovård. Arbetsgivaren köper tjänster inom tre kategorier, efterhjälpande, förebyggande och främjande karaktär. Förutom att följa kraven på lagstadgade
undersökningar satsas resurser på främjande och förebyggande insatser.
Företagshälsovården anlitas för både läkarkonsultationer,
arbetsmiljöundersökningar, riskbedömningar och utbildningar. Under året inkom avvikelseanmälningar kring
buller vilket har lett till fördjupande undersökningar av
hörsel för vissa målgrupper. Förskolorna har med hjälp
av företagshälsovården utbildat sina medarbetare i medveten närvaro, avspänning, och mindfulness.
Socialförvaltningen konsulterade företagshälsovården
gällande ergonomi men också för handledning i grupp
och för individuell handledning.

Mångfaldsarbetet kommer att fortsätta såväl i den egna
kommunen som i samarbetet med Familjen Helsingborg,
som med olika strategier och kunskapshöjande aktiviteter
arbetar för att öka mångfalden bland kommunalt anställda inom regionen. Projektet ”Rätten till heltid” inom
socialnämndens verksamhetsområde startades upp under
slutet av 2016. Projektet kommer sannolikt få en stor betydelse för det framtida jämställdhetsarbetet framför allt
vad gäller högre sysselsättningsgrader.

Medarbetarundersökning
I slutet av året genomfördes en medarbetarundersökning
där man som en jämförelse med övriga kommuner och
landsting mätte hållbart medarbetarengagemang (HME).
Undersökningen genomfördes i november och riktade
sig till alla anställda. Från förra mätningen 2014 visade
resultatet en ökning av HME från 79 till 81. Resultatet av
undersökningen återkopplas både i samverkan och ut till
de olika arbetsplatserna. Tillsammans arbetar chefer och
medarbetare med att ta fram olika förbättringsområden
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Händelser av väsentlig
betydelse under 2016
•

Evenemangshallen Forum Örkelljunga invigdes under september månad.

•

Elva nordvästskånska kommuner samarbetar från
och med den 1 januari 2016 under varumärket
Familjen Helsingborg.

•

Ny ekonomiorganisation. Från och med den 1 september 2016 sköts den löpande redovisningen och
controllerstödet till förvaltningarna av Serkon i
Vellinge AB.

•

Företaget Fastighets AB 3Hus har presenterat en avsiktsförklaring som innebär att man vill vara med
och utveckla kvarteret Ejdern i centrala Örkelljunga.
Det handlar bland annat om att uppföra ett stort antal bostäder, samt näringslokaler under en 10-årsperiod.

•

Ägardirektivet för Örkelljungabostäder AB har reviderats för att öppna upp för bolaget att producera
bostäder med alternativa bostadsformer så som bostadsrätter, ägarlägenheter och kollektiva hyresrätter.
Enligt det nya ägardirektivet ska bolaget dessutom
särskilt sträva efter att uppföra bostäder i Eket,
Skånes Fagerhult och Åsljunga.

•

Kommunens turistbyrå lades ner vid årsskiftet 20152016. I stället har kommunen satsat på InfoPoints i
samarbete med kommunens besöksnäring.

•

Kommunstyrelsen har taget beslut om att avstå från
att ingå i den gemensamma IT-organisationen inom
6K-samarbetet.

•

Ett nytt modernt trygghetslarm inom äldreomsorgen
implementerades under 2016. Örkelljunga kommun
är först ut inom 6K-kommunerna att införa den här
typen av trygghetslarm som är integrerat med brandlarmet.

•

Samarbetet mellan Örkelljunga kommun och
Klippans kommun avseende mottagandet av ensamkommande flyktingbarn avslutades under 2016.

•

Nytt sjukvårdsavtal har tecknats mellan Region
Skåne och Skånes samtliga kommuner.

•

Leaderbidrag har beviljats för att förbättra samverkan mellan kommunen och kommunens näringsliv.
Projektet kommer att pågå i 3 år.

•

Charlotta Kabo Stenberg anställdes som ny kommunchef den 1 december.

Händelser av väsentlig
betydelse efter
räkenskapsårets utgång
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•

Ytterligare en intressent har visat intresse för att
förse kommunens landsbygdshushåll med fiber för
bredband, vilket innebär att det nu finns två intressenter.

•

Trolig byggstart för nya hyreshus på Ejdernområdet
under 2017, dessutom pågår detaljplanearbete för att
förbereda för ytterligare nybyggnation på området.

Verksamhetsberättelse
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.

Kommunstyrelsen
Bokslut Budget Avvikelse
2016
2016
2015

Bokslut
2015

ska kommuner i en förstudie kring e-arkiv vilket förväntas
påverka kommunens framtida arkivlösning. För att underlätta för kommunmedborgarna införs nya e-tjänster.

Resultat

Konkurrensen om utbildade medarbetare hårdnar i hela
landet vilket gör att hela kommunsektorn såväl som enskilda kommuner måste stärka sitt arbetsgivarvarumärke,
men även hitta nya lösningar för att tillgodose kompetensförsörjningen. Inflödet av nya medborgare till kommunen
varav en del med annat modersmål än svenska kräver insatser från olika delar av den kommunala organisationen
för att möjliggöra ett snabbt inträde på arbetsmarknaden.

Kommunstyrelsens nettokostnader blev 3,8 mkr lägre än
budgeterat för verksamhetsåret 2016. Exkluderat fastighetsförvaltningen var nettokostnaderna för
Kommunledningsförvaltningen i nivå med budget.

Den nya förskolan som ska byggas på Högkullen planeras
bli en Hälsoförskola. På längre sikt ska kommunens hälsoprofil stärkas genom hälsoinriktning även i grundskolan.
Även ett nytt äldreboende planeras i centrala Örkelljunga.

Verksamheten

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetens intäkter

39,9

40,0

-0,1

39,9

Verksamhetens
kostnader

-75,1

-79,0

3,9

-76,0

Verksamhetens
nettokostnader

-35,2

-39,0

3,8

-36,1

Nettoinvesteringar

33,6

44,8

-11,2

52,3

Kommunledningsförvaltningens organisation kommer
att ses över som en följd av förändrade arbetssätt samt
nya omvärldskrav. IT-verksamheten kommer att genomlysas under 2017 och förutsättningarna för outsourcing
av verksamheten kommer att prövas. Kraven på öppenhet och transparens i den offentliga verksamheten ökar,
vilket bland annat ställer krav på elektronisk arkivering.
Örkelljunga kommun deltar tillsammans med flera skån-

•

Charlotta Kabo Stenberg tillträdde som kommunchef
den 1 december.

•

Kommunen fick en ny ekonomiorganisation fr.o.m.
den 1 september.

•

Beslut fattades om att se över IT-organisationen under
2017.
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Verksamhetsberättelse
Överförmyndarnämnd
Bokslut
2016

Budget
2016

Avvikelse
2015

Bokslut
2015

Verksamhetens
intäkter

1,8

1,2

0,6

1,2

Verksamhetens
kostnader

-3,1

-2,3

-0,8

-2,2

Verksamhetens
nettokostnader

-1,3

-1,1

-0,2

-1,0

Nettoinvesteringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Samhällsbyggnadsnämnd
(exl vatten och avlopp)
Bokslut Budget Avvikelse
2016
2016
2015
Verksamhetens intäkter

15,9

16,7

-0,8

16,6

Verksamhetens
kostnader

-37,7

-38,6

0,9

-38,2

Verksamhetens
nettokostnader

-21,8

-21,9

0,1

-21,6

5,2

7,9

-2,7

5,3

Nettoinvesteringar

Resultat

Bokslut
2015

Resultat

Nettokostnaderna för verksamhetsåret 2016 blev 0,2 mkr
högre än budget. Såväl intäkterna som kostnaderna blev
högre än budgeterat på grund av det höga antalet ensamkommande flyktingbarn under 2015.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar nettokostnader
som blev 0,1 mkr lägre än budget för verksamhetsåret
2016.

