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Inledning

Utveckling i sammandrag

Ekonomisk översikt för de fem senaste åren

Antal invånare

2015

2016

2017

2018

2019 P

14 102

14 406

14 715

14 915

15 015

Kommunens skattesats

21,11

20,99

20,99

20,99

20,99

Anställda i kommunen

932

953

986

1 018

1 061

Årets resultat, mnkr

43,5

26,7

20,8

21,4

17,7

Verksamheternas budgetavvikelser, mnkr

5,2

5,0

19,8

1,4

-1,7

Resultat som andel av skatteintäkter & statsbidrag %

5,9

3,4

2,6

2,5

2,5

49 100

52 800

53 600

56 800

58 500

Nettoinvesteringar, mnkr

64

69

110

148

97

Låneskuld, mnkr

67

67

67

67

127,3

58,0

60

60

57

61

334

277

248

211

211

Borgen och övr ansvarsförbindelser exkl pensioner, mnkr

303

348

448

515

539

-varav koncerninterna

302

311

383

421

416

Tillgångar per invånare, kr

54 600

47 400

56 200

61 000

63 200

Skulder inkl pensionsförpliktelser per invånare, kr

46 600

40 700

38 600

39 400

38 000

Nettokostnad per invånare, kr

Soliditet, %
Pensionsskuld inkl ansvarsförbindelse, mnkr
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Inledning

Östra Göinge kommuns organisation
Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande
organ och består av folkvalda politiker. Kommunfullmäktige väljer för varje mandatperiod en kommunstyrelse och en tillsyns- och tillståndsnämnd. Kommunstyrelsen ansvarar för de flesta av kommunens uppgifter
till exempel förskola, barnomsorg och äldreomsorg.

Den dagliga verksamheten i kommunen sköts av medarbetare i en förvaltning. Förvaltningen består av sju
verksamhetsområden: Familj och utbildning, Inflyttning
och arbete, Hälsa och omsorg, Samhällsbyggnad, Ekonomi
och intern service, Stab och strategi samt HR och digital
utveckling.

Tillsyns och tillståndsnämnden ansvarar för miljö- och
byggfrågor. För att administrera de allmänna valen finns
även en valnämnd. Överförmyndaren ansvarar för tillsynen av gode män.

Under Kommunchef finns även Räddningstjänsten samt
Säkerhet och beredskap. Av bilden nedan framgår hur
kommunkoncernens organisation ser ut.

Medborgare		

Kunder och företagare

Kommunfullmäktige
Gruppledarforum
Presidium
Revision

Göingehem AB
Östra Göinge
Renhållnings AB

Skåne Blekinge
Vattentjänst AB

IT-kommuner
i Skåne AB

Valnämnd

Överförmyndare

Familj och
utbildning

Hälsa och
omsorg

Kommunstyrelse

Stab och
strategi

Planeringsutskott
Resultatutskott
Individutskott

Tillsyns- och
tillståndsnämnd

Inflyttning
och arbete
Krisledningsnämnd

Ekonomi och
intern service

Samhällsbyggnad

Brukare och anhöriga

Kommunens
bolag

Kommunchef

HR och digital
utveckling
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Förvaltningsberättelse

Mål och måluppfyllelse

Vision: 15 000 stolta Göingar – utmaningsområden
Styrningen av kommunen bygger på att det finns en sammanhängande kedja av mål för vad som skall åstadkommas, från kommunfullmäktige - som väljs direkt av folket
- till förvaltningens olika verksamheter, som i sitt dagliga
arbete utför alla de tjänster som medborgarna efterfrågar
och behöver. En förutsättning för att styra kommunen i
den riktning som fullmäktige beslutar om är också att det
finns en uppföljning och återrapportering av hur de olika
målen uppfylls.
I Östra Göinge kommun ser målkedjan ut enligt följande:

Vision: 15 000 stolta Göingar

Visionen visar en önskad bild av framtiden och är ett
redskap att möta nuvarande och kommande utmaningar
med hänsyn till Östra Göinges specifika förutsättningar.
Syftet med visionen är att samla alla krafter - företag,
föreningar och medborgare - kring en önskad bild av ett
framtida attraktivt Östra Göinge som växer i balanserad
takt. Visionen syftar också till att de som bor i kommunen
skall vara stolta Göingar och därför bidra till att sprida en
positiv bild av Östra Göinge.

De fyra utmaningssområdena är:
••
••
••
••

Boende
Arbete och företagande
Kunskap och kompetens
Åldrande

Inom respektive utmaningsområde beslutar kommunfullmäktige om övergripande inriktningar och kommunstyrelsen beslutar i sin tur om resultatmål. Inriktningarna
har ett långt tidsperspektiv och avser vad som skall uppnås under en tioårsperiod. Kommunstyrelsens resultatmål
avser vad som skall uppnås under den närmaste fyraårsperioden. Därefter fastställer förvaltningen för varje resultatmål ett antal verksamhetsmål som är mer konkreta och
som anger vad som skall göras under ett enskilt verksamhetsår för att resultatmålet sammantaget skall vara uppfyllt vid den innevarande fyraårsperiodens slut.

Färgkoder för prognos
Prognos - Förväntas uppnå målet
Prognos - Uppnår sannolikt målet
Prognos - Uppnår inte målet

Plattformen för visionen är stabil ekonomisk hushållning,
god livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling, social
trygghet, kommunal service med god kvalité och starkt
medborgarinflytande.
Arbetet med visionen sker inom fyra fokusområden. De
har bedömts vara strategiska för att uppnå en långsiktig och hållbar tillväxt av invånare, arbetstillfällen och
skatteunderlag.

Vision

15 000
stolta Göingar
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Resultatindikator

Utgångsläge
2015

SCB:s medborgarundersökning
Nöjd Region Index

52

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

-

53

-

Målnivå
2019

Prognos
2019

65
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Förvaltningsberättelse

Måluppfyllelse

Resultatmål för utmaningsområden
Utmaningsområde Boende
Förbättrade pendlingsmöjligheter innebär att det blivit lättare att arbeta på en plats och att bo på en annan. Attraktiva boendemiljöer blir därför allt viktigare
när det gäller vart människor väljer att flytta. Dessa
boendemiljöer ger också en känsla av identifikation
och av stolthet över platsen där man bor.
För att människor ska välja att bosätta sig i Östra
Göinge kommun ska det finnas boendemiljöer och
bostadstyper som tillfredsställer olika gruppers önskemål och som tillgodoser de behov som uppkommer
i olika skeden av livet. Det kan handla om naturnära
boende i vacker miljö, marklägenheter nära viktiga
servicefunktioner eller ett varierat utbud av upplåtelseformer: hyresrätt, bostadsrätt eller eget småhus.

I Östra Göinge är boendet småskaligt och utspritt
på många små byar. Småskalighetens plusvärden är
trygghet, gemenskap samt närhet mellan människor.
Genom att låta mötesplatser mellan människor vara
en central byggsten vid utveckling av byarnas centrummiljöer ökas småskalighetens plusvärden ytterligare.
Viktigt är också det starka engagemang för den egna
bygden som finns hos enskilda individer och lokala
utvecklingsgrupper. Genom samverkan med lokala
grupper och eldsjälar skapas goda förutsättningar för
levande byar. Goda förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter är en annan viktig del av det goda boendet som kommunen kan bidra till.

Inriktning
År 2025 finns i Östra Göinge attraktiva boendealternativ som svarar mot människors olika önskemål utifrån
behov, livsstil och skede i livet. Det finns möjlighet att
välja mellan olika boendemiljöer, upplåtelseformer
och att finna ett boende med närhet till service och
aktiviteter.

Resultatmål

Resultatindikator

Antal nyproducerade
bostäder av Göingehem
AB

År 2019 finns ett
utökat antal bostäNöjd Region Index:
der i kommunens
nöjd bostad
byar.
Totalt antal producerade bostäder
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Utgångsläge
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Målnivå
2019

27

9

19

18

70

55

-

46

-

65

-

27

38

26

150

Prognos
2019

Förvaltningsberättelse

Måluppfyllelse

Resultatmål för utmaningsområden
Utmaningsområde Arbete och företagande
Det är genom arbete och företagande som välstånd
och tillväxt skapas. Nya, men också befintliga företag behöver uppmuntran och stimulans för att kunna
växa och utvecklas. Genom rätta insatser från bl.a.
kommunen skapas förutsättningar för ett varierande
och växande näringsliv, så att fler medborgare med
olika utbildningar kan arbeta i företag verksamma i
kommunen.
Det innebär att det från kommunens sida finns en
hög servicenivå, flexibilitet och samarbetsvilja inom
ramen för den lagstiftning som reglerar dess arbete.
Alla möten kännetecknas av öppenhet, positiv attityd
och konstruktiv dialog vilket leder till en förstklassig
företagsservice. Myndighetsutövning och tillståndsgivning sker på ett på ett rättssäkert, snabbt och kundorienterat sätt.

Genom god framförhållning när det gäller översiktsplaner, detaljplaner och tillgång till mark skapas
goda förutsättningar för etablering och utveckling av
företag. Hög markberedskap skapar möjligheter för
företag att snabbt expandera eller att etablera sig.
Gedigna utbildningsinsatser i samarbete med arbetsmarknadens olika parter skapar goda villkor för
att säkerställa tillgången på välutbildad arbetskraft.
Riktade insatser inom olika utbildningsområden kan
leda till individuell kompetenshöjning, som därigenom kan stärka företagens konkurrenskraft och säkerställa en förbättrad kvalitet inom de offentliga
verksamheterna.

Inriktning
År 2025 präglas Östra Göinge kommun av ett bra
företagsklimat samt tillgång till välutbildad arbetskraft.
Därigenom främjas tillväxten i befintliga företag men
gör också att kommunen är ett attraktivt val för nya företagsetableringar. Sysselsättningsgraden bland kommunmedborgarna är hög.

Resultatmål

År 2019 har antalet
sysselsatta bland
kommuninvånarna
ökat
År 2019 har företagandet ökat
genom riktade
insatser inom
entreprenörskap

Resultatindikator

Utgångsläge
2015

Antal sysselsatta
16+ med bostad
i kommunen

6 109*

6 147*

6 179*

6245*

6170

515

506

508

499

540

Antal registrerade företag
med minst 400 tkr i
omsättning

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Målnivå
2019

Prognos
2019

*RESULTATEN KOMMER ETT ÅR I EFTERSKOTT, DVS SIFFRAN FÖR ”ÅR 2017” ÄR FÖR 2018, OSV.

ÖSTRA
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GÖINGE
GÖINGE
KOMMUN
KOMMUN
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Förvaltningsberättelse

Måluppfyllelse

Resultatmål för utmaningsområden
Utmaningsområde
Kunskap och kompetens
Vi lever i en tid med snabb omställningstakt vilket
leder till förändrade livsvillkor och ändrade förutsättningar för att lyckas på en framtida arbetsmarknad.
För att bli anställningsbar ställs nya och utökade
krav på kunskap och kompetens, men även i fortsättning krävs vissa grundläggande förutsättningar,
som t.ex. språk och matematik. Skolans uppdrag blir
därför att ge barn och ungdomar goda villkor för att
kunna växa och på sikt bli aktiva samhällsmedborgare. Genom höga förväntningar på elevers, lärares
och skolledares prestationer finns goda förutsättningar att skapa utvecklande inlärningsmiljöer. I
detta arbete är också föräldrarollen mycket viktig
och måste hela tiden uppmuntras och stödjas.
En förutsättning för att omsorg och lärande ska fungera är att elever känner en trygghet att vistas i skolan.
Arbetsro och gott kamratskap är viktiga villkor för att
skapa en lärande miljö som leder fram till goda resultat.
Hög vuxennärvaro ger möjlighet för barn- och ungdomar att tillägna sig och utveckla sina sociala förmågor.

Resultatmål

Resultatindikator

Utgångsläge
2015

Andel behöriga till
gymnasieskolan (%)

År 2019 har en
kompetent personal genom en
omfattande pedagogisk utveckling
åstadkommit ett
tydligt kunskapslyft bland barn
och elever.
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82

För att stimulera mångfalden inom utbildningsområden är det viktigt att medborgarna ges möjlighet att
själva välja den förskola och skola som passar bäst.
En mångfald av förskolor och skolor med olika inriktningar utgör därför grunden för detta.
Förändringar i näringslivsstrukturen mot ökad andel
företag inom kunskaps-, service- och utvecklingssektorn leder till att kraven på utbildning ökar och att en
högre generell utbildningsnivå efterfrågas. Det livslånga lärandet är därför en viktig utgångspunkt som
ställer stora krav på såväl grundutbildning, som möjligheter till återkommande vidareutbildning och fortbildning. Den kommunala vuxenutbildningen är då ett
viktigt instrument för kommunen och näringslivet för
att främja tillväxten och åstadkomma en hög sysselsättningsgrad inom kommunen.
Inriktning
År 2025 har kommuninvånare i Östra Göinge tillgång
till ett brett utbildningsutbud av hög kvalité med
fokus på kunskap, kreativitet samt kompetens och
utformad utifrån individens önskemål och samhällets
behov av arbetskraft.

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Målnivå
2019

80

74

67

90

80

79

76

82

82

92

89

87

90

Genomsnittligt
meritvärde i åk 9
(poäng)

197

199

202

186

220

Andel (elever) med
meritvärde 300 eller
högre (poäng)

7

8

11

6

10

Gymnasieelever
med examen eller
73
studiebevis inom 4 år,
hemkommun, andel (%)
Resultat på nationella
prov i årskurs 3 (%)

Prognos
2019

Förvaltningsberättelse

Måluppfyllelse

Resultatmål för utmaningsområde
Utmaningsområde Åldrande
Befolkningens medellivslängd ökar i Östra Göinge kommun. Allt fler får fler år att fylla med möjligheter och livskvalitet, men det innebär också att fler äldre ålderskullar
kommer att utgöra en större del av befolkningen. För att
klara dessa gruppers välbefinnande krävs ett engagemang från olika delar av samhället och stor vikt måste
läggas vid förebyggande och rehabiliterande verksamhet. I det arbetet kan frivilliga och allmännyttiga organisationer komplettera de tjänster samhället står för.
De förebyggande insatserna bör ske genom insatser som
ökar äldre människors möjligheter att ha en aktiv och
meningsfull tillvaro i gemenskap med andra och som
leder till delaktighet i samhället. Detta hälsoorienterade synsättet innebär att man arbetar hälsofrämjande
utifrån varje individs enskilda förutsättningar, att man
stimulerar till en känsla av självständighet och meningsfullhet.
Varje enskild invånare som kommer i kontakt med kommunens äldreomsorgsverksamhet ska bemötas med
respekt och integritet. För att skapa trygghet och delaktighet utformas alla insatser utifrån individens egna

Resultatmål

År 2019 är andelen
äldre som bor kvar
hemma utan beviljade insatser
större.

Resultatindikator

Utgångsläge
2015

Andel äldre (80+) som
bor kvar i ordinärt
boende utan bev
iljade insatser (%)

48

förutsättningar och leder till att den enskilde kan leva
ett så självständigt liv som möjligt. Det innebär att man
har ett avgörande inflytande över valet mellan alternativa insatser och beslut som rör den enskilde.
En utvecklingstendens är att allt fler äldre vill kunna bo
i sitt eget hem och bostad. Detta leder till ett ökat behov av anhörigvård och hemtjänstomsorg. Det innebär
att det finns ett tydligt anhörigstöd för att stärka arbetet
kring brukaren och dennes familj. Den som vårdar en anhörig har rätt till utbildning och avlastning.
Att själva bestämma hur man ska bo är en central del
i en människas självbestämmande. Det finns därför en
mångfald av boende anpassade för äldre, både på den
vanliga bostadsmarknaden och i särskilda äldreboende.

Inriktning
År 2025 kan de äldre i Östra Göinge leva ett aktivt liv i
sin vardag och med ett fortsatt inflytande i samhället.
Det innebär att de kan åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, samt när så behövs ha tillgång till
god vård och omsorg.

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Målnivå
2019

49

49

51

53

Prognos
2019

ÖSTRA GÖINGE
GÖINGE KOMMUN
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Förvaltningsberättelse

Måluppfyllelse

Resultatmål för utmaningsområden
Förvaltningsgemensamma mål
Finansiellt mål

Resultat som andel av
skatter och generella
statsbidrag ska uppgå
till 2 (%)
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Utgångsläge
2015

Utfall
2016

2

2

Utfall
2017
2

Utfall
2018

Målnivå
2019

2

2

Prognos
2019
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Förvaltningsberättelse

Omvärlden
Utvecklingen av svensk ekonomi

Alltsedan vår förra prognos (maj 2019) har både statistiska utfall och indikatorer överlag pekat på en försvagad
svensk konjunktur, inbromsande svensk BNP-tillväxt har
hittills bekräftats. Sysselsättningen är ännu hög men
tecken på en försvagad arbetsmarknadskonjunktur syns
nu.
Framförallt är det vad som under sommaren har hänt i
omvärlden och på finansiella marknader som SKL ser
som mest betydelsefullt för Sverigeprognosen. En oförutsedd utveckling är den stora nedgång för statsobligationsräntor som synts globalt. Inte minst USA-räntor
visar kraftiga nedgångar. Men fall, om än inte lika stora,
har under samma period skett för långa tyska och svenska obligationer och marknadsräntorna har nu sjunkit under de historiska bottenrekord som nåddes år 2016.
Som följd av dels den stora nedgången för marknadsräntor, dels de sänkta förväntningarna på centralbankerna
justerar vi med denna prognos ned våra ränteprognoser.
Nedreviderade ränteantaganden medför att den beräknade KPI-inflationen kommande år blir lägre (än i tidigare prognoser). Prognosen för KPIF-inflationen (KPI med
fast ränta) revideras dock endast marginellt denna gång.
Förutom räntorna är revideringarna i makroprognosen
relativt små. Utfall från Nationalräkenskaperna (NR) för
kvartal ett och två visar att BNP har utvecklats ungefär
i linje med SKL:s prognos det första halvåret. BNP-tillväxten för det andra kvartalet, uttryckt som förändring
jämfört med motsvarande kvartal föregående år, var 1,4
procent, att jämföra med 1,5 procent i prognosen. Men
resursutnyttjandet är ännu högt i Sverige: konjunkturtoppen har passerats och det råder ännu högkonjunktur.
Arbetsmarknaden går inte att beskriva som annat än
stark. Men antalet sysselsatta föll något i både första
och andra kvartalet enligt NR. Tillväxten i såväl antal
sysselsatta som arbetade timmar har under det första
halvåret sjunkit rätt snabbt, i både privat och offentlig
sektor. Samtidigt låg den relativa arbetslösheten (enligt
Arbetskraftsundersökningarna, AKU) under det andra
kvartalet kvar på låga 6,3 procent. AKU-statistiken visar
dock en mindre tillbakagång för såväl arbetskraftsdeltagandet som sysselsättningsgraden de senaste månaderna. Prognos är en mindre nedgång i sysselsättningen
under loppet av 2019 och 2020, samt att arbetslösheten
långsamt stiger mot knappa 7 procent framöver.
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Samtidigt präglas makroprognoserna av stor osäkerhet,
framförallt avhängigt geopolitisk oro samt en förmodad
förestående vändpunkt i konjunkturen i USA. Riskerna
för den globala ekonomin kan därtill anses ha ökat på
sistone – det vill säga risker för en sämre utveckling.

