
 

 

 
 
 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-10-24 

 

  

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde måndagen den 31 oktober 2022 kl. 19:00 
i Varagårdsskolans aula för att behandla följande ärenden: 

Ärende 

1.  Upprop  
justering torsdag 3 november kl 16:00, digital justering  

2.  Val av justerare  
Dnr 2022-00004  

3.  Godkännande av dagordning  
Dnr 2022-00007  

4.  Information från revisionen 
Dnr 2022-00030  

5.  Delårsrapport för Bjuvs kommun 2022 
Dnr 2022-00445  

6.  Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och disponering av resultatutjämningsreserv 
(RUR) 
Dnr 2022-00458  

7.  Uppdrag till Kommunassurans att tillhandahålla Egenandelsprogram, justerat 
aktieägaravtal gällande Kommunassurans samt justerat ägardirektiv till 
Kommunassurans 
Dnr 2022-00347  

8.  Utdebitering (skattesats) 2023 för Bjuvs kommun 
Dnr 2022-00475  

9.  Motion från Urban Berglund (KD): Omsorg i Bjuv AB,  gör om - gör rätt 
Dnr 2022-00397  

10.  Tidplan för kommunfullmäktiges sammanträden 2023 
Dnr 2022-00455  

11.  Redovisning av motioner som ännu ej avslutats 
Dnr 2022-00141  

12.  Redovisning av medborgarförslag som ännu ej avslutats 
Dnr 2022-00142  

13.  Avsägelse från Anne Li Ullerholm (SD) som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot 
i kommunstyrelsen samt val av ledamot i kommunstyrelsen 
Dnr 2022-00500 

14.  Avsägelse från Anne Li Ullerholm (SD) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden och 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt nya val 
Dnr 2022-00501 
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Ärende 

15.  Avsägelse från Christel Hedlund (SD) som ledamot och ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden samt val av ledamot 
Dnr 2022-00498  

16.  Anmälningar  
A: Revisionen: Granskning av budgetprocessen  

 
Pia Trollehjelm 
ordförande 
pia.trollehjelm@bjuv.se 
0730-58 87 15 

Susan Elmlund 
kommunsekreterare 
susan.elmlund@bjuv.se 
042-458 50 45 

 

 

Gruppmöten: 

Sverigedemokraterna   enligt separat 
kallelse från gruppledare 

Moderaterna enligt separat  
kallelse från gruppledare 

 
Socialdemokratiska   enligt separat kallelse från 
fullmäktigegruppen  gruppledare 

 
V-gruppen enligt separat kallelse från 

gruppledare 
 

Centern, Kristdemokraterna  enligt separat kallelse 
   från gruppledare 

 

mailto:pia.trollehjelm@bjuv.se
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 107 Dnr 2022-00445  

Delårsrapport för Bjuvs kommun 2022 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 11 kap 16 § ska fullmäktige behandla minst en 
delårsrapport som upprättats enligt 13 kap. 1 § lagen (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning. Kommunstyrelsen ska inom två 
månader efter utgången av den period av räkenskapsåret som 
delårsrapporten omfattar överlämna delårsrapporten till fullmäktige och 
revisorer.  
 
Delårsrapporten för 2022 avser perioden januari – augusti och innehåller 
förutom periodens ekonomiska utfall och helårsprognos för 2022, även en 
uppföljning av verksamhetens mål för perioden.  
 
Det sammanställda resultatet (koncernresultatet) för perioden är 53,3 mnkr, 
medan den sammanställda prognosen för helåret 2022 visar ett resultat på 
53,5 mnkr. Det är 12,2 mnkr bättre än budget. För kommunen är periodens 
resultat 47,8. Helårsprognosen för kommunen är ett resultat på 46,4 mnkr, 
vilket motsvarar 4,5 procent av skatteintäkterna och de generella 
statsbidragen och är 16,2 mnkr bättre än budget. Totalt prognostiserar 
nämnderna nettokostnader för verksamhetsåret 2022 som är 10,2 mnkr 
högre än budget. Huvudsakligen beror det ökade prognostiserade resultatet 
för kommunen i förhållande till budget på att prognosen för skatteintäkterna 
och de generella statsbidragen är betydligt högre än budgeterat. 

Av nämnderna är det tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden, 
samt vård- och omsorgsnämnden som redovisar underskott i sina 
prognoser för helåret och i linje med fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning behöver ta fram en åtgärdsplan för att nå en budget i balans. 
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetutskott 

Tjänsteskrivelse, tf ekonomichef Stefan Christensson, 2022-10-05 
Delårsbokslut 2022 för Bjuvs kommun avseende perioden januari – augusti, 
2022-10-05. 
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Ärendet 

Tertialrapport, januari – augusti, redovisar kommunkoncernens och 
kommunens delårsuppföljning i enlighet med kraven för Kommunallagen 11 
kap 16 §. En bedömning har gjorts över måluppfyllelsen av 
kommunfullmäktiges mål kopplat till visionen, Bjuv 2030. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 
 
godkänna delårsrapporten per 2022-08-31, 
 
uppdra åt nämnder och utskott som aviserar underskott att vidta åtgärder för 
att nå en budget i balans. 
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-10-12, § 162 
 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
 
godkänna delårsrapporten per 2022-08-31, 
 
uppdra åt nämnder och utskott som aviserar underskott att vidta åtgärder för 
att nå en budget i balans. 
   
 

 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Stefan Christensson, tf ekonomichef  
Stefan.christensson@bjuv.se 
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Delårsrapport för Bjuvs kommun 2022 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen 11 kap 16 § ska fullmäktige behandla minst en 
delårsrapport som upprättats enligt 13 kap. 1 § lagen (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning. Kommunstyrelsen ska inom två 
månader efter utgången av den period av räkenskapsåret som 
delårsrapporten omfattar överlämna delårsrapporten till fullmäktige och 
revisorer.  
 
Delårsrapporten för 2022 avser perioden januari – augusti och innehåller 
förutom periodens ekonomiska utfall och helårsprognos för 2022, även en 
uppföljning av verksamhetens mål för perioden.  
 
Det sammanställda resultatet (koncernresultatet) för perioden är 53,3 mnkr, 
medan den sammanställda prognosen för helåret 2022 visar ett resultat på 
53,5 mnkr. Det är 12,2 mnkr bättre än budget. För kommunen är periodens 
resultat 47,8. Helårsprognosen för kommunen är ett resultat på 46,4 mnkr, 
vilket motsvarar 4,5 procent av skatteintäkterna och de generella 
statsbidragen och är 16,2 mnkr bättre än budget. Totalt prognostiserar 
nämnderna nettokostnader för verksamhetsåret 2022 som är 10,2 mnkr 
högre än budget. Huvudsakligen beror det ökade prognostiserade resultatet 
för kommunen i förhållande till budget på att prognosen för skatteintäkterna 
och de generella statsbidragen är betydligt högre än budgeterat. 

Av nämnderna är det tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden, 
samt vård- och omsorgsnämnden som redovisar underskott i sina 
prognoser för helåret och i linje med fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning behöver ta fram en åtgärdsplan för att nå en budget i balans. 
   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, tf ekonomichef Stefan Christensson, 2022-10-05 
Delårsbokslut 2022 för Bjuvs kommun avseende perioden januari – augusti, 
2022-10-05.  

 

Ärendet 

Tertialrapport, januari – augusti, redovisar kommunkoncernens och 
kommunens delårsuppföljning i enlighet med kraven för Kommunallagen 11 
kap 16 §. En bedömning har gjorts över måluppfyllelsen av 
kommunfullmäktiges mål kopplat till visionen, Bjuv 2030. 
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

 godkänna delårsrapporten per 2022-08-31, 

 uppdra åt nämnder och utskott som aviserar underskott att vidta 
åtgärder för att nå en budget i balans. 

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör 

Stefan Christensson 
Tf ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder och kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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Bjuvs kommun  

Översikt 

tkr Investeringsbudget 2022 Utfall Delår 2022 Prognos för helåret Avvikelse 

Kommunfullmäktige 100 127 127 -27 

Kommunstyrelsen 62 434 18 197 35 549 26 885 

Utskottet för arbete och tillväxt 0 0 0 0 

Barn- och utbildningsnämnden 7 702 3 680 7 600 102 

Vård- och omsorgsnämnden 2 750 1 630 2 750 0 

Kultur- och fritidsnämnden 5 950 3 079 5 950 0 

Tekniska nämnden 164 563 51 771 128 796 35 767 

Byggnadsnämnden 1 036 0 1 036 0 

VA-verksamheten 50 950 21 498 49 575 1 375 

SUMMA 295 485 99 982 231 383 64 102 

KF 

Uppföljning investeringsprojekt 

Status Nr Investeringsprojekt Budget 2022 Utfall delår Prognos Avvikelse 

 107 Digitalisering av KF:s möten 100 127 127 -27 

SUMMA   100 127 127 -27 

Uppföljning 

   

Digitalisering av KF:s möten 
 
Projektnummer 
107 
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Projektägare 
Christer Pålsson 

Kommentar 
 

Teknik för att genomföra digitala nämndsmöten är på plats. När det gäller digitalisering av KF:s möten i Varagårdsskolans aula är det flertalet installationer genomförda, 
men det pågår fortfarande justeringar gällande ljudupptagning. Innehållsmässigt fortlöper därmed investeringsprojektet enligt plan, dock har installationen av nödvändig 
teknik blivit dyrare än beräknat. 

 
 

Kommunstyrelse 

Uppföljning investeringsprojekt 

Status Nr Investeringsprojekt Budget 2022 Utfall delår Prognos Avvikelse 

 101 Albertsshaktet 600 44 600 0 

 232 Allmän IT-investering (fd GDPR dataöversiktssystem) 238 0 238 0 

 807 Billesholm stationsområde 9 365 12 177 13 000 -3 635 

 813 Billesholms gård 9:19 4 000 18 1 000 3 000 

 804 Bjuv 4:4 5 661 153 5 661 0 

 103 Bjuvstorp 5:25 - Gamla tennisbanorna 600 0 0 600 

 820 Cykelväg Mörarp Bjuv 400 512 400 0 

 129 Digital dokumentsignering 100 0 100 0 

 801 Expl B-holmsgård 9:235 (Kungsgård) 6 200 155 2 000 4 200 

 816 Folketshusparken 1 500 391 1 000 500 

 110 HR/Personalsystem 147 0 147 0 

 132 Lokalförändringar kommunhuset 1 000 316 1 000 0 

 105 Markförsäljning - exploateringsområden -6 000 0 -6 000 0 

 100 Markförvärv 2 000 0 0 2 000 

 128 Möten på distans 350 0 100 250 

 802 Nya Hedvallska (Bjuv 3:3) 132 0 0 132 

 136 Planprogram Kungsgårdsgärdet Billesholm 800 0 800 0 
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Status Nr Investeringsprojekt Budget 2022 Utfall delår Prognos Avvikelse 

 137 Småhustomter Valleberga 4:83 1 800 4 1 800 0 

 805 Tibbarp 1:80 800 0 200 600 

 817 Tidiga exploateringsutredningar 1 000 0 0 1 000 

 143 Tivoliparken 700 13 400 300 

 145 Tjänstelegitimation och IDP (identity provider) 200 0 100 100 

 810 Ulven 2 (Trygghetsboende) 385 1 703 1 703 -1 318 

 120 Utredning Söderåsbanan 14 784 906 2 000 12 784 

 811 Utveckling av Selleberga 10 000 1 098 3 000 7 000 

 151 Utveckling av Selleberga etapp 2 600 0 600 0 

 821 Utvecklingsplan Sånnadamm 300 540 2 000 -1 700 

 803 Valleberga 2:139 3 200 65 3 200 0 

 161 Vattentornet - gruppboende 600 0 0 600 

 164 Verksamhetsmark Bjuvstorp industriområde 600 24 200 400 

 176 Visma Window 172 0 100 72 

 148 Årlig investering miljöförbättrande åtgärder - ISO 14001 200 78 200 0 

SUMMA   62 434 18 197 35 549 26 885 

Uppföljning 

   

Visma Window 
 
Projektnummer 
176 
 
Projektägare 
Anna-Lena Hesselroth 

Bakgrund 
Investeringen är att införa Visma Window till Personec P (lönesystem) och till ekonomisystemet från Visma. Visma Windows är ett system för att förenkla inloggningen för 
användarna i systemet genom att Single Sign On införs vilket innebär att användarna har samma inloggningsuppgifter som till sin dator. Likaså blir löne- och 
ekonomisystem samlade under ett och samma gränssnitt och ger information til cheferna inom dessa områden. Likaså ger det anställda i kommunen information direkt om 
exempelvis frånvaro. 
 
Uppdatering inför tilläggsbudgetering 2018: 
Det har pågått ett projekt att införa Visma Window för Personec P (lönesystemet i kommunen) samt för ekonomisystemen. Båda dessa system levereras av Visma till 
kommunen. 
Visma Window innebär ett gemensamt gränssnitt för inloggning för dessa systemen vilket underlättar för medarbetare och chefer i kommunen och att det samtidigt är 
kopplat till den datoridentitet som varje användare har, så kallat AD-konto. Detta för att underlätta så att en användare inte behöver hålla reda på ytterligare ett 
användarnamn och lösenord, samt att det finns möjlighet att gå mellan de olika systemen utan att behöva logga in flera gånger. Likaså går inloggningsgränssnittet att 
skräddarsy med information till olika mottagare beroende på roll i kommunen. 
Visma Window har installerats för ekonomisystemen och är kopplat till AD-kontot. Likaså är Visma Windows installerat för Personec P men är inte kopplat till AD-kontot. Vid 
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installationen upptäcktes det av leverantören att Personec P inte följde de standard för hur AD-konton byggs upp varav projektet stoppades. Kommunen har försökt få 
leverantören att fullfölja installationen men det har dragit ut på tiden för Visma att återkoppla och i dagens läge (2018-02-19) så arbetar leverantören med att presentera en 
lösning hur installationen av Visma Window ska kunna slutföras. 
Därmed är installationen av Visma Window inte gjord och det pågår en dialog mellan kommunen och leverantören avseende vad som avtalats. Därav så är det slutgiltiga 
kostnaden inte klarlagd och de resterande avsatta medlen, 172 000 kr, för Visma Window behöver därmed överföras till 2018. 
 
 

Kommentar 
 

Planerad start under September och en del beräknas vara klarat 221231. 

Markförvärv 
 
Projektnummer 
100 
 
Projektägare 
Niklas Ögren 

Bakgrund 
Medel för att kunna göra inköp av strategisk mark i kommunen och i förlängningen genomföra investeringsprojekt på marken. I respektive projekt redovisas sedan de medel 
som krävs för projektering, utbyggnad av infrastruktur och utredningar. 
 
 

Kommentar 
 

Inga förvärv har skett kv 1-2 

Markförsäljning 
- exploateringsområden 
 
Projektnummer 
105 
 
Projektägare 
Niklas Ögren 

Bakgrund 
Försäljning av bostads- och industrimark inom exploateringsområden. 
Resultat av markförsäljning redovisas i tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning. 
 
 

Kommentar 
 

Västergatan. 

Selleberga 3Hus 

Bjuv 4:4 

Utredning Söderåsbanan 
 
Projektnummer 
120 
 
Projektägare 
Niklas Ögren 

Bakgrund 
Projektet syftar till att öppna söderåsbanan för persontrafik och baseras på ett medfinansieringsavtal mellan Bjuvs kommun och Trafikverket (TRV). Enligt avtalet skall Bjuvs 
kommun erlägga 34 mnkr i prisnivå juni 2013. Trafikverket har presenterat en plan för rekvirering av utestående belopp där slututbetalning sker 2021. Kommunens 
kostnader för projektet ökar med ca 6600 tkr till följd av indexuppräkningar för entreprenadkostnader. Förvaltningen har granskat siffrorna och bedömer att trafikverkets plan 
ligger inom ramen för medfinansieringsavtalet. 
Till följd av att tidigare äskade medel i investeringsprojektet inte har tagit höjd för indexuppräkning behöver ytterligare 6600 tkr äskas för 2021. Resterande medel 2020 som 
inte rekvirerats vid årets slut föreslås tilläggsäskas. 
 
 

Kommentar 
 

Söderåsbanan öppnade för persontrafik i december 2021 men trafikverkets entreprenör är fortfarande inte helt klar. Det återstår en del bullerskyddsåtgärder på andra delar 
av sträckan i svalövs kommun som dras med förseningar. Projektet kommer därför inte att avslutas 2022 utan slutavstämning mot medfinansieringsavtalet kommer ske först 
2023. 
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Expl B-holmsgård 9:235 
(Kungsgård) 
 
Projektnummer 
801 
 
Projektägare 
Niklas Ögren 

Bakgrund 
Inför budget 2020 äskades medel för att utreda en ny utformning på Kungsgårdsområdets etapp 2 och 3. Etapp 1 där kommunen byggt ut gator och VA har varit mycket 
svårsåld. Planeringsavdelningens analys visar att detta till stora delar beror på prissättningen av tomter som ligger långt över marknadspriset i Billesholm. 
Som ett resultat av pandemin har efterfrågan på tomter i Billesholm tillsammans med väntad trafikstart, tagit fart. Det finns inga lediga tomter i etapp 1 och nu föreslår 
förvaltningen att etapp 2 genomförs enligt detaljplan.  
Etapp två möjliggör ca 19 villatomter samt innebär kostnader för att bygga ut infart och lokalgata samt VA i gata. 
 
Prisuppgifter i äldre kalkyl har setts över och arbetet med projektering av gata fortgår under 2021. Medel för utbyggnad av allmänna anläggningar samt för kostnader för 
iordningställande av kvarters-/tomtmark äskas om ca  6,2 milj 
 
 
Möjligheten att genom markanvisning och där till hörande planändring för etapp 3 kvarstår. 
 
 

Kommentar 
 

projektering har utförts av infartsväg och nya tomter. Förfrågningsunderlag har upprättats och upphandling påbörjas under hösten. 

Nya Hedvallska (Bjuv 3:3) 
 
Projektnummer 
802 
 
 

Bakgrund 
Två markanvisningar är under färdigställande inom området som idag kallas nya Hedvallska. MKM Fastigheter och Första Villan färdigställer vardera 10 bostäder. 
 
Inom projektet bildades inledningsvis tre fastigheter. Två av dessa markanvisades till Första villan och de uppförde en BRF med 10 lägenheter inom ett av sina två 
områden. Den sista markanvisningen, närmast bowlinghallen, har kommunen nu fått tillbaka då Första villan inte kunde anpassa sina hus till den nya gatunivån. 
 
Planeringsavdelningen söker att komma till markanvisning på nytt med en ny byggherre och kommer i samband med detta få kostnader för att iordningställa tomten och 
eventuella anpassningar av denna. 
 
 

Kommentar 
 

Sista etappen på projektet är färdigställt och har haft inflyttning. Inga ytterligare kostnader har ställts till kommunen och projektet kommer att avslutas. 

Billesholms gård 9:19 
 
Projektnummer 
813 
 
Projektägare 
Niklas Ögren 

Bakgrund 
Exploateringsområde för bostäder beläget centralt i Billesholm. Marken var tidigare bebyggd med bostäder från allmännyttan. Markanvisningar har tecknats med två 
exploatörer och bygg och marköverlåtelseprocess pågår  
 
Under hösten 22 påbörjas genomförandet av den sista etappen för bostäder. En upphandling av de allmänna platserna genomfördes vintern 22 men endast ett anbud kom 
in som låg ca 100% över grovkalkylen. Inför B23 kommer projektet göra ett omtag och justera gestaltning och kalkyl inför ny upphandling. Den del av lekplatsen som 
Lekplatsplanen skulle finansiera som även den blev dyrare kommer lyftas ut som ett eget namngivet investeringsprojekt hos tekniska nämnden; "ny Ortslekplats gröningen" 
 
Ekonomi 
På grund av den generellt ökade entreprenadkostnader på ca 20% samt det anbud som kom in -22 läggs ett helt nytt äskande om 6 milj för att genomföra dagvatten, allmän 
parkering och mindre lekplats som orsakas av och kan härledas till exploateringen 
 
 

Kommentar 
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Inom exploateringsprojektet har en marköverlåtelse tecknats med ErHo bygg för den tredje och sista etappen utmed Västergatan. Bygglov väntas komma in till årsskiftet 
och arbeten påbörjas under 2023. 

Kommunen genomförde en upphandling av lekplats och parkeringsytor under kv1 där det bara kom in ett anbud som avvek 100% från kalkyl. I samråd med GataPark som 
skulle stå för en del av lekplatsen avbröts upphandlingen och ett nytt äskande om utökade medel har ställts till budgetberedningen med syfte att göra ny upphandling under 
2023. 

Billesholm stationsområde 
 
Projektnummer 
807 
 
Projektägare 
Niklas Ögren 

Bakgrund 
Projektet syftar till att förbereda Billesholms stationsområde inför trafikstarten på Söderåsbanan som planeras till december 2021 och innehåller olika delmoment med 
byggandet av kommunala allmänna platser, markförhandlingar med trafikverk och ägarna av stationshuset, som ger kommunen rådighet över markområdet, samt detaljplan 
som gör fastighetsbildning möjlig. 
 
Projektet har funnits med i budget ett antal år och hade från början en större utbredning. Möjligheten att bygga anläggningar även på den västra sidan av stationen 
studerats men har under förprojekteringen skjutits på framtiden. Projektet fokuserar i ett första skede på de anläggningar som är absolut nödvändiga för att få ett 
fungerande stationsområde till trafikstarten dvs. busshållplatser, pendlarparkering och torgytor i anslutning till stationshuset och plattformen. 
 
Under våren har en detaljplan varit utställd för samråd och kommunens konsult har upprättat förfrågningsunderlag för upphandling av anläggningar. Kommunen har 
förvärvat marken norr om stationshuset där torget ska ligga och samordnat utformning av hela området med ledningsägare, trafikverket och Skånetrafiken.  
 
Vid upprättande av ny detaljplan har ytterligare miljöundersökningar utförts inom stationsområdet och en punkt har visat på höga värden PAHer som måste saneras. 
Kompletterande undersökning utförs under oktober och det är först efter att denna har genomförts som det går att beräkna framtida kostnader för efterbehandling och 
bortkörning av förorenade massor. Projektets kalkyl innehåller ingen post för oförutsedda saneringskostnader sedan tidigare utan dessa har fått läggas in i samband med 
budgetberedningen om 1,2 miljoner för att täcka utökade utredningskostnader om 200 tkr samt ev. sanering om 1000 tkr. 
 
Ekonomi 
Projektets medel beviljades redan till B20. Afry konsult har tagit fram en förslagshandling för utformning av stationsområdet med tillhörande grovkalkyl. Kalkylen innefattar 
inte kostnader för ny beläggning för befintlig gata. Teknisk drift bedömer att kantsten behöver bytas samt att beläggningen görs om i samband med detta till en 
tillkommande kostnad av ca 1 milj 2022. Inför Budget 21 har projektets kalkyl, som togs fram 2019, justerats avseende oförutsedda kostnader som bedöms kunna uppstå till 
följd av hanteringen av markföroreningar om 1,2 milj.. Dock kan projektets ekonomiska ram kan komma behöva justeras något efter genomförd upphandling. Ej 
upparbetade medel innevarande år kommer tilläggsäskas och föras över i samband med årsbokslutet. Bedöms i dagsläget till ca 2 miljoner. 
 
 

Kommentar 
 

Arbeten med kommunens anläggningar på Billesholms station har i stort sett färdigställts och efter besiktning återstår endast mindre åtgärder som handlar om etablering av 
växtmaterial inkoppling av el-abonnemang och liknande. 

Konkursen som drabbade entreprenören barslund orsakade ett omtag i projektet med ny entreprenör vilket i sig orsakade ökade kostnader för projektet. Ett antal mindre 
justeringar i redan påbörjade arbeten krävdes också som även de orsakade förseningar och nya kostnader. Kostnader har också tillkommit för jurister som stöttade vid 
hävning av kontrakt och överenskommelse med konkursförvaltaren. Ytterligare fördyrningar som påverkat projektet gentemot budget och tidigare offerter är den 
prisutveckling som generellt skett inom anläggningsbranschen, framförallt för drivmedel. 

Totalt bedöms kostnader för projektet landa på ca 13 milj kr vilket innebär en avvikelse mot budget med ca 3,6 milj kr. 

Ulven 2 (Trygghetsboende) 
 
Projektnummer 
810 

Bakgrund 
2015 förvärvades del av fastigheten Ulven 2 med syfte att genom ny detaljplan och markanvisning upprätta trygghetsboende.  
Ett förslag till Marköverlåtelseavtal samt avtal om blockförhyrning återremmitterades ab Kommunfullmäktige i januari 2018 och frågan om vilket bolag som ska genomföra 
projektet har därefter utretts på nytt. 
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Projektägare 
Niklas Ögren 

Om och när marköverlåtelsen aktualiseras på nytt kommer det åter att uppstå kostnader för anpassningar av tomten, eventuella förändringar förslag, projektadministration 
och upprättande och omförhandling av avtal. 
 
 

Kommentar 
 

Inom exploateringsprojektet har Bjuvsbostäder påbörjat sin byggnation. I samband med markarbeten och grundläggning påträffades markföroreningar som anmäldes till 
miljöförvaltningen och forslades bort. Kostnader för oförutsedda föroreningar i mark träffar säljaren enligt avtal och har därför lagts på projektet som får en avvikelse. 

Projektet bedöms trots kostnaderna för markföroreningar gå med överskott vid projektets avslut. Intäkter från försäljning av byggrätt bedöms överstiga projektets kostnader. 

Allmän IT-investering (fd GDPR 
dataöversiktssystem) 
 
Projektnummer 
232 
 
 

Bakgrund 
Nya dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft den 25:e maj 2018, och ställer nya krav på våra verksamheter. Dataskyddsförordningen ersätter då dagens 
personuppgiftslag (PUL).  
 
Dataskyddsförordningen är en klar skärpning av regelverket för hur organisationer inom EU får samla in, ge tillgång till, lagra och hantera data. 
 
 

Kommentar 
 

HR/Personalsystem 
 
Projektnummer 
110 
 
Projektägare 
Anna-Lena Hesselroth 

Bakgrund 
Upphandlingen för HR-systemet går ut den 31 augusti 2018. Innan dess behöver vi ha en ny upphandling på plats. HR systemet är det grundläggande systemet för 
personalfrågor i kommunen och ser bland annat till att all personal i kommunen får sin lön, att personalen kan rapportera frånvaro och att cheferna får tillgång till 
peronalsiffrorna genom Qlickview.  
 
Uppdatering inför tilläggsbudgetering 2018:  
Det fanns avsatt 240 tkr för HR/Personalsystem. 
Under 2017 har kommunen upphandlat nytt rekryteringssystem, Visma recruit med en modul för kompetensbaserad rekrytering i enlighet med rutinbeskrivning för 
rekrytering. Det innebar en kostnad om 93 tkr i nyinvestering. Systemet dellevererades vid årsskiftet så kostnaden är inte bokförd utan medlen för denna investering behövs 
tas av investeringsmedlen 2018. 
Det innebär att av dessa 240 tkr finns det kvar 147 tkr. Under 2018 behöver kommunen upphandla nytt system för lönekartläggning då nuvarande avtal går ut 2018-09-30. 
Samt så upphörde gällande avtal avseende medarbetarundersökning 2017-12-31. Likaså kan det finnas behov av investering av system för att digitalisera anteckningar 
avseende medarbetare i Bjuvs kommun för att uppfylla GDPR när det implementeras under året. Därav bedöms det att mellanskillnaden på 147 tkr behöver kvarstå för 
investeringar som behövs göras under 2018. 
 
 

Kommentar 
 

Kommer att starta men inte att slutföras under året. 

Årlig investering 
miljöförbättrande åtgärder - ISO 
14001 
 
Projektnummer 
148 
 

Bakgrund 
Vi har i visionen slagit fast att vi vill vara ett föredöme inom hållbar utveckling och för att uppnå detta krävs i flera fall investeringar. Investeringsmedlen kommer att gå till att 
stötta investeringar i kommunens verksamheter som minskar miljöpåverkan. Det kan handla om exempelvis vågar och tavlor för att mäta matsvinn i köken, avfallsmöbler i 
våra fastigheter, för att genomföra evenemang med miljötema riktat mot allmännheten, inköp av elcyklar mm 
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Projektägare 
Niklas Ögren 

Kommentar 
 

Projektet har haft kostnader för konsulter som har tagit fram genomförbarhetsstudie av en ISO-certifiering i kommunen. 

Tidiga exploateringsutredningar 
 
Projektnummer 
817 
 
Projektägare 
Niklas Ögren 

Bakgrund 
Avsatta medel avser att täcka kostnader för tidigare exploateringsutredningar som efter en inledande "skrivbordsutredning" bedöms ha en marknadspotential, men som 
kräver en mindre utredning (max 250 tkr/projekt) för att kunna utvärderas och lyftas för kommande investeringsbeslut. 
 
När ett projekt genererats ur "Tidiga exploateringsutredningar" ska hittills nedlagda utredningskostnader överföras till respektive exploateringsprojekt. Eventuella 
förgävesutredningar belastar driftresultatet. 
 
Nedlagda kostnader i "Tidiga exploateringsutredningar" slutredovisas i årsredovisningen. 
 
 

Kommentar 
 

Inga tidiga exploateringsutredningar har vidtagits 

Folketshusparken 
 
Projektnummer 
816 
 
Projektägare 
Niklas Ögren 

Bakgrund 
Syftet med projektet är precis som tidigare att utveckla området kring Folketshusparken med bostadsbebyggelse och verksamhetslokaler och mötesplatser.  
 
På gamla protista tomten pågår planarbete inom ramen av den markanvisning som tecknats med 3Hus som kommer bygga ca 150 bostäder. 
 