Verksamheten

Verksamheten

Antalet ensamkommande flyktingbarn som kommer till
Sverige minskade kraftigt under 2016. Enligt
Migrationsverket kommer detta att synas i form av ett
minskat antal ensamkommande barn i statens och kommunerna förvaltningar först 2018. Tillgången på gode
män är god och nämnden ser för närvarande inga tecken
på att det kommer att bli problem med att fylla behovet.
Behovet av god man för andra grupper än ensamkommande flyktingbarn har ökat något. Utvecklingen inom
administrationen inom verksamhetsområdet går mot digitalisering, utbildning i digital redovisning genomförs
för ställföreträdarna. Ställföreträdarna utbildas även i
ställföreträdarskapet rent generellt.

Samhällsbyggnadsnämnden har ett övergripande ansvar
för kommunens planering och utveckling inom Gata/
Park, lokalvård, fastighet, samt frågor som rör detaljplaner och byggnadsärenden. Exploateringen av mark för
näringsverksamhet och bostäder fortsätter som ett led i
kommunens ambitioner att skapa goda förutsättningar
för attraktiva boendemiljöer och ett vitalt näringslivsklimat. Framtida förändringar i myndigheters mål och direktiv, samt förändrad lagstiftning kommer indirekt även
att innebära ökade krav på förvaltningens olika enheter.
Beslut togs om att Lokalvårdsenheten från och med
verksamhetsåret 2017 ska ha en egen budget.

Viktiga händelser under perioden

• Projektering av industriområdet vid Skåneporten har
genomförts.
• Planarbete för nya bostadsområden pågår.
• Muddring av Hjälmsjön har genomförts.

•

Nämnden har beslutat om implementering av digitala årsredovisningar för gode män.

•

Finansieringen av god man för ensamkommande
barn ändras från och med 2017-07-01.

•

Utbildning i allmänt ställföreträdarskap har startats
upp.

Viktiga händelser under perioden
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Verksamhetsberättelse
Samhällsbyggnadsnämnd
(Vatten och avlopp)
Bokslut Budget Avvikelse
2016
2016
2015

Kultur- och fritidsnämnd
Bokslut Budget Avvikelse
2016
2016
2015
Bokslut
2015

Verksamhetens intäkter

16,6

17,5

-0,9

18,6

Verksamhetens
kostnader

-16,6

-17,5

0,9

-18,6

Verksamhetens
nettokostnader

0,0

0,0

0,0

0,0

Nettoinvesteringar

2,9

8,1

-5,2

3,3

Verksamhetens intäkter

2,2

1,0

2,0

Verksamhetens
kostnader

-18,3

-17,5

-0,8

-15,6

Verksamhetens
nettokostnader

-15,1

-15,3

0,2

-13,6

0,7

0,8

-0,1

0,0

Resultat
Kultur- och fritidsnämndens nettokostnader för verksamhetsåret 2016 blev 0,2 mkr lägre än budget, investeringarna blev 0,1 mkr lägre än budget.

VA-verksamheten redovisade nettokostnader i nivå med
budget för verksamhetsåret 2016, efter det att en avsättning gjorts på 1,4 mkr till fonden för nyinvesteringar.
Verksamheten bedrivs utifrån självkostnadsprincipen.
Stora delar av verksamhetens anläggningar står inför ett
omfattande underhållsbehov de närmaste åren och då
kommer fonderade medel att behöva tas i anspråk. Totalt
balanserat resultat är 3 431 tkr.

Verksamheten
Kultur- & Fritidsförvaltningen är inne i ett starkt utvecklingsskede. Inom såväl folk- som skolbibliotek kommer
det under 2017 att implementeras nya bibliotekssystem
med RFID-teknik (Radio Frequency IDentification), vilket i sin tur öppnar upp för nya arbetssätt, ökad flexibilitet och ökad tillgänglighet. Samtidigt läggs stort utvecklingsfokus på filialbiblioteken i Åsljunga och Skånes
Fagerhult, där utbudet ska uppdateras till samma nivå
som huvudbiblioteket och verksamheten fullt ut ska integreras i Familjen Helsingborgsamarbetet.

Verksamheten
Va-verksamheten är en lagstadgad och ekonomiskt sidoordnad verksamhet under samhällsbyggnadsnämnden
som ansvarar för vattenförsörjning och avlopp inom det
kommunala verksamhetsområdet. Arbetet med att höja
standarden på VA-anläggningen fortsätter, liksom utvecklingen av samarbetet med närliggande kommuner
som kommer att leda till alternativa kostnadseffektiva gemensamma lösningar för avloppsrening, vattenförsörjning och kompetensförsörjning. Verksamhetens anläggningar är slitna och kommer att kräva omfattande
underhållsåtgärder under de närmaste åren. En investeringsplan med kalkyler för det framtida underhållet har
upprättas för att medel avsatta till VA-verksamhetens investeringsfond ska kunna sparas/utnyttjas under längre
tid än 3 år. En utredning pågår avseende det framtida utvecklingsbehovet inom VA-området.

Nämndens övergripande strategi för de närmaste åren är
att gå mot en öppnare verksamhet med ökad tillgänglighet. En central fråga för att kunna utveckla verksamheten med hög kostnadseffektivitet är att fokusera på ökad
integration mellan de olika verksamheterna som ett led i
att förbättra såväl servicen till medborgarna som att förbättra utbudet av tjänster och kvaliteten i tjänsterna.

Viktiga händelser under perioden

Viktiga händelser under perioden
•

3,2

Nettoinvesteringar

Resultat

•

Bokslut
2015

Länsstyrelsen har godkänt kommunens övergripande
strategiska VA-plan för landsbygdsutbyggnad.
Omfattande renoveringsarbeten har utförts på kommunens VA-ledningar, arbetet kommer att fortsätta
under resterande delen av året.
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•

Under våren anställdes en bibliotekssamordnare och
föreningsutvecklare.

•

Turistbyrån har avvecklats till förmån för InfoPoints.

•

Ny organisation för skolbiblioteken sjösattes vid
halvårsskiftet.

•

Forum Örkelljunga invigdes i september 2016.

Verksamhetsberättelse
Utbildningsnämnd

Socialnämnd

Bokslut Budget Avvikelse
2016
2016
2015
Verksamhetens intäkter

Bokslut
2015

51,9

40,2

11,7

40,4

Verksamhetens
kostnader

-266,9

-257,4

-9,5

Verksamhetens
nettokostnader

-215,0

-217,2

2,1

2,1

Nettoinvesteringar

Bokslut Budget Avvikelse
2016
2016
2015

Bokslut
2015

Verksamhetens intäkter

117,6

148,5

-30,9

98,0

-250,0

Verksamhetens
kostnader

-305,0

-327,4

22,4

-271,1

2,2

-209,6

Verksamhetens
nettokostnader

-187,4

-178,9

-8,5

-173,1

0,0

2,2

0,4

0,6

-0,2

0,1

Nettoinvesteringar

Resultat

Resultat

Utbildningsnämnden redovisar nettokostnader som blev
2,2 mkr lägre än budgeterat för verksamhetsåret 2016.
Verksamheten visar stora avvikelser såväl när det gäller
intäkterna som kostnaderna. De ökade kostnaderna i förhållande till budget har berott på ej budgeterade satsningar inom skolverksamheten och fler ensamkommande barn inom skolans verksamhet än vad som varit
budgeterat. Dessa kostnader har täckts av motsvarande
bidragsökningar från Skolverket, Migrationsverket och
Arbetsförmedlingen.