(SKL cirkulär 19:35)

Befolkningsutveckling i Östra Göinge

Under första halvåret 2019 ökade invånarantalet med
74 personer och uppgick per den sista juni till 14 989.
Befolkningsstatistiken visar att folkmängden fortsätter
att öka och att de senaste årens flyttmönster i huvudsak
består; vi förlorar invånare främst till andra kommuner i
Skåne (-67) och mindre utsträckning till övriga kommuner i landet (-14) men detta vägs upp av ett positivt invandringsnetto (+122).
Sammantaget flyttade det in 41 fler personer än vad som
flyttade ut under det första halvåret, vilket är betydligt
lägre än motsvarande period 2018 (+157). Även ett födelseöverskott (+25) bidrog till befolkningsökningen under första halvåret 2019. Befolkningsökningen under
första halvåret pekar mot en befolkningsökning även
när helåret 2019 ska summeras. Sannolikt kommer vi att
vara över 15 000 invånare när året är slut

Förvaltningsberättelse

Ekonomi Östra Göinge
Resultat och kapacitet
Årets resultat
mnkr
			
Årets resultat
Resultat utan jämförelsestörande poster

aug -18

2018

aug -19

65,4

21,4

49,6

2019 P
17,7

39,7

49,1

24,6

17,7

Resultat som andel av
Skatter Och statsbidrag
Resultat som andel av skatter och statsbidrag
Verksamhetens nettokostnader
Avskrivningar
Delsumma
Finansnetto

Årets resultat (mnkr)

2018

aug-19

2019 P

11,4%

2,5%

8,2%

2,0%

86%

95%

89%

94%

4%

4%

4%

5%

90%

99%

94%

98%

-2%

-1%

-2%

0%

88,6%

97,5%

91,8%

98,0%

Årlig förändring nettokostnader
Årlig förändring skatteintäkter och generella

11,9%

7,5%

9,0%

3,7%

statsbidrag

10,4%

6,4%

5,1%

4,0%

Summa löpande kostnader

60,0

aug -18

50,0
40,0

30,0
20,0

10,0
0,0

aug-17

2017

aug -18

2018

aug- 19

2019 P

Resultatet per den 31 augusti 2019 uppgår till 49,6 mnkr.
För motsvarande period år 2018 var resultatet 65,4
mnkr. Prognostiserat resultat uppgår till 17,7 mnkr. Den
stora skillnaden mellan resultatet för perioden och prognostiserat resultat beror på uppbokning av semesterlöneskuld, värdering av aktier till verkligt värde utifrån nya
redovisningsregler för år 2019
Prognosen för året är ett resultat på 17,7 mnkr vilket är
0,3 mnkr bättre än budget. Verksamheterna prognostiserar ett underskott på 1,7 mnkr, samt finansverksamheten ett överskott på 2,0 mnkr.
De st0ra avvikelserna är:

••
••
••
••
••

Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Välfärdsmiljarder
Dem.förändringar inkl kapitalkostnader
Verksamheternas prognoser

En viktig förutsättning för god ekonomi är en god kostnadskontroll vilket innebär att det råder balans mellan
löpande intäkter och kostnader. Verksamhetens nettokostnader bör inte öka i snabbare takt än skatteintäkter
och generella statsbidrag. För att långsiktigt ha en god
ekonomi måste skatteintäkternas ökningstakt vara större än nettokostnadernas.
Av tabellen framgår att prognosen för resultatet som andel av skatter och statsbidrag är prognostiserat till 2,0
% vilket innebär att kommunen når sitt finansiella mål
på 2,0 %.
Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar enligt
prognosen med 4,0 %. Nettokostnaderna ökar enligt
helårsprognosen med 3,7 % vilket innebär att nettokostnadsökningen är i paritet med ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Östra Göinge kommun presterar fortfarande ett resultat som är bättre än budget. Det behövs en fortsatt god
kontroll över nettokostnadsökningen i framtiden för en
långsiktigt hållbar ekonomi.

-6,6 mnkr
+17 mnkr
+2,5 mnkr
-10 mnkr
-1,7 mnkr
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Förvaltningsberättelse

Ekonomi Östra Göinge
Resultat och kapacitet
Skattesatser
Total skattesats, kommun och region

2019

Hörby kommun

32,26

Hässleholms kommun

32,14

Östra Göinge kommun

32,17

Kristianstads kommun

32,64

Bromölla kommun

32,94

Osby kommun

33,44

Snitt Skåne Nordost

32,60

Snitt Skåne

31,82

Snitt Sverige

32,19

Den totala skattesatsen för Östra Göinge kommun är
32,17 kr per beskattningsbar hundralapp. Det är 43
öre lägre än snittet för samarbetskommunerna i Skåne
Nordost samt 35 öre högre än Skånesnittet. Jämfört med
alla Sveriges kommuner är kommunens skattesats 2 öre
högre.
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Förvaltningsberättelse

Ekonomi Östra Göinge

Resultat och kapacitet - Budgetföljsamhet
Budgetföljsamhet är ett mått på kommunens finansiella
kontroll. Att verksamheterna klarar av att drivas inom
tilldelad budgetram är en viktig förutsättning för en god
kommunal ekonomi. En god budgetföljsamhet underlättar också planeringsförutsättningarna framåt i tiden.
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunfullmäktige visar för perioden ett underskott på
0,1 mnkr. Detta beror utbetalt arvode till förtroendevald.
Prognosen visar ett nollresultat.
REVISON

Revisionen visar för perioden ett överskott på 0,04 mnkr.
Prognosen visar ett nollresultat.
VALNÄMND

Valnämnden visar för perioden ett överskott på 0,03
mnkr. Prognosen visar ett nollresultat.
ÖVERFÖRMYNDAREN

Överförmyndaren redovisar ett underskott för perioden
0,7 mnkr. Prognosen visar ett nollresultat.
KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott för perioden på
0,4 mnkr. Överskottet beror främst på sammanträdesarvode.
Prognosen visar ett nollresultat.
KOMMUNCHEF

Kommunchefen redovisar ett överskott för perioden på 9,0
mnkr. Överskottet beror främst på den resurs som är avsatt
för lönerörelse, index och kapitalkostnader.
Volymerna i verksamheterna har ökat mycket och beräknas
fortsätta öka, varpå volympotten visar ett stort underskott.
Prognosen visar ett överskott på 2,5 mnkr vilket är hänfört till
lägre kapitalkostnader än budgeterat utifrån investeringstakten.
EKONOMI OCH INTERN SERVICE

Ekonomi och intern service redovisar ett överskott för
perioden på 1,8 mnkr. Den största avvikelsen finns på
övergripande nivå där det finns medel avsatta för upphandling av ekonomisystem och nytt beslutsstöd.
Prognosen är ett överskott på 3,0 mnkr vilket beror på
att medel avsatt för upphandling av nya system inte
kommer tas i bruk i den takt som förutsågs.

HR OCH DIGITAL UTVECKLING

Verksamhetsområde HR och digital utveckling redovisar
ett överskott för perioden på 0,3 mnkr. HR-avdelningen
redovisar ett överskott för perioden främst beroende på
ej upparbetade konsulttjänster utifrån upphandling av
nytt HR-system.
Prognosen visar ett överskott på 0,5 mnkr hänfört
främst till lägre kostnader för konsulttjänster samt lägre
personalkostnader.
STAB OCH STRATEGI

Det nybildade verksamhetsområdet Stab och strategi
redovisar för perioden ett överskott med 0,5 mnkr. Överskottet beror främst på personalkostnader och extern
finansiering.
Prognosen visar ett överskott på 0,8 mnkr hänfört till
lägre personalkostnader.
FAMILJ OCH UTBILDNING

Verksamhetsområde Familj och utbildning redovisar för
perioden ett underskott på 3,7 mnkr.
Förskola visar ett överskott på 1,1 mnkr. Gällande grundskola/grundsär och fritidshem har de vissa enheter ett
positivt utfall, detta kan härledas till ännu ej utnyttjade
statsbidrag samt svårigheter i att hitta behörig personal
vilket medför lägre personalkostnader än budgeterat.
Det finns emellerid andra enheter med stort inflöde av
nyanända elever som kräver hög bemanning vilket ger
ett negativt utfall.
Kultur och fritid har ett underskott på 0,3 mnkr. Detta beror på att intäkter från säsongsbetonade verksamheter
inte kommit än samtidigt som stora delar av personalkostnaderna för verksamheterna kommit.
Enheten för Individ- och familjeomsorg har för perioden
ett underskott på 6,9 mnkr. De största underskotten efter augusti ligger på familjehemsvård barn och unga, institutionsvård för vuxna missbrukare, kvinnojour, samt
HVB - barn och unga.
Till följd av överskott på vissa förskole- och skolverksamheter samt underskottet på individ- och familjeomsorg blir prognosen för verksamhetsområdet Familj och
utbildning ett underskott på 3 mnkr.
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Förvaltningsberättelse

Ekonomi Östra Göinge

Resultat och kapacitet - Budgetföljsamhet
INFLYTTNING OCH ARBETE

Verksamhetsområde Inflyttning och arbete visar för perioden ett överskott på 0,8 mnkr.
GUC visar ett underskott på 0,6 mnkr på grund av stora
inköp, prognosen för året är ett nollresultat.
Inflyttningsenheten visar för perioden ett överskott på
1,6 mkr som till största delen beror externa bidrag. Prognosen är ett överskott på 1 mnkr.
Arbetsmarknadsenheten visar ett överskott på 0,4 mnkr
som beror på att ESF projektet förlängts in på året. Extratjänster har försvunnit vilket minskat bidragen för att
täcka lönekostnaderna. Prognosen är därför ett underskott på 0,7 mnkr.
Försörjningsstöd visar ett underskott på 1,3 mnkr. Det
ekonomiska biståndet är högre än budgeterat. Intäkterna från migrationsverket och återbetalt försörjningsstöd
har varit högre än beräknat vilket har balanserat upp att
kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd. Prognosen visar ett underskott på 2,2 mnkr.

SAMHÄLLSBYGGNAD

Verksamhetsområde Samhällsbyggnad redovisar ett
överskott på ca 1,8 mnkr och beror på ej upparbetade
konsulttjänster samt en lägre grad av asfaltering än budgeterat. Prognosen är ett överskott på 1,0 mnkr och hänför till en lägre grad av asfaltering.
SAMHÄLLSBYGGNAD, TT-NÄMND

Den del av samhällsbyggnadsavdelningen som lyder under tillsyns- och tillståndsnämnden redovisar ett underskott på 0,8 mnkr. Anledningen till underskottet är att
intäkterna från tillsyn inte är debiterade. Prognosen är
ett nollresultat.
FINANSIERING

Finansieringen redovisar ett överskott på 43,2 mnkr för
perioden. Den större delen av överskottet beror på ökade intäkter avseende generella statsbidrag samt välfärdsmiljarder som fördelas till kommunen med hänsyn till
flyktingmottagande. Till överskottet hör också en värdering av aktier till verkligt värde motsvarande 6,0 mnkr.

Prognosen för hela verksamhetsområdet Inflyttning och
arbete är ett nollresultat.

Skatteintäkterna beräknas bli 6,6 mnkr lägre än budgeterat, detta på grund av att intäkten per invånare är lägra
än budget. Däremot blir utjämningsbidrag och generella
statsbidrag 17,0 mnkr högre än budget.

HÄLSA OCH OMSORG

Prognosen för finansieringen för helåret är + 2,0 mnkr.

Verksamhetsområde Hälsa och omsorg redovisar för perioden ett underskott på 9,7 mnkr.
Myndighet och administration redovisar ett underskott
på 3,2 mnkr. Det utförs fler hemtjänsttimmar än budgeterat medan antalet externa särskilt boende- och
kort-tidsplatser under årets varit färre än beräknat.
Hemtjänst i egen regi har fortsatta problem med underskott, underskottet är 6,7 mnkr. Under hela 2019 har
hemtjänsten utfört fler timmar än beräknat men på bekostnad av personalkostnader. Prognosen vid slutet av
året är ett underskott på 10,0 mnkr.
Enheterna för daglig verksamhet och personlig assistans
och LSS-boende redovisar för perioden ett överskott på
1,4 mnkr. Enheterna har under året haft en enhetschef
mindre och delat ansvaret mellan de tre kvarvarande
cheferna. Prognosen är ett överskott på 1,3 mnkr vid
årets utgång där överskottet till stor del avser personalkostnader.
Prognosen för verksamhetsområde Hälsa och omsorg är
ett underskott på 6,5 mnkr.
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EKONOMIENHETENS AVSLUTANDE KOMMENTARER

Prognosen för året är ett överskott på 0,3 mnkr jämfört
med budget. Förvaltningens prognos visar ett underskott på 1,7 mnkr och finansen visar ett överskott på 2,0
mnkr.

Förvaltningsberättelse

Ekonomi Östra Göinge
Resultat och kapacitet

Verksamheternas budgetavvikelser
Redov.

Period-

Budget

Prognos

Budget-

aug-19

avvikelse
aug -19

2019

2019

avvikelse
2019

-1 440

-102

-2 006

-2 006

0

-568

44

-918

-918

0

-61

-33

-42

-42

0

Överförmyndare

-2 010

-760

-1 873

-1 873

0

Kommunstyrelse

-3 393

372

-5 652

-5 652

0

Delsumma

-7 471

-479

-10 491

-10 491

0

-13 730

9 062

-32 463

-29 963

2 500

-9 951

1 836

-16 353

-13 353

3 000

-12 526

292

-19 283

-18 783

500

-9 499

544

-15 083

-14 283

800

- Familj och utbildning

-262 354

-3 747

-380 958

-383 958

-3 000

- Inflyttning och arbete

-69 269

852

-105 404

-105 404

0

- Hälsa och omsorg

-166 257

-9 671

-236 803

-243 303

-6 500

- Samhällsbyggnad

-20 717

1 839

-34 109

-33 109

1 000

-319

51

-450

-450

0

Verksamhet
Kommunfullmäktige
Revisorer
Valnämnd

- Kommunchef
- Ekonomi och intern service
- HR och digital utveckling
- Stab och Strategi

Tillsyns- och tillståndsnämnd
- Samhällsbyggnad
Delsumma verksamhet
Finansiering
Summa

-1 300

-785

-877

-877

0

-573 393

-207

-852 276

-853 976

-1 700

623 028

43 213

869 679

871 679

2 000

49 635

43 006

17 403

17 703

300
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Ekonomi Östra Göinge
Resultat och kapacitet
Soliditet

Årets nettoinvesteringar

Under perioden januari till augusti har investeringarna
uppgått till 40,2 mnkr, varav 10,7 mnkr är avgiftsfinansierade verksamheten. För perioden är genomförandegraden 29,3 %, om man bortser från budgeten för Östra
Göinge Reningsverk är genomförandegraden 47,0%.
Prognosen för helåret 2019 är investeringar på 96,9 mnkr
varav avgiftsfinansierade står för 34,7 mnkr. Efter en för
Östra Göinge kommuns del rekordhög investeringsnivå
2014 sjönk investeringsnivån tillbaka till mer normalt
läge 2015 och 2016. År 2017 ökade investeringsnivån

Soliditeten är det viktigaste måttet på kommunens ekonomiska styrka på långsikt. Soliditeten påverkas av investeringsvolym, upplåning och resultatutveckling. Hög
soliditet ger låga finansiella kostnader och större utrymme att bedriva verksamhet.
Den senaste femårsperioden har kommunen haft en
neutral trend gällande soliditeten. Enligt prognosen
ska soliditeten uppgå till 60,9 % vilket är något högre
än föregående år. Den främsta anledningen till detta är
kommunens resultat för perioden.
Kommunens soliditet har sedan införandet av blandmodellen för redovisnings av pensionsskuld (1998) varierat
mellan 55 och 66 %.

igen, samt år 2018 bibehölls en någorlunda hög investeringsnivå. År 2019 pekar på en lägre investeringsnivå än
år 2018, men på en högre investeringsnivå än normalläget. Det har gjorts fortsatta stora satsningar på att bygga både lokaler för förskola och skola samt satsningar
på VA, avgiftsfinansierad. Genomförandegraden för året
beräknas till 70,6 %, att jämföra med bokslut 2018 då
den var 84,0%. Den nuvarande investeringsplanen gäller till och med år 2020 och förväntningen på en långsiktig investeringsplan är att genomförandegraden ökar.
För perioden är de stora investeringarna Byarna Glimåkra som avser Trollacenter i Glimåkra, fortsatta ombyggnation av förråd och verkstad på Lunnom, det har även
gjorts stora investeringar i Biblioteket i Hanaskog som
en tillbyggnad för Kviingeskolan, investeringarna i byggandet av den nya förskolan i Knislinge fortskrider även,
renoveringen av Åvillans förskola för nya lokaler utgör
även en stor investeringspost.
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Förvaltningsberättelse

Ekonomi Östra Göinge
Resultat och kapacitet
Nettoinvesteringar
Projekt

Netto-investering Budget 2019

Prognos 2019

Prognosavvikelse

16332

Förskola, Knislinge

17020

Gång- och cykelvägar

17040

Byarna Glimåkra

-7 107

17321

Solrosen

-1 485

17330

Lunnom

-3 726

18350

Reinvesteringar fastighet

-3 196

18360

Bibliotek Hanaskog

-4 933

18526

Räddningstjänsten

-1 334

19311

Åvillan renovering

-1 800

194xx

VA-investeringar 2019

195xx

Verksmahetens inkl inventarier

Summa investeringsredovisning

-1 368
-265

-10 694
-4 284
-40 193

-139 200

-96 900

42 300
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Ekonomi Östra Göinge
Risk och kontroll
Likviditet och risk

Totalt har kommunen pensionsförpliktelser på 221 mnkr,
varav 10,2 mnkr är avsättningar i redovisningen och övrigt är ansvarsförbindelse som ligger utanför redovisningen. För att möta detta har kommunen en finansiell
placering som per 2019-08-31 är värd 47,7 mnkr. Prognosen för de totala förpliktelserna inklusive finansiella
placeringar är 178,4 mnkr.