På Medborgaren 1 har Folkets hus rivits och arbete med detaljplanen pågår. Slutlig inriktning av av projektet är inte fastställd och detaljplanen är därmed flexibel till sitt 
innehåll och medger både bostäder och verksamhetslokaler. Platsen bedöms kunna innehålla butikslägen, parkeringsanläggning, bostäder, arbetsplatser och publika 
lokaler i gatuplan. I anslutning till bebyggelsen finns möjligheter att hantera nivåskillnad mellan gatunivå och park genom tillskapandet av nya allmänna platser.  
 
 
 
Ekonomi 
Beroende på hur de två detaljplaner som pågår inom området utvecklas, och allmänna anläggningar kommer att genomföras bedöms behovet av medel i dagsläget främst  
avse utredningskostnader samt mindre åtgärder på Orren i slutet av -22 för iordningställande av mark. I dagsläget bedöms kostnader för rivning som tidigare legat som ett 
äskande täckas av framtida intäkter från försäljning av mark/byggrätt. 
 
 

Kommentar 
 

En detaljplan för Protistaområdet, 3Hus markanvisning, antogs under våren men kallades in av länsstyrelsen som inte godkände kommunens redovisning av 
dagvattenhantering och höjdsättning och upphävde kommunens antagandebeslut. Istället för att överklaga till domstol bedömdes det snabbare att göra mindre ändringar i 
planen och anta denna på nytt. Ett nytt planförslag har därför varit utställt för granskning och kommer antas under hösten. 

Markanvisningen med 3hus pågår men man har flaggat för en mer utdragen process beroende på rådande marknadsläge. 

För M1-delen av projektet har rivningen av Folkets hus färdigställts. Återstående byggnadsdelar, stödmurar, scen mm kommer rivas i samband med byggnation. Inom 
ramen för markanvisning har Lokal-och funktionsprogram tagits fram för de samhällsfastigheter som projektet syftar till. 

En detaljplan har varit utställd på samråd som syftar till att pröva ny bebyggelse på platsen. 
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Utveckling av Selleberga 
 
Projektnummer 
811 
 
Projektägare 
Niklas Ögren 

Bakgrund 
Kommunen har förvärvat Sellebergaområdet med syfte att bygga en helt ny stadsdel för 2000 bostäder. I Maj 2019 tillträdde kommunen Sellebergaområdet. I samband med 
detta levererades också det kvalitetsprogram som tagits fram i samverkan med regeringens samordning för bostadsbyggande. 
 
Under 2019 och 2020 har det tekniska utredningsarbetet för det område som pekats ut i kvalitetsprogrammet fortsatt och planarbetet för den första detaljplanetappen 
påbörjats. 
Projektering av gator och VA är utförd 2021 och genomförandet inväntar att detaljplanen kan vinna Laga kraft. Detaljplanen för den första etappen antogs i december men 
är överklagad. 
 
För närvarande finns 4 tecknade markanvisningar för bostäder samt förskola inom områdets första etapp. 
 
Ekonomi 
I och med att projektet senareläggs behöver ej upparbetade medel för 2022 föras över till -23. Genomgående har priser för entreprenader ökat kraftigt under 2022 och 
projektet bedömer att kalkylen bör justeras upp med ca 20%. i och med förseningar bedöms anläggningar färdigställas först 2024 varför 10 milj äskas till plan 24 
 
 

Kommentar 
 

Detaljplan för den första etappen inom Sellebergaområdet som överklagats vann laga kraft i Juli. 

Arbetet med pågående markanvisningar fortsätter och 3hus skissar på bygglov för sin etapp. 

Arbetet med att färdigställa förfrågningsunderlag har i princip blivit klart och upphandling kommer påbörjas i oktober för gator, parker och dagvattenanläggningar mm. 

Utvecklingsplan Sånnadamm 
 
Projektnummer 
821 
 
Projektägare 
Niklas Ögren 

Bakgrund 
Planeringsavdelningen MEX studerade under 2020 möjligheten att upprätta en ny detaljplan för området och landade i inriktningen att i första hand söka att genomföra 
befintlig detaljplan i delar under förutsättning att en dagvattenlösning kan ordnas. 
 
Med stöd i den VA utrednings som tagits fram vill avdelningen äska medel för att genomföra dagvattenanläggning samt lokalgator. Därutöver äskas medel för 
masshantering och iordningsställande av kvartersmark. 
 anledning av dagvattensituationen för området. VA-utredning kommer genomföras under hösten 2020 
 
Ekonomi 
Kostnader:  
Ny vändplan på Filgatan: 275 000 kr 
Ny beläggning på Filgatan:75 000 kr 
Gatubelysning på Filgatan: 50 000 kr 
Övrigt/oförutsett: 200 000 kr 
Ombyggnad vändplats Skruvgatan: 50 000 kr 
Anläggande dagvattendamm 1 600 000 kr 
Totalt: 2 250 000 kr 
 
Intäkter 
Kvartersmark: 4 843 600 (24 218 kvm á 200 kr) 
Resultat: 2 593 600 kr 
 
Tidplan  
Röjning kvartersmark: vårvintern 2022 
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Projektering anläggningsarbeten dagvattendamm: våren 2022 
Anläggningsarbeten Filgatan: hösten 2022 
 
 

Kommentar 
 

Under sommaren påbörjades arbete med att röja vegetation på en tomt inom industriområdet med avsikten att kunna försälja denna. Efter ett par veckor stod det klart att 
omfattningen på arbetena var mer omfattande än som tidigare bedömts och att det dessutom påträffats deponerade massor, byggmaterial mm på flera olika platser som 
kräver sanering och möjligtvis anmälan om avhjälpandeåtgärd. Arbetet med entreprenören avbröts därför. 

För att färdigställa markarbetena kommer det krävas en inventering av föroreningar samt en upphandling av en större entreprenad. Ett äskande om ombudgetering kommer 
göras i oktober vartefter upphandling av konsult sker. 

Prognosen för projektet, dvs avvikelsen, förutsätter att ett beslut om ombudgetering fattas i KS. Uppskattningen av beloppet grundar sig på en bedömd sanerings- 
markkostnad per kvm. Planeringsavdelningen bedömer att nedlagda kostnader kommer täckas av intäkter på försäljning genom att man kan ta ut ett högre markpris vid 
försäljning av en markplanerad industritomt. 

Cykelväg Mörarp Bjuv 
 
Projektnummer 
820 
 
Projektägare 
Niklas Ögren 

Bakgrund 
Syftet med åtgärden är att knyta ihop orterna och förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Ett genomförande av åtgärden skapar nya förutsättningar för 
cykelresor från Bjuv till Helsingborg. 
 
Kommunen har tecknat ett avtal om medfinansiering med Trafikverket och Helsingborgs stad för att bygga en cykelväg mellan Mörarp och Bjuv. 
Enligt avtalet utgick Bjuvs andel för projektets genomförande till ca 5 miljoner. Efter beslut om utökad budget i b21 beslutade KF att föra till ytterligare 2 milj kr efter att 
trafikverket påtalat ökade kostnader inledningsvis. 
 
Förvaltningen har fört en diskussion med trafikverket om de kan överväga en annan lösning för att korsa LV 110 som inte innefattar en tunnel, säker passage eller dyl, men 
en sådan är inte möjlig med tanke trafiksäkerheten för den mängd cykeltrafik som förväntas. 
Slutgiltig utformning och placering av passage under LV 110 kommer beslutas av trafikverket i samband med projekteringen. Dock bör kommunen själva utreda lämplig 
koppling till befintlig cykelinfrastruktur innan trafikverkets projektering inleds. Att utreda och projektera anslutning till befintligt vägnät omfattas inte av 
medfinansieringsavtalet och kostnadsbedömningen i denna. Medel för denna utredning beviljades i B 2020 och bedömdes till 250 tkr 
 
Ekonomi: 
Projektet är försenat och startmöte med trafikverket och kommunen hölls först i augusti -21. Projektet kommer innebära att en ny vägplan upprättas och antas vilket är en 
process som tar drygt 12 mån. Av denna anledning behöver kommunen omfördela investeringsprojektet. 2022 bedöms ca 10% av beloppet behövas till projektering motsv 
ca 700 tkr.  
Enligt prognos bedöms ca 300 tkr av dessa upparbetas innevarande år. Resterande projekteringskostnader, 400 tkr förs över till 2022 Medel för investering, 6,3 miljoner 
förs över till 2023 
 
 

Kommentar 
 

Trafikverket har under våren bedrivit samråd på en vägplan som enligt deras nya tidplan ska fastställas tidigast i maj 2023. 

Förslaget redovisar samma utformning och placering av anslutning till Bjuvs vägnät vid Norra infarten som tidigare har presenterats för kommunen. 

Den utdragna processen med vägplanen innebär med stor sannolikhet att en upphandlad entreprenör tidigast börjar arbeta med en tunnel 2024. 

Investeringsmedel som beslutats för 2023 kommer skjutas fram till plan 24 
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Bjuv 4:4 
 
Projektnummer 
804 
 
Projektägare 
Niklas Ögren 

Bakgrund 
Projektet syftar till att planlägga och exploatera kommunens mark vid Bjuvs kyrka för bostäder genom markanvisning med en eller flera byggherrar samt skapa 
förutsättningar för ett kommunalt gruppboende (LSS) 
Projektet innehåller kostnader för detaljplan, utredningar, eventuell sanering samt genomförande av dagvattenanläggningar. 
Ett markanvisningsavtal har tecknats med 3Hus som utvecklar ett projekt för ca 40 lägenheter i bostadsrätt. En VA-utredning har genomförts som redovisar 
förutsättningarna att ansluta området till kommunalt VA och hur dagvatten kan hanteras. Fastighetsavdelningen har tagit fram ett förslag på LSS-boende. Detaljplanen har 
överklagats och arbetet med genomförande av allmänna anläggningar kommer fortsätta när planen vinner laga kraft  
 
Ekonomi 
Projektets kalkyl har kompletterats med kostnader för de Va-anläggningar som krävs för att ansluta LSS och ny bebyggelse. Projektet har redan medel beviljade i budget 
2020 ( 850 tkr i 2020 samt 1950 tkr i plan2021) Utifrån kompletterad VA-kalkyl föreslås äskande om ytterligare 3000 tkr till budget 2021. Enligt prognos för -21 kommer 
ca 500 tkr upparbetas. Resterande medel för projektering och investering föreslås överföras till -22. 
 
 

Kommentar 
 

Arbete med markanvisning pågår och exploatören ritar på bygglovshandlingar. Upphandling för Kommunteknik har genomförts och byggnation av Spill, vatten och 
dagvattenanläggningar påbörjas under hösten. 

Den del av projektet som avser kommunens LSS är försenad men bygglovet för gruppboendet har vunnit laga kraft så det återstår inga PBL- relaterade hinder för att 
påbörja byggnationen. 

Valleberga 2:139 
 
Projektnummer 
803 
 
 

Bakgrund 
Projektet syftar till att utreda förutsättningarna för och upprätta en ny detaljplan för bostäder på fastigheten som ägs av kommunen mot bakgrunden att det finns ett uttalat 
behov av att ta fram säljbara tomter för enbostadshus i Ekeby. 
Valleberga 2:139 har studerats översiktligt och MEX föreslår att projektet kan gå vidare till projektering och genomförande när ett tillräckligt antal har anmält sig till 
kommunens nya tomtkö.  En inledande bedömning visar på möjligheten att tillskapa 10 tomter för enbostadshus på kommunens mark. För att genomföra projektet kommer 
en ändring av detaljplanen att krävas samt utbyggnad v kommunal gata inom området 
 
Ekonomi 
Förvaltningen har tagit fram en översiktlig bedömning av kostnader för att bygga ut kommunal gata och teknik på ca 3000 tkr. Av beslutade utredning/projekteringsmedel för 
2021 om 300 tkr är prognosen att 200 tkr av dessa bör föras över till 2022 
 
 

Kommentar 
 

fastighetsbildning för de nya tomterna har gått igenom hos lantmäterimyndigheten och projektering av gator är påbörjad av konsult. 

Tibbarp 1:80 
 
Projektnummer 
805 
 
Projektägare 
Niklas Ögren 

Bakgrund 
Projektet syftar till att utreda förutsättningarna för och upprätta en ny detaljplan för bostäder på fastigheten som ägs av kommunen. Området är utpekat för bostäder i 
Översiktsplanen och bedöms lämpligt för blandad bebyggelse, fribyggartomter, parhus radhus. 
har funnits i budget sedan 2020 för att genomföra utredningar och påbörja detaljplanarbete. 
En översiktlig etappindelning och uppskattning av gatukostnader har gjorts baserat på en exploateringsskiss. Planeringsavdelningen föreslog att projektering och 
genomförande påbörjas först när ett tillräckligt stort antal intressenter har tecknat sig i kommunens tomtkö. Nuvarande bedömning är att ett tillräckligt antal intressenter (27) 
har anmält intresse för att gå vidare med planering. 2021 föreslås att inleda arbetet genom upprättandet av ett kvalitets-/ planprogram för området. 
 
Ekonomi 
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För den delvis nya inriktningen för projektets genomförande äskas medel för utredning om 800 tkr. Projektering om 600 tkr i plan -23 samt investering om 5000 tkr i plan -24 
 
 

Kommentar 
 

Diskussioner har inletts med exploatör och Bjuvsbostäder (äger angränsande fastighet) om att ingå samarbete för att utveckla området. Ett samarbete bedöms kunna 
frigöra resurser och skapa förutsättningar för att bostadsbebyggelse kan drivas fram snabbare. 

Tivoliparken 
 
Projektnummer 
143 
 
 

Bakgrund 
Projektet avser utredning, detaljplaneläggning samt ev nödvändiga åtgärder för att anlägga en kommunal park inom området. En förutsättning för Bolagets medverkan är att 
möjligheten att planlägga delar av området för Bostäder utreds. Intäkter från försäljning av bostadsmark ger bolagt möjlighet att ha kostnader för sanering och flytt av 
huvudenté mm. Planeringsavdelningen har tagit fram ett utkast till projektbeskrivning som översiktligt analyserar förutsättningar och målsättningar för en park.. 
 
Ekonomi: 
medel äskas för inledande utredningsmedel samt för en grovt uppskattad investeringskostnad om ca 5 milj som bedöms rimlig med tanke på platsen läge och omfattning. 
Sannolikt kommer det krävas åtgärder kopplat till vattendraget som kan påverka kostnaderna ytterligare. 
 
 

Kommentar 
 

Kommunen har fört diskussioner med bolaget om att förvärva mark inom området. Projektet har haft konsultkostnader för att upprätta förslag till avsiktsförklaring och träffa 
en överenskommelse med bolaget. 

Utveckling av Selleberga etapp 2 
 
Projektnummer 
151 
 
Projektägare 
Niklas Ögren 

Bakgrund 
Projektet avser arbete med upprättande och genomförande av detaljplan för den andra etappen i projektet. Särskilt fokus ligger på att få fram en byggrätt för den förskola 
som är utpekad i den andra etappen. Enligt Lokalförsörjningsprogrammet finns det ett stort behov av ytterligare en förskola utöver den som planläggs i etapp 1 för att 
tillgodose befintliga brister och ökning i barngrupperna till följd av ökad inflyttning. 
 
 

Kommentar 
 

Arbete är inte påbörjat men offerter har begärts in från upphandlade konsulter för att ta fram underlag för detaljplan. 

Lokalförändringar kommunhuset 
 
Projektnummer 
132 
 
Projektägare 
Niklas Ögren 

Bakgrund 
Förvaltningarna i kommunhuset är trångbodda, nya uppdrag ställer krav på mötesrum, utträdet ur SMFO och rivningen av Mikaelstugan aktualiserar frågan om 
sammanträdesrum för externa besök på kort sikt.  
 
Planeringsavdelningen har inventerat ett antal möjliga åtgärder: 
I anslutning till Kontaktcenter bedöms det finnas goda förutsättningar att omvandla ett antal mötesrum till ett sammanträdesrum för ca 15-18 sittande mötesdeltagare. 
Fördelen med placeringen i huset är att ta emot externa besök utan att dessa måste skrivas in. Placeringen av mötesrummet möjliggör även att handikapptoaletten blir 
tillgänglig utan att besökare måste skrivas in. 
Det bedöms även finnas goda möjligheter att ställa om en del av huset för arbetsplatser i kontorslandskap i kombination med fler mindre mötesrum för digitala möten. 
Behov finns även av ökad säkerhet i kontaktcenter för att minska risken för inbrytning. 
Mindre mötesrum utanför skalskyddet inom uppsikt från KC för säkrare kundmöten ger ökad rättsäkerhet, service och arbetsmiljö. 
 
Förändringarna förutsätter en flytt av barn- och utbildningsförvaltningen till Almliden. Behov av ombyggnation hos stenvalvet måste därför ingå i projektet. 
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Ekonomi - Förändringarna kommer snabbutredas och kostnadsbedömas under sommaren och en mer träffsäker kalkyl ska ligga till grund för budgetberedningens 
beredning och KF beslut. I samband med beslut i KF kan de medel som beslutas att föras över till Fastighetsavdelningen. 
 
 

Kommentar 
 

En ingående studie av kommunhuset, nyttjande och ytor har genomförts genom intervjuer och inmätningar. Arbetet har resulterat i en nulägesbeskrivning och bristanalys 
som kommer ingå som underlag till kommunstyrelsens lokalrevision. 

Med stöd i underlaget har planeringsavdelningen tagit fram ett mindre åtgärdspaket som kan genomföras på kort sikt för att anpassa huset för att ge plats för nya 
medarbetare utan att göra större förändringar på byggnaden. Beslut ska fattas på förvaltningen för att genomföra dessa åtgärder. 

Planprogram Kungsgårdsgärdet 
Billesholm 
 
Projektnummer 
136 
 
Projektägare 
Niklas Ögren 

Bakgrund 
Lokalförsörjningsprogrammet aktualiserar behovet av en 6-8 avd förskola i Billesholm av de markinnehav kommunen har i kommundelen bedöms "Kungsgårdsgärdet" del 
av Billesholms gård 9:325, som mest lämpligt att utveckla. Förskoleutredningen från 2018 pekar ut en skola inom området.  
fastigheten är utpekad för bostadsändamål i översiktsplanen och är en del av kommunens strategiska markinnehav. 
 
För att utreda förutsättningarna för att bryta ut en byggrätt inom området anser förvaltningen att området ska studeras genom upprättandet av ett planprogram så att trafik, 
gatustruktur, markavvattning mm, kan studeras i ett sammanhang samt att synpunkter kan inhämtas från allmänheten och länsstyrelsen. 
 
Med planprogrammet som stöd kan sedan planeringen fortskrida för området. 
 
 

Kommentar 
 

Konsult har handlats upp och startmöte har skett för att ta fram ett kvalitetsprogram för området. Programmet kommer utgöra underlag för efterföljande beslut och 
detaljplaner. Programmet kommer levereras i december. 

Småhustomter Valleberga 4:83 
 
Projektnummer 
137 
 
Projektägare 
Niklas Ögren 

Bakgrund 
Sedan 2018 står förskolan i Valleberga tom. På grund av brister i byggteknik anses inte byggnaden lämplig för annan verksamhet eller för omvandling till bostäder. 
Planeringsavdelningen vill äska medel för att riva och sanera tomten, ändra detaljplanen (planlagt som A) och bilda 8 tomter som kan förmedlas i via kommunens tomtkö. 
 
Gator och vändplaner är redan genomförda och samma fastighetsindelningen som gällde för området tidigare bedöms lämplig att använda. 
Ekonomi: 
kostnader för planarbete: 300 tkr 
Projektering, upphandling, rivning: ca 1-1,5 milj 
förväntade intäkter från försäljning ca 1,5-2 milj 
 
 

Kommentar 
 

Arbete med markanvisning pågår. Upphandling av entreprenör för rivning av tomställda lokaler pågår. 

Förslag till detaljplan har upprättats och har ställts ut på samråd. 

Vattentornet - gruppboende 
 
Projektnummer 

Bakgrund 
Planeringsavdelningen driver ett planarbete på Bjuv 4:4 som innehåller byggrätt för 6 platser LSS. Planen är överklagad och process med ev överprövning i nästa instans 
väntas ta resterande 2021 för att  det först därefter står klart om delar av planarbetet måst göras om.  
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161 
 
Projektägare 
Niklas Ögren 

 
För att inte stå utan alternativ för gruppboendet vill planeringsavdelningen pröva en placering mellan Bovlinghallen och vattentornet och se om denna kan bli lämplig för 
bostadsändamål. Avståndet till dagverksamheten är i princip detsamma.  
 
ekonomi. 
Planarbete ca 600 tkr inkl. tekniska utredningar kring ledningsflyttar 
 
 

Kommentar 
 

Projektet kommer ej att genomföras i och med att den överklagade detaljplanen på Bjuv 4:4 vann laga kraft. 

Verksamhetsmark Bjuvstorp 
industriområde 
 
Projektnummer 
164 
 
Projektägare 
Niklas Ögren 

Bakgrund 
Kommunen fastställde 2018 en ny detaljplan för Bjuvstorp industriområde. Planen förutsätter en omfattande gatuanläggning, ny utfart mot LV 107 (med tillhörande 
förhandling med (TRV), har en omfattande dagvattenlösning samt kostsam masshantering. 
 
För att genomföra hela eller delar av området som verksamhetsmark krävs en fördjupad planering av projektet samt kostnader. Avdelningen för även diskussioner med 
olika intressenter om möjligheten att flytta vissa verksamheter till området som kräver ändringar i gatustrukturen. 
 
ekonomi: 
Utredningsmedel medel för omgestaltning och projektering: 300tkr 
Kostnader för ändring i detaljplan: 300 tkr 
 
 

Kommentar 
 

Projektet har haft kostnader för att upprätta förslag till avsiktsförklaring för ett ev markbyte med en verksamhet i Bjuv. 

Diskussioner har inletts om att teckna markanvisning med en exploatör för att utveckla verksamhetsmarken inom fastigheten. Om en överenskommelse kan träffas kan ett 
planarbete inledas innan årsskiftet. 

Tjänstelegitimation och IDP 
(identity provider) 
 
Projektnummer 
145 
 
Projektägare 
Maya Saksi 

Bakgrund 
Stärka arbetet med ökad informationssäkerhet med hjälp av tvåfaktorsautentisering bestående av tjänstelegitimattion och IDP. 
 
I och med att kommunen blir mer och mer dataintensiv, behöver vi justera behandlingen av data. Området "informationssäkerhet" är det området som kapslar in krav och 
behov.  
 
Inom kommunen används idag ofta lokala användarnamn och egenskapade lösenord som inloggningsmetod. Denna inloggningslösning är idag kategoriserad som den 
lägsta tillitsnivån i DIGGs sammanställning över tillitsnivåer på inloggingsalternativ.  
 
I förarbete har det konstaterats att privat anskaffad e-legitimation, så som BankID, inte är en lämplig lösning. Kommunen bör anskaffa en legitimering för sin personal som 
kommunen äger och därmed har möjlighet att öppna upp och stänga ner vid behov.  
 
För att arbeta med tjänstelegitimation behöver kommunen arbeta med ett systemstöd som kallas för "identity provider" (IDP). Detta systemstöd läser av användare från en 
katalog, ex. HR-systemet eller AD. Finns användaren i katalogen får användaren också tillgång till sina systemstöd. Finns inte användaren i katalogen kan användaren inte 
logga på sig i systemstöden. Tjänstelegitimationen är alltså kopplad till en IDP. För användaren räcker det därför att logga in sig 1 gång för att komma in i sina systemstöd.  
 
Detta är ett nytt projekt för 2022 
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Kommentar 
 

Inväntar offert för IDP lösningen som bör vara på plats före E-signering och E-tjänstelegitimationslösning då de är beroende av denna. 

Preliminär kostnad för införande av E-tjänstelegitimation är 100' 

Möten på distans 
 
Projektnummer 
128 
 
Projektägare 
Maya Saksi 

Bakgrund 
Fortsätta arbetet med att digitalisera kommunens möteslokaler för att kunna bättre stödja digitala möten.  
Detta är ett nytt projekt med ett investeringsbehov på 200 tkr per år 2022 och 2023 
 
 

Kommentar 
 

Vi avser att påbörja projektet under 2022 och projektet kommer att löpa under 2023. 

Digital dokumentsignering 
 
Projektnummer 
129 
 
Projektägare 
Maya Saksi 

Bakgrund 
Bjuv har både ett politiskt behov och ett verksamhetsbehov av att kunna signera handlingar digitalt.  
Detta är ett nytt projekt för 2022 
 
 

Kommentar 
 

Under utredning. Dokumentsignering är beroende av en IDP lösning som bör vara på plats först, denna är i inköpsfas. 

Förändringar på marknaden gör att leverantörer har flaggat för kommande signeringslösningar som kan vara av intresse. 

Albertsshaktet 
 
Projektnummer 
101 
 
Projektägare 
Niklas Ögren 

Bakgrund 
Det aktuella området är sedan tidigare planlagt för småhusbebyggelse och planeringsavdelningen avser att genomföra en markanvisning inom området samt ändra 
detaljplanen i samarbete med exploatören. Området bedöms kunna bidra med ett större antal bostäder samtidigt som behovet av allmänna gatuanläggningar minskar. 
Området ingick tidigare av investeringsprojekt Billesholms gård 9:137. 
 
Ekonomi: 
I ett första skede äskas medel för utredningar och plankostnader om ca 600 tkr.  
De allmänna anläggningar som kan komma att bli ett resultat av planarbetet kommer lyftas i nästa budgetbeslut. De kostnader för dagvattenhantering som kommunen 
redan har haft inom området och som avsåg den aktuella delen av tidigare projekt kommer föras över till projektet. 
 
 

Kommentar 
 

Arbete med Detaljplan pågår. Byggnadsnämnden har fått ett planuppdrag och har fattat beslut om att ställa ut förslag på samråd. Markanvisning är tecknad med Känhuset 
som redovisat avsikten att uppföra bostäder om lägenheter i två våningar. 

Tekniska utredningar och geoteknisk har utförts. Ett förslag på infart till Böketoftavägen har tagits fram som ligger till grund för detaljplanen. 

Bjuvstorp 5:25 - Gamla 
tennisbanorna 

Bakgrund 
Planeringsavdelningen avser att pröva möjligheten att bygga bostäder inom området där det tidigare fanns ett antal tennisbanor vid badet i Folketshusparken. Området är 
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Projektnummer 
103 
 
Projektägare 
Niklas Ögren 

utpekat som plats för nya bostäder i gällande översiktsplan och har även pekats ut i det planprogram som upprättades för Bjuvs centrum 2015.  
Projektet innebär att planeringsavdelningen inom ramen för en markanvisning tar fram en ny detaljplan för området i samverkan med exploatören. Projektet bedöms kunna 
innebära att ytterligare ca 40-50 bostäder kan uppföras i stationsnära läge. En gemensam parkeringslösning kommer studeras inom projektet. 
 
Ekonomi: 
Inledningsvis avser projektet ha kostnader för utredning och plankostnader om ca 600 tkr. 
 
 

Kommentar 
 

Arbetet med markanvisning och förberedelser för detaljplan har avbrutits 

Barn- och utbildningsnämnden 

Uppföljning investeringsprojekt 

Status Nr Investeringsprojekt Budget 2022 Utfall delår Prognos Avvikelse 

 413 BUN -elevdatorer och dylikt. 3 900 3 159 3 900 0 

 414 Inventarier Ekeby förskola 2 200 15 2 200 0 

 410 Investering BUN övergrip. 1 602 506 1 500 102 

SUMMA   7 702 3 680 7 600 102 

Uppföljning 

   

Investering BUN övergrip. 
 
Projektnummer 
410 
 
 

Bakgrund 
Ny- och ersättningsinvesteringar för standardförbättring och/eller utbyte av inventarier i BUNs verksamheter som exempelvis möbler, slöjdsalsinventarier, redskap till 
idrottsundervisning, lekredskap ute på skolgård, förvaring av material mm. 
 
 

Kommentar 
 

Förvaltningen bedömer att aktuell investeringsbudget eventuellt inte kommer att nyttjas fullt ut. 

BUN -elevdatorer och dylikt. 
 
Projektnummer 

Bakgrund 
Digitalisering av skolan enligt beskrivning i beslutad IKT-strategi. Bjuvs kommun har beslutat att digitalisera verksamheten i förskola och skola. Projektet innebär en 
uppbyggnad under en tre år för att sedan gå över till att ersätta det som förbrukats. Hållbarheten för digital utrustning beräknas till i snitt tre år vilket innebär att beståndet 
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413 
 
 

behöver bytas ut med en tredjedel varje år. 
 
 

Kommentar 
 

Förvaltningen bedömer att aktuell investeringsbudget inte kommer överskridas. 

Inventarier Ekeby förskola 
 
Projektnummer 
414 
 
Projektägare 
Madeleine Peyron 

Bakgrund 
Inventarier till den nya förskolan 2021 
 
 

Kommentar 
 

Förskolan är inte färdigställd och aktuella inventarier är därmed inte levererade och fakturerade. Inflyttning sker 221001. 

Vård- och omsorgsnämnden 

Uppföljning investeringsprojekt 

Status Nr Investeringsprojekt Budget 2022 Utfall delår Prognos Avvikelse 

 644 Inventarier LSS 650 315 650 0 

 605 Inventarier Vård och Omsorg, utbyte av digitala lås 2022 1 600 1 051 1 600 0 

 645 Äldreomsorg, Särskilda boenden, Inomhus- och utomhusmiljö 500 264 500 0 

SUMMA   2 750 1 630 2 750 0 

Uppföljning 

   

Inventarier Vård och Omsorg, 
utbyte av digitala lås 2022 
 
Projektnummer 
605 
 
Projektägare 
Jessica Alfredson 

Bakgrund 
Diverse investeringsbehov för att förbättra såväl arbetsmiljö som inomhusmiljö. Under 2022 kommer de digitala låsen som används i ordinärt boende bytas ut. 
 