Socialnämnden redovisar nettokostnader som var 8,5
mkr högre än budget för verksamhetsåret 2016. Stora interna avvikelser mellan utfall och budget har identifierats
under det gångna verksamhetsåret, vilket resulterade i att
en särskild översyn av hemvården och hemsjukvården inleddes under sommaren. Redan i samband med arbetet
inför delårsrapporten identifierades avvikelser avseende
hemvården och hemsjukvården. Inför hösten startade
nämnden upp ett arbete med kortsiktiga åtgärder för att
uppnå en budget i balans för 2016, dock uppnåddes inte
detta fullt ut. Även åtgärder av strukturell karaktär med
fokus på verksamhetsåret 2017 har vidtagits.
Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn har
kostat mer än beräknat. Detta beräknas inte påverka budgeten för 2017.

Verksamheten
Grundskolans och gymnasieskolans elevantal beräknas
öka under de kommande åren. Andelen nyanlända bidrar
till ökningen, vilket innebär att politiska beslut i stor utsträckning påverkar hur stor befolkningsökningen kommer att bli. Utmaningen för grundskolan är att möta de
nyanlända eleverna med en undervisning som gör att de
når goda studieresultat, samt att uppnå målet att samtliga
elever som går ut grundskolan ska vara behöriga till sitt
förstahandsval till gymnasiet.

Verksamheten
Socialnämnden står inför fortsatt stora utmaningar för
att möta nuvarande och framtida behov. Satsningen på
öppenvård och hemmaplansbehandling fortsätter, liksom
arbetet med att rusta människor till självförsörjning.
Även arbetet med att skapa flexibla mobila enheter fortsätter parallellt med den digitala utvecklingen. Det finns
ett behov av att ta ytterligare steg när det gäller utveckling och effektivisering av ledning och samordning inom
nämnden. Det finns även ett behov av att se över processerna som löper över förvaltningsgränserna, inte minst
när det gäller uppsökande och förebyggande verksamhet,
samt tidig upptäckt inom samtliga målgruppsområden.
Kraven på förebyggande åtgärder ökar inom ett flertal
områden, inte minst gäller detta arbetet för integration
och det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism och våld i nära relationer. Genom att bredda målgruppen i det förebyggande arbetet bör det även vara
möjligt att minska kostnaderna för försörjningsstödet,
men framförallt är det viktigt att ha fortsatt fokus på förebyggande åtgärder för att inte få en ytterligare ökning
av kostnaderna inom försörjningsstödet.

Gymnasieskolan kommer att ha en hög andel nyanlända
som behöver gå 5-6 år för att klara av sina gymnasiestudier, vilket kommer att medföra extrakostnader.
Gymnasieskolan behöver öka antalet elever på de nationella programmen och den stora utmaningen här ligger i
att göra skolan attraktiv för elever från vår egen kommun, samt att kunna erbjuda ett programutbud som attraherar elever från närliggande kommuner.

Viktiga händelser under perioden

• Beslut om tilldelning av statsbidrag för lågstadiesatsningen, fritidshemssatsningen och lärarlyftet.
• Bering Specials lokaler har renoverats och utökats.
• Hemkunskapsundervisningen flyttas från Bering
Special till nybyggda lokaler på Kungsskolan.
• Beslut togs under 2016 om att musikskolan ska tillhöra
Kultur & Fritidsförvaltningen fr.o.m. verksamhetsåret
2017.
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Verksamhetsberättelse
Viktiga händelser under perioden

• Nytt digitalt trygghetslarm och brandlarm har installerats.
• Ett nytt serviceboende inom LSS har startats upp.
• Implementering av nytt digitalt planerings- och dokumentationssystem har påbörjats inom hemvården.
• Den 1 september tog Örkelljunga kommun över ansvaret för Hjelmsjöviks HVB-hem från Klippans
kommun.
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Kommunala bolag
I detta avsnitt presenteras de bolag som helt eller delvis ägs av Örkelljunga kommun. Dessa är
Örkelljungabostäder AB, Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB och NÅRAB.

Örkelljungabostäder AB
Bokslut
2016

Budget
2016

Avvikelse
2016

Bokslut
2015

Omsättning, mkr

9,3

9,2

0,1

9,1

Resultat efter finansnetto, mkr

0,1

0,2

-0,1

-0,1

74,9

75,0

-0,1

Balansomslutning, mkr
Soliditet

51,6%

74,3
52,0%

Resultat
Örkelljungabostäder AB redovisade ett resultat på 0,1
mkr efter finansnetto för verksamhetsåret 2016, vilket
ska jämföras med ett budgeterat resultat på 0,2 mkr.
Enligt ägardirektivet 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 0,2 mkr och en
genomsnittlig omsättning på 9,1 mkr för de tre senaste
åren blir den genomsnittliga vinstmarginalen 2,2 procent. Därmed når bolaget inte riktigt upp till målsättningen om en genomsnittlig vinstmarginal på lägst 3
procent över en treårsperiod. Såväl budget som resultat
har beräknats utifrån redovisningsstandarden K2. Från
och med verksamhetsåret 2017 kommer bolaget att börja
tillämpa redovisningsstandarden K3.

Enligt ägardirektivet ska bolagets soliditet långsiktigt
uppgå till minst 20 procent. Per den 31 december 2016 var
soliditeten 51,6 procent, vilket ska jämföras med 52,0 procent vid motsvarande tidpunkt 2015. Det innebär att soliditeten har minskat marginellt, men att soliditetsmålet är
uppnått med god marginal. Den kortfristiga skuldsättningen har ökat något, vilket också är anledningen till den
något lägre soliditeten.

Verksamheten
Hyressituationen är fortsatt god och bolagets lägenheter är
eftertraktade på marknaden. Sedan mitten av 2015 har det
även märkts av en ökad efterfrågan på lägenheter i 6-våningshuset på Ejdern där potentiella kunder tidigare visat
viss tveksamhet inför de aktuella hyresnivåerna. I enlighet
med direktiven i det reviderade ägardirektivet tittar bolaget
även på möjligheterna att bygga i Eket, Skånes Fagerhult
och Åsljunga. I övrigt arbetar bolaget vidare med att planera och projektera för fortsatt nyproduktion av bostäder i
kommunen. Dessutom deltar bolaget aktivt i kommunens
planering av ett nytt äldreboende.

Viktiga händelser under perioden

• Bolaget har tecknat hyresavtal med kommunen om hyra
av före detta banklokalen.
• Förberedande åtgärder är genomförda för övergång till
redovisningsstandarden K3 fr.o.m. verksamhetsåret
2017.

Kommunala bolag
NÅRAB

Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB

Bokslut
2016

Budget
2016

Avvikelse
2016

Bokslut
2015

Omsättning, mkr

78,3

62,0

16,3

53,4

1,6

Resultat efter finansnetto, mkr

16,6

4,2

12,4

-0,5

78,5

86,4

Balansomslutning, mkr

14,3%

11,0%

Bokslut
2016

Budget
2016

Avvikelse
2016

Bokslut
2015

Omsättning, mkr

21,2

21,1

0,1

20,9

Resultat efter finansnetto, mkr

2,5

2,1

0,4

Balansomslutning, mkr
Soliditet

Soliditet

93,1

76,7

16,4

79,6

21,2%

14,3%

6,9%

8,5%

Resultat

Resultat

Resultatet efter finansnetto för verksamhetsåret 2016
blev 2,5 mkr, vilket är 0,4 mkr bättre än budgeterat resultat. Även omsättningen landade något över budget.
Enligt ägardirektivet ska soliditeten långsiktigt uppgå till
lägst 10 procent och avkastningen efter realisationsvinster ska lägst uppgå till 3 procent på justerat eget kapital.
Årets resultat innebär en avkastning på 22,3 procent räknat på eget justerat kapital och soliditeten blev 14,3 procent. Såväl avkastningskravet som soliditetsmålet är därmed uppnått.