Likvida medel i mnkr

150
100
50
0

2015

2016

2017

2018

2019 P

De likvida medlen (kassa och bank) har ökat något under 2019 jämfört med 2018, detta pga en nyupplåning
i början på år 2019. Likviditeten var i slutet av 2015 på
en väldigt hög nivå till följd av lägre investeringstakt
än beräknat och utbetalning av statsbidrag till följd av
flyktingsituationen (som gjordes delvis i förskott). Den
ökade investeringstakten i slutet av 2016 -2018 har gjort
att likviditeten normaliserats.

Borgensåtaganden
mnkr

2015

2016

2017

2018

2019 P

Koncerninterna borgensåtaganden
- varav Göingehem AB
- varav Ö G Industrifastighets AB
- varav AB Östra Goinge Fast. Nr 1
- varav ÖGRAB
- varav IT kommuner i Skåne AB

302
277
24
0
1
0

311
287
0
11
14
0

383
355
0
10
11
7

421
404
0
0
9
8

416
399
0
0
9
8

Övriga borgensförbindelser
Summa borgensförbindelser

1
303

36
347

66
448

94
515

123
539

Borgen för de kommunala bolagen beräknas uppgå till
539 mnkr. Av dessa avser 123 mnkr övriga borgensförbindelser som ej är koncerninterna, vilka främst är Göingebygden Trygga hem. Kommunen är återhållsam med
att gå med på borgensåtaganden utanför koncernen. Göingehem har ökat sin låneskuld jämfört med föregående
år till följd av satsningen på nybyggnation i kommunen.

Den totala ansvarsförbindelsen har minskat med 123
mnkr mellan åren 2015-2018 till följd av att kommunen
gjort partiell inlösen av pensionsskulden.

Balanskravet och god
ekonomisk hushållning

Kommunallagen anger att kommunerna ska klara balanskravet. Dessutom ska kommunerna besluta om finansiella mål som ska definiera vad god ekonomisk hushållning är i den egna organisationen. De finansiella målen
ska även vara styrande för den ekonomiska värderingen.
Förutom de finansiella målen ska budgeten innehålla
verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk
hushållning.
Prognosen är ett resultat på 17,7 mnkr. Kommunen har
inga underskott att täcka ifrån tidigare år. Prognosen för
året är därmed att Östra Göinge kommun uppfyller kommunallagens balanskrav.
Uppföljning av verksamhetsmålen finns i avsnittet
måluppfyllelse i delårsrapporten, där uppges prognosen för år 2019 samt en prognos för helår 2019. Det
finansiella målet prognostiseras att uppfyllas då
resultatet förväntas uppgå till 2,0 % av skatter och
statsbidrag. Sammantaget bedöms Östra Göinge
kommun ha en god ekonomisk hushållning för år 2019.

Pensioner
mnkr

2016

2017

2018

2019 P

Avsättningar

8,5

9,4

9,2

10,2

Ansvarsförbindelse

277

248

211

211

26,6

26,9

33,1

42,6

Finansiell placering, bokf. värde
Finansiell placering, markn. värde
Totala förpliktelser minus finansiell placering
(återlånade medel)

39,7

42,7

42,5

47,7

258,7

230,4

187,1

178,4

Avstämning av balanskravet enligt kommunallagen
tkr

2018

2019

Årets resultat enligt resultaträkning

21 402

17 704

-2 314

-563

Reducering av samtliga realisationsvinster
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Användning av medel från resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat
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0

563

19 089

17 704

-1 907

0

0

0

17 182

17 704

Förvaltningsberättelse

Kommunala bolag

Organisation och omfattning

Östra Göinge kommun

Göingehem AB
Östra Göinge kommun 100 %

Östra Göinge
Renhållnings AB
Östra Göinge kommun 50 %
Osby kommun 50 %

En väsentlig del av Östra Göinge kommuns verksamhet
bedrivs i andra former än via kommunala nämnder och
förvaltningar. För att få en helhetsbild över kommunens
verksamhet och engagemang oavsett juridisk form redovisas även resultat och ställning inklusive de kommunala bolagen.

Avgränsningar

Redovisningen omfattar Östra Göinge kommun och
de bolag som kommunen har en väsentlig ägarandel i. Betydande inflytande antas föreligga vid en
röstandel på minst 20 %. En del av den kommunala verksamheten bedrivs av andra juridiska personer där kommunen inte har något betydande
inflytande. Det gäller driften av särskilt boende på Lindgården som bedrivs av företaget Vardaga AB. På Lindgården finns 72 platser för korttid och särskilt boende.

Skåne Blekinge
Vattentjänst AB

IT-kommuner
i Skåne AB

Östra Göinge kommun 25 %
Osby kommun 25 %
Olofströms Kraft 25 %
Bromölla Energi & Vatten 25 %

Östra Göinge kommun 33,33 %
Hörby kommun 33,33 %
Höör kommun 33,33 %

Denna verksamhet är upphandlad enligt lagen om
offentlig upphandling. Inom skolan har elever rätt att
själva välja skola. Kommunens elever finns inom ett flertal externa skolor. Den fristående skola där kommunen
har flest elever är Färe Montessoriskola i Sibbhult.
IT-kommuner i Skåne AB bildades under år 2016 och ägs
av Östra Göinge kommun, Höörs kommun och Hörby
kommun till lika delar. Bolagets verksamhet startade
den 1 januari 2017.

Kommunala bolagens omfattning

Följande tabell visar företagens resultat för perioden.
Tabellen avser förhållanden före eliminering av interna
mellanhavanden och proportionell konsolidering.

Kommunala bolagens resultat efter finansiella poster och innan elimineringar (mnkr)
mnkr*

aug-18

2018

aug-19

65,4

21,4

49,6

Göingehem AB

8,5

3,1

3,7

IT-kommuner i Skåne

1,3

1,3

0,4

Ö Göinge Renhållnings AB

5,0

2,3

0,5

-0,3

0,0

-0,9

Östra Göinge kommun

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

*resultat efter finansiella poster
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Förvaltningsberättelse

Kommunala bolag
Resultat och verksamhet
GÖINGEHEM AB

Uppdrag

Göingehem AB har sitt säte i Sibbhult, Östra Göinge kommun, och är ett allmännyttigt fastighetsaktiebolag som i
sin helhet ägs av Östra Göinge kommun. Verksamheten
omfattas bl a av aktiebolagslagen, lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag och lagen om offentlig upphandling. Bolaget ska även iaktta kommunallagens lokaliseringsprincip och tryckfrihetslagens offentlighetsprincip.
Ändamålet med bolagets verksamhet är att i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i kommunen och
därtill erbjuda hyresgästerna möjlighet till boinflytande.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Periodens verksamhet

Uthyrningen ligger fortsatt på en hög nivå och nära affärsplanens målnivå om över 99 %, och ligger vid delårsbokslutet på 98,8 %. Lokalerna är uthyrda till 96,7 %.
Nyproduktion pågår av 28 lägenheter i objektet Sigfrids
Höjd, Knislinge, och inflyttning kan ske från början av
januari 2020. Ytterligare två projekt med sammanlagt tio
lägenheter (fem i Sibbhult och fem i Knislinge) är påbörjade. Med dessa projekt avslutas affärsplanens mål för
nyproduktionen under perioden 2016-19.
En ny affärsplan för perioden 2020-23 är under utarbetande för beslut i bolagets styrelse i september 2019.
Göingehem har också påbörjat en process för fusion av
koncernens dotterbolag till moderbolaget Göingehem
AB.
Göingehem AB har fortsatt ett stort antal sökande per
lägenhet och för närvarande är cirka 3600 personer anmälda i vår bostadskö.
Bolagets intäktssida har reformerats genom förhandling
med Hyresgästföreningen och genomförande av en systematisk hyressättningsmodell från 1 januari 2019. Modellen utvärderas och modifieras löpande i samråd med
Hyresgästföreningen.
Dialog och samarbete med Migrationsverket fortgår
inom ramen för befintligt avtal och för närvarande hyr
verket 71 lägenheter i bolagets bestånd.
Kundnöjdheten har mätts med samma metod löpande
sedan 2017 och index enligt mätningen visar att andelen
nöjda och mycket nöjda (betyg 4 och 5) är 78 % i september 2019.
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Ekonomisk utvärdering för perioden

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 71,1 mnkr
(föregående år 70,0 mnkr). Resultat efter finansiella poster 3,7 mnkr (8,5 mnkr).

Prognos för året

Den höga uthyrningsgraden, nyproducerade lägenheter
samt att ingen avyttring av specialfastigheter har skett
bidrar positivt till årets intäkter i förhållande till budget.
De ökade intäkterna har utnyttjats till utökat underhåll
och framför allt har ett större fokus lagts på uppfräschning av lägenheter i samband med omflyttningar.
Delårsbokslutet uppvisar ett resultat efter finansiella
poster om 3 680 tkr för koncernen. Helårsprognosen
indikerar ett resultat efter finansiella poster om 3 902
tkr vilket skulle ge 4 % i avkastning på eget kapital. De
nya ägardirektiven anger att bolaget ska avkasta 4 % på
eget kapital exklusive nedskrivningar av nyproduktion
och realisationsresultat vid avyttringar.

Händelser resten av året

Göingehem har tillsammans med Östra Göinge kommun
förberett avyttring av vissa specialfastigheter, i vilka
kommunen bedriver verksamhet, till kommunen under
hösten 2019 för övertagande från 1 januari 2020.
Bolaget har enligt nya ägardirektiv från april 2019 styrt
om delar av sin verksamhet för att effektivisera arbetsprocesser, öka produktiviteten och för att möta nya
krav på hållbar samhällsutveckling, socialt ansvar och
integration, byautveckling och behovet att få fler aktörer
på bostadsmarknaden.
Göingehem planerar för genomförande av de nya ägardirektiven för bostadsbeståndet, av särskild vikt är utvecklingen av Broby centrum, och deltagande i projektet
för uppförande av ett nytt kommunhus.

Förvaltningsberättelse

Kommunala bolag
Resultat och verksamhet
IT-KOMMUNER I SKÅNE AB

Uppdrag

IT-kommuner i Skåne AB:s uppdrag är att, tillsammans
med ägarna, driva och utveckla den interna IT-verksamheten i kommunerna samt i mindre omfattning i av
dessa kommuner helägda bolag. Bolagets ändamål är
att, med tillämpning av kommunala självkostnads- och
likställighetsprinciper, tillsammans med ägarna svara
för den interna IT-verksamheten i kommunerna. Syftet är
att erbjuda en kostnadseffektiv och säker förvaltning av
IT-verksamheten. Bolaget har sitt säte i Hörby.

Bolagets ägare har även reviderat ägardirektivet, som
även det kommer att beslutas i respektive ägarkommuns Kommunfullmäktige.
Bolaget tar under hösten fram en plan för att ersätta den
lösning gällande växelplattformen som ägarkommunerna använder idag då avtalet med Hässleholms kommun
löper ut.
Arbetet med att upprätthålla IT-infrastrukturen fortlöper
kontinuerligt.

Periodens verksamhet

Under våren genomfördes ett inspirationsseminarium
där olika representanter från våra ägarkommuner bjöds
in, tillsammans med bolagets styrelse. Temat för mötet
var digitalisering, utifrån olika perspektiv.
Osby kommun tog i juni 2019 beslutet att bli en av del av
IT-kommuner i Skåne AB, att träda i kraft från 1 januari
2020.

Ekonomisk utvärdering för perioden

Överskottet på intäkterna består till största delen av en
högre intäkt än beräknat av försäljningen av datorer och
tjänster till kommunerna. Kostnader för licenser och supportavtal har varit dyrare än beräknat dock vägs det upp
av att kapitalkostnaderna är lägre än budgeterat

Prognos för året

Prognosen för året är ett överskott på ca 300tkr då ovanstående beräknas fortlöpa på samma sätt resten av året.

Händelser resten av året

Under hösten arbetar bolaget tillsammans med personalen i Osby kommuns IT-avdelning med att ta fram planen
för överföringen av Osby kommuns IT-miljö till bolagets
IT-miljö. Fokus ligger på att genomföra en överföring på
ett effektivt och säkert sätt, anpassat efter Osby kommuns verksamheters förutsättningar. Man kommer också att göra en riskanalys avseende överföringen.
Med anledning av det utvidgade ägandet revideras
Bolagsordningen och Aktieägaravtalet, för beslut i
respektive ägarkommuns Kommunfullmäktige. En extra
bolagsstämma kommer att hållas därefter.
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Förvaltningsberättelse

Kommunala bolag

Resultat och verksamhet
ÖSTRA GÖINGE RENHÅLLNINGS AB (ÖGRAB)

Uppdrag

Bolagets ändamål är att i Osby och Östra Göinge kommuner handha de praktiska åtgärder som kommunerna
har ansvar för enligt gällande renhållningsordning.
Bolagets verksamhet ska finansieras genom avgifter,
som såvitt gäller aktieägare ska motsvara bolagets
självkostnader med skäligt självfinansieringspåslag. De
avgifter bolaget uttar för hushållsavfall, ska vara oberoende av transportavstånd till behandlingsanläggning.
Taxor för hushållsavfall fastställs av kommunfullmäktige i respektive kommun. För transport och behandling
av allt annat avfall än hushållsavfall uttag avgift enligt
styrelsens bestämmande.

Periodens verksamhet

År 2019 fortsätter att utvecklas enligt plan. Entreprenaderna avseende tömning av slam samt insamling av
hushållsavfall bedöms fungera väl. Insatserna för att
förbättra sorteringen i hyreshus fortsätter i samarbete
med hyresvärdar. Våra 6 återvinningscentraler fortsätter att spela en viktig roll i avfallshanteringen. Utbildningsinsatserna i skolorna fortsätter att utvecklas och
uppskattas.

Ekonomisk utvärdering för perioden
Resultatet för 2019 prognosticeras till noll.

Intäkter 2019 bedöms bli lägre än budget då budget baserats på ett för högt underlag på grund av jämförelsestörande poster från 2017 samt att för hög uppräkning
i budget skett i relation till beslutad höjning av taxan.
Försäljning av inkommet metallskrot bedöms inte nå
budget. Högre kostnader för insamlingsentreprenader
jämfört med budget då osäkerhet förelåg vid budgetering inför 2019. Kostnaderna för mottaget farligt avfall
överstiger budget. Lägre kostnader för personal och övriga rörelsekostnader än budget. Kostnad för konsult avseende avfallsplan ej budgeterad.

Prognos för året
Resultatet för 2019 prognosticeras till noll. Investeringsbudgeten har justerats från 1,2 till 1,4 mnkr. Tvist pågår
om felaktigt utförd asfaltprenad av behandlingsyta i
Kattarp.
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Händelser resten av året

En avfallsplan 2019-2022 kommer att tas fram och avses
att kunna behandlas politiskt under 2020. Från och med
2021-01-01 kommer det att krävas tillstånd av Naturvårdsverket för att samla in förpackningar och tidningar
i Sverige. Samråd med organisationer som ansöker att
bli ett tillståndspliktigt insamlingssystem kommer att
ske under 2020.

Förvaltningsberättelse

Kommunala bolag
Resultat och verksamhet
SKÅNE BLEKINGE VATTENTJÄNST AB (SBVT AB)

Uppdrag

SBVT AB:s uppdrag är att svara för administration och
ekonomi samt drift och underhåll av vatten- och avloppsanläggningar i Bromölla, Olofström, Osby och Östra
Göinge kommuner. Bolaget skall vidare bedriva konsultverksamhet i VA-frågor inom huvudmannens verksamhetsområde.