 

Kommentar 
 

Medel är använda för bland annat utbyte av digitala lås, sängar och andra hjälpmedel, elektroniska medicinskåp, datorer och en del möbler och inventarier verksamheterna. 
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Inventarier LSS 
 
Projektnummer 
644 
 
Projektägare 
Jessica Alfredson 

Bakgrund 
Under 2021 kommer det nya gruppboendet i Billesholm stå klart för inflyttning. I väntan på att boendet som projekteras i Bjuv står klart kommer kontraktet på Västergatan 
förlängas och en del av verksamheten fortsätter bedrivas där. 
 
 

Kommentar 
 

Inför starten av Skolgatan och även Råggatan (daglig verksamhet/korttidsvistelse/tillsyn) så har inköp gjorts av inventarier till verksamheterna. Det som har funnits i 
verksamheterna på Västergatan har varit i så dåligt skick att man inte kunnat ta med sig utan det har behövts investera i nya inventarier. Inför nästa år behövs ytterligare 
investeringar i det nya boendet i Bjuv om det står klart under 2023. Om det skulle bli över från årets investerings budget så bör det flyttas över till nästa år men det kommer 
inte att räcka för att rusta det nya boendet i Bjuv. 

Äldreomsorg, Särskilda 
boenden, Inomhus- och 
utomhusmiljö 
 
Projektnummer 
645 
 
Projektägare 
Jessica Alfredson 

Bakgrund 
Det finns ett behov av att kontinuerligt förbättra och anpassa miljön på särskilda boende för att hålla en god standard för såväl boende som personal. 
 
 

Kommentar 
 

Enhetschefer har tillsammans med boende och personal förfogat över investeringsprojektet Inomhus- och utomhusmiljö. I år har våra SÄBO fått en rejäl uppfräschning med 
nya möbler båda inom- och utomhus. 
 

Kultur- och fritidsnämnden 

Uppföljning investeringsprojekt 

Status Nr Investeringsprojekt Budget 2022 Utfall delår Prognos Avvikelse 

 439 Fritidsgård i Billesholm 4 000 2 558 4 000 0 

 430 Investering KOF övergrip. 750 471 750 0 

 433 Kulturskolans lokaler 300 50 300 0 

 147 Trygg fritid 900 0 900 0 

SUMMA   5 950 3 079 5 950 0 
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Uppföljning 

   

Investering KOF övergrip. 
 
Projektnummer 
430 
 
Projektägare 
Martin Lind 

Bakgrund 
I Bjuvs kommun finns det många aktiva och ideellt arbetande föreningar som bidrar till möjligheter vad gäller val av fritidssysselsättningar. I de dialoger som kultur- och 
fritidsförvaltningen haft med föreningarna över tid har ett övergripande behov återkommande uttryckts, nämligen möjligheten att kunna få ekonomisk stöttning till mindre 
förbättringar av lokaler eller utrymmen som föreningens verksamhet håller till i och som kommunen äger och förvaltar. Investeringsutrymmet ligger sedan tidigare år till 750 
tkr/år. En given förutsättning för den här typen av ekonomisk stöttning är att det finns en skriftlig överenskommelse mellan aktuell förening och kultur- och fritidsförvaltningen 
innan något arbete sätts igång eller utförs. 
 
 

Kommentar 
 

Fritidsgård i Billesholm 
 
Projektnummer 
439 
 
Projektägare 
Ingrid Kling 

Bakgrund 
På kultur- och fritidsnämndens möte 2021-08-25 presenterades rapporten kring utredning av fritidsgård i Billesholm. Nämnden fattade beslut om att ge förvaltningen i 
uppdrag att utveckla fritidsgårdsverksamheten i linje med rapportens rekommendationer samt komplettera kultur- och fritidsnämndens budgetskrivelse med 
investeringsprojekt på 400tkr till budgetberedningens arbete. Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29 att godkänna investeringsbudgeten 2022 med kultur- och 
fritidsnämndens komplettering kring fritidsgård i Billesholm.  
 
Fritidsgården kommer att stå färdig under hösten 2022. 
 
 

Kommentar 
 

Kulturskolans lokaler 
 
Projektnummer 
433 
 
 

Bakgrund 
2015 invigdes dåvarande musikskolans lokaler. En viss anpassning av lokalerna behövs göras för att möta kulturskolans utökade behov. 
 
 

Kommentar 
 

Trygg fritid 
 
Projektnummer 
147 
 
 

Bakgrund 
Utifrån strategin och planen för delaktighet bland ungdomar, som togs fram 2021, fortsätter arbetet med att utveckla Trygg fritid i alla tre kommundelar.  
Planen används för att, i dialog med invånare, utveckla den fysiska fritidsmiljön i Ekeby och eventuellt Billesholm. Trygghetsaspekter ska vara en del av projektet. 
Projektet ska genomföras av samtliga enheter på kultur- och fritidsförvaltningen och därför vara ett samarbete mellan bibliotek, fritidsgårdar, föreningar och kulturskola. 
 
 

Kommentar 
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Tekniska nämnden 

Uppföljning investeringsprojekt 

Status Nr Investeringsprojekt Budget 2022 Utfall delår Prognos Avvikelse 

 121 F121 Ny fsk Lärkgatan 6 - 8 avd. 27 268 19 372 27 300 -32 

 122 F122 Ekeby skola 5 938 14 0 5 938 

 123 F123 Jens Bille skolan entrén vid badet 729 27 15 714 

 125 F125 LSS-boende fristående, Bjuv 4:4 15 259 376 350 14 909 

 152 F152 Utbyggnad av ladd infrastruktur för fossilfria fordon i kommunen 200 0 200 0 

 154 F154 Årlig investering utemiljö Fastighet 4 000 2 227 4 000 0 

 155 F155 Trygghet, säkerhet samt myndighetskrav 1 000 1 168 1 000 0 

 158 F158 Årlig investering Fastighetsinvesteringar (generella/underhållsplan) 25 000 11 066 24 000 1 000 

 170 F170 IT-infrastruktur i kommunens fastigheter 2 000 205 1 500 500 

 176 F176 Årlig investering. Köksinvesteringar, fast utrustning och maskiner 1 000 0 0 1 000 

 185 F185 Årlig investering - Maskiner - lokalvård 350 249 250 100 

 189 F189 LSS-boende IT och lås 367 50 350 17 

 191 F191 Tillagningskök inventarier 500 0 150 350 

 200 F200 Årlig Investering energieffektivisering 7 000 2 315 5 000 2 000 

 204 F204 Verkstadsgatan 1, Samlokalisering och samordningsvinst 3 460 2 448 3 400 60 

 130 G130 Gräsklippare 1 000 0 1 000 0 

 131 G131 Liten sopmaskin 1 400 1 437 1 437 -37 

 133 G133 Byte dagvattenledning Gruvgatan 1 000 0 100 900 

 135 G135 Ny traktor mindre modell 1 000 0 1 000 0 

 140 G140 Billesholm station - förstudie västra sidan 2 500 0 0 2 500 

 144 G144 Belysning GC-tunnlar 200 0 0 200 

 149 G149 Storgatan Bjuv - upprustning 18 629 1 676 18 629 0 

 150 G150 Utsmyckning av rondell Storgatan 1 500 0 0 1 500 
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Status Nr Investeringsprojekt Budget 2022 Utfall delår Prognos Avvikelse 

 156 G156 Lekplatsförnyelse enligt lekplatsplan 4 500 2 404 4 500 0 

 160 G160 Belysning g/c-vägar 1 500 127 1 000 500 

 166 G166 GC-väg Billesholm - Ekeby 5 000 88 5 000 0 

 167 G167 Gatubelysning förnyelse - uttjänta stolpar etc 2 500 0 1 500 1 000 

 168 G168 Utredning nedlagd deponi - Gunnarstorp 1:267 700 0 100 600 

 173 G173 Staket över stödmur Norra Storgatan 54 50 48 48 2 

 174 G174 GC-vägar Orkestergatorna upprustning 500 0 500 0 

 175 G175 Gunnarstorpsvägen - Hastighetsdämpande åtgärder 285 0 0 285 

 186 G186 Industrigatan - Ringgatan, Bjuv 2 500 104 2 500 0 

 193 G193 Re-investering i asfaltbeläggning enligt RoSy 15 000 3 074 15 000 0 

 194 G194 Årlig investering -Trafiksäkerhetsåtgärder 1 000 321 1 000 0 

 198 G198 Årlig investering - Maskiner och fordon Gata/Park 1 700 577 1 700 0 

 216 G216 VA-investeringar enligt dagvattenplan 2 500 0 2 500 0 

 227 G227 Upprustning Ekeby centralt 1 270 844 900 370 

 228 G228 Brandposter - Reinvesteringar enl avtal med NSVA 517 203 517 0 

 229 G229 Byte av kabelskåp 350 255 350 0 

 231 G231 Årlig investering - Offentlig gatu- och parkmiljö 1 300 1 094 1 500 -200 

 236 G236 Utredning rondell Norra Storgatan/Norra vägen 2 091 2 500 1 591 

SUMMA   164 563 51 771 128 796 35 767 

Uppföljning 

   

F185 Årlig investering - Maskiner 
- lokalvård 
 
Projektnummer 
185 
 
Projektägare 
Eva-Lott Hansson 

Bakgrund 
Nyanskaffning av maskiner inom Lokalvården 
 
 

Kommentar 
 

Årligt utbyte av maskiner för lokalvården. 
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G194 Årlig investering -
Trafiksäkerhetsåtgärder 
 
Projektnummer 
194 
 
Projektägare 
Linus Arbin Borsiin 

Bakgrund 
2023 är första året vi verkligen kan utföra konkreta förbättringar inom området, då trafikingenjören nu är lossgjord från andra uppdrag som saknat bemanning. De två första 
satsningarna är Säkrare Skolvägar där åtgärderna baseras på undersökning av barnens egna upplevelser, samt programmet Rätt Fart i Staden som majoriteten av landets 
kommuner redan genomfört, och där hastighetsbegränsningar ses över. 
 
Inom ramen för detta projekt ryms också plötsligt uppkomna trafiksäkerhetsbrister såsom större skador på vägräcken och liknande, vilka behöver åtgärdas skyndsamt. 
 
Exempel på åtgärder är hastighetsdämpande åtgärder såsom fler hastighetsskyltar och vägkuddar, samt åtgärder för att styra bort oskyddade trafikanter från gator och 
vägar, öka tillgängligheten i gatumiljön. 
 
 

Kommentar 
 

Olika åtgärder pågår enligt plan. 

G198 Årlig investering 
- Maskiner och fordon Gata/Park 
 
Projektnummer 
198 
 
Projektägare 
Linus Arbin Borsiin 

Bakgrund 
För att ha en driftsäker verksamhet och kunna utföra uppdraget krävs tillförlitliga och ändamålsenliga fordon och maskiner. 
 
2023: 5,9 msek - Fortfarande är maskininvesteringarna eftersatta från tidigare år, många maskiner/fordon har återkommande höga reparationskostnader och orsakar 
plötsliga driftstopp (med ytterligare kostnader som följd). Utbyten är nödvändiga. Till 2023 samlar vi alla maskin och fordonsinvesteringar i ett projekt, G198, istället för att ha 
ett projekt per objekt. Därför har detta årliga investeringsprojekt 2023 högre summa än föregående år. Summan ska därefter minska betydligt till kommande år. 
 
•1 msek Utbyte uttjänt gräsklippare (tar bort projekt G130 där den låg separat) 
•1,5 msek Utbyte uttjänt stor skötseltraktor. 
•1,5 msek Utbyte två uttjänta multifunktionella lastmaskiner (Weidemann). 
•1,7 msek Utbyte uttjänt hjullastare. 
•150 tkr Ny handdragen maskin för markutjämning, istället för handkrattning (effektivisering av arbetstid och arbetsmiljöförbättring). 
•150 tkr för ny liten klippare till Berra och Fritte. 
 
2024 har en gräsklippare blivit uttjänt och behöver ersättas. Nyanskaffning av en gräsklippare till Ekeby, för att effektivisera och slippa köra klipparen från Billesholm fram 
och tillbaka till Ekeby. 2024 behöver vi också lösa någon form av ersättning för den uttjänta kranlastbilen – ännu inte beslutat vilken typ av fordon/lösning som ersätter den. 
 
 

Kommentar 
 

Investeringarna (inköpen) pågår enligt plan för året. Fortfarande är en stor del av maskinparken föråldrad och dras med höga reparationskostnader, varför det är viktigt att 
relevanta utbyten kommer till stånd. 

G149 Storgatan Bjuv 
- upprustning 
 
Projektnummer 
149 
 
Projektägare 
Linus Arbin Borsiin 

Bakgrund 
Södra Storgatan utgör huvudgatan genom sydöstra Bjuv och längs gatan finns flertalet stora brister avseende bland annat beläggning och säkerhet för oskyddade 
trafikanter. Gatan har en utformning motsvarande en väg, med breda körfält som gör att den inte känns stadsmässig och inbjuder till högre hastigheter och nedprioriterar 
oskyddade trafikanter. 
Förstudie togs fram med åtgärder för att öka framkomligheten och säkerheten för oskyddade trafikanter, förbättra tillgängligheten vid busshållplatserna samt öka 
stadsmässigheten genom förändrad gestaltning och prioritering i gaturummet. 
Projektet Södra Storgatan har NSVA som huvudprojektledare, då de gräver upp gatan för att lägga om den s.k. Holkenledningen. Bjuvs Kommun tar det tillfället i akt att 
genomföra detta återuppbyggnads- och omgestaltningsprojekt ihop med NSVA. 
Åtgärdsförslagen uppdelades i deletapper för att arbeta metodiskt och med kontroll på framdriften av projektet. Delområde 1-2 genomförs 2022-2023. Därefter startar 
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delområde 3-6 under 2023. Detta projekt avser alltså Bjuvs kommuns del av paketet. 
 
 

Kommentar 
 

Fortlöper enligt plan. 

F158 Årlig investering 
Fastighetsinvesteringar 
(generella/underhållsplan) 
 
Projektnummer 
158 
 
Projektägare 
Damir Ibrahimovic 

Bakgrund 
Underhållet av kommunens fastigheter har under flera år varit bristande. Underhållet av kommunens lokaler kräver en utökade resurser utöver nuvarande investeringsnivå. I 
första hand föreligger stora utmaningar att täta skalskydd så som tak, fönster och fasader. Utöver det föreligger stora uppfräschningsbehov i kommunens skolor, förskolor 
samt boende. 
 
 

Kommentar 
 

Årsanslaget är baserat på underhållsplanen. underhållet gäller bland annat fönsterbyte, takomläggningar, fasader, generellt invändigt underhåll samt belysning. Bjuvs 
kommun har ett stort eftersatt underhåll. 

F191 Tillagningskök inventarier 
 
Projektnummer 
191 
 
 

Bakgrund 
Behov finns av kontinuerligt utbyte av gamla, förslitna köksmaskiner och inventarier. Maskiner och utrustning måste fungera för att tillagning ska kunna ske.  
Äventyrets förskola: för att göra om köket till ett mindre tillagningskök. Omkring 900 tkr för renovering. Samma tjänstgöringsgrad som idag och vi sparar alla transporter från 
och till serveringsköket vilket är en besparing. I det kan vi ta bort  25 % tjänstgöringsgrad från Ekeby skola (tillagningsköket) om Äventyret görs om till tillagningskök vilket är 
även det en besparing. 
 
 

Kommentar 
 

G216 VA-investeringar enligt 
dagvattenplan 
 
Projektnummer 
216 
 
Projektägare 
Linus Arbin Borsiin 

Bakgrund 
2016 blev 340 fastigheter drabbade av översvämningar efter kraftigt regn. Utredningar gjordes för att se vilka åtgärder som behövs för att minimera att detta händer igen. 
Åtgärderna görs i samverkan med NSVA för att ge bästa effekt för framtiden.  
 
Efter att tidigare ha haft en schablonsumma om 1 msek, därefter 2,5 msek, vilka har tilläggsbudgeterats vid behov, läggs årliga summor efter faktiskt planering i samarbete 
med NSVA. 
 
 

Kommentar 
 

Dagvattendamm Norra Vägen i Bjuv färdigställs hösten 2022, ca 2,5 msek för kommunens del. I övrigt inga större projekt från NSVA:s sida under återstoden av 2022. 

G231 Årlig investering - Offentlig 
gatu- och parkmiljö 
 
Projektnummer 
231 
 

Bakgrund 
Som växande kommun ökar investeringsbehovet stadigt när gatu- och parkuppdraget ökar, och för att undvika att bygga en större underhållsskuld behövs en god grundnivå 
varje år. Inom ramen för detta projekt ryms också plötsligt uppkomna brister på installationer som behöver åtgärdas vid exempelvis skadegörelse. Därutöver görs 
nyinvesteringar för att skapa en vackrare upplevd miljö och stärka kommunens attraktionskraft som boendekommun. 
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Projektägare 
Linus Arbin Borsiin 

Kommentar 
 

Fortlöper enligt plan. Stora kostnader pga mycket eftersatt underhåll att ta tag i. 

F200 Årlig Investering 
energieffektivisering 
 
Projektnummer 
200 
 
Projektägare 
Damir Ibrahimovic 

Bakgrund 
Fastighetsavdelningens mål är att aktivt arbeta med energieffektivisering. För att klara detta mål krävs investeringar både i stort och i smått. Tex utbyte av energikrävande 
utrustning så som pumpar, ventilationsanläggningar, styrsystem. Utbyggnad av solceller på kommunens fastigheter är något som avdelningen kollar på, bla på 
administrativa byggnader, idrottshallar, samt Särskilda boende.  
 
För att uppnå kommunens miljömål, förbättra arbetsmiljö samt uppnå god ekonomisk hushållning kravs en utökad investeringsbudget. 
 
 

Kommentar 
 

Senaste åren har Fastighetsavdelningen satsat på undercentraler, ventilationsanläggningar, solceller, styrsystem samt konvertering av värmesystem. Kommunen har stora 
behov av utbyte av gamla installationer och anläggningar. Detta i syfte att uppnå bättre driftekonomi i kommunens lokaler. 

F123 Jens Bille skolan entrén 
vid badet 
 
Projektnummer 
123 
 
Projektägare 
Damir Ibrahimovic 

Bakgrund 
2019 renoveras stora parkeringen vid badet. Kvarstår dock fastighetsytan från busstaketet till entrén. I och med nybygget av omklädningsrum blir färdigt bör denna delen av 
skolgården/entrén anpassas till parkeringen. Detta innebär ny asfalt, sittgrupper/samlingsplats för att skapa samlingsytor för såväl badbesökare, personer på skolan samt 
föräldrar med barn på motorikbanan eller på simskola.Projektet är framflyttat till 2020 för att omklädningsrummen skall bli färdiga innan utemiljön åtgärdas. Åtgärderna avser 
utemiljön såsom sittytor på innergård, asfalt och plattläggning på baksidan samt huvudentré söder. 
 
 

Kommentar 
 

Anläggning av utemiljön, dörrpartier och fönsterbyte samt belysning för en mer tilltalande utemiljö runt skolan. Detta i syfte att få till ett gott helhetsintryck på skolans område 
bland annat i samband med tidigare anlagd parkeringsplats, tidigare genomfört projekt gällande omklädningsrum på skolan. 

F122 Ekeby skola 
 
Projektnummer 
122 
 
Projektägare 
Damir Ibrahimovic 

Bakgrund 
Ekeby skola ny skola och åtgärder efter skolutredningen och planprogram ( 2015) 
 
Skolans behov behöver utredas närmare för att uppnå en långsiktighet, trygghet och arbetsro för skolans elever. Men även uppnå en god arbetsmiljö för skolans 
pedagoger. 
 
Förslaget är att ta fram underlag gällande plats/lokalisering, skisser samt ritningsunderlag, projekthandlingar samt kalkyl för att möta behovet.  
Projekteringstid och planjustering behöver genomföras 
 
Verksamheten har behov av anpassade lokaler, man ser ett behov av 10-12 klassrum, grupprum samt administrations lokaler. 
Detta för att skapa bra förutsättningar för pedagogiskt lärande och mål-uppfyllelse. 
Detta hanteras i dag genom tillfälliga moduler som används som klassrum med begränsade bygglov  
Enligt befolkningstillväxten kommer inte behovet att försvinna de närmsta 10 åren utan under enstaka år kommer vissa årskullar att eventuellt behöva bli 3-paralleliga dvs 
utökas. 
 
 
Tidplan: 
Utredning 2020. 
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Ev. byggnation 2023–2024 
MEX kostnader är exkluderade. 
 
 

Kommentar 
 

Projektet har varit avvaktande i samband med färdigställandet av förskolan i Ekeby. Utredning av ombyggnadsplanerna färdigställdes årsskiftet 2020/2021. Projektet är 
pågående men skjuts fram i tid då inga större åtgärder genomförs under 2022. 

F121 Ny fsk Lärkgatan 6 - 8 avd. 
 
Projektnummer 
121 
 
Projektägare 
Damir Ibrahimovic 

Bakgrund 
Ekeby förskola 
Behov av ny förskola i samband av nerläggning av Valleberga förskolan, förskole utredningen samt plan-program (2015). Men även utifrån ett arbetsmiljöperspektiv  . 
Behovet av ny förskola i Ekeby är viktigt utifrån att trygga barnomsorgen i orten men även ur ett barn-perspektiv samt arbetsmiljöperspektiv är prioritering att en förskola 
byggs först i Ekeby.  
Planen från början var att ”Investera” i befintlig miljö men då detta inte är möjligt har vi hittat lämpligt område och möjligheter att planera /projektera för en hållbar utveckling 
av barnomsorgen i Ekeby över tid. (Bygger på känd befolknings statistik från BUN ) Förslaget är förankrat med skol ledning. 
Behov: 8 avd till ca 140 barn  
Kostnad förskola 50 miljoner kronor utifrån ett referens projekt, MEX kostnader är exkluderade  
Föreslagen plats : i anslutning till Lärk gatan  
Framtid : Möjlighet till eventuella utbyggnad (planarbete) 
 
Justerad tidplan för projektet, samma budgetvolym som tidigare antaget 
 
 

Kommentar 
 

Färdigställandet av den nya förskola sker i september 2022 med inflyttning därefter. 

Förskolan är överlämnad och man diskuterar just nu inflyttningsdatum. 

Ekonomi möte ska hållas med HA bygg 

F154 Årlig investering utemiljö 
Fastighet 
 
Projektnummer 
154 
 
Projektägare 
Damir Ibrahimovic 

Bakgrund 
Under flera år har det funnits tre projekt för utemiljö projekt nummer 139,187,132. Pengarna har används till upprustning av utemiljö på skola och förskola enligt tidigare 
äskande. För att underlätta önskas dessa tre projekt slås samman till ett projekt. Det kvarstår stort underhållsbehov och utbytesbehov på lekutrustningar på skolor och 
förskolor. Under 2020 ligger det i plan att ersätta grusytor på skeneholm med gräs samt kontinuerligt byta lekutrustning. 
 
Utökning av medel för att lyfta utemiljön kring Varagårdsskolan, då framförallt innergården är väldigt sliten. 
 
 

Kommentar 
 

Årligt planerat underhåll av kommunens utemiljöer på bland annat förskolor, skolor, äldreboende mm. Under året har projekt genomförts på bland annat Varagårdsskolan, 
Solhemmet, Vitsippan mm. 

F125 LSS-boende fristående, 
Bjuv 4:4 
 

Bakgrund 
För att säkerställa behovet av LSS-lägenheter så har VoO och Fastighetsavdelningen tittat på olika alternativ och hittat Framtidens LSS boende i ett 1 plan med 6 platser. 
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Projektnummer 
125 
 
Projektägare 
Damir Ibrahimovic 

 
Total budget 18 mnkr 
Uppskattat utfall 2019 1 mnkr 
Kvarvarande 17 mnkr 2020 
 
Text från T1 2019 
Krav från verksamheten finns framme, men det kvarstår utredning ang placering av boendet. Prognosen bygger på förseningen och avvikelsen önskas ombudgeteras till 
2021 
 
 

Kommentar 
 

Projektet är försenat på grund av omständigheter som fastighetsavdelningen inte kunnat påverka. Bland annat överklagande av detaljplanen samt överklagande av 
bygglovet. Projektet är färdig projekterat och upphandlat. 

G144 Belysning GC-tunnlar 
 
Projektnummer 
144 
 
Projektägare 
Linus Arbin Borsiin 

Bakgrund 
För att öka tryggheten bör belysningen alla GC-tunnlar i kommunen ses över och bytas till vandalskyddade armaturer som ger högre belysningsstyrka än idag samt bättre 
komfort genom lägre bländning och bättre färgåtergivning = LED. 
 
 

Kommentar 
 

Inte haft projektledarresurser nog att genomföra något 2022. Till 2023 går detta in under samlat belysningsprojekt G167. 

G156 Lekplatsförnyelse enligt 
lekplatsplan 
 
Projektnummer 
156 
 
Projektägare 
Linus Arbin Borsiin 

Bakgrund 
Kommunens lekplatsbestånd har varit eftersatt i underhåll. Under 2022 gjordes en stor mängd förbättringar och flera nybyggnationer. Ett antal uttjänta lekplatser återstår, 
och dessa behöver rejäl upprustning. Därefter planeras löpande reinvestering i 1-2 lekplatser per år för att ha en förutsägbar årlig kostnadsnivå och god kvalitet på 
beståndet. 
 
 

Kommentar 
 

Pågår som planerat, många lekplatser renoveras under året, fortsätter under hösten. Den nya stora ortslekplatsen i Billesholm kommer att bli ett eget projekt under 2023. 

F189 LSS-boende IT och lås 
 
Projektnummer 
189 
 
Projektägare 
Damir Ibrahimovic 

Bakgrund 
Investeringen handlar om kostnader för IT och lås i samband med blockförhyrning av LSS-boende i Billesholm. Investeringen ligger i hyresberäkningen till VoO. 
 
Justerad tidplan, samma budget som tidigare beslutad ram 
 
 

Kommentar 
 

G166 GC-väg Billesholm - Ekeby 
 
Projektnummer 
166 

Bakgrund 
Bjuvs kommun har ett bristfälligt gång- och cykelvägsnätverk. Det mest akuta gång- och cykelvägsprojektet är en cykelväg som binder ihop Ekeby - Billesholm - Bjuv. I ett 
första skede monteras belysning längs banvallen Ekeby - Billesholm. Därefter fördjupas trafikutredning med åtgärdsförslag, för att hitta rätt åtgärder för att skapa en 
välanvänd och ändamålsenlig cykelväg som binder samman kommundelarna. 
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Projektägare 
Linus Arbin Borsiin 

 
 

Kommentar 
 

Pågår enligt direktiv från nämndordförande: belysningspollare sätts upp under hösten 2022, därefter görs en utredning om eventuella övriga åtgärder för att skapa en bra 
och välanvänd GC-anslutning som binder ihop Billesholm & Ekeby. 

G174 GC-vägar Orkestergatorna 
upprustning 
 
Projektnummer 
174 
 
Projektägare 
Linus Arbin Borsiin 

Bakgrund 
Asfaltering av enstaka grusväg samt belysning på GC-vägarna i området. 
 
 

Kommentar 
 

Ambition att hinna genomföra under slutet av 2022. 

G175 Gunnarstorpsvägen 
- Hastighetsdämpande åtgärder 
 
Projektnummer 
175 
 
Projektägare 
Linus Arbin Borsiin 

Bakgrund 
Hastighetsdämpande åtgärder på Gunnarstrpsvägen efterfrågas både av invånare och polisen. Hastighetsmätningar och genomförda trafikkontroller pekar entydigt på att 
hastighetsgränsen 50km/h genomgående inte respekteras. Hastighetsdämpande åtgärder måste anläggas för att komma till rätta med problemet. 
 
Investering 1,7 mnkr för föreslagen lösning chikaner 2020 ersattes med ett hinder, modell vägbula, som byggdes 2021. På grund av flera aktörers arbeten i gatan under 
2022 skjuts genomförandet av ett andra hinder till 2023. 
 
 

Kommentar 
 

På grund av flera aktörers arbeten i gatan under 2022 skjuts genomförandet till 2023. 

G140 Billesholm station 
- förstudie västra sidan 
 
Projektnummer 
140 
 
Projektägare 
Linus Arbin Borsiin 

Bakgrund 
Billesholm station står klar under 2022. För att skapa en helhet av östra och västra sidan av stationen bör även genomfartsgatan (Storgatan) justeras i exempelvis 
sträckning, hastighetsdämpande åtgärder, ny beläggning och kantsten. 
 
 

Kommentar 
 

Ej startat, börjar utredas 2023. 

G229 Byte av kabelskåp 
 
Projektnummer 
229 
 
Projektägare 
Linus Arbin Borsiin 

Bakgrund 
22 stycken kabelskåp för gatubelysning är i akut behov av att bytas ut under en 2 års period samt demontering av icke fungerande kabel-tv-skåp som inte är i bruk längre, 
ägare okänd. 
Projektet prioriteras ur elsäkerhetssynpunkt. 
 
 

Kommentar 
 

Beställt av entreprenören och pågående. Oklart hur mycket som hinns med under återstoden av 2022. 
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G186 Industrigatan - Ringgatan, 
Bjuv 
 
Projektnummer 
186 
 
Projektägare 
Linus Arbin Borsiin 

Bakgrund 
Gatan har behövt renoveras sedan länge, men i samband med bygget av LSS-huset har gatan skadats/slitets extra mycket. Fiberåterställning har planerats, men bättre 
vore att renovera hela gatan istället för nya lapplagningar i lapptäcket. Dessutom har Bjuvsbostäder inkommit med ritningar och önskemål om en förändring av befintliga 
parkeringar och GC-ytornas sträckning/bredder. Investeringen är estimerad. 
 