Resultatet efter finansnetto blev 16,6 mkr för verksamhetsåret 2017, vilket är 17,1 mkr bättre än 2015 och 12,4
mkr bättre än budgeterat resultat. Den kraftigt ökade
omsättningen och resultatförbättringen beror på uppdrag som underleverantör i saneringsarbetet av
Läderfabriken i Klippan och ökade volymer för sluttäckningsmaterial. Saneringen av Läderfabriken startade i
april 2016 och arbetet beräknades pågå under 3 år.
Huvuddelen av arbetet genomfördes dock under 2016,
vilket är anledningen till att såväl omsättning som resultat blev så mycket högre än budgeterat.

Verksamheten

Verksamheten

Utbyggnader och kundanslutningar kommer att koncentreras till förtätningar i existerande nät. Fjärrvärmenätet
är och skall vara ett öppet nät för att andra marknadsaktörer ska kunna erbjudas möjlighet att leverera värme i
nätet. Fjärrvärmekunderna skall alltid erbjudas det fördelaktigaste uppvärmningsalternativet. För att uppnå
lägre förluster och högre verkningsgrad kommer arbeten
med optimering av fjärrvärmenätetet hos befintliga fjärrvärmekunder att genomföras. Under året har utbyggnad
av fjärrvärmeverket gjorts framförallt i området Alliden,
men även förtätningar i redan existerande nät har genomförts. Under 2016 anslöts 4 villor, samt Forum
Örkelljunga till Fjärrvärmenätet. Underhåll och reparationer har genomförts enligt uppgjord plan.

Avfallsmängderna på Nårab uppgick till ca 182 000 ton
under 2016, vilket ska jämföras med en avfallsmängd på
58 000 ton för 2015. Den kraftiga ökningen av material
beror på saneringen av Läderfabriken och ökad mängd
material för sluttäckning av deponin.
Sluttäckningensarbetet är påbörjat och kommer att pågå
under flera år, behovet av avfall till detta kommer att finnas under hela perioden. Ansökan med begäran om förlängd tidsfrist har lämnats in till Länsstyrelsen och 47
mkr har reserverats för täckning och efterbehandling.
Nytt entreprenadavtal för renhållningen har tecknats
med start den 1 november 2016 med nuvarande entreprenör, Olssons AB i Landskrona. Avtalstiden är 8 år.
Kommunerna i Nordvästra Skåne har beslutat att arbeta
mot gemensamma avfallsmål för de ca 330 000 invånarna. Projektet ”Skitlite 2020” genomsyrar därmed det
framtidsinriktade arbetet som har ställt upp sex delmål
”Halveringsmål” med visionen att ”Det finns inget avfall”. Målen ska vara uppnådda senast vid utgången av år
2020.

Viktiga händelser under perioden
•

Tekniska förbättringar har genomförts under året
med syfte att minska emissioner och energiförbrukning.

•

Förstärkningar har gjorts i befintligt nät.

Viktiga händelser under perioden
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•

Saneringsarbetet av Läderfabriken i Klippan är påbörjat.

•

Sluttäckningsarbetet med den gamla deponin är påbörjat.

Räkenskaper
Foto: Ole Thoresen

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

Sammanställd redovisning
Resultaträkning 2016
Miljoner kronor

Not

Kommun

Kommun

Koncern

Koncern

2016

2015

2016

2015
171,3

Verksamhetens intäkter

1

190,7

133,9

234,6

Jämförelsestörande intäkter

2

0,0

3,8

0,0

3,8

Verksamhetens kostnader

3

-629,5

-551,0

-657,3

-577,9

Avskrivningar

4

Verksamhetens nettokostnader

-25,5

-24,6

-32,4

-31,4

-464,3

-438,0

-455,1

-434,2

Skatteintäkter

5

323,1

312,6

323,1

312,6

Generella statsbidrag och utjämningsbidrag

6

171,3

140,5

171,3

140,5

Finansiella intäkter

7

2,9

20,9

3,1

21,2

Finansiella kostnader

8

Resultat före extra ordinära poster

-3,0

-3,8

-5,4

-6,6

30,1

32,3

36,9

33,6

-1,5

-0,4

35,4

33,2

Skatt
Årets resultat

30,1

32,3

Räkenskaper
Balansräkning 2016
Miljoner kronor

Not

Kommun

Kommun

Koncern

Koncern

2016

2015

2016

2015

Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar

9

0,1

0,1

0,1

0,1

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader, tekniska anläggningar

10

485,9

429,7

552,9

493,9

Pågående nyanläggningar

11

1,4

40,0

1,5

40,3

Maskiner och inventarier

12

13,9

12,0

79,0

79,2

Fordon

13

2,9

3,7

2,9

3,7

Finansiella anläggningstillgångar

14

13,5

10,3

9,7

6,5

517,6

495,8

645,9

623,7

1,8

1,8

1,8

1,8

Summa anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar
Långfristiga fordringar

15

Omsättningstillgångar
Förråd mm

16

0,2

0,0

0,6

0,6

Fordringar

17

84,7

56,1

91,7

61,9

Kortfristiga placeringar

18

196,4

195,5

196,4

195,5

Kassa, bank

-16,8

-3,9

20,3

38,0

Summa omsättningstillgångar

264,4

247,6

308,9

295,9

Summa tillgångar

783,9

745,2

956,7

921,4

351,4

318,1

402,9

363,9

26,1

25,3

31,5

26,2

4,0

7,0

4,0

7,0

188,0

196,8

203,0

212,5

3,0

2,3

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Eget kapital
Varav årets resultat exkl RUR
Varav Resultatutjämningsreserv
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och framtida händelser

18

Uppskjuten skatt
Skulder
Långfristiga skulder

20

139,7

118,8

231,1

220,4

Kortfristiga skulder

21

104,7

111,5

116,6

122,3

783,9

745,2

956,7

921,3

106,2

116,4

Summa eget kapital, avsättningar och skulder
Ansvarsförbindelser och panter
Borgenförbindelser

22
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Räkenskaper
Kommentarer till alternativ
balans- och resultaträkning
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
2016 varit 21,3 mkr. Samtidigt skulle det egna kapitalet i
balansräkningen per den sista december 2016 varit 533,2
mkr istället för 351,4 mkr. Detta gör en skillnad på 181,8
mkr i eget kapital mellan de två olika modellerna.

Örkelljunga Kommun har valt att redovisa pensionsskulden enligt fullfonderingsmodellen, vilket innebär att
kommunen redovisar hela pensionsskulden i balansräkningen. Därför visas här hur kommunens resultaträkning
respektive balansräkning skulle sett ut om pensionsskulden skulle redovisats enligt blandmodellen, d.v.s. om inte
pensionsskulden som är hänförbar till tiden före 1998
skulle redovisats i balansräkningen, utan som en ansvarsförbindelse. Justeringen har gjorts på så sätt att redovisad
pensionsskuld för tiden före 1998 har redovisas som eget

Alternativ resultaträkning 2016
Kommun

Kommun

Koncern

Koncern

Miljoner kronor

2016

2015

2016

2015

Verksamhetens intäkter

190,7

133,9

234,6

171,3

0,0

3,8

0,0

3,8

-638,3

-558,6

-666,1

-585,5

Jämförelsestörande intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

-25,5

-24,6

-32,4

-31,4

-473,0

-445,6

-463,9

-441,8

Skatteintäkter

323,1

312,6

323,1

312,6

Generella statsbidrag och utjämning

171,3

140,5

171,3

140,5
21,2

2,9

20,9

3,1

Finansiella kostnader

Finansiella intäkter

-3,0

-3,8

-5,4

-6,6

Resultat före extraordinära poster

21,3

24,7

28,2

26,0

-1,5

-0,4

26,7

25,6

Skatt
Årets resultat

21,3
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Räkenskaper
Alternativ balansräkning 2016
Miljoner kronor

Kommun

Kommun

Koncern

Koncern

2016

2015

2016

2015

Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar

0,1

0,1

0,1

0,1

485,9

429,7

552,9

493,9

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader, tekniska anläggningar
Pågående nyanläggningar
Maskiner och inventarier
Fordon
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