Periodens verksamhet

I februari antog kommunfullmäktige i Olofströms kommun VA-strategin ”Det livsviktiga vattnet”.
Bromölla har via Bevab beslutat sig för att stanna kvar i
SBVT-samarbetet.
Under perioden 27 juni till 21 augusti rådde bevattningsförbud i Osby kommun då vattenproduktionen var ansträngd i samband med det varma vädret.
I Östra Göinge kommun var vattenproduktionen ansträngd främst i Immeln vilket innebar att åtskilliga vattentransporter med tankbil har krävts.
Vid flera tillfällen under sommaren drabbades Bromölla, Osby och Östra Göinge kommuner av skyfall och åskoväder, som bl.a. förorsakade översvämmade källare,
bräddning av orenat avloppsvatten, samt förstörande av
styrsystem på vissa av våra anläggningar.
Operativt är bedömningen att servicen till abonnenterna
i de fyra ägarkommunerna fungerat väl och samarbetet
med delägarna likaså.

Ekonomisk utvärdering för perioden

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 86 mnkr.
Resultat efter finansiella poster uppgick till -861 tkr.
Driftverksamhet:
Budgeterade driftkostnader 2019 som bolaget hanterar
uppgår till totalt ca 65 mnkr. Självkostnadsprincipen
tillämpas, huvudmännen debiteras faktiska nedlagda
kostnader i respektive kommun. Utöver VA-verksamheten utför bolaget externa tjänster till respektive kommun.

huvudmännen om projektens genomförande och tidplan
samt eventuella förändringar.

Prognos för året

Avvikelser inom huvudmännens investeringsbudgetar
förekommer då åtgärder påbörjas först efter exempelvis
erhållna myndighetsbeslut samt beställningar från respektive huvudman.

Händelser resten av året

Bolaget kommer även fortsättningsvis, i nära samarbete
med sina ägare, arbeta för att långsiktigt och hållbart
driva, och inte minst utveckla, VA-verksamheten inom
ägarnas verksamhetsområden.
SBVT ska vara en effektiv organisation med hög kompetens och arbeta för ägarna utifrån beslutade strategier
och direktiv etc. För att möta de behov som VA-verksamheten kräver, kommer SBVT förstärka sin organisation
under förutsättning att nyckelkompetens kan attraheras.
Bolaget kommer driva och medverka till ökad regional
samverkan inom VA. Målsättningen är att på ett hållbart
sätt säkra tillgången på dricksvatten och skapa förutsättningar för att minska påverkan från VA i våra vattenförekomster.
SBVT kommer kontinuerligt att arbeta med utredning
och åtgärdande av problemområden på ledningsnätet
och vid anläggningarna. Åtgärderna ska bland annat
leda till att reducera mängden tillskottsvatten till våra
reningsverk och minimera antalet vattenläckor.
Vi står inför ett förändrat klimat och genom att lokalisera
sårbara delar i VA-systemet kan negativ miljöpåverkan,
som kan förväntas med anledning av detta, förebyggas.
Arbetet med att säkra dricksvattenförsörjningen på lång
och kort sikt måste också fortsätta. Uppdatering av vattenskyddsområden med föreskrifter, nödvattenplaner
samt upprättande av reservvattenplaner är viktiga delmoment i detta arbete. Genom detta arbete bidrar SBVT
till att miljökvalitetsnormer för sjöar och vattendrag i
kommunerna upprätthåller god status.

Investeringar:
Budgeterade investeringar 2019 som bolaget hanterar
uppgår totalt till ca 111 mnkr, medan prognosen uppgår till ca 80 mnkr. Bolaget för löpande en dialog med
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Förvaltningsberättelse

Medarbetare
Personalstruktur

Östra Göinge kommun ska uppfattas som en attraktiv
och konkurrenskraftig arbetsgivare. Det är av största
vikt för att kunna rekrytera, utveckla och behålla såväl
chefer som medarbetare med rätt kompetens och för att
kunna leverera god service till kommunens medborgare.

Personalstruktur
ANTAL ANSTÄLLDA

Östra Göinge kommun hade 1061 tillsvidareanställda
medarbetare (965 årsarbetare) och 221 tidsbegränsade med månadslön (209,9 årsarbetare) den 31 augusti 2019. Av dessa medarbetare är 982 kvinnor och 297
män. Detta är en ökning av antal tillsvidareanställda
med 74 medarbetare samt en ökning av tidsbegränsade månadsanställda med 29 medarbetare jämfört med
2018. Ökningen av antalet tillsvidareanställda beror till
största delen på att Räddningstjänstens medarbetare
(41 stycken) inte tidigare redovisats i den totala summan
av antal tillsvidareanställda i kommunen. Utöver det så
har vi anställt fler lärare inom Familj och utbildning och
inom Inflyttning och arbete har kommunen startat upp
nya projekt inom området social hållbarhet och arbetsmarknad. Ökningen av antalet visstidsanställda beror
till stor del på att kommunen anställt fler i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för våra månadsavlönade medarbetare är
94 %, vilket är detsamma som föregående år. Medelåldern för kommunens anställda är 45,1 år.
Kommunen har fortsatt stort fokus på att trygga framtida personalförsörjning och kompetensutveckling i
verksamheterna då konkurrensen om arbetskraften på
hela arbetsmarknaden kommer att tillta. Utveckling av
yrkesroller pågår i syfte att trygga personalförsörjningen
genom att skapa förutsättningar för att öka attraktiviteten och tillvarata medarbetarens kompetens. Nya yrkesroller utvecklas och bidrar till att fler kan komma i egen
försörjning vilket stärker kommunens ekonomi och förutsättningar att bedriva en kvalitativ verksamhet. Detta påverkar i sin tur kommunens arbetsgivarvarumärke
och möjligheten att attrahera kompetenta medarbetare.
Kommunen arbetar även med att undersöka nya tekniska möjligheter som kan bidra till att dämpa den arbetskraftsbrist som kommunen står i och inför samt frigöra
mer tid för mer värdeskapande insatser för medborgarna.
Kommunen ligger nu i startgroparna för att projektet
Önskad sysselsättningsgrad/heltid som norm realise-
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ras. Projektet syftar till att motivera medarbetare inom
äldreomsorgen att vilja arbeta heltid genom att önska
sysselsättningsgrad. Ett nytt arbetstidsavtal är framtaget tillsammans med Kommunal som sätter ramarna
för hur arbetet ska bedrivas. Förutsättningarna för att
bättre klara personalförsörjningen ökar och därmed ge
kunderna mer trygghet och kvalitet men också att skapa bättre arbetsmiljö för medarbetarna samtidigt som
vi kan skapa en mer flexibel och mer kostnadseffektiv
organisation.

Frisknärvaro

Den totala frisknärvaron i Östra Göinge kommun är 94 %
för innevarande år, d v s från januari 2019 till och med
juli 2019, vilket är en ökning med 0,2 procentenheter
jämfört med samma period 2018. Långtidssjukskrivna,
d v s sjuka i mer än 60 dagar, utgör 37,1 % av andelen
sjukskrivna vilket är en minskning jämfört med föregående år då andelen var 38,1 %.
Kommunen har haft stort fokus på att få friskare medarbetare med högre närvaro på arbetet och därför arbetar
kommunen med att utveckla styrningen inom hälsoområdet. Kommunen har en tydlig rehabiliteringsprocess
och cheferna arbetar systematiskt med sjukfrånfrånvaron och arbete pågår för att följa upp långtidssjukskrivningar för aktiv planering för återgång i arbete vilket vi
nu ser resultat av i våra verksamheter.
Arbetet med riktade anpassade insatser och åtgärder,
skapa bättre förutsättningar för chefer att arbeta för
ökad närvaro, använda företagshälsovården bättre, hitta fler vägar tillbaka från sjukskrivning samt på ett bättre sätt ta tillvara kraften och engagemanget hos medarbetarna fortsätter att ha stort fokus.
Ett aktivt och närvarande ledarskap är nyckeln för att
skapa den goda arbetsplatsen. Kommunens chefer deltar i olika ledarutvecklingsinsatser för att rustas inom
olika områden i syfte att vara den kompetenta chef/ledare som krävs för att verksamheterna ska nå sina mål.
Detta sker både internt men också tillsammans med
Skåne nordostkommunerna inom bland annat ledarskap, arbetsmiljö och arbetsrätt.

Räkenskaper
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Räkenskaper

Östra Göinge kommun
Resultaträkning

Kommunen
tkr

Redov.
aug-18

Redov.
aug-19

Budget
2019

Prognos
2019

Verksamhetens intäkter

not 1

161 653

164 423

182 950

182 950

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad

not 2
not 3

-658 143
-22 504
-518 994

-705 251
-24 958
-565 785

-1 016 688
-43 582
-877 320

-1 018 388
-43 582
-879 020

Skatteintäkter

not 4

373 303

375 690

576 624

576 624

Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster

not 5

202 234
8 977
-98
65 421

229 008
11 116
-393
49 635

314 804
6 675
-3 380
17 403

316 804
6 675
-3 380
17 704

0

0

0

0

0
0
65 421

0
0
49 635

0
0
17 403

0
0
17 704

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Skattekostnader
Årets resultat
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not 6
not 7

Östra Göinge kommun
Kassaflödesanalys

Bokslut
2018

tkr

Kommunen
Redov.
aug-19

Prognos
2019

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för avskrivning investeringsbidrag
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

21 402
34 795
-938
3 955

49 635
24 958
0
22 023

17 704
43 582
0
22 023

59 214

96 615

83 309

1 951

-22 099

0

-34
44 865

-22
-85 013

0
0

105 997

-10 517

83 309

Nettoinvestering immateriella anläggningstillgångar
Nettoinvestering materiella anläggningstillgångar
Försäljning materiella anläggningstillgångar
Nettoinvestering finansiella anläggningstillgångar

0
-147 925
0

0
-40 193
0
0

0
-96 900

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-147 925

-40 193

-96 900

0
0
6 321
6 315

60 000
0
-180
4 003

60 000
0
-180
4 003
0

12 637

63 823

63 823

-29 292

13 113

50 232

not 8

Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar
Ökning (-)/minskning (+) av förråd och varulager
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

not 9

0

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Förändring anslutningsavgifter
Förändring långfristig skuld
Minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Förändring av likvida medel

not 10
not 11

Likvida medel vid årets början

56 507

27 215

27 215

Likvida medel vid periodens slut

27 215

40 328

77 447
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Räkenskaper

Östra Göinge kommun
Balansräkning

tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd mm
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank (likvida medel)
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar pensioner och liknande
förpliktelser
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

Kommunen
Bokslut
Redov.
2018
aug -19
not 12

716

236

not 13

742 606
27 014
22 812
793 148

747 262
26 359
22 812
796 669

236
56 243
33 116
27 215
116 810
909 958

258
63 804
47 653
40 328
152 042
948 711

21 402
49 500
447 790
518 693

49 635
49 500
478 551
577 686

9 234

10 184

4 715
13 949

4 715
14 899

128 866
248 451
377 317

192 689
163 438
356 127

909 958

948 711

not 23

515 096

539 240

not 24

210 993

214 822

not 14
not 15

not 16
not 17
not 18

not 19

not 20

not 21
not 22

SUMMA EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ansvarsförbindelser
Borgen och övriga ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp
bland skulder eller avsättningar
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1. Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter
Taxor & avgifter
Hyror & arrende
Bidrag
Försäljning av verksamhet & konsulttjänster
Realisationsvinster
Försäkringsersättningar
Övriga intäkter
Summa

Redov.
aug -18
8 701
36 852
10 081
96 277
6 889
2 313
518
22
161 653

Kommunen
Redov.
Budget
aug -19
2019
8 668
13 073
39 276
52 917
9 559
15 337
100 621
91 690
5 128
8 758
563
0
592
230
16
945
164 423
182 950

Prognos
2019
13 073
52 917
15 337
91 690
8 758
0
230
945
182 950

varav jämförelsestörande poster
- Realisationsvinst

2. Verksamhetens kostnader
Löner & sociala avgifter
Pensionskostnader
Köp av huvudverksamhet
Övriga tjänster
Lämnade bidrag
Lokalkostnader
Inköp av anläggnings & underhållsmaterial
Realisationsförluster & utrangeringar
Bolagsskatt
Övriga kostnader
Summa

Redov.
aug -18
-360 122
-24 472
-145 932
-21 901
-30 602
-27 090
-5 821
0
0
-42 203
-658 143

Redov.
aug -19
-393 560
-27 542
-151 522
-29 705
-26 184
-31 443
-1 784
0
0
-43 511
-705 251

Budget
2019
-603 631
-30 051
-200 276
-35 862
-32 620
-50 239
-517
0
0
-63 493
-1 016 688

Prognos
2019
-606 631
-30 051
-205 476
-35 862
-32 620
-50 239
-517
0
0
-56 993
-1 018 388

Redov.
aug -18
-763
-18 326
-3 415
0
-22 504

Redov.
aug -19
-403
-20 566
-3 988
0
-24 958

Budget
2019
-2 024
-31 557
-10 001
0
-43 582

Prognos
2019
-2 024
-31 557
-10 001
0
-43 582

varav jämförelsestörande poster
- Partiell inlösen pensionsskuld

3. Avskrivningar
Immateriella anläggningstillgångar
Byggnader mm
Inventarier och maskiner
Nedskrivning reala anläggningtillgångar
Summa

varav jämförelsestörande poster
- Nedskrivning av verksamhetsfastigheter
Avskrivningar enligt plan är beräknad på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärden.
Den ekonomiska livslängden utgör grunden för bedömningen av avskrivningstidens längd.
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4. Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt
Preliminär slutavräkning innevarande år
Slutavräkningsdifferens föregående år
Summa

Redov.
aug -18
372 127
10
1 166
373 303

Kommunen
Redov.
Budget
aug -19
2019
380 006
576 624
-4 961
0
645
0
375 690
576 624

Prognos
2019
576 624
0
0
576 624

5. Statlig utjämning & generella statsbidrag
Inkomstutjämningsbidrag
Kostnadsutjämningsbidrag
Strukturbidrag
Regleringsbidrag
Bidrag LSS-utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Generellt statsbidrag
Summa

Redov.
aug -18
145 933
13 046
0
1 536
5 780
16 068
19 871
202 234

Redov.
aug -19
162 408
22 893
0
6 975
4 224
16 639
15 869
229 008

Budget
2019
0
0
0
0
0
0
314 804
314 804

Prognos
2019
0
0
0
0
0
0
316 804
316 804

Regleringsavgift
Summa
Summa totalt

0
0
202 234

0
0
229 008

0
314 804

0
316 804

6. Finansiella intäkter
Räntor likvida medel
Borgensavgifter
Avkastning kapitalförvaltning
Övriga finansiella intäkter
Summa

Redov.
aug -18
0
878
6 718
1 381
8 977

Redov.
aug -19
90
1 041
5 356
4 629
11 116

Budget
2019
0
1 674
175
4 826
6 675

Prognos
2019
0
1 674
175
4 826
6 675

7. Finansiella kostnader
Räntor lån
Ränta pensionsskuld
Övriga finansiella kostnader
Summa

Redov.
aug -18
0
-97
0
-98

Redov.
aug -19
-221
-72
-101
-393

Budget
2019
0
0
-3 380
-3 380

Prognos
2019
0
0
-3 380
-3 380

varav jämförelsestörande poster
- Nedskrivning av finansiell anläggning
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Bokslut
2018
143
3 577
-2 314
0
2 548
3 955

Kommunen
Redov.
aug -19
950
0
-563
77
21 559
22 023

Prognos
2019
950
0
-563
77
21 559
22 023

Bokslut
2018
0
0
-149 464
1 540
0
0
0
-147 925

Redov.
aug -19
0
0
-40 193
0
0
0
0
-40 193

Prognos
2019
0
0
-96 900
0
0
0
0
-96 900

10. Nyupptagna lån
Långfristiga lån
Summa

Bokslut
2018
0
0

Redov.
aug -19
60 000
60 000

Prognos
2019
60 000
60 000

11. Amortering av lån
Långfristiga lån
Summa

Bokslut
2018
0
0

Redov.
aug -19
0
0

Prognos
2019
0
0

8. Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Pensionsskuldens förändring
Övriga avsättningar
Reavinst anläggningstillgångar
Reaförlust anläggningstillgångar
Övriga ej likviditetspåverkande poster
Summa

9. Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar
Investeringsbidrag, materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i övriga finansiella anl tillgångar
Försäljning av övriga finansiella anl tillgångar
Summa
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12. Immateriella tillgångar
Anskaffningsvärde
Ack anskaffningsvärde vid årets ingång
Årets anskaffning
Erhållen inv intäkt
Årets försäljning/utrangering
Omklassificering annat tillgångsslag
Utgående balans
Ack av- och nedskrivning
Ack avskr vid årets ingång
Ack avskrivning försäljning/utrangering
Årets avskrivningar
Utgående balans
SUMMA

13. Mark & byggnader

Kommunen
Bokslut
Redov.
2018
aug -19
0
0
13 653
13 653
0
0
0
0
0
-1 642
0
0
13 653
12 011

-11 917

-12 937

-1 020

1 162

-12 937

-11 775

716

236

Bokslut
2018

Redov.
aug -19

1 019 685

1 074 044

55 898
-1 539
0

8 604
0
0
-9 274

1 074 044

1 073 374

-391 859
-28 578
-420 438

-435 143
0
-18 525
-453 667

89 000

127 556

742 606

747 262

Bokslut
2018

Redov.
aug -19

147 846
5 535

153 381
3 334
0
0
0
0
156 716

Anskaffningsvärde
Ack anskaffningsvärde vid årets ingång
Årets anskaffning
Erhållen inv intäkt
Årets nedskrivningar
Årets försäljning/utrangering
Omklassificering annat tillgångsslag
Utgående balans
Ack av- och nedskrivning
Ack avskr vid årets ingång
Ack avskrivning försäljning/utrangering
Årets avskrivningar
Utgående balans
Pågående ny- till- och ombyggnad
SUMMA