 

Kommentar 
 

Genomförs hösten 2022 i samlad entreprenad under projekt G149 Södra Storgatan. 

G228 Brandposter 
- Reinvesteringar enl avtal med 
NSVA 
 
Projektnummer 
228 
 
Projektägare 
Linus Arbin Borsiin 

Bakgrund 
Överenskommelse har upprättats mot bakgrund av att det inte har funnits en samsyn mellan Kommuner och NSVA och att det har funnits skillnader mellan kommunerna för 
hur Brandvatten hanteras. I flertal av kommuner anslutna till NSVA har det inte heller funnits en ekonomisk reglering och/eller avtal mellan den som ska underhålla och 
sköta brandposterna (NSVA) och huvudmannen (kommunen). 
Avtalet reglerar både drift och reinvesteringsbehov. 
Kommunen förbundit sig att investera 517tkr/år kommande fem år för att bibehålla tillgången på brandsläckningsvatten enligt de behov som räddningstjänsten har. 
Beloppen är beräknade i en utredning som NSVA gjort med stöd av Tyrens. 
För 2023 förväntas investeringsbehovet vara något lägre, ca 400 tkr. 
 
 

Kommentar 
 

Pågående. 

G193 Re-investering i 
asfaltbeläggning enligt RoSy 
 
Projektnummer 
193 
 
Projektägare 
Linus Arbin Borsiin 

Bakgrund 
Bjuvs kommun har ett kraftigt eftersatt väg-, gångväg- och cykelvägsunderhåll. Med hjälp av asfaltplaneringsverktyget RoSy (Road System, från Sweco) inventeras 
beståndet löpande. Underhållsskulden växer fortfarande, då fler och fler beläggningar nått långt över sin livslängd.  
 
Det ökade anslaget som gavs 2022 var avgörande för att börja arbeta ned den skenande underhållsskulden. Till 2023 äts det till viss del upp av prisindexökningar. För att 
fortsätta investera enligt samma nivå och därmed minska den fortfarande växande underhållsskulden (och faktiskt minska ytterligare kostnader som uppstår som effekt av 
bristande underhåll) skulle anslaget behöva öka till 17 msek under två år, för att sedan minska år för år. 
 
I sammanhanget är det viktigt att ha med sig att arbetet inbegriper flera delar - återuppbyggnad av underbyggnad, asfaltering och sidoanläggningar som justering av 
brunnar, kantstenar, gångbanor etc. 
 
 

Kommentar 
 

Fortgår enligt plan. Kraftigt ökade entreprenadpriser pga omvärldsläget har gjort att ett antal gator tillfälligt pausats i beställning, för att  hamna så rätt enligt budget som 
möjligt. 

G227 Upprustning Ekeby 
centralt 
 
Projektnummer 
227 

Bakgrund 
Allmän upprustning av centrala Ekeby. Exakta åtgärder är för närvarande inte bestämda. 
 
 

Kommentar 
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Projektägare 
Linus Arbin Borsiin 

 

Fastighet: 

Under året har avveckling av gamla tennisbanor i Ekeby genomförts, utredning gällande utveckling av denna plats har genomförts i samverkan med Kultur och fritid, skolan 
samt en enkät som kommuninvånare har svarat på. 

Pumptrack har inför sommaren etablerats på torget i Ekeby. 

  

Gata Park: 

Åtgärd vid gröningen planerad men pausade pga NSVA:s utredning om en eventuell nyanläggning vid gröningen. I väntan på besked avvaktar vi med fler åtgärder där. 

G167 Gatubelysning förnyelse 
- uttjänta stolpar etc 
 
Projektnummer 
167 
 
Projektägare 
Linus Arbin Borsiin 

Bakgrund 
Med en asfaltsbudget på 15 msek årligen behöver även investeringen i gatubelysningen öka öka från 2,5 msek till 4 msek årligen. Detta för att vid behov kunna passa på att 
byta stolpar vid nyasfaltering av gator. På så sätt minskas långsiktigt kostnaderna för stolpbyte, vilket annars i vissa fall för med sig upprivning av nyligen lagd asfalt. 
 
Till detta kommer 1,5 msek för reinvestering och nyinvestering i belysning på gång- och cykelvägar och tunnlar, vilket tidigare legat i två separata projekt (G144 och G160). 
 
Tillkommer gör också årliga hållfasthetstester (500 st per år) av befintligt stolpbestånd (4500 st), vilket inte gjorts tidigare och ska öka förutsägbarheten och minska 
oberäkneliga kostnader framöver. Uppskattningsvis 5% (25 st) av testade stolpar kommer omedelbart dömas ut och behöva bytas, för 400 000 kr och övriga läggs i 
utbytesplan. Test av 500 stolpar 500 000 kr, så 1 msek i budget för det. 
 
Totalt 6,5 msek årligen alltså, för att framöver minska, när vi kommit ikapp med underhållet. 
 
 

Kommentar 
 

Pågår i mån av tid hos projektledare. Hållfasthetstester av stolpar planeras, för att inventera beståndet och se hur stor underhållsskulden verkligen är. 

G160 Belysning g/c-vägar 
 
Projektnummer 
160 
 
Projektägare 
Linus Arbin Borsiin 

Bakgrund 
Om g/c-vägar saknar belysning kan de upplevas som otrygga under vinterhalvåret och därför inte nyttjas i samma utsträckning. Det kan även inträffa överfall och olyckor i 
mörka passager. Skolbarn ska känna sig trygga när de går till och från skolan. 
 
 

Kommentar 
 

Inte haft projektledarresurser nog att genomföra full mängd 2022. Vi ser hur mycket vi kan klämma in i slutet av 2022. Till 2023 går detta in under samlat belysningsprojekt 
G167. 

G168 Utredning nedlagd deponi 
- Gunnarstorp 1:267 
 
Projektnummer 
168 
 
Projektägare 
Linus Arbin Borsiin 

Bakgrund 
I översiktsplanen från 2006 står att ”tippen i Gunnarstorp utvecklas till en park när den avvecklas”. 
 
Anmälan har skett från Bjuvs kommun 2016 om miljöfarlig verksamhet inom gamla deponiområdet Gunnarstorp 1:267. Föreläggande finns om åtgärder från Söderåsens 
miljöförbund. Miljöteknisk undersökning är utförd och inlämnad till förbundet. Slutmålet är att skapa ett natur- och rekreationsområde. Fler utredningar kan även väntas 
krävas. Förstudie, kalkyler, gestaltningsförslag, beräkning av topografisk omgestaltning, markmodellering och volymberäkning av schakt- och fyllnadsmassor etc. ligger 
framför oss. 
 
900 tkr till utredning under 2023. 
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Kommentar 
 

Utredning startar i slutet av 2022 eller början av 2023. 

F170 IT-infrastruktur i 
kommunens fastigheter 
 
Projektnummer 
170 
 
Projektägare 
Damir Ibrahimovic 

Bakgrund 
Utbyte av 72 AP och 27 swichar i snitt per år av befintligt samt utbyggnad och kablage av ytterligare infrastruktur i kommunens fastigheter för att möta digitala behovet i 
kommunen. 
 
 

Kommentar 
 

Sedan 2019 har efterfrågan på digitala verktyg och nätverk ökat drastiskt i kommunens lokaler. Detta har medfört stora behov av åtgärder för att komma ikapp utbyggnaden 
av nätverk som i vissa fall är mer än ca 20 år gammalt. Under året planeras åtgärder med att förbättra nätverk Verkstadsgatan, Varagårdens äldreboende samt Hedvalla. 

F152 Utbyggnad av ladd 
infrastruktur för fossilfria fordon 
i kommunen 
 
Projektnummer 
152 
 
Projektägare 
Damir Ibrahimovic 

Bakgrund 
Kommunen har stora utmaningar i att ställa om sin fordonspark till fossilfria fordon 
 
 

Kommentar 
 

Senaste två åren har fastighetsavdelningen jobbat för att bygga ut ladd möjligheter i kommunen. Under 2022 planeras utbyggnad av ladd möjligheter på kommunens 
äldreboende. Målsättningen är grön omställning och möjlighet till fossilfria fordon i kommunen. 

F155 Trygghet, säkerhet samt 
myndighetskrav 
 
Projektnummer 
155 
 
Projektägare 
Damir Ibrahimovic 

Bakgrund 
Kommunen har stora utmaningar att få bukt med skadegörelse, öka tryggheten samt öka säkerheten och tillgänglighet i kommunens lokaler.  
Detta innefattar bland annat myndighetskrav utifrån gällande brandföreskrifter. Kan bland annat innebära anpassning av lokaler, ventilationsfrågor, brandlarm, 
 
 

Kommentar 
 

Projekt 155 är ett årligt anslag för fastighetsrelaterade kopplade till säkerheten på skalskydd på kommunens fastigheter. Det gäller bland annat larm och inbrottslarm. Frågor 
gällande myndighetskrav så som åtgärder gällande brandsäkerhet och brandlarm men även frågor gällande tillgänglighet till kommunens lokaler. 

Under 2022 har bland annat åtgärder genomfört på kommunens särskilda boende utifrån brandsäkerhet, nytt stängsel runt friluftsbadet i Bjuv, nya och fler moskitos på 
Ekeby skolan. 

G173 Staket över stödmur Norra 
Storgatan 54 
 
Projektnummer 
173 
 
Projektägare 
Linus Arbin Borsiin 

Bakgrund 
Staketet över stödmur vid g/c-tunnel på Norra Storgatan 54 i Bjuv är i dåligt skick. Delar av staketet har redan rasat ner och tagits bort. Risk för att människor genar i slänt 
mellan g/c-väg tunnel och busshållplats på Norra Storgatan. 
 
 

Kommentar 
 

Genomfört och avslutat. 
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F204 Verkstadsgatan 1, 
Samlokalisering och 
samordningsvinst 
 
Projektnummer 
204 
 
Projektägare 
Damir Ibrahimovic 

Bakgrund 
Verkstadsgatan 1 är en arbetsplats för ca 80 medarbetare, fastighetsavdelningen, lokalvård, Gata-park, förrådsverksamhet samt fordonskötsel. Förvaltningen utvecklas och 
växer. Bla har sedan Teknisk nämnd upprättats från 2019. 
 
Detta har medfört viss anpassning av lokaler på Verkstadsgatan dock föreligger stort behov av arbetsplatser samt möteslokaler för medarbetare, behov av omklädningsrum, 
lunch och pausutrymme.  
En eventuell omorganisation och samlokalisering av tex Kostenheten men även andra aktörer medför ökat tryck på nuvarande lokaler. 
 
 

Kommentar 
 

I samband med en växande förvaltning har ombyggnad på Verkstadsgatans lokaler genomfört under 2022. Detta i syfte att skapa fler kontorsarbetsplatser och mötesrum 
samt uppnå bättre arbetsmiljö. 

G236 Utredning rondell Norra 
Storgatan/Norra vägen 
 
Projektnummer 
236 
 
Projektägare 
Linus Arbin Borsiin 

Bakgrund 
Utreda, projektera och anlägga en cirkulationsplats i korsningen Norra Storgatan/Norra Vägen. Den mycket breda gatan inbjuder idag till betydligt högre hastigheter än 
lämpligt och tillåtet. 
 
 

Kommentar 
 

Utredning påbörjad av konsult, bygghandlingar planeras vara färdiga i december. Genomförande under 2023. 

G133 Byte dagvattenledning 
Gruvgatan 
 
Projektnummer 
133 
 
Projektägare 
Linus Arbin Borsiin 

Bakgrund 
Känt problem sedan tidigare, rötter i ledning som orsakar stopp, behöver åtgärdas. Cykelvägen får då även ny beläggning. 
 
 

Kommentar 
 

Utreder hösten 2022 hur omfattande åtgärder som krävs, och startar ev arbeten, det beror på vad utredningar visar. 

G131 Liten sopmaskin 
 
Projektnummer 
131 
 
Projektägare 
Linus Arbin Borsiin 

Bakgrund 
Mindre sopmaskin behövs för att komma till på trottoarer och g/c-vägar. 
 
 

Kommentar 
 

Levererad och driftsatt under första halvan av 2022. 

G135 Ny traktor mindre modell 
 
Projektnummer 
135 
 

Bakgrund 
En st gammal traktor som inte används frekvent avyttras och för vinsten köps nya redskap in till Weidemann som kan göra en del av jobbet isf John Deere. 1 st John Deere 
traktor bytas in mot ny traktor mindre modell. 
 
 

Kommentar 
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Projektägare 
Linus Arbin Borsiin 

 

Upphandling pågår i samarbete med upphandlingsenheten. 

G130 Gräsklippare 
 
Projektnummer 
130 
 
Projektägare 
Linus Arbin Borsiin 

Bakgrund 
Bef 2 Toro gräsklippare börjar bli till åren. Behövs ersättas med likvärdiga. 3 st gräsklippare finns i dagsläget . 1 st Ramzones behålls. 1 st Toro bytes år 1 och året därpå 
byts den andra Toro´n 
 
 

Kommentar 
 

Inväntar leverans under hösten 2022. 

F176 Årlig investering. 
Köksinvesteringar, fast 
utrustning och maskiner 
 
Projektnummer 
176 
 
Projektägare 
Damir Ibrahimovic 

 
 
 

Kommentar 
 

G150 Utsmyckning av rondell 
Storgatan 
 
Projektnummer 
150 
 
Projektägare 
Linus Arbin Borsiin 

 
 
 

Kommentar 
 

Genomförs 2023, då inom ramen för projekt G149. 

Byggnadsnämnden 

Uppföljning investeringsprojekt 

Status Nr Investeringsprojekt Budget 2022 Utfall delår Prognos Avvikelse 

 146 Digitalisering av bygglovshandlingar 1 036 0 1 036 0 

SUMMA   1 036 0 1 036 0 
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Uppföljning 

   

Digitalisering av 
bygglovshandlingar 
 
Projektnummer 
146 
 
Projektägare 
Anneli Gille 

Bakgrund 
Vi vill skapa ett digitalt ritningsarkiv för våra bygglovshandlingar och ritningar som finns på mikrofilm. 
 
Vi har ett närarkiv där pågående ärenden förvaras i form av ärendemappar och ett slutarkiv nere i källaren där avslutade ärenden finns på motsvarande sätt. Våra nyare 
bygglovsärenden finns digitalt i vårt verksamhetssystem Vision. Dock finns inte alla ärendemappar inskannande. Då ärendena växer blir det också ont om plats i de båda 
arkiven. Arkivet i källaren är dessutom direkt olämpligt att förvara handlingar i då det går en vattenledning genom rummet och det varit översvämmat tidigare. Förstörda 
handlingar i slutarkivet kan inte ersättas då de inte är sparade digitalt. Byggnadsförvaltningen har under senhösten 2020 gjort en undersökning av ungefärlig kostnad för att 
skanna in alla pappershandlingar i arkivet och har därefter justerat äskandet så att det bättre stämmer överens med faktisk kostnad. 
 
Tidigare hade vi också många mikrofilmskort där det fanns ritningar. Vi kunde inte läsa av dessa då vi saknar en mikrofilmskanner. När kunden begärde ut ritningarna 
behövde vi skicka det till ett annat företag (Arkitektkopia) som skannade in de ritningar vi begärde och skickade det till oss. Detta skapade väntetid för kunden och gav oss 
ökad administration. Denna hantering innebar att mycket tid lades ner på att skicka iväg handlingarna och dessutom kostade det oss pengar att få mikrofilmer inskannade. 
Dessa mikrofilmer skannades in under 2019 som en del av detta projekt med att digitalisera bygglovshandlingarna. 
 
Många kommuner har redan digitaliserat sina bygglovshandlingar och skapat ett digitalt ritningsarkiv som är tillgängligt för alla. 
 
 

Kommentar 
 

Upphandling för att kunna genomföra en digitalisering av bygglovshandlingarna pågår under hösten 2022. 

VA-verksamhet (NSVA) 

Uppföljning investeringsprojekt 

Status Nr Investeringsprojekt Budget 2022 Utfall delår Prognos Avvikelse 

 265 NSVA Landsbygdsinvesteringar, ej taxedrivand 4 100 871 1 010 3 090 

 266 Ny investeringar NSVA 40 220 19 093 41 520 -1 300 

 267 Reinvesteringar NSVA 6 630 1 534 7 045 -415 

SUMMA   50 950 21 498 49 575 1 375 
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Uppföljning 

   

Ny investeringar NSVA 
 
Projektnummer 
266 
 
 

 
 
 

Kommentar 
 

Reinvesteringar NSVA 
 
Projektnummer 
267 
 
 

 
 
 

Kommentar 
 

NSVA Landsbygdsinvesteringar, 
ej taxedrivand 
 
Projektnummer 
265 
 
Projektägare 
Thorsten Olow Schnaars 

 
 
 

Kommentar 
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INLEDNING 
Enligt 13:e kapitlet i lagen om kommunal bokföring och redovisning ska en särskild redovisning 
i form av en delårsrapport upprättas minst en gång per år. Rapporten ska omfatta en period av 
minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. 
I Bjuvs kommun omfattar delårsrapporten perioden januari till och med augusti och den 
redogör översiktligt för utvecklingen av kommunens verksamheter och resultat under dessa 
månader. Delårsrapporten ska överlämnas till kommunfullmäktige och revisorer senast två 
månader efter delårsperiodens slut. 
Delårsrapportens innehåll 
I jämförelse med årsredovisningen tillhandahåller delårsrapporten mindre omfattande 
information. Delårsrapporten ska enligt lag innehålla en resultaträkning, en balansräkning samt 
en förenklad förvaltningsberättelse. Utöver detta ska en samlad men översiktlig beskrivning av 
kommunens drifts- och investeringsverksamhet ingå. Det är upp till kommunen att avgöra om 
sammanställda räkenskaper behövs för att kunna utvärdera om god ekonomisk hushållning 
uppnås för kommunkoncernen. I Bjuvs kommun innehåller delårsrapporten sammanställda 
räkenskaper eftersom en betydande del av vård- och omsorgsverksamheten bedrivs i 
bolagsform. 

Sammanfattning 
Under delåret har Bjuvs kommun påverkats kraftigt av händelser och utvecklingar i omvärlden. 
Coronapandemin har avtagit men det kraftigt försämrade ekonomiska läget tillsammans med 
Rysslands krig i Ukraina skapar nya situationer som måste hanteras. De negativa ekonomiska 
utvecklingarna beräknas dock slå till på allvar först under nästa verksamhetsår. Höstens 
allmänna val har även de haft effekt på verksamheten. 

Ekonomisk ställning och prognos för helåret 

Delårsrapporten uppvisar ett positivt resultat på 47,8 mnkr för kommunen samt en 
helårsprognos på 46,4 mnkr. Detta är 16,2 mnkr högre än budget och motsvarar ett resultat på 
4,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Verksamheterna redovisar ett samlat 
underskott på 10,2 mnkr och det goda resultatet för verksamhetsåret 2022 beror främst på 
ökade skatteintäkter och bidrag. På koncernnivå prognostiseras ett resultat på 53,5 mnkr, 
vilket är 12,2 mnkr bättre än budget. Även här är det skatteintäkterna och bidragen som bidrar 
till ett förbättrat resultat, medan bolagen prognostiserar ett samlat resultat i nivå med eller nära 
budget. 

Investeringsgrad 

Kommunens investeringsbudget för 2022 uppgår till 295,5 mnkr och av denna har cirka en 
tredjedel nyttjats. Prognosen pekar mot en investeringsgrad på drygt tre fjärdedelar.  

Måluppföljning 

Av kommunfullmäktiges åtta verksamhetsmål bedöms ett vara uppnått, fyra bedöms vara 
delvis uppnådda med steg i rätt riktning och tre bedöms vara delvis uppnådda utan steg i rätt 
riktning. Kommunens finansiella mål bedöms ha hög måluppfyllelse med undantag för 
nämndernas budgetföljsamhet. När hänsyn tas till samtliga fullmäktiges mål är bedömningen 
att kommunen sett utifrån ett helhetsperspektiv har en tillfredställande måluppfyllelse 
och uppfyller kraven för god ekonomisk hushållning. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Den kommunala koncernen 
Den politiska organisation i Bjuvs kommun består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och 
fem nämnder. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut i 
principiella frågor och ärenden av större vikt. Kommunfullmäktige bestämmer bland annat vilka 
nämnder som ska finnas, vilka ansvarsområden dessa ska ha och utser ledamöter till 
nämnderna. Kommunens verksamhet leds av kommunstyrelsen, som har ett särskilt ansvar att 
hålla uppsikt över nämnder och kommunala bolag. 
Under kommunstyrelsen och nämnderna finns en förvaltning med tjänstepersoner som 
bereder ärenden, verkställer politiska beslut och utför en stor del av de tjänster som 
kommunen erbjuder invånarna. På förvaltningssidan har två större förändringar har genomförts 
under 2022: Socialtjänst barn och unga och socialtjänst vuxna bildar tillsammans med den 
tidigare vård- och omsorgsförvaltningen numera socialförvaltningen. Samtidigt har barn- och 
utbildningsförvaltningen tagit över ansvar för vuxenutbildning och arbetsmarknadsenheten och 
i samband med detta bytt namn till utbildningsförvaltningen. 
Kommunkoncernen inkluderar dessutom flera bolag som ägs helt eller delvis av kommunen 
och utför kommunal service. 
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Viktiga förhållande för resultat och ekonomisk ställning 

Ekonomiska förutsättningar 
Såväl den svenska som den globala ekonomin står inför stora utmaningar. Redan under 
hösten 2021 syntes tydliga inflationstendenser i ekonomin. Nu, ett år senare, präglas 
samhällsekonomin av en rad ogynnsamma förändringar. Prisbasbeloppet för 2023 är fastställt 
till 8,7 procent. Riksbanken höjde styrräntan med 0,75 procentenheter i juni i år och i 
september månad med ytterligare 1,0 procentenhet. Samtidigt Justerade Riksbanken upp 
prognosen för såväl inflationen som styrräntan, medan prognosen för den ekonomiska 
tillväxten (bruttonationalprodukten) justerades ned från +0,7 procent till en negativ tillväxt på -
0,7 procent. Riksbanken räknar med att inflationen fortsätter upp och når 11 procent i början 
av 2023, för att därefter vända neråt. Först någon gång under 2024 räknar Riksbanken med att 
inflationen åter kommer att vara nere på inflationsmålet runt 2 procent. 
För kommunsektorn som helhet räknar SKR med ett relativt starkt resultat 2022. Den negativa 
kostnadsutvecklingen slår igenom i viss utsträckning redan under 2022, men det är först under 
2023 som det nya pensionsavtalet börjar gälla. Detta i kombination med värdesäkringen av 
pensionerna som är kopplad till prisbasbeloppet beräknas ge kraftigt ökade kostnader i 
kommunsektorn från och med 2023. Även höjda energipriser kommer att vara en stor 
utmaning för kommuner som har avtal med rörliga priser. Utöver detta kommer många 
kommuner att drabbas av ökade priser på grund av ramavtal som ska förnyas genom förnyade 
upphandlingar. Prisökningarna kommer i viss utsträckning även att slå igenom på grund av 
indexklausuler i befintliga avtal. 
Med en löneökningstakt som beräknas bli betydligt lägre än inflationen i kombination med ökad 
arbetslöshet visar SKR:s prognoser på att tillväxten i skatteunderlaget kommer att bli betydligt 
lägre än kostnadsökningarna för perioden 2023–2024. 

Befolkning 
I slutet av juli månad bodde 15 952 människor i Bjuvs kommun. Det motsvarar en för Bjuvs 
kommun förhållandevis stor ökning med 110 personer sedan årsskiftet (+ 0,7 procent). 
Tillväxten baseras på ett positivt flyttnetto och har sannolikt att göra med att ett stort antal 
bostäder har färdigställts under året. Procentuellt sett är det åldersgruppen 25–34 som har 
ökat kraftigast sedan januari, med en tillväxt på nästan 4 procent. 
Utvecklingen fram till och med juli överträffar den trendbaserade befolkningsprognos som 
kommunen har tagit fram. Samtidigt ligger den något efter den mer ambitiösa byggbaserade 
prognosen. Om 
utveckling håller i sig 
under det andra 
halvåret passerar 
kommunen 16 000 
invånare innan 
årsskiftet, vilket är en 
spännande milstolpe 
på den utvecklings-
resa Bjuv, Billesholm 
och Ekeby är mitt 
inne i. 
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Bostäder 
Under delåret har över 100 bostäder färdigställts i Bjuvs kommun, vilket överträffar uppsatta 
målvärden. Bland dessa nya bostäder finner vi både flerbostadshus vid vattentornet i Bjuv och 
Gröningen i Billesholm och ett antal friliggande villor. Samtidigt har det varit byggstart vid 
Ulven 3 i Bjuv och nya lokaler för LSS-verksamheten på Brogårda är under uppförande. 
Utvecklingen av Selleberga har tagit ett betydelsefullt steg framåt i och med att första 
detaljplanen nu har vunnit laga kraft. Detta innebär att vi så smått börjar närma oss 
upphandling och byggstart för anläggning av gator och dagvattendammar. 
Det samhällsekonomiska och världspolitiska läget beräknas dock leda till en generell 
inbromsning vad gäller bostadsproduktionen i landet. Rusande energipriser, högre 
byggkostnader, stigande räntor och fallande köpkraft i de svenska hushållen medför 
betydande osäkerhet inom branschen och en större försiktighet är att vänta. Samtidigt noterar 
Boverket att behovet av bostäder är fortsatt högt, och detta är en bild som avspeglas även i 
kommunens egna analyser. Den situation vi förefaller stå inför, det vill säga en mer försiktig 
bostadsproduktion kombinerat med ett fortsatt starkt behov av bostäder, utgör en utmaning för 
såväl Bjuv som för många andra av landets kommuner. 

Händelser av väsentlig betydelse 
Förändrad förvaltningsorganisation 
Den 1 maj förändrades förvaltningsorganisationen i Bjuvs kommun på så sätt att alla uppdrag 
som rör socialtjänst, vård och omsorg samlades i en socialförvaltning samtidigt som alla 
uppdrag som rör utbildning och arbetsmarknad samlas i en utbildningsförvaltning. 
Omorganisationen renodlar de två förvaltningarnas respektive uppdrag och förbättrar 
kommunens förutsättningar att möta samtidens och framtidens utmaningar på ett effektivt, 
tillförlitligt och behovsanpassat sätt. Även byggnadsförvaltningens uppdrag är under 
förändring: förvaltningen har övertagit handläggningen av bostadsanpassningsbidrag samtidigt 
som planarkitekterna flyttar ut och får ny organisatorisk hemvist i kommunstyrelsens 
förvaltning. Med anledning av kommunens stundande utträde ur Söderåsens miljöförbund har 
byggnadsförvaltningen även inrättat en ny miljöavdelning och anställt en miljöchef. Den 1 april 
anslöt sig Bjuvs kommun till HR-servicecenter vilket innebär att administration av löner, 
arvoden och pensioner nu sker i samverkan med ett antal andra kommuner i Familjen 
Helsingborg. Som en del av HR-servicecenter kan Bjuvs kommun nu räkna med en större 
trygghet vad gäller utbetalningar, en bred kompetens samt större utvecklingskapacitet. 
Allmänna val 
I september 2022 hålls allmänna val till riksdag, region och kommun. Kommunstyrelsens 
förvaltning har tillsammans med valnämnden fastställt elva vallokaler och fyra röstningslokaler, 
rekryterat och utbildat ett hundratal röstmottagare, beställt valmaterial och samordnat 
kontakter med länsstyrelse och valmyndighet, bland mycket annat. 
Inrättande av visselblåsarfunktion 
Kommunstyrelsens förvaltning har tillsett att en visselblåsarfunktion som möjliggör anonym 
rapportering av missförhållanden har inrättats i Bjuvs kommun. Den särskilda 
rapporteringskanalen togs i bruk i juli 2022 i enlighet med kraven i den nya visselblåsarlag som 
riksdagen beslutade om i september förra året. 
Samverkan för bästa skola 
Skolverket stödjer skolor och förskolor med låga kunskapsresultat och som har särskilt svåra 
förutsättningar att förbättra elevernas resultat på egen hand. Under tre år erbjuder Skolverket 
personlig kontakt och hjälp i att hitta olika metoder, arbetssätt och verktyg beroende på de 
utvecklingsbehov som finns. Skolverket samarbetar tätt med flera forskare från olika lärosäten 
i arbetet. Förvaltningen ser deltagandet som ett extra stöd i arbetet med förbättrad 
måluppfyllelse och ökad andel behöriga elever till gymnasiet. Samarbetet mellan kommunen 
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och Skolverket kommer avslutas under 2022. 
 