1,4

40,0

1,5

40,3

13,9

12,0

79,0

79,2

2,9

3,7

2,9

3,7

13,5

10,3

9,7

6,5

517,6

495,8

645,9

623,7

1,8

1,8

1,8

1,8

Långfristiga fordringar
Långfristiga fordringar
Omsättningstillgångar
Förråd mm

0,2

0,0

0,6

0,6

Fordringar

84,7

56,1

91,7

61,9

196,4

195,5

196,4

195,5

Kortfristiga placeringar
Kassa, bank

-16,8

-3,9

20,3

38,0

Summa omsättningstillgångar

264,4

247,6

308,9

295,9

Summa tillgångar

783,9

745,2

956,7

921,4

533,2

508,6

584,6

554,4

26,1

25,3

31,5

26,2

4,0

7,0

4,0

7,0

6,3

6,3

21,3

22,0

3,0

2,3

Eget kapital
Eget kapital
Varav årets resultat exkl RUR
Varav Resultatutjämningsreserv
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och framtida händelser
Uppskjuten skatt
Skulder
Långfristiga skulder

139,7

118,8

231,1

220,4

Kortfristiga skulder

104,7

111,5

116,6

122,3

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

783,9

745,2

956,7

921,3

Ansvarsförbildelser och panter

181,7

190,5

Borgensförbindelser

106,2

116,4

Förbindelser
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Räkenskaper
Noter hänvisningar
Kommun Kommun Koncern Koncern
Miljoner kronor

2016

Not 1: Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter
7,8

2015

2016

7,2

7,8

7,2

29,4

29,4

29,4

29,4

9,9
137,2

9,8
80,5

9,9
137,2

9,8
80,5

6,2

7,0

6,2

7,0

0,0
0,2

0,0
0,0

0,0
0,2

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Övriga intäkter
0,0
Enligt total
190,7
koncernsammanställning
Koncernintern
0,0
eliminering
Summa Verksamhetens
190,7
intäkter
Not 2: Jämförelsestörande intäkter
Jämförelsestörande intäkt,
0,0
återbetalda AFA-medel

0,0

50,8

43,9

133,9

241,5

177,8

0,0

-6,9

-6,5

133,9

234,6

171,3

3,8

0,0

3,8

-387,8
-25,6

-344,4
-23,1

-387,8
-25,6

-344,4
-23,1

-2,1

-2,7

-2,1

-2,7

-9,5

-10,3

-9,5

-10,3

-101,5
-10,7
-20,0
-19,8

-78,0
-8,0
-16,2
-19,4

-101,5
-10,7
-20,0
-19,8

-78,0
-8,0
-16,2
-19,4

0,0

-0,1

0,0

-0,1

0,0
-61,3

0,0
-56,5

0,0
-96,0

0,0
-89,8

8,8

7,6

8,8

7,6

-629,5

-551,0

-664,2

-584,4

0,0

0,0

6,9

6,5

-629,5

-551,0

-657,3

-577,9

-0,1

0,0

-0,1

0,0

-20,5

-20,0

-23,3

-22,9

-4,9

-4,6

-9,1

-8,5

-25,5

-24,6

-32,4

-31,4

Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag
Försäljning av
verksamhet och
konsulttjänster
Exploateringsintäkter
Realisationsintäkter
Försäkringsersättningar

Kommun Kommun Koncern Koncern

2015

Miljoner kronor

Not 7: Finansiella intäkter
Utdelningar på aktier och
andelar
Ränteintäkter
Avkasting
pensionsförvaltning
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter
Not 8: Finansiella kostnader
Räntekostnader
Ränta på
pensionsavsättningar
Övriga finansiella
kostnader
Summa Finansiella
kostnader
Not 9: Immateriella tillgångar
Ingående
anskaffningsvärde
Årets investering
Årets avyttring
Omklassificering
IB ackumulerade
avskrivningar
Årets avskrivningar
UB anskaffningsvärde
UB ackumulerade
avskrivningar
Bokfört värde

Not 3: Verksamhetens kostnader
Löner och sociala avgifter
Pensionskostnader
Inköp av anläggnings
och underhållsmaterial
Bränsle energi och
vatten
Köp av huvudverksamhet
Lokal och markhyror
Övriga tjänster
Lämnade bidrag
Realisationsförluster och
utrangeringar
Bolagsskatt
Övriga kostnader
Förändring
ansvarsförbindelsen
Enligt total
koncernsammanställning
Koncernintern
eliminering
Summa Verksamhetens
kostnader
Not 4: Avskrivningar
Avskrivningar på immateriella tillgångar
Avskrivningar mark,
byggnader, tekniska anl
Avskrivningar, maskiner
och inventarier
Summa Avskrivningar

2016

2015

2016

Not 5: Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt
324,7
313,0
324,7
Preliminär slutavräkning
-2,0
0,4
-2,0
innevarande år
Slutavräkningsdifferens
0,4
-0,7
0,4
föregående år
Summa Skatteintäkter
323,1
312,6
323,1
Not 6: Generella statsbidrag och utjämningsbidrag
Inkomstutjämningsbidrag
138,3
124,3
138,3
Kommunal fastighetsavgfit
18,3
17,9
18,3
Bidrag för LSS-utjämning
-10,3
-9,7
-10,3
Kostnadsutjämningsbidrag
6,2
6,6
6,2
Strukturbidrag
0,0
1,0
0,0
Regleringsbidrag
-0,3
-0,4
-0,3
Generella statsbidrag
19,1
0,7
19,1
171,3
140,5
171,3
Summa Generella statsbidrag och utjämning
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2015
313,0
0,4
-0,7
312,6
124,3
17,9
-9,7
6,6
1,0
-0,4
0,7
140,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

2,2

20,4

2,2

20,4

0,6
2,9

0,5
20,9

0,8
3,1

0,8
21,2

-2,5

-3,3

-2,5

-3,3

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,4

-0,3

-2,9

-3,1

-3,0

-3,8

-5,4

-6,6

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,3

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,3

-0,2

0,0

-0,2

0,0

-0,1
0,3

-0,2
0,3

-0,1
0,3

-0,2
0,3

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

Räkenskaper
Kommun Kommun Koncern Koncern
Miljoner kronor

2016

2015

2016

Not 10: Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Markreserv
Ingående
75,2
61,8
89,0
anskaffningsvärde
Årets investering
1,5
13,4
2,7
Korrigeringar
0,2
0,0
0,2
Omklassificering
3,6
0,0
3,6
Årets avyttring
0,0
0,0
0,0
IB ackumulerade
-2,6
-2,6
-8,8
avskrivningar
Årets avskrivningar
-0,4
0,0
-0,8
UB anskaffningsvärde
80,4
75,2
95,5
UB ackumulerade
-3,0
-2,6
-9,6
avskrivningar
Bokfört värde
77,4
72,5
85,9
Verksamhetsfastigheter
Ingående
389,8
385,1
395,0
anskaffningsvärde
Årets investering
63,1
4,9
63,1
Korrigering
0,8
0,0
0,8
Omklassificering
-3,6
-0,2
-3,6
IB ackumulerade
-184,4
-172,4
-186,3
avskrivningar
Årets avskrivningar
-12,2
-11,9
-12,4
UB anskaffningsvärde
450,2
389,8
455,4
UB ackumulerade
-196,6
-184,4
-198,7
avskrivningar
Bokfört värde
253,6
205,4
256,8
Fastigheter för
affärsverksamhet
Ingående
119,1
117,1
137,6
anskaffningsvärde
Årets investering
5,1
2,0
5,1
Årets avyttring
0,0
0,0
0,0
IB ackumulerade
-68,1
-64,8
-77,2
avskrivningar
Årets avskrivningar
-3,2
-3,3
-3,8
UB anskaffningsvärde
124,1
119,1
142,7
UB ackumulerade
-71,3
-68,1
-80,9
avskrivningar
Bokfört värde
52,8
50,9
61,8
Publika fastigheter
Ingående
151,8
149,5
151,8
anskaffningsvärde
Årets investering
5,7
2,2
5,7
Korrigeringar
0,4
0,1
0,4
Årets avyttring
0,0
0,0
0,0
IB ackumulerade
-51,4
-46,7
-51,4
avskrivningar
Årets avskrivningar
-4,7
-4,7
-4,7