14. Maskiner & inventarier
Anskaffningsvärde
Ack anskaffningsvärde vid årets ingång
Årets anskaffning
Erhållen inv intäkt
Årets nedskrivningar
Årets försäljning/utrangering
Omklassificering annat tillgångsslag
Utgående balans
Ack av- och nedskrivning
Ack avskr vid årets ingång
Ack avskrivning försäljning/utrangering
Årets avskrivningar
Utgående balans
SUMMA
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153 381
-121 176
-5 192
-126 368
27 014

-126 368
0
-3 989
-130 356
26 359
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15. Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar
Långfristiga fordringar
Nedskrivning aktier och andelar
Nedskrivning långfristig fordran
Uppskjutna skattefordringar
Summa

Kommunen
Bokslut
Redov.
2018
aug -19
22 526
22 526
6 501
6 501
-2 114
-2 114
-4 101
-4 101
0
0
22 812
22 812

16. Förråd
Lager skogsförvaltning
Tomter till försäljning, exploateringsverksamhet
Övrig förrådsverksamhet
Summa

Bokslut
2018
0
0
236
236

Redov.
aug -19
0
0
258
258

17. Fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos anställda
Fordringar hos staten
Momsfordran
Skattefordran
Övr. förutbetalda kostn och upplupna intäkter
Summa

Bokslut
2018
16 156
0
1 134
7 484
726
30 742
56 243

Redov.
aug -19
11 081
56
0
2 685
4 070
45 912
63 804

18. Kortfristiga placeringar
Svenska aktier o andelar anskaffning
Svenska aktier o andelar marknadsvärde
Utländska aktier o andelar anskaffning
Utländska aktier o andelar marknadsvärde
Svenska räntebärande papper anskaffning
Svenska räntebärande papper marknadsvärde
Summa

Bokslut
2018
8 604
0
3 850
0
20 662
0
33 116

Redov.
aug -19
12 873
13 687
8 144
11 784
21 624
22 182
47 653

19. Eget kapital
Resultatutjämningsreserv
Årets resultat
Övrigt eget kapital
Summa

Bokslut
2018
49 500
21 402
447 790
518 693

Redov.
aug -19
49 500
49 635
478 551
577 686
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20. Avsättningar
Avsättningar för pensioner inkl löneskatt
Avsättningar för pensioner exklusive ÖK-SAP *
Ingående värde
Ränte- & basbeloppuppräkning
Utbetalningar
Intjänad PA-KL
Sänkning av diskonteringsränta
Nyintjänade
Övrigt
Summa
Avsättningar för pensioner avseende ÖK-SAP inkl löneskatt
Ingående värde
Ränte- & basbeloppuppräkning
Utbetalningar
Sänkning av diskonteringsränta
Övrigt
Summa
Övriga avsättningar
Ingående värde
Avsättning skatter obeskattad reserv
Avsättning återställningsfond
Övriga avsättningar
Ianspråktagande av avsättning till återställningsfond
Summa
Summa totalt

Kommunen
Bokslut
Redov.
2018
aug -19

9 377
256
-394

625
-630

9 234
72
-309
0
0
214
973

9 234

10 184

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
4 715
0
4 715

0
0
0
4 715
0
4 715

13 949

14 899

Bokslut
2018
67 300
25 263
23 686
12 616
0
128 866

Redov.
aug -19
127 300
29 965
22 987
12 436
0
192 689

* ÖK-SAP = Överenskommen särskild avtalspension.

21. Långfristiga skulder
Lån
Vatten & avloppsfond
Periodiserade investeringsbidrag
Förutbetalda anslutningsavgifter
Övriga låneskulder
Summa

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter redovisas sedan 2009 som långfristig skuld. Dessa periodiseras linjärt
under samma nyttjandeperiod som tillgången har.
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22. Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Momsskuld
Personalens skatt, avgift och löneavdrag
Övriga kortfristiga skulder
Skulder till anställda
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa

Kommunen
Bokslut
Redov.
2018
aug -19
0
0
36 700
9 238
1 320
863
9 844
9 924
10 344
3 791
0
0
190 242
139 624
248 451
163 438

23. Borgen & övriga ansvarsförbindelser
Koncerninterna borgensåtaganden
-varav Göingehem AB
-varav Ögrab
- varav IT kommuner i Skåne AB
Förlustansvar egnahem
Övriga borgensförbindelser
Summa

Bokslut
2018
421 015
404 134
8 778
8 104
3
94 078
515 096

Redov.
aug -19
415 773
399 169
8 500
8 104
3
123 464
539 240

Bokslut
2018

Redov.
aug -19

276 807
-34 793
5 983

244 331
-32 566
6 345

-14 465
0
0

-9 762
0
0

0

0

-23 995

4 924

1 456

1 550

210 993

214 822

24. Ansvarsförbindelser
Pensionsförplikelser inkl löneskatt
Ingående värde
Försäkring IPR
Ränte- & basbeloppuppräkning
Utbetalningar
Sänkning av diskonteringsränta
Bromsen
Aktualisering
Övrigt
Förtroendevalda
Summa
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Begreppsförklaring
Ord och begrepp
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Fast och lös egendom avsedd för stadigvarande bruk,
t ex byggnader, mark, aktier, inventarier och maskiner.

KASSALIKVIDITET

Beskriver kommunens betalningsförmåga på kort sikt.
KORTFRISTIG FORDRAN/SKULD

AVSKRIVNINGAR

Årlig värdeminskning av anläggningstillgångar för att
fördela anskaffningskostnaden över tillgångens ekonomiska livslängd.
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

I denna verksamhet ingår VA-verk och Fjärrvärme. Den
avgiftsfinansierade verksamheten finansieras helt genom egna intäkter och påverkar därför inte kommunens
skatteuttag. De avgiftsfinansierade verksamheterna är
avgränsade från övrig verksamhet och utgör egna resultatenheter med såväl resultaträkning som balansräkning.

Kortfristigt lån, fordran eller skuld som förfaller till betalning inom ett år efter bokslutsdagen.
LIKVIDA MEDEL

Kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt,
t ex kassa och banktillgångar, postväxlar samt värdepapper.
LÅNGFRISTIG FORDRAN/SKULD

Långfristigt lån, fordran eller skuld som förfaller till betalning senare än ett år efter bokslutsdagen.
NETTOINVESTERINGAR

Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag.

AVSÄTTNINGAR

Ekonomiska förpliktelser vilkas storlek eller betalningspunkt inte är helt bestämd. Exempel på avsättningar är
del av kommunens pensionsskuld till de anställda.

NETTOKOSTNADER

BALANSLIKVIDITETEN

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Visar kommunens effektivitet i lagerhantering och i försäljning.

Driftskostnader inklusive avskrivningar efter avdrag för
driftbidrag, avgifter och ersättningar.
Lös egendom som inte är anläggningstillgång. Dessa
tillgångar kan på kort tid omsättas i likvida medel, t.ex.
förråd, fordringar, kassa och bank.

BALANSRÄKNINGEN

Visar den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen,
d v s vilka tillgångar och skulder kommunen har, samt
hur kapitalet använts (tillgångar) och hur det har anskaffats (skulder, avsättningar och eget kapital).

PERIODISERING

Fördelning av kostnader och intäkter till rätt redovisningsperiod.
RESULTATRÄKNINGEN

EGET KAPITAL

Skillnaden mellan tillgångar och skulder/avsättningar.
Eget kapital består av rörelsekapitalet och anläggningskapitalet.
FINANSIELL LEASING

Äganderätten kan övergå till leasingtagaren (kommunen), vilket innebär att de ekonomiska risker och fördelar som är förknippat med ägandet också övergår.
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Skapa värde i utförandet av uppdraget samt att ha ekonomin i balans och en verksamhet som når sina mål.
KAPITALKOSTNADER

Samlingsbegrepp för avskrivning och internränta.
KASSAFLÖDESANALYS

Beskriver hur kommunen fått in pengar under året och
hur de använts.
40 | ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

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

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar den finansiella
styrkan på kort sikt.
SKULDSÄTTNINGSGRAD

Beskriver hur stor del av tillgångarna som är skuldfinansierade.
SOLIDITET

Visar hur stor andel av tillgångarna som finansierats
med kommunens egna pengar och om det finns framtida betalningsförmåga, d v s graden av egenfinansierade
tillgångar. Beskriver den långsiktiga betalningsförmågan.
ÅRSARBETARE

Totalt antal arbetade timmar omräknat till heltidsanställda.

Räkenskaper

Redovisningsprinciper

Redovisning och finansiell analys
Redovisningsprinciper

Kommunernas redovisning utgår från Lagen om kommunal redovisning (KRL) samt de rekommendationer som
ges ut av Rådet för kommunal redovisning (RKR).

••
••
••

••

Förrådet är i huvudsak värderat enligt FIFO, first in,
first out.
Kommunens kriterier för att en anskaffning ska anses som en investering:
•• Ekonomisk livslängd på minst 3 år
•• Anskaffningsvärde ska vara minst ett basbelopp
Enligt RKR 11.1 ska investeringar avskrivas enligt den
beräknade nyttjandeperioden. På investeringar som
är aktiverade från och med 2011 är avskrivningstiderna satta efter de olika komponenternas livslängd.
Denna bedömning är inte gjord på tidigare investeringar då avskrivningstider angavs efter investeringens användningsområde.
Enligt RKR 13 ska kommunen skilja mellan finansiell
och operationell leasing. De finansiella leasingavtalen ska redovisas i balansräkningen. Objektet
ska redovisas som en anläggningstillgång och de
framtida betalningarna som en skuld. Kommunen redovisar alla leasingavtal som operationella eftersom
avtalstiden oftast inte överstiger tre år. Dessutom är
avtalen av mindre värde.
Kommunens redovisningsprinciper har varit de samma sedan 2013.

Intäktsredovisning

En intäkt redovisas till det värde kommunen fått eller
kommer att få och om den kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

••
••
••
••
••
••

Barn- och äldreomsorgsintäkter samt intäkter för
hyror redovisas för den period de avser.
Avgifter fjärrvärme regleras enligt självkostnadsprincipen. Intäkter som överstiger kostnaderna minskas
och redovisas som en förutbetald intäkt.
Överskjutande intäkter för vatten och avlopp redovisas i en VA-fond som en långfristig skuld.
Anslutningsavgifter och investeringsbidrag redovisas initialt som en skuld och intäktsredovisas i
samma takt som investeringens nyttjandeperiod.
Bidrag som kräver motprestation och återrapportering redovisas i den period då kostnaderna har
uppkommit.
Generella statsbidrag och utjämning redovisas enligt
kontantmetoden, när de utbetalas.

Lokalkostnader

Kommunen använder en internprissättning för lokalerna.
Beräknade lokalkostnader tas ut som en internhyra av
respektive lokalanvändare. Syftet med internhyran är att
belasta den verksamhet som använder lokalerna.

Avskrivningar

Avskrivning görs med linjär avskrivning på anskaffningsvärdet. Kapitalkostnadsberäkningen med avskrivning
och internränta påbörjas då anläggningen aktiverats i
anläggningsregistret. Aktivering ska ske när anläggningen tas i bruk. Den ekonomiska livslängden utgör grunden för bedömningen av avskrivningstidens längd. Vi
tillämpar K3 fullt ut för avskrivningar på våra fastigheter.
Markanläggningar, såsom gator, vägar och broar skrivs
årligen av med 3-5 %. Mark och konst förutsätts ha en
obegränsad livslängd.

Internränta

Kommunen använder den internränta som Sveriges kommuner och landsting rekommenderar för beräkning av
kapitalkostnader. Internräntan kan betraktas som det
pris kommunen får ”betala” för att avstå från att placera likvida medel, vilket skulle gett framtida avkastning.
För 2018 fastställdes räntan till 1,75 %.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till verksamhetens intäkter, kostnader samt
nedskrivningar.

Anläggningstillgångar

I balansräkningen har anläggningstillgångarna tagits
upp till anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar.

Kundfordringar

Kundfordringar tas upp till fakturans värde. Fordringar
äldre än 90 dagar skrivs ner med 50 %. Fordringar äldre
än två år nedskrivs helt i kommunens redovisning. Fordran på den enskilde kvarstår dock.
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Redovisningsprinciper

Redovisning och finansiell analys
Semesterlöneskuld

De anställdas fordran på kommunen i form av sparade
semesterdagar, semestertimmar och ej kompenserad
övertid har bokförts som kortfristig skuld.

Pensionsskuld

Kommunen använder sig av KPA för beräkning av
pensionsskulden. Pensionsskulden finns redovisad
under kortfristig skuld, avsättning samt ansvarsförbindelse. Kommunens skuld till de anställda i form av
pensionsutfästelser intjänade från och med 1998
har bokförts som en kortfristig skuld avseende den
individuella delen med löneskatt. Kommunen betalar
ut hela den individuella delen. Den del som tas upp
som en kortfristig skuld under året betalas ut nästkommande år. Garanti- och efterlevandepension samt
pensioner som inte ingår i det nya pensionssystemet
har bokförts som en avsättning. Pensionsskulden intjänad
före 1998 har redovisats som en ansvarsförbindelse.
Förtroendevalda har rätt till skälig ersättning
för
förlorad
tjänstepension.
Pensionsersättningen är 4,5 % och beräknas på den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsförtjänst.
Pensionsersättningen betalas en gång per år till en traditionell tjänstepensionsförsäkring i KPA Pensionsförsäkring AB. Förtroendevald som har uppdrag som motsvarar 40 % tjänst eller mer följer det pensionsreglemente som gällde vid tillträdesdagen.

Sammanställd redovisning

Kommunen gör en förenklad delårsrapport i enlighet
med RKR R17 där valet av snabb tillgänglighet medför
att sammanställd redovisning inte presenteras i räkenskaperna.
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Verksamhetsberättelse
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Verksamhetsberättelse

Kommunfullmäktige
Uppdrag

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande
organ och utses direkt av väljarna vid de allmänna valen vart fjärde år. Kommunfullmäktige är ytterst ansvarigt för den kommunala verksamheten och har exklusiv
beslutanderätt i frågor av principiell natur eller i frågor
som annars är av större vikt, till exempel budget och
skatt. Fullmäktige utser i sin tur kommunstyrelse och de
övriga nämnder som behövs för att sköta förvaltningen
av den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktige
fastställer inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av kommunen och dess verksamheter. Arbetet med
att utarbeta förslag till långsiktiga inriktningar utförs av
tillfälliga beredningar på kommunfullmäktiges uppdrag.
Kommunfullmäktiges planeringsberedning leder, planerar och följer upp de tillfälliga beredningarnas arbete.
Planeringsberedningen ansvarar också för övergripande
samordning av den politiska verksamheten i kommunen.

Periodens verksamhet

Den nya mandatperioden för kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen inleddes i november 2018, och år
2019 har därför varit en del av det första året på den nya
mandatperioden.
Många förtroendevalda lämnade sina uppdrag i samband med valet till kommunfullmäktige, och som en
följd tillkom många nya förtroendevalda. De nya förtroendevalda ska alltid utbildas i grundläggande kommunlära. Normalt sett har de förtroendevalda utbildats
under en heldag, men för denna mandatperiod prövades
istället ett koncept med flera temainriktade utbildningstillfällen. Före ett antal av fullmäktiges sammanträden
under våren 2019 har de förtroendevalda utbildats i ett
ämne för kvällen.
Under perioden har kommunfullmäktiges presidium
övertagit den tidigare politisk planeringsberednings
(PPB) roll.
Varje parti har sedan tidigare haft en varsin gruppledare,
ett uppdrag som inte varit arvoderat eller formaliserat
genom val i fullmäktige. I samband med denna mandatperiod väljs istället en gruppledare för varje parti, samt
en ersättare för denne. Dessa är deltidsarvoderade och
deltar vid återkommande gruppledarforum med presidiet.
Den första delen av 2019 har därför till stor del handlat
om att finna en arbetsform för både presidiet med dess
nya ansvarsuppgifter och det nybildade gruppledarforumet.
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Kommunrevisionen har under våren bland annat föredragit resultatet av tre revisionsrapporter för fullmäktige
samt presenterat årets revisionsplan.
Fullmäktige har under våren debatterat kommunstyrelsens analys av verksamhetsrapporterna för utmaningsområdena Arbete och företagande samt Kunskap och
kompetens.
En ny mål- och resultatplan för åren 2020-2023 beslutades av fullmäktige i juni.
I augusti genomfördes ett vänortsbesök hos den danska
kommunen Stevne av presidiet.

Resten av året

Under hösten 2019 kommer fokus att ligga på att fortsätta utveckla både presidiets och gruppledarforums
arbetsformer och samarbetet mellan politikens olika
grenar. De förtroendevalda kommer att bli fortlöpande
utbildade i relevanta ämnen och frågor under presidiets
ansvar. Ett antal verksamhetsrapporter ska debatteras,
och förverkligandet av målsättningarna i den nya måloch resultatplanen ska ta form.

Verksamhetsberättelse

Valnämnd, Överförmyndare
VALNÄMND

ÖVERFÖRMYNDARE

Uppdrag

Uppdrag

Valnämndens uppdrag är att i kommunen ansvara för
genomförandet av allmänna val till riksdag, regionfullmäktige, kommunfullmäktige och EU-parlamentet samt
genomförandet av folkomröstningar som beslutas av
riksdag eller kommunfullmäktige.

Periodens verksamhet

Valnämnden har genomfört allmänna val till Europaparlamentet.
Valnämnden utvärderar och analyserar årets verksamhet och påbörjar planeringsprocessen inför valet till
kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdag.