Kompetensförsörjning inom vård och omsorg 
Under året har resan mot Heltid som norm fortsatt inom vård- och omsorgsverksamheten. 
Målsättningen är att den genomsnittliga sysselsättningsgraden ska uppgå till minst 90 procent i 
slutet av 2022. Vid utgången av augusti överträffades denna målsättning i och med att den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden uppgick till 95 procent. Kompetensförsörjningen är ett 
prioriterat satsningsområde och under året har en kompetensförsörjningsplan färdigställts 
vilken kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet. Genom att Omsorg i Bjuv AB deltar i 
Vård och omsorgscollege arbetar vi aktivt med kompetensfrågor tillsammans med andra 
aktörer. Inom ramen för Äldreomsorgslyftet ges möjlighet till handledare- och 
språkombudsutbildningar, olika specialistutbildningar för undersköterskor och möjlighet för 
vårdbiträde att läsa till undersköterska. 
Nya verksamhetslokaler 
Efter att den dagliga verksamheten inom LSS flyttat in i den nyrenoverade Kyrkskolan förra 
året har utvecklingen av kommunens LSS-verksamheter tagit ytterligare steg framåt. I februari 
invigdes det nya LSS-boendet Skolgatan i Billesholm och i slutet av augusti var det dags att 
öppna dörrarna till Råggatan vars verksamhet innefattar korttidsvistelse, korttidstillsyn samt 
daglig verksamhet. 
I Billesholm invigdes dessutom nyligen en ny, aktivitetsbaserad fritidsgård, kallad Billegården. 
Planeringen av fritidsgården har präglats av ungdomarnas delaktighet och inflytande. 
Billegården ligger i nyrenoverade lokaler vägg i vägg med biblioteket och den ger helt nya 
möjligheter att erbjuda fler barn och unga en meningsfull fritid. 
Förnyelse i centrala Bjuv 
Det sker stora förändringar i centrala Bjuv längs med Storgatan. Nya hus är på väg upp 
samtidigt som Folkets Hus till slut har rivits i syfte att ge plats för nya verksamhetslokaler. På 
andra sidan järnvägen pågår dessutom just nu en omfattande ombyggnation av Södra 
Storgatan. Projektet syftar till att skapa en säkrare och trevligare trafikmiljö. Framfarten för 
cyklister och gående underlättas samtidigt som gatans identitet och karaktär förstärks. Stråket 
får också mer grönska och bättre belysning. 
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

Uppföljning av kommunens mål 
Här följs kommunens mål upp i form av en översiktlig tabell följt av en analys över 
måluppfyllelsen och arbetet kopplat till målen. För att du snabbt ska få en överblick redovisas 
både mål och indikatorer med hjälp av färgade symboler. 
Målen följs upp enligt en princip med fyra symboler och baseras både på indikatorernas utfall 
och verksamhetens analys kopplat till arbetet med målet. 

 = målet är inte uppnått. 
 = målet är delvis uppnått men vi har inte tagit betydande steg i rätt riktning. 
 = målet är delvis uppnått och vi har tagit betydande steg i rätt riktning. 
 = målet är uppnått. 

Indikatorerna följs upp enligt en princip med tre symboler. 
 = uppfyllt till mindre än 80 procent. 
 = uppfyllt till mer än 80 procent. 
 = uppfyllt till 100 procent. 

Observera att flera indikatorer saknar utfall vid delåret eftersom de baseras på undersökningar 
som endast genomförs en gång om året. 

Puls i tryggheten 
  Kommunfullmäktiges mål  Indikator Utfall Målvärde 

 
Vi har en varierad, trygg och 
attraktiv boendemiljö, med god 
service och lokala entreprenörer 

 Befolkningsutveckling 0,69% 0,67 % 

 
Nöjdhet med kommunen som en plats att 
bo på – andel positiva svar (SCB)  minst 86 % 

 
Företagsklimat enlig ÖJ (Insikt) – totalt 
NKI ska öka 72 minst 67 

 Trygghet - Problemindex ska sjunka  högst 2,43 

 
Vi är en del av och bidrar till ett 
självklart regionalt sammanhang  

Nöjdhet med kommunikationer – andel 
positiva svar (SCB)  minst 70 % 

 
Vi har ett kultur- och fritidsutbud 
som utmanar  

Nöjdhet med kommunens insatser för 
kultur och idrott/motion - andel positiva 
svar (SCB) 

 minst 43 % 

Vi har en varierad, trygg och attraktiv boendemiljö, med god service och lokala 
entreprenörer 

 
Utvecklingsresan mot att bli en än mer attraktiv plats att besöka, bo och arbeta fortsätter i 
Bjuvs kommun och vi noterar flera positiva förändringar under delåret. Befolkningstillväxten har 
varit stark från januari till och med juli: antalet kommuninvånare har ökat med ett drygt 
hundratal personer, vilket motsvarar en tillväxt på 0,69 procent. Om utvecklingen håller i sig 
ser kommunen ut att kunna passera 16 000 invånare innan året är över. Över 100 nya 
bostäder har färdigställts under delåret, vilket är en hög siffra för Bjuvs kommun, och detta 
förklarar sannolikt den positiva befolkningsförändringar. 
En utmaning för kommunen ligger i att minska brottsligheten och skapa större trygghet i 
samhället. Det finns ännu inget utfall att rapportera från polisens trygghetsmätning men 
preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet visar att antalet anmälda brott under första 
halvåret är lägre än motsvarande period år 2020 och 2021. Antalet anmälda inom kategorin 
brott mot person (bland annat misshandel och sexualbrott) har exempelvis minskat med en 
tredjedel jämfört med förra året. En annan positiv indikator är att kostnaderna orsakade av 
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skadegörelse har sjunkit jämfört med samma period förra året. 
Näringslivsarbetet i Bjuvs kommun fortsätter och resultatet från servicemätningen Insikt visar 
tecken på upplevda förbättringar i vår service gentemot företagare. Kommunens senaste nöjd-
kund-index ligger på 72 vilket är en bra nivå och en tydlig förbättring jämfört med tidigare 
mätningar. Som har nämnts i tidigare redovisning pågår flera spännande 
verksamhetsutvecklingar runt om i kommunen och dessa förväntas få enorma effekter på 
arbetsmarknaden i kommunen. Fastighetsbolaget Catena har förvärvat mark på gränsen till 
Åstorps kommun i syfte att anlägga byggnader för lager och logistik. Här pågår just nu 
granskning av detaljplan. På Foodhillsområdet flyttar matkasseföretaget HelloFresh inom kort 
in i nyuppförda lokaler vilket ger möjlighet till en rejäl expansion av verksamheten. Slutligen 
sker planarbete på Skromberga i Ekeby i förberedelse inför uppförande av nya lager- och 
logistikbyggnader. Om pågående och planerade verksamhetsetableringar helt realiseras skulle 
de på längre sikt kunna skapa uppemot 4 500 nya arbetstillfällen i kommunen. Betydelsen av 
detta framgår tydligt om man beaktar att Bjuvs kommun hade totalt cirka 5 000 arbetstillfällen 
innan HelloFresh påbörjade sin etablering. 

Vi är en del av och bidrar till ett självklart regionalt sammanhang 

 
Bjuvs kommun är i högsta grad en del av sin omgivning, både vad gäller kommunal samverkan 
och mobilitet. Ett flertal kommunala verksamheter bedrivs på ett eller annat sätt i samverkan 
med våra grannkommuner, till exempel IT, upphandling, överförmyndarverksamhet, 
gymnasieutbildning, renhållning, räddningstjänst och sedan april även löneadministration. Vi är 
dessutom delägare i Ängelholm Helsingborgs flygplats genom vilken vi minskar restiden till 
övriga delar av Sverige, Europa och världen. 
Pågatågen stannar sedan december förra året återigen i Billesholm vilket vi är mycket glada 
och stolta över. Tågtrafiken förbättrar pendlingsmöjligheterna avsevärt och gör Billesholm och 
kommunen mer attraktiv som såväl boendeort som arbetsplats. Genom samrådsmöten med 
Skånetrafiken utvecklar kommunstyrelsens förvaltning kontinuerligt förbindelserna i 
kommunen. Från och med december får till exempelvis bussen mellan Ekeby och Ramlösa en 
ny, snabbare sträckning. Sedan ett tag tillbaka pågår även planeringen av en cykelväg mellan 
Bjuv och Mörarp och här är handlingarna just nu utställda på samråd. 
Bjuvs kommun samarbetar avslutningsvis med Åstorps kommun på så sätt att vi nu har en 
gemensam yrkesinriktad utbildning inom livsmedelsproduktion. Vi samverkar även med Åstorp 
i fallet med Catenas verksamhetsutveckling inom lager och logistik i syfte med att upprätta 
förbindelse mellan området och E4:an. 

Vi har ett kultur- och fritidsutbud som utmanar 

 
I likhet med övriga orter i Sverige har utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter i Bjuvs kommun 
förbättrats i takt med coronapandemins tillbakagång, vilket vi är mycket glada över. Under året 
har flera uppskattade arrangemang kunnat anordnas, bland annat ett besök från Helsingborgs 
symfoniorkester, utomhusföreställning med Skånes Dansteater, och Drive-in-bio i Ekeby. Även 
fritidsutbudet har fått ett rejält lyft i och med invigningen av Billesholms nya fritidsgård, 
Billegården. I nyrenoverade lokaler bedrivs här aktivitetsbaserad verksamhet och kultur- och 
fritidsförvaltningen noterar att antalet besökare på kommunens tre fritidsgårdar ökat med cirka 
15 procent. 

Kraft i nyskapande 
  Kommunfullmäktiges mål  Indikator Utfall Målvärde 

 
Vi är en attraktiv arbetsgivare och 
erbjuder ett hållbart arbetsliv 

 Total frisknärvaro i kommunen 61,6 % minst 75 % 

 Total sjukfrånvaro i kommunen 6,9 % högst 6 % 
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  Kommunfullmäktiges mål  Indikator Utfall Målvärde 

 
Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
– totalt kommunen  minst 85 

 
Vi har en verksamhet med hög 
kvalitet som utvecklar, utmanar och 
skapar nytt 

 
Gott bemötande vid kontakt med 
kommunen – andel av maxpoäng  minst 85 % 

 
Kvalitetsaspekter särskilt boende 
äldreomsorg – andel av maxpoäng  minst 80 % 

Vi är en attraktiv arbetsgivare och erbjuder ett hållbart arbetsliv 

 
Bjuvs kommun är en attraktiv arbetsgivare och verksamheterna bemannas med engagerade 
medarbetare. Kommunen står inför samma utmaningar som hela kommunsverige, nämligen 
att möta det framtida kompetensförsörjningsbehovet samtidigt som vi måste effektivisera 
verksamheten. Men vår utgångspunkt är god, vilket bland annat syns i anmärkningsvärt höga 
utfall i tidigare HME-mätningar. 
För perioden januari-juli låg frisknärvaron på 61,6 procent, vilket är lägre än önskat. Samtidigt 
var den totala sjukfrånvarotiden på 6,9 procent vilket är något högre än uppsatt målvärde. 
Samtidigt bör det noteras att kommunens sjukfrånvaro inte är anmärkningsvärt hög: snittet för 
alla svenska kommuner under år 2021 låg exempelvis på 7,5 procent. Utvecklingsinsatserna 
på kommunens HR-avdelning fortsätter, bland annat med arbetsmiljöutbildning för nya chefer 
och skyddsombud, framtagande av material som handlar om arbetsskador och tillbud och en 
översyn och uppdatering av introduktionsprocessen för nya medarbetare. Förvaltningarna 
rapporterar i sina respektive delårsrapporter god måluppfyllelse vad gäller sina prestationer 
som arbetsgivare. 

Vi har en verksamhet med hög kvalitet som utvecklar, utmanar och skapar nytt 

 
Måluppfyllelsen är här svår att bedöma, dels eftersom vi än så länge saknar utfall på utvalda 
indikatorer, dels eftersom bedömningen av underliggande nämndmål spretar. 
Byggnadsnämnden noterar att handläggningstiderna för bland annat bygglov, 
bygganmälningar och förhandsbesked är något längre än önskat på grund av en ovanligt hög 
arbetsbelastning. Nämnden klarar dock med marginal de lagstadgade tidsfristerna. Som 
resultat av en långsiktig satsning för att öka kvalitén i grundskolan ökar lärarbehörigheten i 
Bjuvs kommun för tredje året i följd. Kommunen har dock fortfarande en låg lärarbehörighet i 
ett riksperspektiv. Det är framför allt situationen på en skola som drar ner snittet; på 
kommunens övriga tre skolor ligger lärarbehörigheten på eller över rikssnittet. Barn- och 
utbildningsnämnden möter ett återkommande problem i samband med sin 
kvalitetsundersökning och det är låg svarsandel, framför allt bland vårdnadshavare, och detta 
försvårar utvecklingsarbetet. 
Vård- och omsorgsnämnden noterar dock positiv utveckling. I Socialstyrelsens undersökning 
Öppna jämförelser svarar hela 93 procent av de tillfrågade att de är mycket eller ganska nöjd 
med kommunens hemtjänst. Detta kan jämföras med ett rikssnitt på 86 procent. Motsvarande 
siffror för nöjdheten bland äldre på särskilda boenden är 82 procent för Bjuv jämfört med ett 
rikssnitt på 77 procent. Genom det kommunala vårdbolaget testar nämnden även nya 
spännande tekniska lösningar i syfte att effektivisera verksamheten och förbättra brukarnas 
vardag. Några exempel inkluderar läkemedelsrobotar, digitala tillsynskameror och 
aktivitetsskärmar. 

Jämlikhet i olikhet 
  Kommunfullmäktiges mål  Indikator Utfall Målvärde 

 
Vi har jämlika förutsättningar för alla 
oavsett vem du är  

Skillnaden mellan andelen medarbetare 
med utländsk bakgrund och andelen 

14 
procentenhe
ter 

högst 11 
procentenhe
ter 
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  Kommunfullmäktiges mål  Indikator Utfall Målvärde 

kommuninvånare med utländsk bakgrund 
(18–65 år) 

 

Andelen medarbetare som upplever att 
alla på arbetsplatsen behandlas lika 
oavsett kön, könsöverskridande identitet, 
ålder, etnicitet, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning, religion eller annan 
trosuppfattning. 

 minst 100 % 

Vi har jämlika förutsättningar för alla oavsett vem du är 

 
Kommunens vision understryker att vi tillsammans strävar efter att forma ett samhälle som tar 
tillvara på människors olikheter och styrkor och där alla möter jämlika förutsättningar. Vad 
gäller medarbetarna så är det i skrivande stund svårt att bedöma måluppfyllelsen eftersom en 
stor del av kommunens insatser för en jämlik och hållbar organisatorisk- och social arbetsmiljö 
sker under hösten, inte minst i samband med medarbetarundersökningen och det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Förra årets medarbetarundersökning uppvisade en 
försämring i andelen medarbetare som betraktar sin arbetsplats som fri från kränkande 
särbehandling. Denna trend behöver i år vändas. Skillnaden mellan andelen medarbetare med 
utländsk bakgrund och andelen kommuninvånare med utländsk bakgrund (14 procent) är 
större än önskat. Samtidigt är det värt att notera att denna skillnad är mycket mindre i gruppen 
nyanställda medarbetare (8 procent). 
Kultur- och fritidsnämnden rapporterar att antalet deltagartillfällen i kommunens 
idrottsföreningar ökar, vilket är positivt. Totalt har föreningarna i Bjuvs kommun haft 24 850 
deltagartillfällen under våren 2022 och detta innebär att kommunen har fler barn och unga i 
föreningslivet än den haft på sju år. 

Nästa generation i fokus 
  Kommunfullmäktiges mål  Indikator Utfall Målvärde 

 
Vi har en miljömässigt hållbar 
verksamhet och det är enkelt för 
våra invånare att leva miljövänligt 

 
Nöjdhet med kommunens klimat- och 
miljöarbete - andel positiva svar (SCB)  minst 62 % 

 
Fossiloberoende fordon i 
kommunorganisationen, andel (%) 44,4 % minst 35 % 

 
Vi har ett samhälle där invånare mår 
bra och kan påverka sitt liv och sin 
framtid 

 Ohälsotal – antalet dagar ska minska  högst 29 

 
Andel elever som får behörighet till 
yrkesprogram på gymnasiet ska öka 75,4 % minst 85 % 

 Långtidsarbetslöshet (25–64 år)  högst 4,5 % 

Vi har en miljömässigt hållbar verksamhet och det är enkelt för våra invånare att leva 
miljövänligt 

 
Kommunen gör vissa framsteg vad gäller miljö och hållbarhet samtidigt som det saknas 
strategisk styrning och ledning på området. Bland årets positiva utfall ser vi att 
energiförbrukningen i kommunens fastighet har minskat med 8 procent, vilket är att jämföra 
med ett helårsmål på 6 procent. Andelen miljöfordon i kommunorganisationen stiger dessutom 
kontinuerligt i takt med att bensin- och dieselfordon byts ut mot el-drivna alternativ. 
Det är ett problem att tjänsten som miljöstrateg är fortsatt vakant och en planerad överflyttning 
av miljöstrategiska resurser och uppgifter från kommunstyrelsen till byggnadsnämnden har 
ännu inte kunnat ske på grund av att utträdet ur Söderåsens miljöförbund har senarelagts. 
Beslut har fattats om att ISO-certifiera kommunens verksamheter men för att detta beslut ska 
kunna verkställas behöver uppdraget tilldelas tillräckliga resurser. I förra årets 
medborgarundersökning kan vi notera att 6 av 10 tillfrågade kommuninvånare anser att 
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kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i sina egna verksamheter är 
'mycket' eller 'ganska bra'. Detta ligger nära rikssnittet och först senare i vinter får vi reda på 
om attityderna har förbättrats eller försämrats. I Aktuell hållbarhets årliga miljörankning har 
kommunens placering försämrats med drygt 30 platser vilket understryker ett behov av 
prioriteringar och nytt engagemang på detta område. 

Vi har ett samhälle där invånare mår bra och kan påverka sitt liv och sin framtid 

 
Utvecklingen för invånarna i Bjuvs kommun förefaller gå åt rätt håll, i alla fall om vi tittar på 
tillgänglig statistik. Utmaningarna är fortsatt stora men de senaste årens utvecklingsresa har 
gett effekt. Sedan 2016 kan vi exempelvis notera att 

• mediannettoinkomsten har ökat med 11,4 procent (fram till 2020), vilket motsvarar den 
dubbla inflationstakten, 

• ohälsotalet, som beräknas utifrån antalet utbetalda dagar med sjukpenning, 
arbetsskadeersättning med mera, har sjunkit från 35,3 till 28,4, 

• andelen skuldsatta invånare hos Kronofogden har fallit från 8,2 till 6,6 procent. 
Det finns ännu inga tillgängliga uppgifter om just långtidsarbetslösheten i kommunen för 2022 
men statistiken kring den samlade arbetslösheten under årets första sex månader uppvisar 
även den en positiv trend. I juni i år stod arbetslösheten på 6,9 procent vilket är en markant 
förbättring jämfört med en topp på 9,8 procent i februari förra året. Snittet hittills i år (7,37 
procent) är även det lägre än för 2021 (8,55 procent) eller 2020 (8,91 procent). 
Verksamheterna rapporterar fler positiva resultat, till exempel att andelen invånare som är i 
återkommande behov av ekonomiskt bistånd minskar, vuxenutbildningen har i år startat två 
nya utbildningar och fler kommer under hösten, och barn och ungdomars delaktighet i 
utvecklingen av kultur- och fritidsutbudet har förstärkts. Andelen skolelever som gick ut årskurs 
9 med behörighet till yrkesprogram är tyvärr alltför låg och vi ser här en rejäl försämring jämfört 
med föregående år. Varje årskull har givetvis sina egna förutsättningar men indikatorns utfall 
understryker att det finns behov av förbättring och utveckling på denna punkt. 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Uppföljning av kommunens mål för god ekonomisk hushållning 
  Kommunfullmäktiges mål  Indikator Utfall Målvärde 

 
Vi har en stabil ekonomi att 
lämna över till nästa 
generation 

 
Kommunens ekonomiska resultat ska uppgå till 
minst 2,3 % av skatter och generella statsbidrag 7 % minst 2,3 % 

 Kommunens soliditet ska förbättras 22,2 % minst 10 % 

 
Investeringar i skattefinansierad verksamhet ska 
självfinansieras över tid 98,2 % 100 % 

 
God budgetföljsamhet i samtliga nämnder och 
styrelser 57 % 100 % 

 
Nämnden får minst 6 rapporter om det 
verksamhetsmässiga och ekonomiska läget, 
2/period. 

100 % 100 % 

 
Sjuklönernas andel av lönekostnaderna ska vara 
lägre än 2 % 1,4 % högst 2 % 

 Kommunkoncernens soliditet ska stärkas 30,7 % minst 25 % 

Vi har en stabil ekonomi att lämna över till nästa generation 

 
Bjuvs kommun ska uppfylla kriterierna för god ekonomisk hushållning och därmed ha en 
långsiktigt hållbar ekonomi. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär 
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bland annat att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som konsumeras. 
God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att 
bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt som är hållbart över 
tid. Det ställer krav på styrning, uppföljning och att hänsyn tas till sambanden mellan 
resursförbrukning, prestationer och kvalitet/resultat i verksamheterna. Det ställer också krav på 
kontinuerlig utvärdering, prioriteringar, effektivisering och förnyelse av verksamheten. 
Finansiella mål 
Kommunens driftskostnader bör finansieras med avgifter, skatter och bidrag. Enligt 
kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska dessutom kommunens investeringar i 
den skattefinansierade verksamheten självfinansieras. Bjuvs kommun har som mål att 
resultatet för 2022 ska uppgå till minst 2,3 procent av skatteintäkterna och de generella 
statsbidragen. Utfallet för resultatet i delårsbokslutet motsvarar ett resultat på 7 procent av 
skatteintäkterna och de generella statsbidragen. Prognosen för helåret är ett resultat som 
motsvarar 4,5 procent av skatteintäkterna och de generella statsbidragen. Soliditeten på 
balansdagen för delårsbokslutet landade på 22,2 procent, en förbättring med 2,4 
procentenheter jämfört med årsskiftet. För kommunkoncernen ökade soliditeten med 0,7 
procentenheter till 30,7 procent under motsvarande period. 
Bjuvs kommun växer och detta för med sig ett behov av betydande investeringar. 
Investeringarna kan antingen självfinansieras via resultatet och kassaflödet eller med 
främmande kapital, vanligtvis då genom upptagande av banklån. Kommunen har som mål att 
självfinansiera alla investeringar för den skattefinansierade verksamheten. Vid självfinansiering 
är det lite förenklat uttryckt resultatet plus avskrivningarna som står till förfogande. Utöver det 
kan nya investeringar finansieras med kassaflödet när befintliga anläggningstillgångar avyttras. 
Fram till och med augusti månad uppgår investeringarna till 78,5 mnkr, exklusive VA-
verksamhetens investeringar på 21,5 mnkr. Resultatet för kommunen plus avskrivningarna 
uppgick till 77,1 mnkr (underskottet för VA-verksamheten borträknat). Självfinansieringsgraden 
blir 98,2 procent på balansdagen och ligger därmed mycket nära målet för självfinansiering av 
investeringarna i den skattefinansierade verksamheten. 
För att uppfylla kriterierna för god ekonomisk hushållning är det även av stor vikt att 
nämnderna har god budgetföljsamhet och god måluppfyllelse för verksamhetsmålen kopplade 
till uppdraget. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utskottet för arbete och tillväxt, kultur- 
och fritidsnämnden samt byggnadsnämnden redovisar vid bokslutet en budget i balans 
samtidigt som tekniska nämnden, vård- och omsorgsnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden noterar underskott. Målet om god budgetföljsamhet i samtliga nämnder 
uppnås därmed inte. Samtliga nämnder och kommunstyrelsen har under året mottagit minst 
sex rapporter om det ekonomiska och verksamhetsmässiga läget. 
Sjuklönernas andel av de totala lönekostnaderna ska enligt uppsatt mål inte överstiga 2 
procent. För perioden januari–augusti ligger utfallet på 1,4 procent och prognosen är att målet 
även kommer att vara uppfyllt på årsbasis. Mönstret när det gäller sjukfrånvaron har inte 
förändrats jämfört med motsvarande tid föregående år. Fortfarande är det så att sjukfrånvaron 
domineras av kort frånvaro (74,8 procent av den totala frånvaron). Andelen lång frånvaro har 
ökat med 1,1 procentenhet jämfört med motsvarande period föregående år och ligger nu på 
25,2 procent. 
Sammanfattning 
Vid bedömningen om kommunen uppfyller kriterierna för god ekonomisk hushållning ska 
hänsyn tas såväl till det finansiella målet som till verksamhetsmålen. För verksamhetsåret 
2022 är bedömningen att det finansiella målet delvis kommer att uppnås och att vi tagit 
betydande steg i rätt riktning. Av kommunfullmäktiges åtta verksamhetsmål bedöms ett vara 
uppnått, fyra bedöms vara delvis uppnådda med steg i rätt riktning och tre bedöms vara delvis 
uppnådda utan steg i rätt riktning. När hänsyn tas till kommunfullmäktiges samtliga mål är 
bedömningen att kommunen sett utifrån ett helhetsperspektiv har en tillfredställande 
måluppfyllelse och uppfyller kraven för god ekonomisk hushållning. 
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Resultat och ekonomisk ställning 
Övergripande resultat och prognos för 2022 
Resultat 
Delårsrapporten visar ett resultat på 47,8 mnkr för kommunen. AB Bjuvsbostäder och Bjuvs 
Stadsnät AB redovisar ett resultat 5,3 mnkr respektive 0,2 mnkr per den 31 augusti. 
Prognos 
Prognosen för helåret visar på ett resultat på 46,4 mnkr för Bjuvs kommun, vilket är 16,2 mnkr 
bättre än budget. En starkt bidragande orsak är att skatteintäkterna och de generella 
statsbidragen beräknas bli 21,8 mnkr högre än budgeterat. 
Kommunkoncernen 
Kommunkoncernen redovisar ett resultat på 53,3 mnkr för perioden. Helårsprognosen för 
koncernen är ett resultat på 53,5 mnkr, vilket är 12 mnkr högre än budgeterat. Bjuvsbostäder 
redovisar en prognos för helåret som ligger 0,2 mnkr under budget, medan Bjuvs Stadsnät AB 
redovisar en prognos i nivå med budget. Prognosen för Omsorg i Bjuv är ett nollresultat i och 
med att bolaget under verksamhetsåret 2022 fakturerar kommunen samtliga kostnader. Först 
under 2023 kommer omsorgsbolaget att ha en egen budget. 
Verksamheternas resultat och prognoser 
Verksamheterna exklusive VA-verksamheten redovisar en samlad prognos för helåret med 
nettokostnader som är 10,2 mnkr högre än budgeterat. 
Kommunstyrelsen prognostiserar ett helårsresultat som är 2,5 mnkr bättre än budget. 
Tekniska nämnden redovisar nettokostnader för perioden som är 13,4 mnkr högre än budget. 
Av detta avser 3,5 mnkr hyresfakturor som avser kommande tertial, samt fakturor motsvarande 
1,5 mnkr som avser investeringar, men som kostnadsförts och ska omföras. Tekniska 
nämnden prognostiserar ett underskott på 5,5 mnkr på helårsbasis, fördelat på 4,0 mnkr på 
kostenheten, 1,4 mnkr på fastighetsavdelningen och 0,1 mnkr på nämnden. Prognosen 
påverkas negativt av det oroliga världsläget med kraftigt stigande inflation. Förvaltningen ser 
nu över möjligheterna till åtgärder för att hantera budgetunderskottet. 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 0,4 mnkr för perioden, medan 
prognosen för helåret visar ett underskott på 2,3 mnkr. Prognosen för helåret visar ett 
budgetunderskott för förskolorna (-4,7 mnkr), grundskolan F-9 (-2,6 mnkr) och socialtjänsten (-
3,4 mnkr), som till viss del beräknas kompenseras av högre förvaltningsövergripande intäkter 
(+2,1 mnkr), lägre förvaltningsövergripande kostnader (+2,9 mnkr), lägre interna kostnader 
(+1,8 mnkr, avseende hyra, städ, kost, resursfördelning) och elevhälsan (+1 mnkr). 
Vård- och omsorgsnämnden redovisar nettokostnader för perioden som är 2,1 mnkr högre än 
budgeterat. Underskottet är främst kopplat till ökade personalkostnader under januari–februari 
till följd av pandemin, samt högre kostnader än beräknat för inhyrning av sjuksköterskor under 
sommarmånaderna. För innevarande år speglar redovisningen i vård- och omsorgsnämnden 
redovisningen i omsorgsbolaget. Först för verksamhetsåret 2023 beräknas omsorgsbolaget ha 
en egen budget. Prognosen för vård- och omsorgsnämnden visar på ett underskott på 5,0 
mnkr för verksamhetsåret 2022. Prognosen är dock mycket osäker. 
VA-verksamheten 
VA-verksamheten redovisar nettokostnader för perioden som är 2,0 mnkr högre än budgeterat. 
Prognosen för helåret visar på att nettokostnaderna kommer att bli 0,3 mnkr högre än 
budgeterat. 
Väsentliga händelser 
Fortfarande lever vi med konsekvenserna av pandemin, som i många delar förändrat 
förutsättningarna för kommunerna och gjort det dyrare att bedriva verksamhet. Under 
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pandemin har riksbankerna världen över fört en expansiv penningpolitik och ökat 
penningmängden, samtidigt som världens regeringar fört en expansiv finanspolitik med 
utökade subventioner och bidrag. Under hösten 2021 började konsekvenserna så smått visa 
sig i form av inflationstendenser världen över. I samband med Rysslands invasion av Ukraina i 
februari månad tog inflationen ordentlig fart och därefter har i princip varje ny prognos från 
SKR och Riksbanken reviderats upp gällande inflation och styrränta för de närmast kommande 
åren. 
I september höjde Riksbanken styrräntan med 1 procentenhet, vilket var 0,25 procentenheter 
mer än vad de flesta bedömare hade räknat med. Samtidigt reviderades prognosen för 
konsumentprisindex upp från 7,1 till 8,5 procent för 2023. Riksbanken gjorde samtidigt 
bedömningen att inflationen skulle nå 11 procent i början av 2023. Prognosen för styrräntan 
vid slutet av 2023 reviderades upp från 1,9 procent till 2,5 procent. 
Först under 2024 visar Riksbankens prognoser en återgång av inflationen till nivåer runt 
Riksbankens inflationsmål på runt 2 procent, samtidigt som prognosen visar att styrräntan 
kommer att ligga kvar på 2,5 procent under 2024, för att sänkas marginellt till 2,4 procent 
under 2025. 