Kommun Kommun Koncern Koncern

2015

Miljoner kronor
Fastigheter för annan
verksamhet
Ingående
anskaffningsvärde

74,4

2016

2015

2016

2015

2,2

2,2

62,8

61,2

14,6
0,0
0,0
0,0

Årets investering

0,0

0,0

4,1

1,3

Årets avyttring

0,0

0,0

0,0

0,0

-1,8

-1,8

-18,6

-17,0

-8,4

Årets avskrivningar

0,0

0,0

-1,7

-1,3

UB anskaffningsvärde

2,2

2,2

66,9

62,4

-1,8

-1,8

-20,3

-18,3

0,3

0,4

46,7

44,1

485,9

429,7

552,9

493,9

40,0

1,5

40,3

6,3

110,8

107,7

IB ackumulerade
avskrivningar

-0,4
89,0

UB ackumulerade
avskrivningar

-8,8

Bokfört värde

80,2

SUMMA Mark, byggnader och tekn. Anl

Not 11: Pågående nyanläggningar
389,4

Pågående
nyanläggningar

5,8
0,0
-0,2

1,4

Not 12: Maskiner och Inventarier
Maskiner
Ingående
anskaffningsvärde

-174,2
-12,1
395,0
-186,3
208,8

Årets investering

1,1

2,2

2,1

3,6

Årets avyttring

0,0

-0,5

0,0

-0,5

Omklassificeringar

0,0

0,0

-1,4

0,0

IB ackumulerade
avskrivningar

-3,8

-3,8

-45,0

-41,9

Årets avskrivningar

-0,9

0,0

-4,0

-3,0

9,1

7,9

111,5

110,8

-4,8

-3,8

-48,9

-45,0

4,3

4,1

62,5

65,8

-3,8

-3,8

-45,0

-41,9

4,1

2,5

65,8

65,8

61,9

64,3

87,8

89,5

UB anskaffningsvärde
135,7

UB ackumulerade
avskrivningar

2,0
0,0

Bokfört värde
UB ackumulerade
avskrivningar

-73,3

Bokfört värde

-3,9
137,6

7,9

Inventarier
Ingående
anskaffningsvärde

-77,2
60,5
149,5
2,2
0,1
0,0

Årets investering

4,8

1,2

6,1

2,8

Årets avyttring

0,0

-2,3

0,0

-2,8

Omklassificeringar

0,0

-0,3

1,4

-0,3

Försäljningar

0,0

-1,0

0,0

-1,0

-0,3

0,0

-0,3

0,0

-54,0

-53,6

-74,6

-73,6

Korrigering
IB ackumulerade
avskrivningar

-46,7
-4,7

Årets avskrivningar

-2,8

-0,4

-4,0

-1,3

UB anskaffningsvärde

66,4

61,9

95,0

88,2

-56,8

-54,0

-78,5

-74,8

9,6

7,9

16,4

13,3

13,9

12,0

79,0

79,2

UB ackumulerade
avskrivningar

UB anskaffningsvärde

157,9

151,8

157,9

151,8

UB ackumulerade
avskrivningar

-56,1

-51,4

-56,1

-51,4

Bokfört värde

Bokfört värde

101,8

100,4

101,8

100,4

SUMMA Maskiner och
Inventarier

47

Räkenskaper
Kommun Kommun Koncern Koncern

Kommun Kommun Koncern Koncern
Miljoner kronor

2016

2015

2016

Miljoner kronor

2015

Ingående
anskaffningsvärde

12,7

18,9

12,7

18,9

Årets investering

0,1

0,8

0,1

0,8

Korrigeringar

0,1

0,1

0,1

0,1

Årets avyttring

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets utrangering

0,0

-7,1

0,0

-7,1

IB ackumulerade
avskrivningar

-9,0

-13,0

-9,0

-13,0

Årets avskrivningar

-1,0

4,0

-1,0

4,0

UB anskaffningsvärde

12,9

12,7

12,9

12,7

-10,1

-9,0

-10,1

-9,0

2,9

3,7

2,9

3,7

UB ackumulerade
avskrivningar
Bokfört värde

Not 14: 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

Vädepapper
Kommuninvest
Summa

8,8

5,6

8,8

5,6

13,5

10,3

13,5

10,3

-3,8

-3,8

9,7

6,5

1,8

1,8

0,0

0,0

1,8

1,8

0,4

0,6

0,0
0,0
0,2

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,6

0,6

Koncernintern
0,0
0,0
eliminering
Summa finansiella
13,5
10,3
anläggningstillgångar
Not 15: Långfristiga fordringar
Kommuninvest
1,8
1,8
Koncernintern
0,0
0,0
eliminering
Summa långfristiga
1,8
1,8
fordringar
Not 16: Förråd, lager och exploateringsområden
Förråd, lager
0,0
0,0
Exploateringsområden
Ingående värde
0,0
0,0
Årets utgifter
0,0
0,0
Omklassificering
0,2
0,0
Uttag
0,0
0,0
exploateringsområden
Summa
0,2
0,0
Exploateringsområden
Summa total
0,2
0,0

2016

Not 17: Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
6,2
Statsbidragsfordringar
41,7
Skattefordringar
4,7
Kommunal
10,1
fastighetsavgift
Förutbetalda kostnader/
16,9
upplupna intäkter
Kortfristig utlåning
-0,1
Övriga kortfristiga
5,3
fordringar
Summa kortfristiga
84,7
fordringar
Koncernintern
eliminering
Summa kortfristiga
84,7
fordringar
Not 18: Kortfristiga placeringar
Pensionsförvaltning
196,4
Övrig kortfristiga
0,0
placeringar
Summa kortfristiga
196,4
placeringar
Not 19: Avsättningar
Avsättning för pensioner
6,3
och liknande förpliktelser
Ansvarsförbindelsen
181,7
Summa
188,0
Ingående avsättning för
6,3
pensioner
Försäkring
0,0
Ränteuppräkning
0,1
Basbeloppsberäkning
0,0
Under året utbetalda
-0,3
pensioner
Nyintjänad pension
0,6
Övrig post
-0,4
Förändring av löneskatt
0,0
Utgående avsättning för
6,3
pensioner
Ingående
190,5
ansvarsförbindelse
Försäkring
0,0
Ränteuppräkning
1,5
Basbeloppsberäkning
0,6
Under året utbetalda
-8,5
pensioner
Aktualisering
0,1
Nyintjänad pension
0,0
Bromsen
0,0
Övrig post
-0,8
Förändring av löneskatt
-1,7
Utgående
181,7
ansvarsförbindelse
Aktualiseringsgrad
97%

Not 13: Fordon

Överskottsmedel
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0,2

2015

2016

2015

8,6
0,0
6,3

12,6
41,7
4,7

13,5
0,0
6,3

10,1

10,1

10,1

27,4

17,5

28,2

0,0

-0,1

0,0

3,6

6,2

5,2

56,1

92,7

63,3

-1,0

-1,4

56,1

91,7

61,9

195,5

196,4

195,5

0,0

0,0

0,0

195,5

196,4

195,5

6,3

21,3

22,0

190,5
196,8

181,7
203,0

190,5
212,5

6,2

6,3

6,2

0,0
0,1
0,0

0,0
0,1
0,0

0,0
0,1
0,0

-0,7

-0,3

-0,7

0,8
-0,1
0,0

0,6
-0,4
0,0

0,8
-0,1
0,0

6,3

6,3

6,3

198,1

190,5

198,1

0,0
1,5
1,3

0,0
1,5
0,6

0,0
1,5
1,3

-7,9

-8,5

-7,9

-0,5
0,3
0,0
-0,8
-1,5

0,1
0,0
0,0
-0,8
-1,7

-0,5
0,3
0,0
-0,8
-1,5

190,5

181,7

190,5

97%
0,8

Räkenskaper
Kommun Kommun Koncern Koncern

Kommun Kommun Koncern Koncern
Miljoner kronor

2016

2015

2016

Miljoner kronor

2015

Kommuninvest/
Anläggningslån

135,0

115,0

226,4

216,6

Övrig långfristig skuld

4,7

3,8

4,7

3,8

Koncernintern
eliminering

0,0

0,0

0,0

0,0

139,7

118,8

231,1

220,4

Summa
Not 21: Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder till
kreditinstitut och kunder
Leverantörsskulder
Moms och punktskatter
Förutbetalda
skatteintäkter
Personalens skatter och
avgifter
Semesterlönekskuld