Resten av året

Valnämnden utvärderar och analyserar årets verksamhet och påbörjar planeringsprocessen inför valet till
kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdag.

Överförmyndarens uppdrag är att ansvara för tillsynsutövning och nyrekrytering av förmyndare, gode män och
förvaltare, vilka är ställföreträdare för medborgare som
inte själva kan sköta sina egna angelägenheter. Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige och verksamheten styrs framförallt av föräldrabalken. Överförmyndarens verksamhet står i sin tur under tillsyn av Länsstyrelsen.

Periodens verksamhet

Den gemensamma överförmyndarorganisation med
Osby kommun är nu fullt ut implementerad och verksamheten står väl rustad inför framtiden. Under perioden har
en av handläggarna tagit tjänstledigt för studier och den
biträdande överförmyndaren har avsagt sig uppdraget.

Resten av året

Under de senaste åren har Överförmyndaren kartlagt
sina arbetsprocesser. Nu ska resultatet av processkartläggningen följas upp och analyseras. Utifrån analysen
ska processerna förfinas ytterligare.
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Verksamhetsberättelse

Kommunstyrelse
Kommunchef
Uppdrag

Kommunchefen ansvarar för att politiska besluts- och
målformuleringar omsätts i praktisk handling. En väl
fungerande ledningsorganisation är en förutsättning för
detta. I förvaltningsledningen ingår kommunchefen och
sex verksamhetsområdeschefer.
Direkt under kommunchefen organiseras dels verksamhetsområdet Stab & strategi dels räddningstjänsten
samt säkerhet och beredskap. Stab & strategi arbetar
med näringslivsfrågor, kommunikation och kundservice
samt utredningar, administrativt och juridiskt stöd till
den politiska ledningen respektive förvaltningsledningen. Räddningstjänsten svarar för olycks- och brandförebyggande arbete samt akuta insatser. Säkerhet och
beredskap arbetar förebyggande genom planering, utbildning och samordning av ledningsresurser för krishantering.

Periodens verksamhet

Den fortsatta utvecklingen av Östra Göinge och planeringen för de kommande åren har präglat det första
halvåret 2019. Mål- och resultatplanen, inklusive investeringsplan, för fyraårsperioden 2020-23 har tagits fram
och fastställts av kommunfullmäktige. Planen bygger på
en tydlig politisk vilja om fortsatt positiv utveckling för
platsen Östra Göinge och för kommunens verksamheter.
Den innehåller såväl satsningar som krav på återhållsamhet.
Ytterligare tecken på Östra Göinges utveckling och framtidstro har visats bland annat i Knislinge genom invigning av nybyggda förskolan Magnolian och särskilda
boendet Västanvid, etapp 1, i mars respektive augusti.
Kommunfullmäktige har fastställt att samtliga kommunens verksamheter ska vara jämställdhetsintegrerade
senast 2025. Under våren har arbetet startat genom deltagande i en nationell satsning, "Modellkommuner" och
genom pilotarbete vid Barn- och elevhälsan.
En satsning på säkerhet, beredskap, krishantering och
civilt försvar har inletts. Den föranleds dels av att staten lägger ett större ansvar på kommunerna dels av att
staten inte klarar sitt eget ansvar, t ex vad gäller polisiär
närvaro i våra byar. Östra Göinge arbetar främst tillsammans med Osby, men också med övriga nordostskånska
kommuner, för att lösa uppgifterna.
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Resten av året

Östra Göinge står väl rustat för framtiden. Kommunens
verksamheter och ekonomi har utvecklats mycket positivt de senaste åren. Vi har satsat stort i våra verksamheter och sparat rejält för framtida behov. Det gör att vi
kan arbeta långsiktigt med utveckling för Göingebornas
bästa. För fortsatt framgång är samarbete med företag
och företagare, organisationer, andra kommuner, region
Skåne, statliga myndigheter och enskilda eldsjälar av
största vikt. Vi ska därför vidareutveckla vår förmåga att
skapa hållbara och fruktsamma samverkansformer med
dessa.
Samtidigt ser vi att de kommande åren kommer att ställa kommunen inför stora utmaningar. Skatteintäkterna
sjunker till följd av att befolkningen i Sverige ökar betydligt mer än antalet skattebetalare. Vidare drar staten sig
alltmer tillbaka och välter över kostnader på kommunerna. Det märks inte minst i kommuner som har ett mycket
stort mottagande av nyanlända, såsom Östra Göinge.
Samarbete med andra kommuner, till exempel inom
Skåne Nordost, i syfte att nå stordriftsfördelar inom
icke-strategiska verksamheter kommer att bli allt viktigare. Östra Göinge och grannkommunerna har också
många utmaningar gemensamt. Därför arbetar vi tillsammans med arbetsmarknads-, näringslivs-, kompetensutvecklings- och infrastrukturfrågor.
Ytterligare satsningar för bättre företagsklimat och därmed fler företag i kommunen fortsätter. Förutom utvecklingen av en serviceinriktad myndighetsutövning ska
arbetet för nystart och nyetablering av företag i Östra
Göinge intensifieras.
Östra Göinges största utmaning är att möta den stora inflyttningen till kommunen med fler möjligheter till
arbete och egenförsörjning. Satsningar kommer därför
att genomföras de närmaste åren. Samarbetet med det
lokala näringslivet och ideella organisationer i syfte att
öka antalet Göingar i arbete fördjupas.

Verksamhetsberättelse

Kommunstyrelse

Ekonomi och intern service
Uppdrag

Verksamhetsområdet är övergripande serviceinriktat
inom fastigheter, måltider, ekonomi samt upphandling.
Verksamhetsområdet ansvarar för alla kommunens fastigheter inklusive städ och underhåll, måltiderna i alla
verksamheter, ekonomiskt stöd och rapportering, samt
upphandlingar.
Området består av tre avdelningar: Fastighet och fordonsservice, Måltid och lokalvård samt Ekonomi och
upphandling.

Periodens verksamhet

Ett nytt livsmedelsavtal gäller från hösten 2017 och andelen ekologiska och lokalt producerade livsmedel har
ökat. Avtalet bidrar till en ökning av andelen ekologiska
livsmedel i verksamheterna. Som ett led i att arbeta med
framtida effektivisering inom verksamhetsområdet har
ledningsstrukturen setts över och den nya organisationen implementerats. Kommunens lokalvårdare har från
1 jan 2019 börjat städa Göingehems samtliga allmänna
ytor.
Arbetet med Göingemodellen 2.0 fortsätter på flera olika fronter. En uppdatering av styr- och ledningsmodellen är klar. Införandet av nytt ett beslutsstöd (Stratsys
och QlikSense) ska stötta den process som är framtagen
för styrning och ledning, automatisera det som går men
också ge större möjligheter att på ett bra sätt följa processen.
Utredning av vår framtida fordonsflotta är klar och avtal
tecknat, vilket ska införlivas i mål- och resultatplan för
2020-2023. Det innebär att vi primärt kommer att arbeta
med elbilar framöver för att nå målet om ett fossilfritt
arbete år 2025. Digitala körjournaler hjälper oss att kartlägga behoven och de första laddstolparna är redan på
väg att monteras, till hälften finansierade av Naturvårdsverket.
Rivning av Stormhattens förskola i Knislinge är upphandlad men ej påbörjad och verksamheten är inflyttad i den
nya förskolan, Magnolian. I Åvillan, som kommer att bli
permanent förskola i Broby, pågår renoveringsarbeten
för fullt. Förskolan kommer att inrymma tre avdelningar.

ersätter de inhyrda lokalerna på Fridebo är uppstartat.
Utöver detta har skollokaler passat på att rustas upp på
flera ställen under sommarlovet.

Resten av året

Arbetet med den framtida mathanteringen på äldreboenden i Östra Göinge kommun fortsätter. Planering för det
första boendet pågår för fullt och efter sommaren 2019 planeras det nya arbetssättet kunna vara igång för tre avdelningar på Västanvid.
Upphandlingsenheten avslutar under året tre stora upphandlingar av verksamhetssystem. Efter att avtal tecknats
inleds införandeprojekten med planerade driftstarter under 2020. För upphandlingsenheten blir införandet av ett
inköpssystem särskilt viktigt för att effektivisera inköpsprocessen och för att det ska bli lättare att följa upp kommunens inköp.
Östra Göinge kommun har de senaste 2-3 åren haft stora utmaningar i att möta ett växande behov av verksamhetslokaler, inte minst gällande förskoleverksamheten.
Stora investeringar i nybyggnation men även anpassning
och upprustning av befintliga lokaler har genomförts. En
lokalförsörjningsutredning för 2019-2023 är genomförd.
Syftet med utredningen är att visualisera kommunens lokalbestånd men även verksamheternas behov kopplat
främst till befolkningsprognosen. Utredningen föreslår
även strategiska förändringar i fastighetsbeståndet med
helhetsperspektiv och god ekonomisk hushållning som
utgångspunkt.
Verksamhetsområdet kommer under kommande år arbeta
aktivt med energi- och hållbarhetsfrågor. Flera projekt är
påbörjade under 2018/2019, bland annat inventering och
kartläggning av fastighetsbeståndet inte minst med hjälp
av nyckeltal. Likaså planeras matsvinnsmätningar fortsätta och även tillsammans med fordon/transporter
kopplas till CO2-utsläpp. Östra Göinge kommuns målsättning är att vara en förebild gällande hållbarhetsfrågor.

På Prästavångsskolan projekteras en ny fristående
byggnad som kommer att inrymma kök och matsal. I
Sibbhult projekteras en utbyggnad av Smedjebacken
med en avdelning (blir 5 avdelningar totalt) samt personalutrymmen. Nytt bibliotek på Kviingeskolan som
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Verksamhetsberättelse

Kommunstyrelse
Stab och strategi
Uppdrag

Stab och strategi ansvarar för kundtjänst, intern och extern kommunikation, platsmarknadsföring, näringslivsoch besöksnäringsfrågor. Till och med 1 augusti ingår
även att verksamheten är stöd till politiska ledningen
och förvaltningsledningen i frågor kopplade till strategisk planering och utredning, därefter övergår detta uppdrag till stabsavdelningen.
Verksamhetsområdet är en stöd- och ledningsfunktion med ett särskilt ansvar för att säkerställa att de
förtroendevalda får kvalitativa och korrekta beslutsunderlag och att den politiska ärendeprocessen
genomförs på ett rättssäkert sätt. Inom stabens
kärnverksamhet
ryms
funktioner
för
juridik,
arkiv, informationssäkerhet, registratur och överförmyndaren.

Periodens verksamhet

Verksamheten fortsätter utveckla arbetet och kanalerna
till näringslivsområdet bland annat genom företagslots
och etableringsservice. Detta görs internt genom fyra
nya samverkansforum: upphandling, samhällsbyggnad,
utbildning och arbetsmarknadsenhet. En ny näringslivsstrategi har tagits fram och samverkansavtal med Krinova är tecknat. Externt segmenterar vi företagarna utifrån
branscher för att möta upp gemensamma frågeställningar som till exempel gröna näringar. Ett nytt initiativ är
Dayhack med 70 stycken e-sportande barn och ungdomar i åldern 8-14. Utöver det har vi under våren mött näringslivet vid två tillväxtträffar, ”Varumärkesbyggande
och Marknadsföring – att bygga från grunden och sälja sin produkt eller tjänst” samt Kompetensförsörjning
– hur ser framtidens behov ut i Östra Göinge” där totalt
125 deltagare genomfört cirka 30 företagsbesök samt
haft referensgruppsmöte med näringslivsföretagen i
Skåne nordost.
Under våren genomfördes orienteringstävlingen 10MILA
i kommunen. Tävlingen, som genomfördes på det nya fritidsområdet Trollacenter i Glimåkra, lockade över 8 000
personer som på olika sätt deltog i tävlingen. Arrangemanget fick höga betyg i den marknadsundersökning
som gjordes i samband med tävlingen.
Destinationsprojektet som drivs tillsammans med näringen och övriga kommuner i Skåne Nordost arbetar
med att ge ett ökat antal besök och en växande näring
genom bland annat pressresor och bloggare. Genom
detta har Immeln och Wanås fått tysk, dansk och polsk
medietäckning.
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För att stärka platsen och platsvarumärket har ett ambassadörsprojekt med ambassadörer från Östra Göinge
startat. Ambassadörerna medverkar vid olika aktiviteter och events som kommunen arrangerar samt sprider
kunskapen om Östra Göinge i sina egna och kommunens kommunikationskanaler. För att implementera
och sprida platsvarumärket Skånes gröna hjärta finns
exempelvis flaggor vid kommunens fastigheter och till
företag och föreningar. Det har startats upp ett utlånat
Instagramkonto till verksamheter och ambassadörer.
Strategisk planering och utredning (SPU) har bland annat genomfört politikerutbildningar och deltagit i arbetet med EU-valet.
Staben har under perioden påbörjat upphandling av
dokument- och ärendehanteringssystem tillsammans
med Höör, Hörby och Osby. Andra uppgifter som varit i
fokus är datasäkerhetsförordningen (GDPR) med tillhörande nationell lagstiftning och allmänna val till Europaparlamentet.

Resten av året

Tillväxtavdelningen ska fokusera på att stärka platsens
attraktivitet, öka nettotillväxten av antalet företag, fortsätta arbetet med kundtjänst som verksamheternas ansikte utåt, samt bidra till att Östra Göinge kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats.
Vi ska utveckla vårt gemensamma uppdrag och för att
lyckas är det viktigt att arbeta strategiskt med digitala
verktyg och digital transformering.
Under återstoden av året står upphandling av nytt
dokument- och ärendehanteringssystem, e-tjänster och
processutveckling högst på agendan.

Verksamhetsberättelse

Kommunstyrelse

HR och digital utveckling
Uppdrag

HR och digital utvecklings uppdrag är att vara ett konsultativt stöd till chefer i frågor som rör förhållandet mellan
arbetsgivare och arbetstagare, stödja verksamheterna
med förbättringsledning, bemanna korttidsfrånvaro
samt löneadministration. Vi stöttar även verksamheterna i arbetet med digitalisering samt aktivt förvaltar och
utvecklar vårt IT-stöd. Verksamhetsområdet är också ett
strategiskt stöd till förvaltningsledning samt den politiska ledningen inom ovanstående områden.

Periodens verksamhet

Utifrån målet attraktiv arbetsgivare fortsätter arbetet
med att stötta verksamheterna att trygga framtida personal- och kompetensförsörjning. I en tid som präglas
av begränsad tillgång till kompetens på grund av stora
pensionsavgångar och för få som utbildas, samtidigt
som efterfrågan på kommunens tjänster ökar stödjer
vi verksamheterna i deras arbete med att hitta nya lösningar för att få fler i arbete. Verksamheterna behöver
våga tänka nytt vad gäller uppdrag, arbetssätt, organisering och fördelning av arbetsuppgifter i syfte att attrahera nya medarbetare, få befintliga medarbetare att
vilja stanna kvar, samt få de som arbetar deltid att vilja
arbeta mer då vi inte nyttjar vår arbetskraft till fullo.
Ett annat prioriterat område är medarbetarnas hälsa, som också är kopplat till frågan om personal- och
kompetensförsörjning och därmed en förutsättning för
att kunna leverera god välfärd av hög kvalité till medborgarna i Östra Göinge. För att få friskare medarbetare
med högre närvaro på arbetet har förvaltningen arbetat
med att utveckla styrningen inom hälsoområdet. Verksamhetsområdet stödjer förvaltningens chefer i hälsoarbetet och vi arbetar brett, bland annat med riktade
anpassade insatser och åtgärder. Ett nytt beslutsstöd är
implementerat där cheferna fått tillgång till den första
modulen Sjukfrånvaro där chefen kan följa frisknärvaro,
sjuktal, sjukkostnader i syfte att enkelt kunna se effekterna av det arbete som görs inom hälsoområdet i verksamheten. Ett aktivt ledarskap är nyckeln för att skapa
den goda arbetsplatsen som har betydelse för hälsa
även när ohälsa uppstår som inte är relaterad till arbetet
och därför fokuserar HR på att ge cheferna de verktyg de
behöver för att systematiskt kunna arbeta med ohälsa.
Förvaltningen behöver dessutom använda företagshälsovården på ett bättre sätt för att hitta fler vägar tillbaka
från sjukskrivning och här pågår ett utvecklingsarbete.
Då kommunen har behov av att hitta potentiella ledare
så har vi tillsammans med kommunerna i Skåne Nordost
gemensamt tagit fram ett program för framtida ledare
där syftet är att ge en relevant bild av ledarskapet och
stärka individen inför framtida chefsuppdrag. Programmet startar under hösten 2019.

Projektet Önskad sysselsättningsgrad med heltid som
norm inom äldreomsorgen i syfte att få fler att vilja arbeta heltid har fram till halvårsskiftet drivits av HR och går
nu in i genomförandefasen med en ny arbetstidsmodell
och start den 1 december 2019. Under våren har ett stort
arbete gjorts ute i verksamheterna med att motivera fler
att vilja arbeta mer vilket är av yttersta vikt ur ett personalförsörjningsperspektiv. En bemanningshandbok
är framtagen för att stötta verksamheterna i hur de ska
arbeta rent praktiskt med önskad sysselsättningsgrad.
Arbetet med förhöjd grundbemanning är en nyckel då vi
med rätt grundbemanning kan skapa rätt förutsättningar för våra medarbetare i sina uppdrag och dessutom
kunna erbjuda trygga anställningar.
Verksamhetsområdet fokuserar på att utveckla processer och arbetsverktyg som gör det lätt för chefen att
göra rätt och det nya HR-systemet är upphandlade i syfte att underlätta för chefen. Stödet till digitaliseringen
i förvaltningen fortskrider och stort fokus har varit på
upphandling av nya verksamhetssystem, införande av
nya integrationer, digitala betalningslösningar, utveckling av system för ökad effektivisering samt en rad olika
initiativ för att öka digitaliseringsgraden i kommunens
olika verksamheter. Dessutom har ett antal e-tjänster
tagits fram som kommer att göras tillgängliga för våra
kommuninvånare under hösten 2019.