Ekonomisk helårsprognos 
Prognosen för helåret visar på ett resultat för kommunen på 46,4 mnkr, vilket ska jämföras 
med ett budgeterat resultat på 30,2 mnkr. Verksamheterna redovisar ett samlat underskott på 
10,2 mnkr, vilket innebär att det är ökade skatteintäkter och bidrag som bidrar till det goda 
resultatet för verksamhetsåret 2022. Såväl skatteintäkterna som inkomstutjämningsbidraget 
och regleringsbidraget bidrar positivt till den höjda prognosen. Översyn av verksamheten 
pågår i de nämnder som redovisar negativa prognoser för att identifiera åtgärdsprogram. 
På koncernnivå prognostiseras ett resultat på 55,5 mnkr, vilket är 12,2 mnkr bättre än budget. 
Även här är det skatteintäkterna och bidragen som bidrar till ett förbättrat resultat, medan 
bolagen prognostiserar ett samlat resultat i nivå med eller nära budget. AB Bjuvsbostäder 
prognostiserar ett resultat som är 0,2 mnkr sämre än budget, medan Bjuvs Stadsnät AB 
prognostiserar ett resultat i nivå med budget. Omsorg i Bjuv AB förutsätts redovisa ett 
nollresultat för verksamhetsåret 2022. 

Balanskravsresultat 
Definitionen av Kommunallagens balanskrav innebär att en kommun inte får besluta om en 
budget med kostnader som överstiger intäkterna. Om balanskravet trots det blir negativt måste 
underskottet kompenseras med motsvarande överskott senast under de tre kommande åren. 
Vid negativt balanskravsresultat ska en handlingsplan upprättas som talar om hur resultatet 
ska återställas. Balanskravet gäller enbart för kommunen och inte för bolagen i 
kommunkoncernen. Vid avstämning mot balanskravet ska bland annat vissa realisationsvinster 
och realisationsförluster räknas bort. Ett negativt balanskravsresultat ska återställas inom tre 
år efter att det har uppkommit. 
Bjuvs Kommun har inga balanskravjusteringar att göra inom perioden för delårsbokslutet, vilket 
innebär att balanskravsresultatet motsvaras av årets resultat enligt resultaträkningen. 

Balanskravsutredning 2021 2022 

Årets resultat enligt resultaträkningen 96 428 46 402 

- reducering av samtliga reavinster och 
utdelning från dotterbolag 58 175 0 

+ justering för reavinst enl 
undantagsmöjlighet 0 0 

+ justering för reaförlust enl 
undantagsmöjlighet 0 0 
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Balanskravsutredning 2021 2022 

+/- orealiserade vinster o förluster i 
värdepapper 0 0 

-/+ återföring av orealiserade vinster o 
förluster i värdepapper 0 0 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 38 253 46 402 

- reservering av medel till RUR 0 0 

+ användning av medel från RUR 0 0 

Balanskravsresultat 38 253 46 402 

 

Väsentliga personalförhållanden 
Bjuvs kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare såväl för nuvarande som för 
framtida medarbetare. En av kommunsektorns största utmaningar är att klara den framtida 
kompetensförsörjningen och detta är något som kommunen arbetar med på flera sätt. I detta 
stycke redovisas personalförhållanden utifrån kommunens roll som arbetsgivare. 
Uppgifterna om antal medarbetare avser ställningen den 31 juli. Uppgifterna om sjukfrånvaro 
avser perioden januari–juli. 

Personalredovisning 
Mått Utfall Delår 2020 Utfall Delår 2021 Utfall Delår 2022 

Personalförhållanden    

Antal anställda 1 202 825 855 

Antal heltidsanställda 809 697 730 

Antal deltidsanställda 394 130 128 

Sjukfrånvaro    

Sjukfrånvaro total 7,2 % 6,5 % 6,9 % 

Sjukfrånvaro kort (andel av total) 69 % 75,9 % 74,8 % 

Sjukfrånvaro lång (andel av total) 31 % 24,1 % 25,2 % 

Sjukfrånvaro bland kvinnor 7,8 % 7,2 % 7,4 % 

Sjukfrånvaro bland män 4,3 % 3,8 % 5 % 

Sjukfrånvaro bland medarbetare 29 år eller yngre 4,7 % 5 % 6,3 % 

Sjukfrånvaro bland medarbetare mellan 30–49 år 6,9 % 6 % 5,9 % 

Sjukfrånvaro bland medarbetare 50 år eller äldre 8,3 % 7,7 % 8,3 % 

Jämförelse 
  Antal anställda Andel heltid Andel deltid Sjukfrånvaro 

Kommunstyrelsen 43 98 % 2 % 1,5 % 

Utskottet för arbete och tillväxt 54 91 % 9 % 6,5 % 

Barn- och utbildningsnämnden 569 88 % 12 % 7,2 % 

Kultur- och fritidsnämnden 34 76 % 24 % 8,9 % 

Vård- och omsorgsnämnden 15 100 % 0 % - 

Tekniska nämnden 135 70 % 30 % 5,5 % 

Byggnadsnämnden 8 100 % 0 % - 
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totalt kommunen 858 86 % 14 % 6,9 % 

Omsorg i Bjuv AB 420 78 % 22 % 11,5 % 

AB Bjuvsbostäder 12 100 % 0 % 2,7 % 

totalt kommunkoncernen 1 290 84 % 16 % 8,4 % 

Uppgifter för sjukfrånvaro på vård- och omsorgsnämnden och byggnadsnämnden anges inte på grund av det låga antalet anställda. 

Analys av personalförhållanden 
Alla verksamheter i Bjuvs kommun arbetar kontinuerligt för att vara så attraktiva arbetsgivare 
som möjligt och för att kunna erbjuda goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Flera 
förvaltningar påtalar att kompetensförsörjningen är en pågående utmaning som består i att 
rekrytera nya medarbetare med rätt utbildning och erfarenhet samt att utveckla och behålla de 
medarbetare som arbetar i kommunen. En viktig del i arbetet med kompetensförsörjningen är 
att faktiskt ta reda på vad medarbetarna anser att vi kan bli bättre på. Hur ser man till exempel 
på ledarskapet, arbetsmiljön, delaktigheten, med mera? Under våren har därför ett arbete 
pågått för att se över medarbetarundersökningen i syfte att skapa bättre underlag för 
förbättrande insatser. 
Utifrån resultatet från uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet har flera olika 
förbättringsarbeten påbörjats i verksamheterna samtidigt som några mer övergripande 
förbättringar också har vidtagits. Till exempel har arbetsmiljöutbildningen setts över och för att 
nya medarbetare ska få en bra start i sin anställning har introduktionsprocessen uppdaterats. 
Ett material kring tillbud och arbetsskador har också utvecklats och genomgångar på 
arbetsplatsträffar sker under året. 
Antalet anställda den 31 juli 2022 är något fler än året innan. En förklaring är att 
utbildningsförvaltningen har många barn och elever som är i behov av fördjupat stöd, i vissa 
fall en personalresurs per barn. Fördjupad analys pågår inom förvaltningen och det sker även 
en översyn av schemaläggning och bemanning i syfte att kunna erbjuda fler medarbetare 
heltidsanställning. En annan förklaring till att antalet medarbetare har ökat är att kommunen 
har haft behov av fler vikarier. 
Sjukfrånvaron påverkas i viss mån fortfarande av covid-19, samtidigt som det kan framhållas 
att den nivå vi noterat hittills i år (6,9 procent) ligger mycket nära snittfrånvaron för samma 
period under de senaste sju åren (6,7 procent). Början av året präglades framför allt av en 
mycket hög korttidsfrånvaro, vilken till stor del kan förklaras av uppmaningen att stanna 
hemma även vid minsta förkylningssymtom. Möjligheten att arbeta hemifrån vid 
sjukdomssymtom förklarar i viss utsträckning skillnaderna mellan förvaltningarna. 
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Förväntad utveckling 
Trots en omvärld där de flesta ekonomiska trender varit negativa under 2022 visar prognosen 
ett helårsresultat på 53,5 mnkr för koncernen, vilket är 12,2 mnkr bättre än budget. Även om 
kommunens verksamheter i viss utsträckning drabbats av ökade kostnader på grund av den 
höga inflationstakten, är det först under 2023 som de riktigt stora negativa effekterna visar sig 
för kommunerna. Prisbasbeloppet för 2022 är fastställt till 1,5 procent och beräknat utifrån 
uppmätt förändring i konsumentprisindex mellan juni 2020 och juni 2021. Det innebär att 
effekterna av en kraftigt stigande inflation drabbar kommunerna med viss fördröjning. 
Prisbasbeloppet för 2023 är fastställt utifrån ökningen i konsumentprisindex juni 2021 till juni 
2022 och innebär en ökning med 8,7 procent. För verksamhetsåret 2023 slår denna ökning 
igenom med full kraft för kommunerna, genom att pensionskostnaderna ökar kraftigt. 
Dessutom drabbas kommunerna av höjd pensionsavgift under 2023 på grund av ett nytt 
pensionsavtal. Enbart värdesäkringen av pensionerna och den höjda pensionsavgiften medför 
en ökning av pensionskostnaderna på runt 40 mnkr för Bjuvs kommun. Till detta ska läggas 
kostnader för lönerevision, ramavtal med indexklausuler som medför kraftigt ökade kostnader, 
dyrare el och stigande marknadsräntor som gör det mer kostsamt för kommunerna att 
finansiera sina investeringar. 
På den positiva sidan ser kommunen en positiv befolkningsutveckling. Kommunen har attraktiv 
mark att erbjuda företag och personer som vill bosätta sig i kommunen, dessutom byggs det 
för närvarande mycket i kommunen. Viss risk finns dock för att det kan bli fördröjningar av 
planerade projekt på grund kraftigt ökade produktionskostnader och minskad efterfrågan som 
en följd av den försämrade konjunkturen. 
SKR och Riksbanken prognostiserar stora utmaningar för kommunerna under 2023 och 2024. 
För 2023 prognostiserar SKR och Riksbanken en negativ tillväxt av bruttonationalprodukten. 
Därefter visar prognosen på att konjunkturen vänder uppåt igen under 2024, samtidigt som 
inflationen beräknas sjunka tillbaka till en nivå runt 2 procent, som är Riksbankens långsiktiga 
mål. Styrräntan förväntas stabilisera sig på en högre nivå än vi varit vana vid de senaste åren. 
Det rådande läget med kraftigt ökade kostnader för kommunen och kommunens bolag i 
kombination med ett skatteunderlag som inte ökar i motsvarande utsträckning, kommer att 
ställa krav på kreativitet, god organisationsförmåga, prioriteringar och effektiviseringar för att 
kunna leverera god samhällsservice till kommunens invånare. 
För verksamhetsåret 2022 är bedömningen att kriterierna för de ekonomiska målen 
huvudsakligen kommer att uppnås, medan det är i nuläget är svårare att säga i vilken 
omfattning verksamhetsmålen kommer bidra till god ekonomisk måluppfyllelse för helåret. Ett 
flertal indikatorer saknar utfall vid tiden för delårsbokslutet på grund av att de baseras på 
undersökningar som genomförs endast en gång per år.  
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FINANSIELLA RAPPORTER 

Resultaträkning 

Resultaträkning – Kommun 

tkr Not Utfall Delår 
2021 

Utfall Delår 
2022 Budget 2022 Prognos Avvikelse 

Verksamhetens intäkter  140 232 166 830 191 340 191 300 -40 

Verksamhetens kostnader  -717 534 -765 726 -1 105 444 -1 112 724 -7 280 

Avskrivningar  -28 587 -32 349 -52 733 -50 933 1 800 

Verksamhetens 
nettokostnader  -605 889 -631 245 -966 837 -972 357 -5 520 

Skatteintäkter  415 033 457 887 661 998 676 445 14 447 

Generella statsbidrag och 
utjämning  217 318 223 952 338 917 346 314 7 397 

Verksamhetens resultat  39 613 49 594 34 078 50 402 16 324 

Finansiella intäkter  60 488 1 386 2 140 2 000 -140 

Finansiella kostnader  -2 980 -4 215 -6 000 -6 000 0 

Resultat efter finansiella 
poster  84 110 47 765 30 218 46 402 16 184 

Extraordinära poster  0     

ÅRETS RESULTAT  84 110 47 765 30 218 46 402 16 184 

Resultaträkning – Kommunkoncern 

tkr Not Utfall Delår 
2021 

Utfall Delår 
2022 Budget 2022 Prognos Avvikelse 

Verksamhetens intäkter  186 202 212 550 261 610 258 883 -2 727 

Verksamhetens kostnader  -747 546 -793 809 -1 153 001 -1 157 421 -4 420 

Avskrivningar  -39 730 -43 227 -69 954 -67 184 2 770 

S:a verksamhetens 
nettokostnader  -601 074 -624 486 -961 345 -962 722 -1 377 

Skatteintäkter  415 033 457 887 661 998 676 445 14 447 

Generella statsbidrag och 
utjämning  217 318 223 952 346 314 346 314 0 

Verksamhetens resultat  31 277 57 353 46 967 60 037 13 070 

Finansiella intäkter   488 1 476 2 080 2 080 0 

Finansiella kostnader  -2 980 -5 574 -7 757 -8 602 -845 

Resultat före extraord. 
poster  28 785 53 256 41 290 53 515 12 225 

Extraordinära poster  0     

ÅRETS RESULTAT  28 785 53 256 41 290 53 515 12 225 
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Balansräkning 

Balansräkning – Kommunkoncern 
tkr Bokslut 2021 

(kommun) 
Utfall Delår 2022 

(kommun) 
Bokslut 2021 

(koncern) 
Utfall Delår 2022 

(koncern) 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar 370 2 706 370 2 706 

Materiella anläggningstillgångar     

Mark, byggnader, tekniska anläggningar 984 342 1 047 291 1 384 260 1 483 823 

Maskiner och inventarier     

Finansiella anläggningstillgångar     

Aktier, andelar m.m. 38 331 38 331 26 671 26 707 

Långfristiga fordringar   40  

S:a Anläggningstillgångar 1 023 043 1 088 328 1 411 301 1 513 236 

Bidrag till infrastruktur     

Bidrag till infrastruktur 22 536 21 701 22 536 21 701 

Omsättningstillgångar     

Förråd m.m. 43 636 39 451 66 246 61 329 

Kortfristiga fordringar 154 192 180 906 159 254 193 057 

Kassa och bank 44 117 31 530 104 504 81 092 

S:a omsättningstillgångar 264 481 251 977 330 005 335 478 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 287 524 1 362 006 1 741 306 1 848 714 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER     

Eget kapital     

Årets resultat 96 428 47 765 38 253 53 256 

Övrigt eget kapital 158 540 254 968 478 813 517 066 

S:a eget kapital 254 968 302 733 517 066 568 322 

Avsättningar     

Pensioner och liknande 8 965 8 965 8 965 8 965 

Andra avsättningar 19 495 19 495 21 416 21 416 

S:a avsättningar 28 460 28 460 30 381 30 381 

Skulder     

Långfristiga skulder 782 329 827 757 951 605 1 003 249 

Kortfristiga skulder 221 769 203 056 242 254 246 762 

S:a Skulder 1 004 096 1 030 813 1 193 859 1 250 011 

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 1 287 524 1 362 006 1 741 306 1 848 714 

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER     

Panter och därmed jämförliga säkerheter 0    

Fastighetsinteckningar 0    

Varav eget innehav     

Ansvarsförbindelser     

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits 
bland skulder och avsättningar 106 217 100 141 106 217 100 141 

Borgensåtaganden 403 346 403 346 403 346 403 346 

Garantiförbindelser FASTIGO 0  159 159 
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Noter 
Nedan redovisas de obligatoriska noterna enligt RKR:s rekommendation R17. 

Not  

1 Redovisningsprinciper 

 

Redovisningsprinciper 
 
 Bjuvs kommun följer Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer som lämnats av Rådet 
för kommunal redovisning (RKR).  
 
Pensionsförpliktelser  
 
Kommunens pensionsåtagande redovisas enligt den så kallade blandmodellen, som följer den kommunala redovisningslagen. 
Detta innebär att pensioner som intjänats före 1998 enbart redovisas som ansvarsförbindelse (se noter).  
 
Periodisering  
 
Periodisering innebär att inkomster och utgifter hänförs till den verksamhetsperiod som de tillhör. Anläggningsavgifter inom VA-
verksamheten periodiseras över 33 år. Investeringsbidrag periodiseras på motsvarande tid som anläggningstillgångarna. 
Lånekostnader Lånekostnader i samband med investeringar kan enligt rekommendation nr 15 från RKR redovisas både enligt 
huvudmetoden och alternativregeln. Huvudmetoden innebär att lånekostnaderna belastar resultatet och alternativregeln 
innebär att lånekostnaderna under vissa förutsättningar får belasta anskaffningsvärdet. Kommunen har 2022 liksom tidigare år 
redovisat lånekostnaderna enligt huvudmetoden. 
 
 Anläggningstillgångar och avskrivningar 
 
Som anläggningstillgång räknas en tillgång där anskaffningsvärdet uppgår till minst 20 000 kronor och har en livslängd 
överstigande tre år. Avskrivningar beräknas inte för aktier, andelar, konstverk, mark och pågående investeringsprojekt. Övriga 
anläggningstillgångar avskrivs linjärt, det vill säga med lika stora nominella belopp. Avskrivningen börjar då tillgången tas i bruk 
efter en bedömning av nyttjandetiden. Vägledning om nyttjandetider finns i SKL:s förslag till avskrivningstider. Huvudsakligen 
tillämpas följande avskrivningstider: verksamhetsfastigheter 33 och 50 år; fastigheter för affärsverksamhet 25 och 33 år; publika 
fastigheter (gator, vägar, parker etc.) 33 år; samt maskiner och inventarier 3, 5 och 10 år. RKR har rekommenderat att 
avskrivning av större investeringar skall ske med olika tider för olika delkomponenter i fastigheten. Vi följer rekommendationen 
för alla nya investeringar och har schablonberäknat tidigare anläggningsinvesteringar enligt SKL:s rekommendationer. Vid 
större ombyggnader av verksamhetsfastigheter sker en bedömning från fall till fall av fördelningen mellan investeringsutgift och 
driftkostnad. Vid ombyggnader är det bara det som höjer anläggningens prestanda och/eller servicepotential som redovisas 
som anläggningstillgång. Internränta I den interna redovisningen belastas verksamheterna med intern ränta. Räntesatsen för 
2022 är 1 procent.  
 
Sammanställd redovisning  
 
Den kommunala redovisningslagen ålägger kommunerna att upprätta en sammanställd redovisning. Syftet med denna är att ge 
en samlad bild av kommunens totala verksamhet och ekonomiska åtaganden oavsett val av verksamhetsform. Koncernen Bjuv 
omfattar kommunen och det helägda bolaget Bjuvsbostäder AB det delägda Bjuvs Stadsnät AB samt det nya helägda bolaget 
Omsorg i Bjuv AB 
 
Skatteintäkter  
 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter avseende 2022 baseras på Sveriges Kommuner och Regioners prognos från 
den augusti 2022. 
 
 Arbetsgivaravgifter  
 
Arbetsgivaravgifterna inkl. avtalsförsäkringar och pensionskostnader, det så kallade PO-pålägget, beräknas exakt för varje 
anställd direkt i lönesystemet enligt gällande lag och avtal i enlighet med Sveriges kommuner och landstings rekommendation. 

2 Säsongsvariationer 

 
2 022 pekar inte på någon säsongsvariation som avviker från de årliga variationerna i verksamheten som att det är mindre 
verksamhet i skolor och barnomsorg under sommaren och att energikostnaderna kommer att öka när vi kommer in i den kallare 
delen av året. 

3 Jämförelsestörande och extraordinära poster 

 Perioden omfattar inga jämförelsestörande eller extra ordinära poster. 

4 Effekter av förändrade uppskattningar och bedömningar 

 Den ökande inflationen och de stigande energipriserna gör det svårt att uppskatta hur det påverkar kostnadsutvecklingen i 
kommunen. 

5 Förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser 

 Inga förändringar 
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DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING 

Driftredovisning 

Nettokostnader nämnder och finansförvaltning 

tkr 
Utfall 
Delår 
2021 

Utfall År 
2021 

Budget 
År 2022 

Utfall 
Delår 
2022 

Förbrukning
 % Prognos Budget-

avvikelse 

Kommunfullmäktige -1 441 -2 518 -3 362 -1 816 54 -3 362 0 

Kommunstyrelsen -73 034 -111 244 -128 454 -72 938 57 -125 959 2 495 

varav utskottet för arbete och 
tillväxt -31 199 -48 502 -50 402 -28 982 58 -47 757 2 645 

Tekniska nämnden -19 161 -29 309 -33 097 -34 615 105 -38 626 -5 529 

Barn- och 
utbildningsnämnden -339 938 -501 602 -519 084 -344 631 66 -521 375 -2 291 

Vård- och omsorgsnämnden -148 475 -236 605 -235 165 -154 797 66 -240 165 -5 000 

Kultur- och fritidsnämnden -22 264 -35 628 -34 610 -22 518 65 -34 510 100 

Byggnadsnämnden -2 557 -4 715 -5 524 -3 676 67 -5 524 0 

S:a skattefinansierad 
verksamhet -606 870 -921 591 -959 296 -634 991 66 -969 521 -10 225 

Avgiftsfinansierad verksamhet        

Vatten och avlopp (VA) -99 5 364 -2 501 -3 638 145 -2 797 -296 

S:A STYRELSER OCH 
NÄMNDER -606 969 -916 227 -961 796 -638 629 66 -972 318 -10 522 

Kommungemensamt        

Pensionskostnader -4 868 -10 434 -9 015 -5 709 63 -9 015 0 

Intern ränta 6 428 10 946 13 976 6 219 44 13 976 0 

Ej beslutade löneökningar        

Övrigt -499 -17 857 -10 003 7 894 -79 -5 000 5 003 

SUMMA VERKSAMHETER -605 899 -933 572 -966 838 -631 245 65 -972 357 -5 519 

Finansiering        

Skatter och statsbidrag 632 352 973 788 1 000 91
6 681 839 68 1 022 759 21 843 

Finansiella intäkter 60 488 60 487 2 140 1 386 65 2 000 -140 

Finansiella kostnader -2 980 -4 275 -6 000 -4 215 70 -6 000 0 

S:a Skatter och finansnetto 689 999 1 030 00
0 997 056 679 010 68 1 018 759 21 703 

RESULTAT 84 110 96 428 30 218 47 765 158 46 402 16 184 

varav avgiftsfinansierad 
verksamhet -99 5 364 -2 500 -3 638 146 -2 797 -297 
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Investeringsredovisning 

Allmänt om kommunens investeringar 
Bjuvs kommun har expansiv befolkningsökning och många företag som etablerar sig. Det 
kräver stora satsningar på exempelvis nya förskolor, tomter med markexploatering för företag 
och bostäder liksom nya gator och anläggningar. 

Investeringsöversikt 

tkr Investeringsbudget 
2022 

Utfall Delår 
2022 Prognos för helåret Avvikelse 

Kommunfullmäktige 100 127 127 -27 

Kommunstyrelsen 62 434 18 197 35 549 26 885 

Utskottet för arbete och tillväxt 0 0 0 0 

Barn- och utbildningsnämnden 7 702 3 680 7 600 102 

Vård- och omsorgsnämnden 2 750 1 630 2 750 0 

Kultur- och fritidsnämnden 5 950 3 079 5 950 0 

Tekniska nämnden 164 563 51 771 128 796 35 767 

Byggnadsnämnden 1 036 0 1 036 0 

VA-verksamheten 50 950 21 498 49 575 1 375 

SUMMA 295 485 99 982 231 383 64 102 

Kommunens tio största investeringar 

  Investeringsprojekt Verksamhet Budget 
2022 

Utfall Delår 
2022 

Prognos för 
helåret Avvikelse 

1 Ny investeringar NSVA NSVA 40 220 19 093 41 520 -1 300 

2 F121 Ny fsk Lärkgatan 6 - 8 avd. Tekniska 
nämnden 27 268 19 372 27 300 -32 

3 
F158 Årlig investering 
Fastighetsinvesteringar 
(generella/underhållsplan) 

Tekniska 
nämnden 25 000 11 066 24 000 1 000 

4 G149 Storgatan Bjuv - upprustning Tekniska 
nämnden 18 629 1 676 16 953 1 676 

5 F125 LSS-boende fristående, Bjuv 
4:4 

Tekniska 
nämnden 15 259 376 14 883 376 

6 G193 Re-investering i befintlig 
asfaltbeläggning enligt RoSy 

Tekniska 
nämnden 15 000 3 074 15 000 0 

7 Utredning Söderåsbanan Kommun-
styrelsen 14 784 906 13 878 906 

8 Utveckling av Selleberga Kommun-
styrelsen 10 000 1 098 3 000 7 000 

9 Billesholm stationsområde Kommun-
styrelsen 9 365 12 177 13 000 -3 635 

10 F200 Årlig Investering 
energieffektivisering 

Tekniska 
nämnden 7 000 2 315 5 000 2 000 

SUMMA   182 525 71 153 174 534 7 991 
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KOMMUNENS BOLAG 

Omsorg i Bjuv AB 

Förvaltningsberättelse 
Företaget med säte i Bjuv registrerades år 2021 och bedriver sedan den 1 maj 2021 
bemanning och/eller verksamhet inom äldreomsorgens särskilda boenden, hemtjänst, 
hemsjukvård, LSS och socialpsykiatri. 
Verksamheterna styrs av socialtjänstlagen, Lag om särskilt stöd och service (LSS), hälso- och 
sjukvårdslagen och av den vision, de mål och uppdrag som är beslutade av 
kommunfullmäktige i Bjuvs kommun respektive vård- och omsorgsnämnden. Bolagets uppdrag 
är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att äldre och personer med 
funktionsvariation i Bjuvs kommun ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, 
samt arbeta för att värna och respektera den enskildes integritet, självbestämmande, 
delaktighet och individuella behov. 
Omsorg i Bjuv AB är organiserat i tre verksamhetsområden, Äldreomsorg, LSS/Socialpsykiatri 
och HSL (Hälso- och sjukvård). Vård- och omsorgsnämnden i Bjuvs kommun är beställare av 
insatser och bemanning av insatser från bolaget. 
 