0,0

0,0

0,0

0,0

22,4

16,8

27,3

21,6

0,2

0,5

0,2

0,5

2,0

0,7

2,0

0,7

5,8

5,2

5,8

5,2

23,0

20,3

23,8

21,0

2016

Övriga kortfristiga
3,4
skulder
Upplupna kostnader och
47,9
förutbetalda intäkter
Koncernintern
0,0
Eliminering
Summa
104,7
Not 22: Borgensförbindelser
Nårab
14,8
Örkelljungabostäder AB
33,7
Örkelljunga Fjärrvärme
57,7
AB
Totala
106,2
borgensförbindelser

Not 20: Långfristiga skulder

2015

2016

2015

2,3

8,7

7,3

65,7

49,8

67,3

0,0

-1,0

-1,4

111,5

116,6

122,3

14,8
33,9
67,7
116,4

Kassaflödesanalys 2016
Den löpande verksamheten

Noter

Årets resultat

Kommun

Kommun

Koncern

Koncern

2016

2015

2016

2015

30,1

32,3

31,0

32,7

Justering för av- och nedskrivningar

4

25,5

24,6

32,4

31,4

Justering för gjorda avsättningar

19

-8,8

-7,5

-9,4

-7,7

-1,1

0,0

4,2

0,9

Justering för övr ej likviditetspåv poster
Reavinst/förlust
Medel från verksamheten före förändr av rörelsekapital

0,0

0,0

0,0

-0,1

45,6

49,5

58,2

57,2

Ökning(-)/minskning kortfristiga fordringar

17

-29,5

7,2

-30,3

7,1

Ökning(-)/minskning förråd och lager

16

-0,2

0,0

0,0

-0,5

Ökning(+)/minskning kortfristiga skulder

21

-6,7

26,8

-6,1

27,0

9,1

83,5

21,8

91,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar

9

Investering i materiella anläggningstillgångar

10-13

0,0

0,0

0,0

0,0

-42,9

-63,2

-50,3

-67,6

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

10-13

0,0

3,1

0,0

3,2

Investering i finansiella anläggningstillgångar

14

0,0

-4,6

0,0

-4,6

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

14

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0,0

0,0

0,0

0,0

-42,9

-64,8

-50,3

-69,1

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån

20

20,0

0,0

20,0

0,0

Förändring övr långfristiga skulder

20

0,9

-36,6

-9,2

-41,8

Ökning långfristiga fordringar

15

0,0

0,0

0,0

0,0

Minskning av långfristiga fordringar

15

0,0

0,0

0,0

0,0

20,9

-36,6

10,8

-41,8

-12,8

-17,9

-17,7

-19,9

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

-3,9

14,0

38,0

57,9

Likvida medel vid årets slut

-16,8

-3,9

20,3

38,0

Förändring Likvida medel

-12,8

-17,9

-17,7

-19,9
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Räkenskaper
Resultat och balans VA
Resultaträkning VA 2016

Kommun Kommun

Miljoner kronor

Not

2016

Verksamhetens intäkter

1

16,6

16,6

Verksamhetens kostnader

2

-11,8

-11,2

-3,4

-3,4

Verksamhetens nettokostnader

1,4

2,0

Finansiella intäkter

0,0

0,0

-1,4

-2,0

0,0

0,0

Avskrivningar

Finansiella kostnader
Årets resultat

Balansräkning VA 2016

2015

Kommun Kommun

Miljoner kronor

2016

2015

Anläggningstillgångar

124,4

120,1

Ackumulerade avskrivningar

-71,3

-68,1

53,0

52,0

Kundfordringar

2,7

3,1

Summa

2,7

3,1

55,7

55,1

Eget kapital

0,8

0,8

Årets resultat

0,0

0,0

Summa eget kapital

0,8

0,8

Anläggningstillgångar

Summa
Omsättningstillgångar

Summa tillgångar
Skulder och eget kapital

Långfristiga skulder
Anslutningsavgifter

-4,0

3,9

Skuld till skattekollektivet

53,1

46,7

Summa långfristig skuld

49,1

50,6

Leverantörsskulder

1,8

1,0

Upplupen skuld

0,6

0,7

Investeringsfond

3,4

2,0

Summa kortfristig skuld

5,8

3,7

55,7

55,1

Kortfristig skuld

Summa skulder och eget kapital

Noter VA 2016

Kommun Kommun

Miljoner kronor

2016

Not 1: VA-verksamhetens intäkter
Konsumtionsavgift
Anslutningsavgifter
Övriga intäkter
Summa Verksamhetens intäkter
Not 2: VA-verksamhetens kostnader
Löner och sociala avgifter
Pensionskostnader
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial
Bränsle energi och vatten
Lokal och markhyror
Övriga tjänster
Övriga kostnader
Summa Verksamhetens kostnader
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2015

15,9

15,2

0,3

0,4

0,4
16,6

1,0
16,6

-3,8
0,0
-1,2
-1,2
-0,1
-1,4
-4,1
-11,8

-4,0
0,0
-1,2
-1,2
-0,2
-0,9
-3,6
-11,2

Räkenskaper
Redovisningsprinciper för
Årsredovisningen 2016

Pensionsförpliktelser
Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som
kommunen har till arbetstagare och pensionstagare.
Enligt den kommunala redovisningslagen ska pensionsförpliktelser som intjänats före år 1998 inte tas upp som
skuld eller avsättning i balans¬räkningen. Kommunen
har beslutat att hela pen¬sionsåtagandet fr.o.m. 2005 ska
redovisas i ba¬lansräkningen som avsättning samt att
hela förändringen av pensionsåtagandena ska redovi¬sas
över resultaträkningen. Från och med 2014 omfattar avsättningen även förpliktelser gentemot förtroendevalda.
Beräkningen av kommunens pensionsåtagande bygger på
de förutsättningar som anges i RIPS07.

Kommunens redovisning är anpassad till bestämmelserna i Lagen om kommunal redovisning och följer de
rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal
redovisning. I de fall redovisningen avviker från dessa rekommendationer anges det särskilt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Kundfordringar som förfallit före den 31 december 2015 har värderats som osäkra.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.

Finansiella omsättningstillgångar

Verksamhetens intäkter och kostnader har från och med
2015 specificerats enligt RKRs idéskrift ”Utformning av
tilläggsupplysningar 2013”.

Finansiella omsättningstillgångar som ingår i en värdepappersportfölj och som handlas på en aktiv marknad
får enligt RKR 20 värderas kollektivt. Kommunen til�lämpar denna möjlighet.

Periodisering av skatteintäkter
Redovisning av kommunala skatteintäkter sker efter
RKR rekommendation nr 4.2 om redovis¬ning av skatteintäkter. Rekommendationen innebär att skatteintäkter
ska beräknas efter bokföringsmässiga grunder baserat på
prognos som SKL publicerar i december för innevarande
räkenskapsåret. Som en följd av det har kommunen i
bokslutet för 2016 bokfört den definitiva slutavräkningen
för 2015 samt en preliminär slutavräkning för 2016.