Resten av året

Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare har högsta prioritet och här behöver vi vara än mer kreativa för
att hitta nya sätt att personal- och kompetensförsörja
därav ska alla verksamheter, med stöd av HR, ha tagit
fram en kompetensförsörjningsplan innan årsskiftet. Arbetet med att digitalisera samt öka möjligheten till automatisering i kommunens verksamheter fortsätter och
olika betalningslösningar är på gång för att effektivisera.
Hemsidan kommer att anpassas till nya e-tjänster och
dessa kommer att publiceras under hösten 2019.
Vårt fortsatta arbete med ohälsa kommer att kräva nya
och innovativa lösningar för att minska sjukfrånvaron
och sjukkostnaderna, klara vårt personalförsörjningsbehov samt ge våra kunder en kvalitativ service.
Inför uppstarten med önskad sysselsättningsgrad med
heltid som norm krävs det mycket arbete och anpassningar i våra HR-system för att få till den effekt som vi
önskar. Nya stödsystem till våra chefer är upphandlade
och kommer under hösten och 2020 att implementeras i
våra verksamheter.
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Verksamhetsberättelse

Kommunstyrelse
Familj och utbildning
Uppdrag

Verksamhetsområde Familj och utbildnings uppdrag
är att ansvara för musikskolan, kultur, bibliotek, fritid,
förskola, fritidshem, grundsärskola, grundskola, individ
och familjesupporten samt individ och familjeomsorgen.

Periodens verksamhet

För att möta det ökande antalet barn och elever fortsätter kommunen med sin översyn av skolans lokaler
och hur vi kan möta behovet idag och det som kommer
utifrån den prognos som är gjord. I mars invigdes Magnolian, en förskola med sex avdelningar i Knislinge. Ytterligare en fristående förskola har öppnats i Broby av
Skolföreningen Växthusets Ekonomiska förening,
Familj och utbildnings huvuduppdrag är att elever ska nå
så hög måluppfyllelse som möjligt vilket det politiska resultatmålet ”År 2019 har en kompetent personal genom
en omfattande pedagogisk utveckling åstadkommit ett
tydligt kunskapslyft bland barn och elever” förstärker.
För att elever ska lyckas i skolan krävs det att de är närvarande. Vårt arbete med att främja närvaro fortsätter
därför.
Årets 9:or lämnade grundskolan med stigande resultat.
Både meritvärde och behörighet till gymnasiet har ökat.
80 procent av eleverna i åk 9 har nått gymnasiebehörighet. Meritvärdet har ökat till 203 p. Tio elever hade mer
än 300 p i meritvärde.
74 procent anser att deras lärande oftast förbättras genom att de kan använda digital teknik, 19 procent anger
ibland.
89 procent anser att de har tillräckliga kunskaper för att
använda dem.
Det pågår ett brett arbete inom Familj och utbildning i
syfte att öka måluppfyllelsen och utifrån analys sätta in
rätt åtgärder. Studiero i klassrummet och höga förväntningar på eleverna är framgångsfaktorer. I nyligen genomförda enkäter uttrycker eleverna i kommunen att de
har just detta. Skolornas ledning och pedagoger möter
eleverna utifrån deras förutsättningar, utmanar dem och
har höga förväntningar. Kommunen har också satsat på
två didaktiker som ska stödja och handleda pedagoger i
syfte att höja undervisningskvalitén. Lovskola har erbjudits åk 6-9, av vilka åk 8-9 är lagstadgat. Detta år var det
ca 70 elever som var inskrivna i lovskolan och de upplevde det som en mycket bra lärmiljö. Läxhjälp erbjuds
regelbundet under läsåret på alla våra skolor.
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Ett av Familj och utbildnings fokusområde är att utveckla Tidiga och samordnade insatser (TSI) för att barn och
unga ska få insatser i ett tidigt skede av en ogynnsam
utveckling. Insatserna ska vara organiserade som en väl
fungerande helhet ur barnets eller den unges perspektiv
och det är viktigt att barnet och den unge får vara delaktig. En modell för att beskriva detta arbetssätt har arbetats fram under året och kommer att implementeras i alla
skolor och förskolor under hösten.
År 2018 införde kommunen en serviceavgift för kanotleden i Immeln. Med det extra tillskottet av ekonomiska
resurser till leden så har vi i år installerat nya toaletter på
Norra Kvinnoön samt nya grillplatser och sittbänkar vid
ledens rastplatser. Syftet med serviceavgiften, där hela
överskottet ska användas till kanotleden, är att leden
fortsatt ska vara ett trivsamt och attraktivt rekreationsoch besöksmål med bevarade naturvärden. Ambitionen
är att bygga en grönare, mer hållbar och mer sammanhållen kanotled.
Den 4 juni invigdes nya biblioteket i Hanaskog, som ligger i samma fastighet som Kviingeskolan. Vi har fått ett
nytt modernt och flexibelt bibliotek som gör att vi står väl
rustade för framtiden vilket gör att vi på ett ännu bättre
sätt kan fortsätta att utveckla biblioteksverksamheten
i Hanaskog och Östra Göinge. Vi kan på ett bättre sätt
utveckla biblioteket som en viktig resurs för skolan, inte
minst på grund av närheten till skolorna, och samtidigt
möta allmänhetens krav och önskemål på ett modernt
bibliotek och en attraktiv och angelägen mötesplats för
olika syften och aktiviteter.

Resten av året

Verksamheterna, främst förskola och skola, kommer
fortsättningsvis att påverkas av ett ökat barn- och elevantal. Även prognosen framöver visar på en ökning.
Detta kräver en fortsatt långsiktig planering av lokaler.
Fortsatta utmaningar är också kompetensförsörjningen
med behörig personal.
Framöver har verksamhetsområdet fortsatt fokus på
ökad måluppfyllelse, att kunna möta den ökande andelen barn och elever med särskilda behov och stötta
föräldrar i deras föräldraskap. Olika insatser för att öka
undervisningskvalitén kommer att göras. Det gemensamma modellen för Tidiga och samordnade insatser
kommer att implementeras i alla skolor och förskolor under hösten. Att alla skolor, förskolor och stödfunktioner
inom Familj och utbildning har ett gemensamt arbetssätt
gynnar elevens utveckling.

Verksamhetsberättelse

Kommunstyrelse
Familj och utbildning

Bokslut

Prognos

Förskola

2018

2019

Antal inskrivna barn i kommunens förskolor

736

755

- varav förskola

730

749

6

6

- varav pedagogisk omsorg

Kostnad/barn
131 809

Bokslut

Prognos

2018

2019

Prestation/Volym
Elever i avgiftsbelagd frivillig verksamhet, antal 1

346

350

2

160

165

Elever i undervisningsprojekt, antal 3*

500

450

0

9237

3,6

3,6

Bokslut

Prognos

Elever i ensembleverksamhet, antal

Ekonomi, kr
-förskola

Musikskola

136 736

Ekonomi, kr

-pedagogisk omsorg

Kostnad/elev
Kvalitet
Förskolebarn per årsarbetare, antal
Andel personal med pedagogisk högskoleexamen

4,8
49%

4,8

Kvalitet

50%

Medelstudietiden (år/elev)

Andel av föräldrarna som upplever att deras barns lust

1

Antal personer i avgiftsbelagd verksamhet. Mäts årlig vid

höstterminens fakturering i början av oktober.
2
Antal kurser i orkester och kör. Mäts årligen vid

att lära stimuleras på förskolan

höstterminens fakturering i början av oktober.

Grundskola

Bokslut

Prognos

2018

2019

3

Pedagogiska projekt som bedrivs i samarbete med

ordinarie personal inom ramen för läroplanen.

Samtliga elever i kommunens skolor, antal

1 866

1 977

*Kan variera kraftigt beroende på vilka skolor vi bedriver

- varav grundskola

1 696

1 806

projekt på aktuellt år.

- varav förskoleklass

170

171

Antal elever på kommunens fritidshem

677

671

IFO

Ekonomi, kr
Kostnad/elev
-grundskola inkl förskoleklass

91 147

94 768

-fritidshem

37 762

40 797

Missbruksvård, vuxna
Antal vårddygn, institutionsvård ex flyktingar

- varav vård enl LVM
Kostnad institutionsvård, kr/vårddygn

2018
523

2019
1 450

0

0

2 548

2 755

Kvalitet
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 i den kommunala

185

203

229

Andel elever behöriga till gymnasiet
- genomsitt riket

7,7

7,6

90%

90%

grundskolan
- genomsitt riket

Barn- och ungdomsvård, 0-20 år
Antal vårddygn, institutionsvård exkl flyktingar

2 309

2 221

okt*

- varav vård enl LVU

1 300

1 200

67%

79%

Kostnad institutionsvård, kr/vårddygn

5 365

5 798

84%

okt*

Heltidslärare per 100 elever i kommunens grundskolor,
antal
Andel elever som upplever att läraren förväntar sig att
de når målen i alla ämnen.

*uppgifter kommer i oktober
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Verksamhetsberättelse

Kommunstyrelse
Hälsa och omsorg

Uppdrag

Verksamhetsområdets uppdrag är att tillhandahålla
stöd, omsorg och omvårdnad till funktionsnedsatta,
äldre och till personer inom det kommunala hälso- och
sjukvårdsansvaret samt frivilligverksamhet och anhörigstöd.

Periodens verksamhet

Verksamhetsområdet har under perioden haft betydande svårigheter att anskaffa vikarier till semesterledigheter och till vissa bristyrken såsom fysioterapeuter och
arbetsterapeuter. Bristen på kunnig och kompetent personal är en utmaning och vi har ett större mer- och övertidsuttag än föregående år. Verksamheterna inom kommunen liksom Vardaga arbetar med att hitta nya, andra
lösningar för att kunna rekrytera men framförallt för att
bibehålla våra medarbetare. Vårt arbete i vård- och omsorgscollege möjliggör att hitta nya och gemensamma
lösningar inom kommun och region.
Arbetet med heltid som norm och önskad sysselsättningsgrad med förhöjd grundbemanning pågår.
Andelen äldre som bor hemma utan insatser fortsätter
att öka, dock ser vi en trend att de som har insatser har
fler och mer omfattande insatser. Det beror på att allt
fler bor hemma längre och är sjukare. Under perioden
har vi haft en ökning av yngre personer med betydande
svårigheter att klara sin livsföring och som haft behov av
stora och omfattande insatser från hemtjänst och hemsjukvård.
Arbetet fortgår i de förebyggande verksamheterna där vi
erbjuder hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter.
Förutsättningen är att så många som möjligt kan ta del
av det gemensamma utbudet av tjänster och service så
att behov och beroende av kommunala tjänster minimeras.
En ny omgång av ”senior sport school” som görs i samverkan med fritid, skåneidrotten samt föreningar, där vi
lyckats få fler deltagande män, är genomförd.
Det har varit fortsatt stort intresse att delta i vår satsning för att motverka det digitala utanförskapet bland
äldre. ”Den sociala plattan”, Ipadgrupp för nybörjare,
samt teknikcaféerna där seniorerna hjälps åt med sina
mobiler och läsplattor, har varit välbesökta.
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Om- och nybyggnationen på Västanvid fortgår enligt
fastställd plan. Inflyttning i ny del påbörjas i augusti.
Mötesplatsen i Knislinge blir färdig att brukas i augusti.
Kompassen, mötesplats för personer med psykiska
funktionsnedsättningar, har både fler och nya besökare
och det är framförallt yngre personer.
Det omfattande utvecklings- och omställningsarbetet på
Västanvid och Skogsbrynet med att anpassa bemanning
och ett nytt arbetssätt inför kommande avdelningskök
fortgår.
Behovet av särskilt boende platser och korttidsplatser
har minskat något och det beror troligen på arbetet med
trygg hemgång. På grund av svårigheter med att rekrytera semestervikarier har trygg hemgång dessvärre haft
stängt under tre veckor.
Utskrivning från psykiatrin och hemtagning från externa
placeringar har gjorts under perioden.
Efterfrågan på antalet timmar per brukare inom hemtjänsten ökar både internt och externt. Här pågår det ett
arbete med att se över insatser utifrån skälig levnadsnivå.
Ett avtal med ett LOV-företag har sagts upp på grund
av kvalitetsbrister. Däremot finns det en ny leverantör i
höst. Det pågår ett stort arbete gällande planering, bemanning och organisering av hemtjänsten och den kortoch långsiktiga insatsplaneringen måste förbättras avsevärt.
Stödlägenheterna har avslutats.
Daglig verksamhet har fler antal beslut gällande daglig sysselsättning att verkställa. Dessvärre saknas det
ändamålsenliga lokaler då vi har nya grupper med ett
större och mer omfattande behov av flera myndigheter.
Arbetet med utflyttad integrerad verksamhet till företag
är prioriterat och pågår.
Satsningen inom Hälsa och omsorg att kompetensförstärka medarbetarna i demensvård och bemötande har
genomförts med stor framgång. Övriga utbildningsinsatser genomförs i enlighet med utbildningsplan.

Verksamhetsberättelse

Kommunstyrelse
Hälsa och omsorg
Resten av året

Demografin och volymökningar utmanar och kräver flexibla men även långsiktiga lösningar för äldreomsorg, och
omsorg om funktionsnedsatta. Under kommande år fortsätter kompetensutvecklingen i ett långsiktigt perspektiv anpassat efter målgrupp och utvecklingsbehov med
bland annat digital utveckling. GO-Dig projektet fortgår
och utbildningsinsatser ska genomföras. Hemtjänstpersonalen har tillgång till digitala enheter, därmed kan
kvalitén ökas. Tyvärr är systemen inte användarvänliga
och tekniken inte tillräcklig för att kunna få ut maximala
effekter som ökad kundtid. Fokusområdet 2019 är bemanning, kompetens och att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi kommer fortsatt att behöva höja kunskapen och
mervärdet av att använda digital teknik.

Nyckeltal

¹

Teamet för trygg hemgång ska utvärderas.
Det förebyggande, frivilliga arbetet och anhörigstödet
behöver anpassas utefter att behovet ökar och andra
insatser efterfrågas. Behov finns att satsa på okonventionella arbetsmetoder, stöd och samverkansformer för
att möjliggöra ett så självständigt och deltagande i samhällslivet och därmed skjuta på kommunala insatser.
Vi testar ett nytt koncept under den nationella fallförebyggande kampanjveckan under vecka 40 i samarbete
med lokala föreningar, organisationer och företag. Det
blir seniorfestival hela veckan med seniormässa den 2:e
oktober.
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Verksamhetsberättelse

Kommunstyrelse
Inflyttning och arbete
Uppdrag

Verksamhetsområdet Inflyttning och arbete har i uppdrag
att ansvara för gymnasie- och vuxenutbildning, feriearbetet, Kommunala aktivitetsansvaret (KAA), inflyttning- och integration, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsfrågor.

Periodens verksamhet

Gällande antalet sysselsatta i kommunen så visar resultatet att målnivån för 2019 är uppnått. Den ökade sysselsättningen bekräftas även av arbetslöshetsstatistik
från Arbetsförmedlingen. Arbetslösheten har sjunkit i
Östra Göinge, såväl sett till totalen (18-64 år) som hos
grupperna utrikesfödda och unga (18-24 år). Östra Göinge kommun har i jämförelse med såväl riket, Skåne
som andra kommuner i Skåne Nordost haft en betydligt
bättre utveckling och arbetslösheten har minskat i alla
grupper. De satsningar som skett inom verksamhetsområdet har gett resultat.
Andelen hushåll med långvarigt försörjningsstöd har
minskat, men resultatet ligger under målnivån för 2019.
Under senare delen av 2018 skedde det en tydlig nedgång
av antalet hushåll som var i behov av försörjningsstöd
och därmed skedde även en minskning i kostnader för
utbetalt försörjningsstöd. Minskningen berodde främst
på de arbetsmarknadsinsatser som gjordes med stöd
av extratjänster. Under första halvan av 2019 har antalet
hushåll legat på samma nivåer som i slutet av 2018, med
en viss ökning under de senaste månaderna. Orsaken
till ökningen är beslut om ny arbetsmarknadspolitik och
ett förändrat uppdrag för Arbetsförmedlingen, där bland
annat möjlighet till extratjänster inte längre finns att använda för de som står längst ifrån arbetsmarknaden. På
grund av Arbetsförmedlingens interna förändringar har
det blivit ett betydligt sämre kundinflöde från Arbetsförmedlingen till Arbetsmarknadsenheten. Trots det har
ökningen av antalet hushåll under det första halvåret
kunnat hållas relativt låg tack vare ett gott samarbetet
mellan Ekonomiskt bistånd och Arbetsmarknadsenheten som möjliggör tidigare insatser och en bredd av stöd
till de som uppbär försörjningsstöd. En insats som bidragit till den positiva utvecklingen av sysselsättningen är
”Göingematchningen” som under våren haft cirka 300
besökare. Syftet är, precis som nämns i strategin, Vägen
till arbete, att skapa en mötesplats och öppna dörrar till
nya möjligheter. Arbetsgivare, studie- och yrkesvägledare, Arbetsförmedlingen och Nyföretagarcentrum har
funnits på plats. ”Göingematchningen” har resulterat i
att fler har kommit ut i arbete, studier eller startat eget
företag.
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I januari startades det upp två Finsam projekt, ”Hela
familjen” som vänder sig till familjer med långvarigt
försörjningsstöd på grund av komplexa svårigheter och
”Göinge Ung” som vänder sig till unga vuxna i åldern 1824 som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Det har under det senaste året skett en markant minskning av nyanlända familjer som kommer till kommunen
vilket har inneburit att verksamheten Göinge In har avvecklats och ett nytt arbetssätt har tagits fram för att
möta de fortsatta behoven. Även om antalet nyanlända
till Sverige har minskat så ser vi en fortsatt stor in- och
utflyttning av målgruppen nyanlända mellan kommuner. För att möta det fortsatta behovet av integration
har kommunen fram tills i juni haft ett Länsstyrelsefinansierat projekt ”Tillsammans för vär(l)dskap” vars
huvudsakliga syfte är att öka integrationen i befintliga
strukturer såsom föreningsliv, folkbildning o dylikt. Det
förväntade resultatet är att föreningsengagemanget bidrar till att öka nyanländas möjligheter att komma ut på
arbetsmarknaden genom ett ökat kontaktnät och större
förståelse för det svenska samhället.
Vid årsskiftet delades Göinge utbildningscenter in i två
skolenheter på grund av det ökande elevantalet under
de senaste åren. Målsättningen är att delningen ger
bättre förutsättningar för skolutveckling och därmed
höjer kvalitén och eleverna når en högre måluppfyllelse.
Under sommaren har 100 ungdomar erbjudits feriearbete.