Måluppfyllelse 
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Vår verksamhet ska präglas av god kvalitet, trygghet och trivsel 
70,6 procent av de avlidna som är registrerade i palliativa registret har dokumenterad 
smärtskattning sista levnadsveckan under januari–augusti 2022. Samma period föregående år 
hade 45,5 procent en dokumenterad smärtskattning sista levnadsveckan. Trots att resultatet 
ökat i andelen smärtskattade sista levnadsveckan så behöver antalet skattningar ökas 
ytterligare. Vid granskning av journaler framkommer det att fler patienter (än 70,6 procent) har 
fått smärtlindring under sista levnadsveckan men att smärtskattningen inte är utförd med ett 
mätinstrument och ska då inte registreras som "Smärtskattad sista levnadsveckan". 
Inom äldreomsorgen upplevs verksamheterna hålla en god kvalitet med hög trivsel och 
trygghet. Enligt Äldreundersökningen är 93 procent trygga med de insatser de får i ordinärt 
boende medan det i särskilt boende är 89 procent. Inom LSS är det en något lägre andel som 
upplever att de känner sig trygga med all personal och skiljer sig åt mellan de verksamheter 
som deltagit i brukarundersökningen. I flera av verksamheterna har den fysiska miljön fått en 
uppfräschning under året vilket också ökar trivseln. 
Bedömningen är att målet är delvis uppnått och att det arbete som görs i alla verksamheter 
innebär betydande steg i rätt riktning. 
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där chefer och medarbetare har förutsättningar för 
ett gott arbete. 
Under året har heltidstjänster erbjudits i alla verksamheter vilket har inneburit att den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden nu ligger på 95 procent. Andelen arbetad tid av 
timanställda har däremot inte minskat i motsvarande omfattning vilket kräver fortsatt arbete. 
Utifrån resultatet i förra årets medarbetarundersökning har särskild utbildning och information 
getts till både chefer och medarbetare kring kränkande särbehandling och hur detta ska 
hanteras. Utifrån resultatet i förra årets medarbetarundersökning har särskild utbildning och 
information getts till både chefer och medarbetare kring kränkande särbehandling och hur 
detta ska hanteras. 
Vård- och omsorgsförvaltningen och Omsorg i Bjuv AB uppfattas som en attraktiv arbetsgivare 
och har förhållandevis gott om ansökningar till utlysta tjänster men under det senaste året 
märks anställningssvårigheter i synnerhet på legitimerad personal. Detta beror till viss del på 
att många i dessa yrkeskategorier väljer att gå till bemanningsföretag istället för att vara 
anställd i kommun och region vilket är en stor utmaning. Konsekvensen blir att anlita tillfälligt 
inhyrd personal, som både är dyr och inte heller erbjuder samma kontinuitet. Vi ser också att 
särskilt sjuksköterskorna har blivit mer rörliga mellan kommunerna med kortare anställningar 
bland annat för att påverka sin lön. Under året har också undersköterskor getts möjlighet till 
vidareutbildning inom olika specialistgrenar men också både handledare- och 
språkombudsutbildning. 
Bedömningen är att målet om attraktiv arbetsgivare är delvis uppnått men att det är ett arbete 
som behöver pågå och utvecklas vidare. 
Vi ska ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och innovativa lösningar. 
Under året har Omsorg i Bjuv AB haft ett försök med läkemedelsrobotar vilket har fallit väl ut. 
Resultatet visar att det både sparar tid och resurser i form av färre besök men också att den 
enskildes frihet och självständighet ökar och att följsamheten att få mediciner i rätt tid är 100 
procent hos de personer som haft roboten. Vid intervjuer med de personer som haft 
läkemedelsroboten tycker alla att det är lätt att använda och gärna ser en fortsättning. 
I LSS har ett digitalt verksamhetsstöd "Boet", testats på Höstgatan. Systemet ska ge brukarna 
möjlighet att vara mer delaktig i sin tillvaro och kunna påverka det stöd de får. Det är samtidigt 
ett verksamhetsstöd och skapar en struktur med kvalitet för medarbetarnas stöd till brukarna. 
Inom äldreomsorgen har också aktivitetsskärmar införskaffats som är väldigt uppskattade och 
som ger möjlighet till flera olika stimulerande aktiviteter. Digitala tillsynskameror planerades 
som ett försök i ordinärt boende men efter att ha inventerat utifrån kriterierna för digital tillsyn 
visade det sig att det inte fanns det behovet. Istället ska digitala kameror nu testas i särskilt 
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boende. 
Målet bedöms vara delvis uppfyllt och att verksamheten tagit betydande steg i rätt riktning. 
Verksamheten ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att främja ett gott och 
självständigt liv 
Andelen med hemtjänst som upplever sitt allmänna hälsotillstånd som mycket eller ganska gott 
är enligt Äldreundersökningen endast 32 procent. Detta är en utmaning där flera åtgärder kan 
utvecklas vidare. Förebyggande och hälsofrämjande enheten utvecklar sitt koncept med 
träffpunkter och mötesplatser tillsammans med att anhörigstödet utvecklas vidare. Ett koncept 
med att erbjuda alla Bjuvs invånare träningsprogram är införskaffat och kommer att bli 
tillgängligt under hösten för att uppmuntra och stimulera till fysisk aktivitet. För personer i 
ordinärt men också i särskilt boende kommer Guldtimmen att införas som ett försök att främja 
ett gott och självständigt liv. Guldtimmen innebär att en tid avsätts regelbundet då den enskilde 
styr innehållet. Inom området LSS/Socialpsykiatrin har det gjorts en plan för brukarmedverkan 
vilket också är direkt kopplat till att ha ett gott och självständigt liv. Exempel på aktiviteter är: 
Startat upp ett brukarråd, arbeta aktivt med genomförandeplanen, workshop för enhetschefer i 
brukarmedverkan och fortsatt arbete med AKK (Alternativ, kompletterande kommunikation) 
Med dessa olika åtgärder bedöms målet om att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för 
att främja ett gott och självständigt liv vara delvis men inte helt uppnått. 
Verksamheten ska öka den enskildes delaktighet och inflytande 
Genom de insatser som görs för att stärka självständighet och inflytande ökar också 
delaktigheten och inflytandet för den enskilde. Inom varje verksamhet pågår ett arbete för att 
den enskilde i så stor utsträckning som möjligt ska vara delaktig och ha inflytande över 
utförandet av insatser. 
Utifrån detta bedöms att målet är delvis uppnått och att de insatser som görs innebär 
betydande steg i rätt riktning. 
Medarbetare 
Under året har arbetet för Heltid som norm fortskridit. Målet sattes att den genomsnittliga 
sysselsättningsgraden ska uppgå till minst 90 procent i slutet av 2022. Vid utgången av augusti 
nåddes målet då den genomsnittliga sysselsättningsgraden uppgick till 95 procent. Den ökade 
sysselsättningsgraden innebär dock att vi ytterligare behöver arbeta med schema och 
bemanning för att dämpa kostnadsökningen. Kompetensförsörjningen är ett av de 
satsningsområden som är prioriterade och under året har en kompetensförsörjningsplan 
färdigställts vilken kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet. Genom att bolaget deltar i 
Vård- och omsorgscollege arbetar vi tillsammans med andra aktörer aktivt med 
kompetensfrågor. Inom ramen för Äldreomsorgslyftet ges möjlighet till handledare- och 
språkombudsutbildningar, olika specialistutbildningar för undersköterskor och möjlighet för 
vårdbiträde att läsa till undersköterska. Det är av stor vikt att vi handleder de elever som 
kommer till verksamheterna på ett sätt så att de får rikligt med lärdom under sin praktik men 
även att de kan få upp intresset för Bjuvs kommun som potentiella arbetsgivare i framtiden. 
Inom LSS/ Socialpsykiatri har samtliga medarbetare gått utbildning i AKK (Alternativ 
Kompletterande Kommunikation) för att säkra upp kvaliteten i kommunikation och bemötande. 
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Det är fortsatt stort fokus på att arbeta vidare med ersättningsmodell för de insatser som utförs 
av Omsorg i Bjuv AB. I verksamheterna pågår arbetet tillsammans med Ensolution för att inför 
nästa år använda mätningarna i Kuben som underlag för ersättning för utförda insatser. För att 
kunna sätta nivåer på varje insats behöver dock frågan om vilka kostnader som ska ersättas 
vara klar. Det finns ett utkast till gränsdragningslista som ska granskas juridiskt innan den kan 
användas som grund för nytt avtal. 
Bolagets budget är i den nuvarande modellen en spegel av nämndens budget. Alla kostnader 
faktureras över till nämnden och ger nämnden dess resultat. 
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Affärsmodell 
Omsorg i Bjuv AB erbjuder tjänster inom vård och omsorg och LSS till Bjuvs kommun. Syftet 
med bolagets verksamhet är att tillhandahålla omsorgstjänster enligt tecknat avtal och fullgöra 
kommunens, tillika ägarens, uppgifter enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade med flera lagar och förordningar inom 
området. 
Bolaget bedriver sin verksamhet i Bjuvs kommun och på uppdrag av Bjuvs kommun. Bolaget 
ska beakta den kommunala likställighets- och självkostnadsprincipen, den allmänna 
kompetensbestämmelsen samt retroaktivitetsförbudet. Bolaget utför de uppgifter som bolaget 
tilldelas av sin ägare. Det avser uppgifter inom följande områden. 
Ägarförhållanden 
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Bjuvs kommun org.nr 212000–1041 

Personalförhållanden 
Mått Utfall Delår 2022 

Personalförhållanden  

Antal anställda 420 

Antal heltidsanställda 329 

Antal deltidsanställda 91 

Sjukfrånvaro  

Sjukfrånvaro total 11,5 % 

Sjukfrånvaro kort (andel av total) 74,5 % 

Sjukfrånvaro lång (andel av total) 25,5 % 

Sjukfrånvaro bland kvinnor 11,1 % 

Sjukfrånvaro bland män 15,2 % 

Sjukfrånvaro bland medarbetare 29 år eller yngre 11,6 % 

Sjukfrånvaro bland medarbetare mellan 30–49 år 11,2 % 

Sjukfrånvaro bland medarbetare 50 år eller äldre 11,7 % 

Sjukfrånvaron i verksamheterna ser väldigt olika ut och i de verksamheterna som har hög 
sjukfrånvaro finns flera långtidssjukskrivna. I verksamheterna pågår ett ständigt arbete för att 
höja frisknärvaron. 
Vi ser även en viss osäkerhet i form av ökade kostnaderna hänförliga till Heltid som norm. En 
stor andel av medarbetarna har under våren gått upp till heltid. Heltid som norm bedöms dock 
även öka kostnaderna då det ej går att fullt ut kompensera med ändrade scheman och färre 
timanställda samtidigt som arbetstidslagen ska följas. För att minska kostnadsökningen till följd 
av den ökade sysselsättningsgraden pågår arbetet för att ytterligare effektivisera och optimera 
schemaläggning och bemanningen som också kan ge underlag för vidare analyser, 
prioriteringar och beslut. 
Verksamhetsområdet har gjort en utbildningsplan för att komplettera och stärka 
medarbetarnas kompetens. Genom utbildningarna så tryggar vi medarbetarna i deras yrkesroll 
och förhoppningen är att även erbjuda en stimulerande utveckling för dem. 
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Ekonomi 

Resultaträkning 
tkr Utfall Delår 2022 

Rörelsens intäkter  

Nettoomsättning 165 933 291 

Övriga rörelseintäkter 0 

S:a rörelsens intäkter 165 933 291 

Rörelsens kostnader  

Övriga externa kostnader -20 677 228 

Personalkostnader -145 197 470 

S:a rörelsens kostnader -165 874 697 

Rörelseresultat 58 593 

Finansiella poster  

Räntekostnader och likn. 
resultatposter -58 593 

S:a finansiella poster -58 593 

Resultat efter finansiella poster 0 

Resultat före skatt 0 

ÅRETS RESULTAT 0 

Balansräkning 

tkr Utfall Delår 
2022 

TILLGÅNGAR  

Omsättningstillgångar  

Kortfristiga fordringar  

Kundfordringar 38 070 

Fordringar hos koncernföretag  

Aktuell skattefordran  

Övriga fordringar 20 585 

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 15 957 

S:a omsättningstillgångar 74 612 

Kassa och bank 17 001 

S:A TILLGÅNGAR 91 613 

EGET KAPITAL OCH SKULDER  

Eget kapital  

Bundet eget kapital  

Aktiekapital (1 000 aktier) 2 000 

S:a bundet eget kapital  

Fritt eget kapital  

Balanserat resultat -280 

Årets resultat  

S:a fritt kapital  

S:a eget kapital 1 720 

Kortfristiga skulder  

Leverantörsskulder 1 257 

Skulder till koncernföretag 64 890 

Aktuella skatteskulder 1 943 

Övriga skulder 133 

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 21 670 

S:a kortfristiga skulder 89 893 

S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER 91 613 
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AB Bjuvsbostäder 

Händelser av väsentlig betydelse 
Beskrivningen av betydelsefulla händelser under året tar sin utgångspunkt i bolagets 
målområden: Ekonomi, Bostadsförsörjning, Medarbetare och organisation, Kund och attraktiva 
boendemiljöer samt Energi och miljö. Målområdena har en tydlig koppling till målsättningarna i 
bolagets ägardirektiv. Därutöver beskrivs projektverksamheten samt om det är några övriga 
väsentliga händelser som inträffat under perioden. 
Ekonomi 
Vid styrelsemötet i november 2021 fastslog styrelsen inriktning avseende bolagets 
renoveringsstrategi. Utgångspunkten är att badrum, kök och säkerhetsdörr ska ingå i 
stambytesprojekten. Fastighetsgemensamma åtgärder, exempelvis ett takbyte, är avskilt från 
de åtgärder som sker i lägenheterna och prioritering sker här utifrån var behovet och/eller 
potentialerna är som störst. Under våren 2022 anlitades upphandlingskonsult och 
byggprojektledare för framtagande av förfrågningsunderlag för åtgärderna som planeras att 
utföras i lägenheterna. Sammantaget handlar det om ca. 400 lägenheter som är i behov av 
renovering under de närmaste 7–8 åren. I enlighet med beslut § 97 på styrelsemöte 10, den 19 
november 2021, så har vi med stöd av upphandlingskonsult (samt granskning av 
entreprenadjurist) genomfört upphandling av strategisk partnering avseende stambyte, 
badrum, kök och säkerhetsdörr. Förfrågan låg ute under april med sista anbudsdag i början av 
maj. Det inkom tre anbud. Det genomfördes en ingående utvärdering av anbuden och 
tilldelning genomfördes i mitten av juli 2022. Partneringkontrakt tecknades i augusti 2022 med 
den vinnande anbudsgivaren NCC. Partneringkontraktet stipulerar ramarna för samarbetet, 
dvs. att parterna har en gemensam ambition att under de närmaste sju åren arbeta för att 
genomföra renovering av ca. 400 lägenheter i Bjuvsbostäders bestånd. Volymen är dock inte 
garanterad, och förutsätter att beställarens målbildskostnader och övriga krav uppfylls. 
Respektive etapp inleds med en gemensam förstudie (fas 1) där entreprenören får ersättning i 
egenskap av konsult. Uppfylls de gemensamma målen, så går man vidare till 
genomförandeskede (fas 2) och konsulten övergår till att bli totalentreprenör. Beställaren är fri 
att avbryta närsomhelst under Fas 1 och ska då i enlighet med avtal enbart betala för dittills 
nedlagda kostnader till konsulten. Visar det sig att målbildskostnaderna generellt inte går att 
uppnå så behöver inte beställaren beställa fler Fas 1 och partneringkontraktet kan avslutas i 
överenskommelse parterna emellan. Inför respektive etapp så kommer styrelsen att få 
godkänna budgeten avseende såväl fas 1 som fas 2. Utfallen i projekten ska följas upp i 
delårsrapporterna. 
Under början av året så har bolaget bland annat tecknat nytt elhandelsavtal, golvavtal och 
måleriavtal. Under april så har vi anslutit till Upphandlingsenhetens upphandling avseende 
försäkringsmäklare. I maj har vi anmält oss till Upphandlingsenehetens samordnade 
kommunupphandlingar avseende avloppsspolning, kylinstallation, plåt, smide, rivning och tak. 
Det pågår en diskussion med Bjuvs Stadsnät ang. avtal om Öppet Nät. Ett avtal avseende IP-
TV som enbart avser en fastighet är uppsagt bland annat pga. hög kostnadsbild. 
Projektet med inventering, avgiftsbeläggning och uthyrning av parkeringsplatser i större 
omfattning pågår. Under slutet av sommaren har asfaltsarbeten samt kompletterande 
linjemålning skett i Bjuvsbostäders två största områden, Bjuvshem och Årstiderna, för att 
möjliggöra uthyrning av parkeringsplatser. Asfaltering av parkeringsplatser på Biblioteks- och 
Nygatan i Billesholm är beställda och kommer utföras under hösten. 
Under året har vi migrerat fastighetssystemet från egen server till så kallad molnlösning. I 
samband med denna övergång har vi också digitaliserat verksamheten med ett pilotprojekt 
med digital signering av hyresavtal och sms-avisering till hyresgästerna. 
Den årliga hyresförhandlingen avseende 2022 slutfördes i slutet av december 2021. Resultatet 
blev en hyreshöjning om 1,85 procent från och med 1 januari 2022. Förhandlingen avseende 
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hyresjustering för 2023 kommer påkallas innan sista september 2022. 
Under slutet av februari fick vi en brand i en garagelänga på Tulpanen i Bjuv. Rivning och 
sanering av skadad del av garaget har genomförts, och offert har tagits in beträffande 
återställande. Efter övervägande så kommer den del av garagelängan som brann ned inte att 
återuppbyggas igen. Tanken är i stället att reparera kvarstående del, och iordningsställa 
parkeringsplatser där det brann ned. Dialog ang. engångsersättning från försäkringsbolaget 
pågår. 
Den tidigare klädbutiken på Södra Storgatan 17 har hyrts ut tillfälligt till kommunen från och 
med april 2022. I dagsläget är avtalet förlängt till och med årsskiftet 2022/2023. Kommunen 
har en konstutställning i lokalen. 
Det informerades vid styrelsemöte 2 2022 (11 april 2022) om att bolaget skulle genomföra en 
översyn av sin nuvarande finanspolicy. Bakgrunden till detta var att ett flertal förutsättningar 
förändrats från det att nuvarande finanspolicy antagits i slutet av 2016. Bolaget har färre 
lägenheter och står inför att investera i mer nyproduktion de kommande åren. I tillägg till detta 
så råder det för närvarande stor osäkerhet på räntemarknaden, och vi rör oss från en 
lågräntemiljö. Vår finansrådgivare JLL fick i uppgift att hjälpa oss med översynen, och ta fram 
olika scenarion/utfall av olika räntenivåer kopplat till förutsättningar presenterade av 
Bjuvsbostäder. Detta arbete blev klart under perioden, och kommer presenteras för 
Bjuvsbostäders styrelse vid styrelsemötet i september. 
Bostadsförsörjning 
På fastigheten Ulven 3 påbörjades nyproduktion i början av året. Projektet omfattar 34 
bostadslägenheter och beräknas bli färdigställt till månadsskiftet augusti/september 2023. 
Första spadtag genomfördes den 12 maj 2022. Hemsida för projektet planeras att lanseras 
under september 2022. Uthyrningsstart av lägenheterna kommer preliminärt att ske i oktober 
2022. Totalentreprenören har under våren 2022 påkallat justering för onormala prisjusteringar 
enligt ABT 6:3 mellan avtalsparterna. Diskussion pågår om hur sådan reglering ska ske. 
Bolaget fick i början av mars en förfrågan från kommunen om att iordningsställa tidigare 
Komvux-lokaler på Futurum som tillfälligt akutboende för ev. flyktingar från Ukraina. Efter 
avstämning med Räddningstjänsten ansågs inte huset lämpligt för den tilltänkta verksamheten. 
Planerna för en konvertering från lokal till vanliga bostäder har i stället fortsatt, och en ny 
projekteringsgrupp genomförde uppstartsmöte i augusti 2022. Förfrågningsunderlag för 
konvertering till vanliga bostäder ska tas fram under hösten 2022. 
Under perioden har upphandling genomförts beträffande konvertering av lokaler på Solgatan 7 
till sex nya bostadslägenheter. Sista anbudsdag var den 15 mars. Vid styrelsemötet den 11 
april så tog styrelsen ett genomförandebeslut. Tilldelning har skett under april, och 
kontraktstecknande och projektstart skedde innan sommaren. Projektet beräknas vara 
färdigställt till årsskiftet 2022/2023. 
Framtagande av ny detaljplan på fastigheten Elestorp 7:86 i Ekeby pågår. Detaljplanen har 
varit ute på samråd under sommaren och sista dagen för att lämna synpunkter till kommunen 
var den sista augusti 2022. Bjuvsbostäder anordnade ett ”öppet hus” för sina hyresgäster på 
Bjerrings väg den 23 augusti. Även Bjuvsbostäders Ordförande och planhandläggarna från 
kommunen deltog vid detta tillfälle. Sammanlagt kom cirka 10 personer, och tongångarna 
gällande den tilltänkta nyproduktionen var generellt positiva. Preliminär tidplan är ett 
antagande till årsskiftet 2022/2023. 
Under augusti så har bolaget genomfört en tvåårsbesiktning av Sofias Gata, 21 
radhuslägenheter som färdigställdes 2020. Sammantaget var det få besiktningsanmärkningar, 
och de flesta åtgärder avvaktar vi med till dess att femårsbesiktningen genomförs. En del 
åtgärder kommer dock ske tidigare, bland annat utbyte av en del växtlighet. 
Medarbetare och organisation 
Ny organisation sjösattes i december 2021. Organisationen är fulltalig från och med 



Delårsrapport 2022 

 

31 

månadsskiftet februari/mars då ny fastighetschef började. Till årsskiftet 2022/2023 kommer en 
uthyrare gå i pension, och ersättningsrekrytering till denna tjänst kommer ske under hösten 
2022. 
Bolaget har genomfört en kick-off för medarbetarna under mars månad. Fokus på kick-offen 
var nöjd kund och affärsmässighet. Inför sommaren anordnades en sommaravslutning med 
inspirationsföreläsning på temat arbetsglädje. 
Mot bakgrund av en oroligare omvärld så har ledningsgruppen under året tagit fram en 
kompletterande checklista till vår krisplan avseende ”allmän samhällskris”. 
Bolaget har under perioden anslutit sig till kommunens whistleblowertjänst. 
Med stöd av upphandlingsjurist så har bolaget tagit fram nya mallar avseende upphandling av 
mindre byggentreprenader. 
Kund och attraktiva boendemiljöer 
Uthyrningssituationen avseende bostäder är fortsatt god. 
Mot bakgrund av ökad konkurrens med till exempel mer nyproduktion har vi sett över 
utformningen av våra bostadsannonser. Detta innebär att från och med slutet av 2021 så har 
samtliga bostadsannonser bilder, ritning och en unik beskrivning av den aktuella lägenheten. 
Under sommaren 2022 så har vi låtit en fotograf ta nya bilder på våra fastigheter som kommer 
att användas i olika marknadsföringssyften. 
Bjuvsbostäder deltar i Brottsförebyggande Rådet, som träffas varje kvartal. 
I slutet av april tecknades ett bosocialt avtal mellan Bjuvsbostäder och Bjuvs kommun. Avtalat 
är en formalisering av befintligt samarbete kring bostadssociala lägenheter. Tanken är att 
avtalet också ska kunna innefatta lägenheter för flyktningar från Ukraina. I dagsläget förhyr 
kommunen cirka 25 vanliga bostadslägenheter från Bjuvsbostäder. 
Under året har samverkansmöten genomförts med representanter från lokala 
Hyresgästföreningarna i Bjuv och Billesholm. Under juni så genomfördes områdesvandring på 
Brogårda/Falken tillsammans med representanter från lokala Hyresgästföreningen. 
Bolaget har under sommaren haft två sommarjobbande ungdomar i åldrarna 16–19 år. Båda 
var boende hos Bjuvsbostäder. Sommarjobbarna arbetsleds av vår grönskötselfirma och fick 
utföra olika grönskötseluppgifter. 
Utöver dessa sommarjobbare så har vi även haft ett gemensamt projekt med kommunen där 
flera högstadieungdomar medverkade och fick utföra framför allt målningsarbeten i våra 
områden. Projektet var en förlängning av den satsning som kommunen genomförde under 
påsklovsveckan där två ungdomar var hos oss på Bjuvsbostäder och som Helsingborgs 
Dagblad uppmärksammade i ett reportage. 
Under maj så gav vi ut årets första nummer av vår hyresgästtidning Hemmavid. Bolaget 
planerar att producera ytterligare ett nummer lagom till julen. 
Tillsammans med Billesholms IK anordnade vi en familjedag under Kristihimmelfärdshelgen. 
Bjuvsbostäder var även en av sponsorerna till Bjuvsfestivalen. 
Energi och miljö 
Under föregående år togs beslut om att införa ett energiuppföljningssystem. Implementationen 
blev klar innan sommaren och nu återstår komplettering med vissa data. 
Energiuppföljningssystemet innebär att vi har avsevärt bättre förutsättningar att jobba med 
energieffektivisering av fastighetsbeståndet. 
Redan tidigt under 2021 inleddes diskussioner med Hyresgästföreningen gällande införande 
av så kallad IMD (individuell mätning och debitering) av vatten i delar av bostadsbeståndet. Vid 
de årliga förhandlingarna återkom till slut Hyresgästföreningen med en utfästelse om att 
försöka nå en uppgörelse gällande individuell mätning och debitering av vatten senast den 31 
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mars 2022. Regelrätt förhandling genomfördes i början av året, och Bjuvsbostäder 
kompletterade sitt redan omfattande material, bland annat ett komplett förslag till 
överenskommelse, och ytterligare fakta. Efter inledningsvis positiva tongångar så har det varit 
svårt att få någon återkoppling från motparten. Under sommaren återkopplade 
Hyresgästföreningen till slut, och parterna är överens om att genomföra mätning av 
vattenförbrukningen på del av en fastighet under en 6-månaders period, och att detta underlag 
får bli en input i förhandlingen. 
Under föregående år togs en kontakt med NSVA gällande utrullningsplan för digitala 
huvudmätare för vatten. Bjuvsbostäder är ett av två prioriterade bostadsbolag i denna 
utrullning. Med anledning av leveransproblem avseende mätare så har NSVA inte kunnat 
installera digitala mätare i den utsträckning man velat. Förhoppningsvis ska mätare kunna 
levereras och installeras senare under hösten. I avvaktan på mätarutbyten så har bolaget infört 
rutin med månadsvis avläsning av de analoga mätarna, detta för att snabbare kunna identifiera 
överförbrukningar/läckage. NSVA och Bjuvsbostäder hade avstämningsmöte i mitten av 
augusti och kom då överens om i avvaktan på utrullningen av de digitala huvudmätarna 
genomföra ett pilotprojekt med minutavläsning av en digital vattenmätare som är installerad i 
ett av våra områden. Minutavläsning innebär att det är väldigt lätt att upptäcka läckor och 
mätvärdena kommer även att kunna ses i Bjuvsbostäder eget överordnade styrsystem. 
Installation av nytt fjärrvärmenät i området Bjuvshem blev klart i juni. Projektet påbörjades 
under hösten 2021. Mot bakgrund av att det upprättats en ny anslutningspunkt för varje av 
Bjuvsbostäders hus så kommer projektet medföra en energibesparing och vara lönsamt då 
Bjuvsbostäder undviker värmeförluster i kulverten mellan husen. För att öka besparingen 
ytterligare har vi även valt att genomföra ett vattensparprojekt på Bjuvshem. 
Arbetet med att digitalisera bolagets system för kontroll och uppföljning av myndighetskrav 
fortsätter. Sedan föregående år genomförs SBA-kontroller digitalt. 
Under våren så har vi inlett diskussion med företag som tillhandahåller digital nivåmätning av 
avfallskärl. Tanken är att påbörja ett pilotprojekt för ett antal miljörum under hösten och 
avstämning är inbokad med NSR under september. 
Projektverksamheten 
Bolagets underhålls- och investeringsplan för året tog vid styrelsemöte den 19 november 2021. 
Projekten kategoriseras i ett antal olika typer beroende av syftet med projektet. Kategorierna 
är; hyreshöjning (investering), energiprojekt (investering), kostnadssänkande (investering), nya 
bostäder (investering), fastighetsbevarande (investering) och planerat underhåll. De inledande 
fyra projektkategorierna ska medföra driftnettoförbättringar, dvs. positivt utfall på resultatet, och 
målsättningen är att avkastningarna för dessa projekt ska kompensera även för den typen av 
projekt som kortsiktigt inte genererar en driftnettoförbättring. Målsättningen är att 
”projektmixen” ska medföra en direktavkastning som är i linje med bolagets 
direktavkastningskrav. 
Urval av påbörjade/avslutade projekt med avkastning: 

• Fönsterbyte Tulpanen (avslutat) 
• Fjärrvärmeseparation Bjuvshem (i slutfas) 
• Parkeringsprojekt Årstiderna (i slutfas) 
• Vattensparprojekt Bjuvshem (i slutfas) 
• Ulven 3, nyproduktion 34 lägenheter (pågående) 
• Elestorp 7:86, framtagande ny detaljplan (pågående) 
• Solgatan 7, konvertering från lokal till 6 lägenheter (pågående) 
• Stambytesprojekt (upphandling genomförd) 
• Parkeringsprojekt Billesholm (beställt) 
• Inpasseringssystem Tulpanen (hyresförhandling pågår) 

Urval av påbörjade projekt utan avkastning (fastighetsbevarande, planerat underhåll): 
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• Översyn av dagvattenhanteringen Bjuvshem (i slutfas) 
• Lekplatser, nollställning och modernisering (i slutfas) 
• Skyddsrumsåtgärder Bjuvshem (i slutfas) 
• Elpannor Gök- och Lärkgatan (1 st. utbytt hittils, budgeterat 2 st.) 
• Renovering av befintliga miljöhus Brogårda (pågående) 
• Lagning av asfalt på Brogårda (beställt) 

Omvärldsläget  
Post-covid och Rysslands invasion av Ukraina har även haft en påverkan på Bjuvsbostäders 
verksamhet. I tillägg till ökade räntekostnader, höjda elpriser, höjd taxa för fjärrvärme och 
höjda priser för olika avtal så upplever vi även brist på vissa varor som till exempel parkettgolv, 
pellets och tvättmaskiner. Beträffande bristen på varor så har vi i vissa fall fått se över våra 
inköpskanaler och också köpa in lager för att säkerställa tillgången. 

Personalförhållanden 
Antal anställda Andel heltid Andel deltid Andel kvinnor Andel män Sjukfrånvaro 

12 100 % 0 % 50 % 50 % 2,7 % 

Ekonomi 

Resultaträkning 

(tkr) 
Utfall 
Delår 
2021 

Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Utfall 
Delår 
2022 

% Prognos Budgetavvik
else 

Nettoomsättning        

Hyresintäkter 43 092 64 440 64 940 43 632 67 65 183 243 

Övriga rörelseintäkter 1 935 2 283 1 028 1 522 148 1 758 730 

SUMMA INTÄKTER 44 927 66 723 65 968 45 154 68 66 941 973 

        

Rörelsens kostnader        

Driftkostnader -15 553 -24 307 -22 681 -15 517 68 -24 177 -1 496 

Underhållskostnader -3 231 -5 011 -5 125 -1 900 37 -4 145 980 

Fastighetsskatt -976 -1 482 -1 760 -1 173 67 -1 760 0 

Övriga externa kostnader -4 954 -7 665 -7 261 -4 790  -7 205  

Personalkostnader -7 206 -11 288 -9 678 -6 178 64 -9 678 0 

Avskrivningar -9 286 -13 850 -14 778 -9 274 63 -14 647 131 

Övriga rörelsekostnader     0   

Summa rörelsens kostnader -41 205 -63 603 -61 284 -38 833 63 -61 612 -328 

RÖRELSERESULTAT 3 723 3 120 4 684 6 322 135 5 329 645 

        

Res. finansiella investeringar        

Ränteintäkter o liknande 
resultatposter 122 203 80 90 113 80 0 

Räntekostnader och liknande 
resultatposter -1 045 -1 461 -1 440 -1 094 76 -2 285 -845 

Summa Res. finansiella 
investeringar -923 -1 258 -1 360 -1 005 74 -2 205 -845 

        

Resultat efter finansiella poster 2 800 1 862 3 324 5 317 160 3 124 -200 

ÅRETS RESULTAT 2 800 1 862 3 324 5 317 160 3 124 -200 
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Balansräkning 
(tkr) Bokslut 2021 Utfall Delår 2022 

TILLGÅNGAR   

Immateriella anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar   

* mark, byggnader, tekn. anläggn. 353 398 345 111 

* maskiner och inventarier 12 476 14 708 

* pågående investeringar 2 819 46 681 

Finansiella anläggningstillgångar   

* aktier, andelar m.m.   