Semesterlöneskuld
Semesterlöneskulden avser ej uttagna semester¬dagar.
Tillsammans med ej kompenserad övertid och därpå
upplupen arbetsgivaravgift redovisas detta som en kortfristig skuld.
Skulden har tidigare redovisats per 31 december med
hänsyn tagen till utbetald semester i januari året efter
som hör till december. För att snabba upp processen runt
bokslutet har skulden detta år tagits fram per 31 december efter decembers lönekörningar. Effekten av detta är
av engångskaraktär 2016 och för 2017 kommer skulden
redovisas per december 2017 efter lönekörningar i december. Effekten 2016 av förändringen uppgår till 955
000 kronor sämre resultat.

Generella statsbidrag
Kommunen har i december 2015 erhållit ett tillfälligt
stöd på 18,6 miljoner kronor med anledning av flyktingsituationen. Ingen del av bidraget intäktsfördes under
2015 utan fördelas jämnt under 2016. Detta är ett avsteg
från RKR:s yttrande av hur bidraget bör periodiseras.
Som följd av detta var resultatet 1,4 miljoner kronor lägre
för 2015 och resultatet 2016 påverkas positivt med motsvarande belopp.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar som är avsedda för stadigvarande
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 planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Periodisering
Periodisering innebär att inkomster och utgifter hänförs
till den period de avser. Redovisningen har varit öppen
till och med den 9 januari 2017. Därefter har enbart utgifter och inkomster av väsentlig betydelse periodiserats
till 2016 respektive 2017.

Immateriella anläggningstillgångar
Programvaror redovisas från och med 2015 som immateriella anläggningstillgångar (och inte under maskiner
som tidigare).

Timlöner och andra ersättningar som betalats ut i januari
men som avser december 2016 har periodiserats.
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Räkenskaper
Avskrivningar

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället förvärvat
eget kapital i kommunala 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.

Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas anskaffningsvärde. Avskrivningarna sker linjärt och på¬börjas när anläggningarna tas i bruk. Avskrivningstiden för anläggningstillgångar fastställs efter en bedömning av
tillgångens nyttjandeperiod där vägledning finns i Rådet
för Kommunal Redovisnings idéskrift om
Avskrivningar. Kommunen tillämpar komponentavskrivning för investeringar rörande nyinvesteringar i fastigheter sedan 2015 i de fall tillgången har betydande eller fysiskt klart avgränsade delar. Normalt tillämpas följande
avskrivningstider i kommunen:
Typ av tillgång
Allmän markreserv och detaljplaner
Verksamhetsfastigheter
- Bygg, Stomme
- Bygg, Yttre
- Bygg inre
- Ventilation, hiss, Maskiner,
Elinstallationer
- Larm
- Vitvaror
- IT-struktur
Fastigheter för affärsverksamhet
Publika fastigheter
Pågående projekt
Fastighetsinstallationer
Maskiner
Inventarier
Bilar och transportmedel
Konst

Avskrivningsperiod
Ingen avskrivning
5-75 år
75 år
33 år
20 år
20 år
15 år
10 år
5 år
20-50 år
20-33 år alt ingen
avskrivning
Ingen avskrivning
5-20 år
5-33 år
3-20 år
5-15 år
Ingen avskrivning

Exploateringsverksamhet
Utgifter för exploatering ska redovisas som omsättningstillgång. Försäljning redovisas mot resultaträkningen tillsammans med matchande kostnader när äganderätten
övergår till köparen. Tidigare har tillgångarna redovisats
som anläggningstillgångar och under året har korrigering till korrekt redovisning som exploateringstillgång
påbörjats.
Utgifter för tillgångar avsedda för stadigvarande bruk
som ska kvarstå i kommunens ägo redovisas som anläggningstillgång.

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

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

Anläggningstillgångar
Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande bruk,
till exempel byggnader, mark, aktier, inventarier och maskiner.

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

Avskrivning
Planmässig värdeminskning av anläggningstillgång på
grund av ålder och utnyttjande.

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

Avsättning
Betalningsförpliktelser som är säkra eller sannolika till
sin existens, men där det finns osäkerhet om beloppets
storlek eller tidpunkten för betalning.

Nettokostnader
Driftskostnader inklusive avskrivningar efter avdrag för
driftbidrag, avgifter och ersättningar.
Omsättningstillgångar
Tillgångar i form av tillgodohavanden i kassa, bank,
kortfristiga placeringar, kortsiktiga fordringar, exploatering och förråd.

Balansräkning
Visar den ekonomiska ställningen per den 31 december
samt hur kapitalet använts (tillgångar) och hur det anskaffats (skulder och eget kapital).

Periodisering
Fördelning av inkomster och utgifter på de perioder då
de intjänas respektive förbrukas. Periodiseringen av kostnader utgår således från när resursförbrukningen sker
och inte när själva utbetalningen görs. Detsamma gäller
för intäkter.

Drift- och investeringsredovisning
Redovisar utfallet i förhållande till budgeterade intäkter
och kostnader på olika ansvars- och verksamhetsområden.
Eget kapital
Det egna kapitalet består av tidigare års resultat tillsammans med årets resultat. Det är skillnaden mellan tillgångar och skulder och avsättningar och består av anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar för
stadigvarande bruk) och rörelsekapital (fritt kapital för
framtida drift- och investeringsändamål).

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 finansiella styrka.

Finansiella intäkter och kostnader
Poster som inte är direkt hänförliga till verksamheten,
exempelvis räntor.

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

Finansnetto
Skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella
kostnader.

Skatteintäkter
Summan av kommunalskatten, fastighetsavgift, inkomstoch kostnadsutjämning, LSS-utjämningen, regleringsposten och slutavräkningarna.

Kapitalkostnader
Samlingsbegrepp för planmässig avskrivning och intern
ränta. Det pris som verksamheten får betala för att förfoga över anläggningstillgångar.

Soliditet
Andelen totala tillgångar som är finansierade med eget
kapital.

Kassaflödesanalys
Beskriver hur verksamhet och investeringar har finansierats under året och hur likvida medel har förändrats.

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

Komponentavskrivning
Uppdelning av en anläggningstillgång i olika delar beroende av olika nyttjandetider och därmed olika avskrivningstider.

Årsarbetare
Summan av hel- och deltidsanställning uttryckt i heltidsresurser.
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Revision

Revision
Revisorerna är kommunfullmäktiges organ för kontroll av och stöd till direktionen. Revisorerna har som
uppdrag att granska kommunens verksamhet och de kommunala bolagen för att se till att de följer
lagen och instruktionerna från fullmäktige. Kommunrevisionens uppdrag är fastställt av kommunallagen.
Här redogör revisorerna hur de granskat årsredovisningen och hur de bedömer den.
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Revision
Revisionsberättelse
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Revision
Revisorernas redogörelse
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Bilagor
Bilaga 1

ÖRKELLJUNGA KOMMUN
Borgensbesked 2016-12-31
Lånenummer

Låntagare

Kreditbelopp

Aktuell skuld

Grönt lån

59181

ÖRKELLJUNGABOSTÄDER
AKTIEBOLAG

5 000 000

5 000 000

60702

ÖRKELLJUNGABOSTÄDER
AKTIEBOLAG

10 000 000

10 000 000

71508

ÖRKELLJUNGABOSTÄDER
AKTIEBOLAG

5 000 000

5 000 000

71509

ÖRKELLJUNGABOSTÄDER
AKTIEBOLAG

5 000 000

5 000 000

79145

ÖRKELLJUNGABOSTÄDER
AKTIEBOLAG

8 850 000

8 700 000

33 850 000

33 700 000

.

.

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

.

.

100 250 000

91 400 000

Totalt

________________________________________
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • www.kommuninvest.se
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Bilagor
Bilaga 2
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Postadress: 286 80 Örkelljunga Besöksadress: Biblioteksgatan 10 Telefon: 0435-55000 E-post: kommunkontoror@orkelljunga.se