Resten av året

Under resten av 2019 kommer Ekonomiskt bistånd och
Arbetsmarknadsenheten arbeta med att utveckla rehabprocessen för de individer på Ekonomiskt bistånd som
behöver arbetsförmågebedömmas för att bli aktuella för
Försäkringskassans insatser/ersättningar.
Arbetsmarknadsenheten och SFI kommer tillsammans
att försöka utveckla en metod där språkutveckling får en
närmare koppling till/på arbetsmarknaden.
Uppföljningsteamet KAA och Introduktionsprogrammet
kommer att vidareutveckla arbetet gällande ökad närvaro hos våra gymnasieelever för att förebygga avbrott och
höja andelen som når en gymnasieexamen.
En fritidsbank kommer att starta under hösten. Det ökar
möjligheter för alla boende i kommunen, och även besökande, att få en aktiv fritid och prova på olika aktiviteter.

Verksamhetsberättelse

Kommunstyrelse
Inflyttning och arbete

För Arbetsmarknadsenheten ger fritidsbanken möjlighet
till arbetsträning inom administration, service och kundkontakt, lager och butiksarbete.
Det förändrade arbetsmarknadsläget har redan börjat påverka kommunen negativt, och sker det inga nya beslut på
nationell nivå så kommer det att innebära fortsatt ökande
kostnader i form av utbetalt försörjningsstöd.
De stora elevkullarna som nu börjar gymnasiet kommer att
ge stora ökningar i kostnader.

Nyckeltal
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Verksamhetsberättelse

Kommunstyrelse
Samhällsbyggnad
Uppdrag

Verksamhetsområdet har två huvuduppdrag. Det ena
huvuduppdraget är att kommuninvånare och besökare
ska uppleva att våra byar är välkomnande, hållbara och
tillräckligt attraktiva för att de som bor i kommunen ska
välja att bo kvar, samt att nya kommuninvånare ska välja
att bosätta sig i Östra Göinge framför andra alternativ.
Det andra huvuduppdraget är att genom korrekt, sammanhållen och effektiv service till våra kunder, skapa
goda möjligheter för näringsliv och kommuninvånare att
utvecklas och nå sina drömmar.

Periodens verksamhet

Under perioden har kommunens översiktsplan ställts
ut för granskning från den 3 juni till den 30 augusti. En
översiktsplan är ett handlingsprogram som visar kommunens vilja angående användningen av mark, vatten
och bebyggelseutveckling för att uppnå den politiska
ledningens prioriteringar och nationella bestämmelser.
Översiktsplanen ska aktualiseras minst en gång under
varje mandatperiod.
Under en tioårsperiod har kommunen arbetat för att genom nybyggnation och ombyggnation skapa en fysisk
struktur för ett superbusskoncept från Kristianstad till
Älmhult med tre hållplatser i Östra Göinge. Stationerna i Hanaskog och Knislinge har anpassats till det nya
konceptet, turen har nu kommit till Broby station som är
den sista pusselbiten för att knyta samman den fysiska
strukturen. Detaljplanen för Broby station har under perioden ställts ut på samråd och en övergripande projektering har inletts.
Den 1 juli 2019 trädde en ny lag inom tobaksområdet i
kraft. Lagen ger kommunen ansvar för tillståndsgivning
av tobak och tillsyn. Enheten för Miljö och hållbarhet har
säkerställt att verksamheten har rätt kompetens för uppdraget och ändamålsenliga arbetsprocesser.
Samhällsbyggnadschefen har under perioden placerat
två större utredningsuppdrag inom enheten för Miljö &
Hållbarhet. Det första tar sikte på hur kommunen kan använda Agenda 2030 för att understödja politikens prioriteringar och stärka kommunen som Skånes gröna hjärta.
Det andra ska utreda hur modern teknik kan användas
för att utveckla alternativ till traditionell kollektivtrafik.
Periodens mest efterlängtade besked var att det arbete som fiberföreningar och eldsjälar med stöttning av
kommunen lagt ner för att få fiber till landsbygdens gett
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resultat. Under hösten 2019 ska IP-only påbörja utbyggnaden till kunder med gällande avtal.

Resten av året

Under hösten och vintern kommer samhällsbyggnad
anpassa sina styrdokument till den politiska ledningens prioriteringar för år 2020-2023. Andra prioriterade
arbetsuppgifter är att slutföra Översiktsplanen, påbörja
arbetet med ett natur- och kulturmiljöprogram samt att
tillsammans med Osby kommun ta fram en avfallsplan.
För att öka vår kännedom om kundernas upplevelse av
verksamheten kommer ett nytt uppföljningssystem implementeras under vintern.

Verksamhetsberättelse

Tillsyns- och tillståndsnämnden
Samhällsbyggnad
Uppdrag

Samhällsbyggnads uppdrag inom Tillsyns- och tillståndsnämnden omfattar bland annat miljö- och hälsoskyddsområdet, byggnadsväsendet, brandtillsyn samt tillståndsgivning.

Periodens verksamhet

Verksamheten planerar sitt uppdrag utifrån nämndens
tillsynsplan och andra löpande ärenden. Under perioden
har en jurist tillförts verksamheten för att stärka kommunens arbete mot ovårdade tomter samt myndighetsutövning enligt den nya tobakslagen som trädde i kraft
den 1 juli 2019.

Resten av året

Under resten av året lägger verksamheten alla tillgängliga resurser för att nu målen i tillsynsplanen.
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Verksamhetsberättelse

Affärsverksamhet
Vatten och avlopp
Uppdrag

Affärsverksamheten Vatten- och avlopp (VA) omfattar
drift- och underhåll av kommunens vatten- och avloppsförsörjning med tillhörande ledningssystem. Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT AB) har ansvaret för detta
uppdrag.

Periodens verksamhet

Resten av året

Omläggning av VA-ledningsnätet i Hjärsås samhälle kommer att påbörjas. Omläggningen är del av arbetet inför
de planerade överföringsledningarna mellan SibbhultHylta-Knislinge.
Färdigställande av tillhörande tryckavloppsledning tillhörande Mejeriets pumpstation i Knislinge.

Inför omläggning av VA-ledningsnätet i Hjärsås samhälle
har filmning och färgning utförts.

Installation av ny slamavvattningsutrustning på Knislinge reningsverk.

Omläggning av VA-ledningar på bland annat Bergsgatan
och Getvägen i Broby, Nyponstigen i Knislinge, ÅgatanSermansväg i Glimåkra har utförts.

Fortsatt ombyggnad/reinvestering av VA-anläggningar
som påbörjats eller planerats.

Relining av avloppsledningar i Sibbhult och Glimåkra.
Ny vattenledning över bron i Sibbhult.
Utbyte av galvade serviser har utförts.
Anläggandet av en ny lågreservoar för dricksvatten vid
Fäladens vattenverk i Knislinge har fortgått.
Ombyggnad, kapacitetshöjning av pumpstationen Mejeriet har utförts.
Vattenkiosker har installerats i Broby och Sibbhult.
Under våren och sommaren har det varit hög förbrukning
av vatten i Immeln vilket medfört att vatten har transporterats dit med tankbil. Uppmaning om sparsamhet har
gått ut till boende i Immeln.
Förberedande arbete inför inkoppling av nya borror för
att förstärka dricksvattenproduktionen i Immeln, Glimåkra och Hjärsås har pågått.
Åsknedslag vid Immelns och Sibbhults reningsverk medförde att styrningen av verken helt förstördes och därför
behövde ersättas med ny hård- och mjukvara.
En avsiktsförklaring har tecknats med Kristianstad
kommun om ett fördjupat samarbete kring VA-försörjningen. Det gäller främst överföring av dricksvatten och
avloppsvatten för ökad effektivitet och redundans. Om
samarbetet fullföljs kommer detta leda fram till att det
planerade nya reningsverket i Knislinge ersätts med en
pumpstation och en överföringsledning för avloppsvatten till Kristianstad.
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Fortsatt projektering av överföringsledningar kopplade
till VA-strategin ”Det livsviktiga vattnet”.

Verksamhetsberättelse

Affärsverksamhet
Fjärrvärme
Uppdrag

Uppdraget för affärsverksamhet Fjärrvärme är att försörja anslutna kommunala byggnader med fjärrvärme samt
att leverera fjärrvärme åt fastighetsägare med anslutna
villor, flerbostadshus och verksamhetslokaler.

Periodens verksamhet

Ett förslag på inkoppling av vårdcentral och tandläkarmottagning i Knislinge har tagits fram och lämnats till
kund.

Resten av året

Inkopplingen av Göingehems punkthus i Knislinge är
framflyttad och kommer att göras i Oktober.
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Verksamhetsberättelse

Bilaga 1

Affärsverksamhet VA
Ekonomisk utvärdering

Verksamhetens intäkter för årets åtta första månader
uppgår till 25,6 mnkr. Verksamhetens kostnader uppgår
till 15,7 mnkr och har ökat med 2,5 mnkr jämfört med föregående år.
Avskrivningskostnaderna har ökat något, 0,1 mnkr, under 2019.
Anläggningstillgångarna fortsätter att öka eftersom investeringarna är större än avskrivningarna. Inga investeringar fram tom augusti är aktivierade. Aktivieringarna
kommer ske tidigast i september.
VA- fonden har ökat med 4,7 mnkr hittills under året
och uppgår därmed till 29,9 mnkr efter augusti. Fonden
innehåller överskott, från 2007 och framåt, som ska användas för att reducera kostnaderna för det nya avloppsreningsverket i Knislinge.

Resultaträkning
tkr
Verksamhetens intäkter

not 1

201808

201908

23 736

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader & tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier

201808

201908

not 6

137 418

135 992

not 7

3 009

3 777

140 427

139 769

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd mm
Fordringar

not 8

Kassa och bank

not 9

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
SUMMA TILLGÅNGAR

0

0

2 401

5 042

35 948

40 100

38 349

45 142

178 776

184 911

EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

0

0

därav årets resultat

0

0

Avsättningar

0

0

182 170

Skulder
not 10

176 394

Kortfristiga skulder

not 11

2 383

2 740

Summa skulder och avsättningar

178 776

184 911

178 776

184 911

not 2

-13 282

-15 735

not 3

-3 802

-3 912

6 652

5 948

Finansiella intäkter

not 4

0

0

Finansiella kostnader

not 5

-1 572

-1 235

5 080

4 713
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TILLGÅNGAR

25 595

Avskrivningar

Årets resultat

tkr

Långfristiga skulder

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens nettokostnad

Balansräkning

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

Verksamhetsberättelse

Bilaga 1

Affärsverksamhet VA
Noter
tkr
1. VERKSAMHETENS INTÄKTER
Anslutningsavgifter
Vatten- och avloppsavgifter
Övriga intäkter
Summa

2. VERKSAMHETENS KOSTNADER

201808

201908

157

284

22 971

24 949

608

362

23 736

25 595

6. MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
201808

201908

245 035

249 223

-107 618

-113 231

Summa

137 418

135 992

201808

201908

Fastigheter för affärsverksamhet
-ack avskrivning fastigheter för affärsverksamhet

201808

201908

Inköp av vatten för distribution

0

0

7. MASKINER & INVENTARIER

Del av kommungemensamma kostnader

0

0

Inventarier

-11 014

-13 597

Övr kostn för inköp och bidrag

0

0

Övriga maskiner & inventarier

4 414

5 581

Kostnader för arbetskraft

0

0

-ack avskrivning övr maskiner & inventarier

-1 404

-1 804

-1 605

-1 759

Summa

3 009

3 777

-663

-379

-13 282

-15 735
201808

201908

2 241

4 935

160

107

Köpt tjänst från SBVT AB

Förbrukningsavgifter, el
Övr verksamhetskostnader
Summa

-ack avskrivning inventarier

8. FORDRINGAR
Kundfordringar
3. AVSKRIVNINGAR
Byggnader och anläggningar
Inventarier och maskiner
Summa

201808

201908

-3 586

-3 620

-216

-292

-3 802

-3 912

201808

201908

0

0

201808

201908

-1 572

-1 235

Värdereglering kundfordringar
Upplupna intäkter

Räntor

5. FINANSIELLA KOSTNADER
Internränta
Internränta var under 2018 1,75% och under 2019
1,50%

415

-415

-415

0

0

2 401

5 042

201808

201908

35 948

40 100

10. LÅNGFRISTIGA SKULDER

201808

201908

Östra Göinge kommun

140 427

139 769

24 622

29 965

Summa

9. LIKVIDA MEDEL
4. FINANSIELLA INTÄKTER

415

Restpost, avräkning Östra Göinge kommun

VA-fond
Förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter
Summa

11 345

12 436

176 394

182 170

De förutbetalda anslutningsavgifterna intäktsförs med 13 % år 1, därefter med 3 % per år under
år 2-30.

11. KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader
Summa

201808

201908

2 383

2 740

0

0

2 383

2 740
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Verksamhetsberättelse

Bilaga 2

Affärsverksamhet Fjärrvärme
Ekonomisk utvärdering

Fjärrvärmeverksamheten redovisar för perioden januari till augusti ett nollresultat eftersom intäkterna är minskade med 0,7 mnkr för förutbetalda intäkter från fjärrvärmekunderna. De förutbetalda
intäkterna uppgår efter augusti till 10,6 mnkr. Dessa
intäkter ska komma fjärrvärmekunderna till del
under de kommande åren genom en lägre taxa.

Balansräkning
tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader & tekniska anläggningar

201808

201908

15 182

14 555

n
o

Maskiner och inventarier
Summa anläggningstillgångar

0

0

15 182

14 555

Omsättningstillgångar

Resultaträkning

Förråd mm

tkr

201808

201908

Verksamhetens intäkter

not 1

4 677

4 684

Verksamhetens kostnader

not 2

-3 621

-3 402

Avskrivningar

not 3

-418

-418

637

864

Verksamhetens nettokostnad

0

0

329

o
not 89 920

360
10 275

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

10 249

10 634

SUMMA TILLGÅNGAR

25 431

25 189

Fordringar
Kassa och bank

n

EGET KAPITAL
Finansiella intäkter

not 4

0

0

Finansiella kostnader

not 5

-179

-147

Eget kapital

0

0

458

717

därav årets resultat

0

0

Avsättningar

0

0

Årets resultat

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder och avsättningar
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
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n
o
n
o

15 182

14 555

10 249

10 634

25 431

25 189

25 431

25 189

Verksamhetsberättelse

Bilaga 2

Affärsverksamhet Fjärrvärme
Noter
H
ä

tkr
1. VERKSAMHETENS INTÄKTER

201708

201808

201908

0

0

4 677

4 565

2 808

2 728

839

784

0

120

4 677

4 684

201808

201908

Kostnader för inköp och bidrag

-30

-15

Förbrukningsavgifter fjärrvärme

-3 546

-3 381

Anslutningsavgifter
Fjärrvärmeavgifter
varav koncerninterna avgifter
varav kommuninterna avgifter
Övriga intäkter
Summa

6. MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
3
1
3

201708

201708

Övriga kostnader
Summa

-46

-6

-3 621

-3 402

26 028

1
3
1

-ack avskrivning fastigheter för affärsverksamhet

-10 846

-11 473

15 182

14 555

201808

201908

4
x

Kundfordringar

329

360

Summa

3. AVSKRIVNINGAR

201708

Inventarier och maskiner
Summa

201808

201908

-418

-418

0

0

-418

-418

Summa

4. FINANSIELLA INTÄKTER

201708

201808

201908

0

0

201708

Restpost, avräkning Östra Göinge kommun

9. LÅNGFRISTIGA SKULDER

Räntor

201708

Upplupna intäkter

8. LIKVIDA MEDEL

Byggnader och anläggningar

201908

26 028

7. FORDRINGAR
2. VERKSAMHETENS KOSTNADER

201808

Fastigheter för affärsverksamhet

201708

0

0

329

360

201808

201908

9 920

10 275

201808

201908

Långfristig skuld t Östra Göinge kommun

15 182

14 555

Summa

15 182

14 555

201808

201908

2014 var räntan 0,39 % och under 2015 0 %.

10. KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Förutbetalda intäkter
5. FINANSIELLA KOSTNADER

201708

Internränta

201808

201908

-179

-147

Upplupna kostnader
Summa

201708

0

0

10 249

10 634

0

0

10 249

10 634

Internränta under 2018 var 1,75% % och under 2019 1,50%
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Anteckningar

Anteckningar
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Anteckningar

Anteckningar
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Foto: Precious People, Östra Göinge kommun
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