* långfristiga fordringar 40 40 

S:a anläggningstillgångar 368 733 406 540 

   

Omsättningstillgångar   

* förråd m.m. 74 87 

* kortfristiga fordringar 2 369 3 706 

* kassa och bank 49 971 26 511 

S:a omsättningstillgångar 52 414 30 304 

   

SUMMA TILLGÅNGAR 421 147 436 844 

   

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

Eget kapital   

Bundet eget kapital   

Aktiekapital 8 000 8 000 

Reservfond 1 567 1 567 

Summa bundet eget kapital 9 567 9 567 

Fritt eget kapital   

Balanserad vinst 251 989 253 758 

Årets vinst 1 862 5 317 

Summa fritt eget kapital 253 851 259 075 

Summa eget kapital 263 418 268 642 

   

Avsättningar   

* pensioner och liknande   

* andra avsättningar   

S:a avsättningar   

   

Skulder   

* långfristiga skulder till kreditinstitut och kommun 144 016 149 928 

* kortfristiga skulder 13 713 18 274 

S:a skulder 157 729 168 202 

   

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 421 147 436 844 
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Uppföljning ekonomiskt utfall 
Hyresintäkter 
Hyresintäkter för bostäder föll ut på 41,2 mnkr för första tertialet vilket var något bättre än 
budget på 41,0 mnkr. Den årliga hyreshöjningen landade på 1,85 procent från och med 1 
januari och aviseras retroaktivt för månaderna januari till mars fördelat över perioden april till 
och med september. 
Hyresintäkterna avseende lokaler var något högre än budget kopplat till att ett par objekt som 
nyttjas av bland annat Hyresgästföreningen korrigerats till marknadshyror vilket medförde 
något högre intäkter. Resultatmässigt blir det ingen effekt då de har en korresponderande 
hyresrabatt. 
Helårsprognos  
Uppdatering av prognosen har skett med faktiskt utfall efter hyresförhandlingen, som gav en 
hyreshöjning om 1,85 procent från 1 januari 2022. I övrigt har konverteringsprojektet på 
Solgatan 7 med sex nya lägenheter blivit förskjutet med cirka 2 månader i förhållande till vad 
som antogs i budget och inflyttning sker 1 januari 2023. Hyresintäkterna för bostäder beräknas 
uppgå till 61,8 mnkr för helåret. 
Hyresbortfall 
Hyresbortfallet för bostäder var fortsatt lägre än budgeterat kopplat till färre projektvakanser än 
beräknat. I budgeten togs höjd för att några lägenheter kan behöva ställas under en period vid 
mer omfattande renoveringar. Denna typ av renoveringar medför ofta standardhöjningar som 
genererar hyresintäkter som på sikt väger upp för hyresbortfallet. 
Hyresbortfallet avseende lokaler ligger i linje med budget. Uthyrningen var för perioden i linje 
med förväntningarna och ett lokalkontrakt på Södra Storgatan har förlängts året ut vilket 
kommer få en positiv effekt på hyresbortfallet för kommande period. 
Helårsprognos  
I budgeten togs höjd för tomställning av lägenheter kopplat till renoveringar i samband med 
omflyttning samt en liten marknadsvakans. Genom effektivt arbete med till exempel kortare 
renoveringstider har vi lyckats hålla vakanserna nere och hyresbortfallet för bostäder beräknas 
bli lägre än budget och prognosen justeras ner till 260 tkr för helåret. 
Helårsprognos för lokaler överensstämmer med helårsbudget. 
Hyresrabatter  
Utfallet för hyresrabatter var lägre än budget vilket beror på att delar av budgeterad 
hyresrabatt är kopplad till badrums-/stambytesprojektet som kommer fysiskt i lägenhet 
påbörjas först 2023. Hyresrabatterna ökar för de lokalobjekt som korrigerats till marknadshyror. 
Helårsprognos  
Sammantaget så beräknas helårsprognos överensstämma med helårsbudget. 
Övriga intäkter 
Utfall gällande övriga intäkter var högre än budgeterat, främst på grund av ökade intäkter för 
tillval och ersättning från hyresgäster. Utfallet för tillval var högre än budgeterat kopplat till en 
aktiv införsäljning av standardhöjningar gentemot hyresgästerna, men också genom 
standardhöjande åtgärder i lägenheterna vid omflyttningarna som genererar högre hyror. 
Ersättning från hyresgästen har ökat kopplat till lägenheter med omfattande 
besiktningsanmärkningar vars åtgärder har debiterats utflyttande hyresgäster. 
En bedömd försäkringsersättning till följd av branden i en garagelänga på Tulpanen bidrog 
också till de ökade intäkterna under övriga poster. 
Helårsprognos  
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Prognosen för övriga intäkter justeras upp med anledning av ökade intäkter för tillval, ökad 
ersättning från hyresgäster vid fakturering av besiktningsanmärkningar samt beräknad 
försäkringsersättning efter brand. 
Driftskostnader 
Kostnaderna för fastighetsskötsel och städ föll ut lägre jämfört med budget vilket beror på att 
det inte fanns behov av någon snöröjning under första kvartalet. 
Kostnaderna för reparationer har ökat något jämfört med budget, trots att fler reparationer 
utförs av egen personal. Några större skador som till exempel utbyte av stormskadad 
soprumsdörr på Sofias Gata i Ekeby och oförutsedda reparationer av till exempel hissar har 
varit orsaken till ökade kostnader under perioden. 
För jämförbart bestånd var elförbrukningen i linje med föregående år samtidigt som elpriset 
ökat kraftigt under året. Bolaget bytte elleverantör i april och i samband med detta har ett antal 
abonnemang lagts över från anvisningsel. Bolaget har rörligt elpris. Från och med i år har 
Hunden 2 enbart fått sin uppvärmning via värmepump vilket medför minskade kostnader för 
fjärrvärme/uppvärmning men ökade kostnader för el, något som hade beaktats i budget. 
Sammanfattningsvis var kostnaderna för el drygt 850 tkr över budget vilket uteslutande kan 
förklaras med de ökade priserna på el. 
Vattenkostnaderna för perioden föll ut på 3,3 mnkr vilket var något lägre än budgeterade 3,5 
mnkr. Minskningen tros höra ihop med att många nu har återgått till att arbeta från 
arbetsplatsen och inte sitter hemma i samma utsträckning som tidigare. Under sommaren har 
också ett vattensparprojekt genomförts i området Bjuvshem. Bjuvsbostäder har för avsikt att 
införa individuell mätning och debitering av vatten för att skapa ett incitament för hyresgästerna 
att spara på naturens resurser. 
Även kostnaderna för renhållning ökade under perioden. Anledningen är utökat antal kärl 
beroende av att volymen av kartong har ökar kraftigt under de senaste åren vilket tros hänga 
ihop med ökad näthandel där varorna levereras i kartonger till kunderna. Under våren så har vi 
inlett diskussion med företag som tillhandahåller digital nivåmätning av avfallskärl. Tanken är 
att påbörja ett pilotprojekt för ett antal miljörum under hösten. 
Uppvärmningskostnaderna landade på 4,6 mnkr för perioden vilket var lägre än budgeterade 
4,9 mnkr. Förbrukningen var lägre än beräknat under första delen av året då våren var relativt 
varm. Från och 1 augusti 2022 har fjärrvärmebolaget höjt sin taxa med 7,5 procent. 
Personalkostnaderna föll ut på 6,2 mnkr vilket var något lägre än beräknade 6,5 mnkr. Detta 
förklaras med att tjänsten som fastighetschef var vakant under januari och februari samt att 
lönekostnaderna för sommarvikarierna kommer betalas ut efter periodens slut vilket inte var 
periodiserat på detta sätt i budget. Till årsskiftet 2022/2023 kommer en uthyrare gå i pension 
och ersättningsrekrytering kommer genomföras under hösten. Det beräknas bli en periods 
överlappning. 
Helårsprognos  
Helårsprognosen avseende fastighetsskötsel och städ korrigeras ner kopplat till att det inte 
fanns behov av någon snöröjning under första kvartalet. 
Kostnaderna för reparationer räknas upp med 150 tkr i prognosen med anledning 
kostnadsökningarna under första perioden. 
Helårsprognosen avseende el justerades upp med 800 tkr efter första tertialet med anledning 
av de ökade elpriserna. Prisökningarna för kommande period är mycket svåra att bedöma i 
dagsläget, men indikationer från leverantören visar på att snittpriset kan ligga så högt som 6–7 
kr/kWh under hösten/vintern. Det omdiskuterade el-stödet från staten har inte tagits i 
beaktande då det inte finns några beslut tagna om det i skrivande stund. Ny bedömning är att 
elkostnaderna kan uppgå till 3,2 mnkr vilket är en ytterligare justering i prognosen med 850 tkr. 
Bedömningen avseende vattenförbrukningen för helåret är positiv och utfallet av arbetet med 
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vattenbesparande åtgärder beräknas ge en effekt och prognosen justeras ner ytterligare till 5 
mnkr. 
Renhållning justeras upp med 200 tkr med anledning av utökat antal kärl för att hantera den 
ökade volymen av kartong och beräknas landa på drygt 2,2 mnkr vid årets slut. 
Helårsprognosen avseende uppvärmning justeras ned med 300 tkr efter första tertialet kopplat 
till minskad förbrukning av fjärrvärme. Med hänsyn till problem i leverantörskedjorna 
beträffande bland annat pellets så har bolaget fyllt upp oljetank och säkrat upp 
pelletsleveranserna inför vintern till flerfamiljsfastigheterna i Ekeby. Pelletsen har haft en 
betydande prisökning och är i dagsläget svår att få tag på. Taxehöjning för fjärrvärme landade 
högre än bedömt i budget. Detta medför ökade kostnader och helårsprognosen korrigeras upp 
i förhållande till föregående tertial med knappt 300 tkr vilket medför att bolaget beräknas landa 
på budgeterad kostnad för uppvärmning. 
Några kostnadsposterna under övrigt har justerats vilket resulterat i mindre korrigering i 
prognosen för övriga kostnader. 
Sammantaget så beräknas helårsprognosen för driftskostnaderna uppgå till 41,0 mnkr i 
jämförelse med helårsbudget 39,6 mnkr. 
Personalkostnaderna beräknas falla ut i linje med budgeten och inga korrigeringar görs i 
prognosen. 
Underhåll 
Underhållskostnaderna för perioden landade på 1,9 mnkr vilket var 1,4 mnkr under 
periodbudget om 3,3 mnkr. Lägenhetsunderhåll genomförs i den uträckning som planerats, 
men utfallet blir lägre än budgeterat på grund av aktivt arbete med standardhöjningar och tillval 
som innebär att delar av lägenhetsunderhållet aktiveras som investering. Beträffande det 
fastighetsgemensamma underhållet så har vi under perioden genomfört uppdatering av 
skyddsrummen på Bjuvshem och kommer under årets slut att bland annat genomföra lagning 
av asfalt på Brogårda samt byte av en syll på Årstiderna. Inom ramen för budgeterade ”Rent 
och snyggt”-åtgärder som planerats att utföras under året, så har vi sett omfattande behov av 
nyasfaltering kring våra fastigheter på Biblioteks- och Nygatan i Billesholm. Denna 
nyasfaltering är en förutsättning för att vi ska kunna avgiftsbelägga parkeringsplatserna och 
också tillskapa ytterligare parkeringsplatser. Mot bakgrund av att vi kommer åstadkomma en 
god avkastning i detta projekt så kommer kostnaderna för detta projekt att aktiveras som 
investering. Sammantaget kommer vi att genomföra dem budgeterade underhållsåtgärderna 
för året. 
Vi har haft ökade kostnader för utbyte av brandluckor som gått sönder vid storm i början av 
året. 
Helårsprognos  
Helårsprognos blir cirka 1 mnkr lägre än beräknad helårsbudget. Förklaringarna till detta är att 
en större del, än bedömt vid budget, av lägenhetsunderhållet har kunnat aktiverats som 
investering kopplat till genomförda standardhöjningar. Kostnaden för åtgärdande av 
besiktningsanmärkningar i skyddsrum blev lägre än budgeterat och ”Rent och snyggt”-åtgärder 
i Billesholm aktiveras som investering med anledning av åstadkommande av nya intäkter. 
Avskrivningar  
Utfall för avskrivningarna var något lägre än budget vilket beror på att de projekt som påverkar 
avskrivningarna kommer att färdigställas och aktiveras senare under året. 
Helårsprognos  
Då flertalet projekt kommer färdigställas först i slutet på året och bara skrivas av under ett par 
månader under 2022 har en liten justering av avskrivningarna gjorts och prognosen justeras 
ned till 14,6 mnkr från 14,8 mnkr. 
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Räntekostnader 
Räntekostnaderna har ökat under året och landade på 1,1 mnkr vilket var något över budget 
på 960 tkr. Under året har två lån refinansierats, båda med en högre räntesats än tidigare lån. 
Bolaget har tagit upp ett nytt lån kopplat till nyproduktionen på Ulven 3 vilket även detta var till 
en högre ränta än beräknat. 
Bolaget kommer behöva ta upp ytterligare ett lån under hösten. Det medför att 
räntekostnaderna ökar markant under året. 
Helårsprognos  
Effekten av de ökade räntekostnaderna har inte slagit igenom fullt ut då refinansieringen och 
nyupplåning gjorts under andra halvan av året. Nyupplåningen i juni och refinansieringen i 
augusti har gjorts till väsentligt högre räntor än beräknat och kommer medföra ökade 
räntekostnader under sista perioden. Även lånet som ska tas upp under hösten för att 
finansiera nyproduktionen beräknas bli till en högre ränta än beräknat. Bolaget har två lån med 
rörlig ränta som påverkas löpande av de höjda räntorna. Med anledning av att flera lån har 
refinansierats under året till en högre ränta än beräknat har räntekostnaderna räknats om inför 
prognosen. Prognosen justeras därmed upp med 845 tkr till 2,3 mnkr för helåret. 
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Bjuvs stadsnät AB 

Händelser av väsentlig betydelse 
Tillväxt i relationsintäkter 
Efter intensiva år med fiberutbyggnad befinner sig bolaget i en ny fas med fokus på 
aktiveringsgrad och att erbjuda de tjänster som efterfrågas i nätet. Under åren med pandemi 
tappades ett fåtal kunder medan flera kunder i stället gick över till att köpa högre tjänster och 
årets budget på relationsintäkter sattes därför något högre än tidigare år. Efter att ha inlett året 
strax under budget på relationsintäkterna så har tillväxten under sommaren medfört att 
relationsintäkterna nu ligger i fas med budget. 
Fler uthyrda förbindelser 
Under året har Bjuvs Stadsnät hyrt ut ett flertal nya förbindelser till bland annat Bjuvs Kommun 
men också till andra kunder. Med de nya förbindelserna har antalet uthyrda förbindelser i 
närmaste fördubblats. 
Tecknat avtal med stor fastighetsägare 
Ett flerårsavtal har tecknats med lokal fastighetsägare. Avtalet sträcker sig över flera år och 
innebär att Bjuvs Stadsnät kommer att möjliggöra att berörda fastigheter tillgodoses behovet 
av stadsnätstjänster. 
  

Ekonomi 

Resultaträkning 

(tkr) 
Utfall 
Delår 
2021 

Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Utfall 
Delår 
2022 

Prognos Budgetavvi
kelse 

Nettoomsättning       

Intäkter 3 697 5 397 4 543 3 191 4 543 0 

       

Rörelsens kostnader       

Kostnader -884 -1 103 -1 237 -858 -1 237 0 

Avskrivningar -1 857 -2 796 -2 862 -1 887 -2 862 0 

Rörelsens nettokostnader 956 1 498 444 446 444 0 

       

Finansiella intäkter       

Finasiella kostnader -289 -418 -373 -242 -373 0 

Rörelseresultat före extra 
ordinära poster 667 1 080 71 204 71 0 

       

Extra ordinära poster       

Skatter       

ÅRETS RESULTAT 667 1 080 71 204 71 0 
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Balansräkning 
(mnkr) Bokslut 2021 Utfall Delår 2022 

TILLGÅNGAR   

Immateriella anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar   

* mark, byggnader, tekn. anläggn.   

* maskiner och inventarier 36 695 34 808 

* pågående investeringar 0 523 

Finansiella anläggningstillgångar   

* uppskjuten skattefordran 42 42 

* långfristiga fordringar   

S:a anläggningstillgångar 36 737 35 374 

   

Omsättningstillgångar   

* färdiga varor och handelsvaror   

* kortfristiga fordringar 718 522 

* kassa och bank 5 997 7 118 

S:a omsättningstillgångar 6 715 7 640 

   

SUMMA TILLGÅNGAR 43 452 43 014 

   

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

Eget kapital   

Bundet eget kapital   

Aktiekapital 100 100 

Reservfond   

Summa bundet eget kapital 100 100 

Fritt eget kapital   

Balanserad vinst 2 957 2 999 

Erhållna aktieägartillskott   

Årets resultat 42 205 

Summa fritt eget kapital 2 999 3 204 

Summa eget kapital 3 099 3 304 

   

Obeskattade reserver   

* Avskrivning utöver plan 9 130 9 130 

* periodiseringsfond   

S:a obeskattade reserver 9 130 9 130 

   

Skulder   

* långfristiga skulder till koncernbolag 30 638 30 075 

* kortfristiga skulder 585 505 

S:a skulder 31 223 30 580 

   

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 43 452 43 014 
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Uppföljning ekonomiskt utfall 
Budgeten för relationsintäkter var högt satt för året och fram till sommaren såg det ut som 
målet var för högt satt. Sedan sommaren har det skett en tillväxt i aktiva kunder och de för 
bolaget så viktiga relationsintäkterna taktar nu i nivå med budget per månad men en fortsatt 
tillväxt behövs för att nå helårsmålet. Under året har bolaget hyrt ut ett flertal fler förbindelser 
än tidigare år till bland annat Bjuvs Kommun men även andra kunder. Dessa förbindelser 
bidrar med anslutningsintäkter, men framför allt med återkommande fasta månadsintäkter. 
Bolaget omkostnader är till mycket stor del fasta och endast till liten del rörliga. Bland de 
rörliga omkostnader finns kostnader för el vilka har kommit att bli en avvikelse som ökar var 
månad. Bland övriga omkostnader finns ingen nämnvärd avvikelse. 
Bolagets resultat överträffar budget vilket främst beror på fler anslutningsintäkter och högre 
intäkter från fler uthyrda förbindelser. 
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§ 108 Dnr 2022-00458  

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
disponering av resultatutjämningsreserv (RUR) 

Sammanfattning 

Kommuner har enligt kommunallagen 11 kap 14 § möjlighet att reservera 
vinstmedel till en resultatutjämningsreserv för att kunna täcka framtida 
underskott. Enligt Kommunallagen 11 kap 12 § ska ett negativt resultat 
regleras under de närmast tre följande åren och fullmäktige ska anta en 
åtgärdsplan för hur regleringen ska ske. Genom att göra avsättningar under 
år med goda resultat, kan kommunen undvika återställningskraven under år 
med negativa resultat av tillfällig karaktär, genom att disponera tidigare 
avsatta medel. 

Enligt kommunallagen får medel från resultatutjämningsreserven användas 
för resultatutjämning över konjunkturcyklerna, någon närmare precisering 
gör inte kommunallagen. Förarbetena till lagen anger dock att fullmäktige 
ska besluta om riktlinjer för disponering av resultatutjämningsreserven.  

Avsättning till resultatutjämningsreserv är en rent bokföringsteknisk åtgärd 
som påverkar det bokföringsmässiga resultatet, men inte likviditeten. 
Avsatta medel behöver inte sättas av på ett särskilt konto. 

   
 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, Stefan Christensson, 2022-09-20 
Förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning och disponering av RUR 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Bjuvs kommun, 2017-11-30 

  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att  

ersätta nuvarande Riktlinjer för god ekonomisk hushållning med Riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR).   
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Sammanträdesdatum 

2022-10-19 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att  
 
ersätta nuvarande Riktlinjer för god ekonomisk hushållning med Riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR).   
 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-10-12, § 163 
 
 
 

Yrkande 

Urban Berglund (KD), Kenneth Bolinder (SD), Matthias Åkesson (M), Jörgen 
Johnsson (M), Kalle Holm (SD), Bengt Gottschalk (SD) och Claes Osslén 
(SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  
 
ersätta nuvarande Riktlinjer för god ekonomisk hushållning med Riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR).   
 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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Stefan Christensson, tf ekonomichef 
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Datum 

2022-09-20 
Referens 

KS 2022-00458 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
disponering av resultatutjämningsreserv (RUR) 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommuner har enligt kommunallagen 11 kap 14 § möjlighet att reservera 
vinstmedel till en resultatutjämningsreserv för att kunna täcka framtida 
underskott. Enligt Kommunallagen 11 kap 12 § ska ett negativt resultat 
regleras under de närmast tre följande åren och fullmäktige ska anta en 
åtgärdsplan för hur regleringen ska ske. Genom att göra avsättningar under 
år med goda resultat, kan kommunen undvika återställningskraven under år 
med negativa resultat av tillfällig karaktär, genom att disponera tidigare 
avsatta medel. 

Enligt kommunallagen får medel från resultatutjämningsreserven användas 
för resultatutjämning över konjunkturcyklerna, någon närmare precisering 
gör inte kommunallagen. Förarbetena till lagen anger dock att fullmäktige 
ska besluta om riktlinjer för disponering av resultatutjämningsreserven.  

Avsättning till resultatutjämningsreserv är en rent bokföringsteknisk åtgärd 
som påverkar det bokföringsmässiga resultatet, men inte likviditeten. 
Avsatta medel behöver inte sättas av på ett särskilt konto. 

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Stefan Christensson, 2022-09-20 
Förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning och disponering av RUR 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Bjuvs kommun, 2017-11-30 

  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att  

ersätta nuvarande Riktlinjer för god ekonomisk hushållning med Riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR).   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  



Bjuvs kommun 
Datum 

2022-09-20 
 

KS 2022-00458 
Sida 

2(2) 
 

 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 



 

 

 
Dokumenttyp Riktlinje Revideringsintervall Vid behov 

Version 1 Giltigt till och med Tillsvidare 

Dokumentägare Kommundirektör Beslutat/antaget datum 2022-XX-XX 

Dokumentansvarig Ekonomichef Beslutat/antaget av Kommunfullmäktige 

Gäller för Bjuvs kommun   

 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och disponering av RUR 

Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs 
genom andra juridiska personer. Begreppet ”god ekonomisk hushållning” inkluderar såväl det 
finansiella perspektivet som verksamhetsperspektivet. 
  
God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att varje generation själv 
ska bära kostnaderna för den service som konsumeras. Det innebär att ingen generation ska behöva 
betala för det som en tidigare generation förbrukat.  
 
God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva 
sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en 
god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, 
resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet.  
 
Med målet från Vision 2030, att kommunen ska ha en stabil ekonomi att lämna över till nästa 
generation, menas att kommunen ska ta hänsyn till långsiktiga effekter av besluten och säkerställa att 
Bjuvs kommun upprätthåller framtida förutsättningar för en ekonomi i balans. Till exempel kan det 
innebära att investeringar som minskar framtida driftskostnader prioriteras. Men även att hänsyn tas i 
besluten till långsiktiga kostnadseffekter som har sin grund i analyser av kommunens verksamheter, 
samt att kommunen planerar för en långsiktig balans avseende investeringsutrymme och belåning. För 
verksamheterna innebär det att planera för budgetföljsamhet och kontroll över ekonomi och 
verksamhet. 

Bjuvs kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

 Bjuvs kommun skall ha en ekonomi i balans. Kommunens budget ska innehålla finansiella 
mål och mål för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.  

 
 Bjuvs Vision 2030 är utgångspunkt för målarbetet och uppföljning av mål och nyckeltal. 

 

 Kommunens ekonomiska resultat skall vara positivt och sett över tiden lägst uppgå till två 
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 
 

 Nämnder och kommunstyrelse ska ha god budgetföljsamhet i sin verksamhet. Vid befarad 
negativ budgetavvikelse ska kommunstyrelse och nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur 
budgetföljsamhet ska uppnås. 

 

 Långsiktigt ska kommunens investeringar i den skattefinansierade verksamheten 
självfinansieras, vilket innebär att kommunens låneskuld avseende den skattefinansierade 
verksamheten inte ska öka. 

 

 Vatten- och avloppsverksamheten samt renhållningsverksamheten ska till 100% finansieras 
via avgifter från brukarna. 

 

 Mål för verksamheten fastställs årligen i samband med kommunfullmäktiges beslut om 
Budget och flerårsplan. 

 



 

 

 

 Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan för intern kontroll, aktivt tillse att 
kontrollåtgärder vidtas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vidtagits och 
resultatet av dessa.  

 

 Utdelning från kommunala bolag ska vara ekonomiskt hållbara över tid och får inte äventyra 
bolagets finansiella ställning. 

 

 Avsättning av överskott till RUR (resultatutjämningsreserv) och ianspråktagande och 
överskott från RUR ska kunna göras för att utjämna budgetavvikelser av tillfällig karaktär i 
enlighet med Kommunallagen 11 kap 14 §. 

 

Resultatutjämningsreserv (RUR) 

Enligt Kommunallagen 11 kap 5 § ska fullmäktige besluta om en budget och ange mål och riktlinjer 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning, riktlinjerna ska även omfatta finansiella mål som 
är av betydelse för att uppnå en god ekonomisk hushållning. Enligt 11 kap 1 § gäller att ”Kommuner 
och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som 
bedrivs genom andra juridiska personer. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning för kommunen och landsting. Om kommunen har en sådan resultatutjämningsreserv som 
avses i 14 §, ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av den.” 

Syftet med RUR 

Syftet med RUR är att ge kommuner och landsting möjlighet att under vissa förutsättningar reservera 
vinstmedel för att kunna täcka framtida underskott, d.v.s. att kunna utjämna resultatet över 
konjunkturcyklerna och därmed skapa större kontinuitet i de av kommunen bedrivna verksamheterna.  

Kriterier för RUR 

Reservering får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets 
resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som enligt 11 kap. 10 § lagen 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning överstiger 

   1. en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning, eller 

   2. två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning, om kommunen eller regionen har ett negativt eget kapital, inklusive 
ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. Lag (2019:835). 

 

SKR rekommenderar kommunerna att anlägga ett långsiktigt perspektiv på begreppet ”god ekonomisk 
hushållning” när riktlinjerna för RUR utformas, här följer några frågor som SKR anser att kommunen 
bör ställa sig när man ska formulera sig runt god ekonomisk hushållning: 

1. Hur ser de demografiska förutsättningarna och andra omvärldsfaktorer ut framöver? 

2. Hur påverkar det kostnader och intäkter? 

3. Hur ser den finansiella ställningen ut? Ska den förbättras eller kan den ligga på motsvarande nivå? 

4. Vilka resultatnivåer behövs för att nå den önskade finansiella ställningen? 

5. Vad får ovan angivna nivåer för konsekvenser för omfattning och finansiering av investeringar? 

6. Hur kan RUR användas i den långsiktiga planeringen? 

 

  



 

 

 

Lokala riktlinjer för RUR 

Tillsammans med tvingande regler enligt Kommunallagen gäller följande riktlinjer för tillämpning av 
RUR i Bjuvs kommun: 
 

 Avsättningar till resultatutjämningsreserven får göras tills avsatt totalt belopp motsvarar högst 
10 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. 
 

 Beslut om att disponera medel ur resultatutjämningsreserven kan fattas antingen i samband 
med att budgeten beslutas eller i samband med att årsredovisningen upprättas. Oavsett 
tidpunkten för beslut om att disponera resultatutjämningsreserven, krävs det att det vid 
tidpunkten för beslut om att disponera resultatutjämningsreserven, finns avsättningar att 
disponera motsvarande det belopp beslutet avser. 

 

 Beslut om att disponera resultatutjämningsreserven får fattas då kommunen antingen 
beräknas ha ett skatteunderlag som understiger det 10-åriga genomsnittet eller enstaka år 
då händelser av engångskaraktär beräknas påverka eller påverkar resultatet. Beslut om att 
disponera resultatutjämningsreserven får även fattas då åtgärder vidtagits för att uppnå en 
budget i balans, men då åtgärderna inte beräknas få full effekt under det verksamhetsår som 
beslutet avser. 
 

 Om beslut tagits om disponering av resultatutjämningsreserven redan i samband med att 
budgeten beslutats, får beslutet omprövas i samband med att prognoser för det aktuella 
räkenskapsåret upprättas och/eller i samband med att årsbokslutet upprättas.  
 



 

 

 
 
Antagen kommunfullmäktige 2017-11-30,  
§ 117 
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Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Bjuvs kommun 

Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs 
genom andra juridiska personer. Begreppet ”god ekonomisk hushållning” har både ett finansiellt 
perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.  
 
God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att varje generation själv 
måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska 
behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat.  
 
God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva 
sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en 
god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, 
resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet.  
 
Med målet från Vision 2030, att kommunen ska ha en stabil ekonomi att lämna över till nästa 
generation, menas att vi tittar på de långsiktiga effekterna av våra beslut och säkerställer att Bjuvs 
kommun även i framtiden ska ha förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. Till exempel kan 
det innebära att vi prioriterar kloka investeringar som minskar våra driftskostnader, analyserar 
långsiktiga kostnadseffekter för våra verksamheter, investeringar och avtal och arbetar för en 
långsiktig balans i vårt investeringsutrymme och belåning. För verksamheterna innebär det att ha 
budgetföljsamhet och löpande ha god kontroll på ekonomi och verksamhet. 
 
För god ekonomisk hushållning i Bjuvs kommun gäller följande: 

 

 Bjuvs kommun skall ha en ekonomi i balans. Kommunens budget ska innehålla finansiella 
mål och mål för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.  

 

 Bjuvs Vision 2030 är utgångspunkt för målarbetet och uppföljning av mål och nyckeltal. 
 

 Kommunens ekonomiska resultat skall vara positivt och sett över tiden lägst uppgå till två 
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 
 

 Nämnder och kommunstyrelse ska ha god budgetföljsamhet i sin verksamhet. Vid befarad 
negativ budgetavvikelse ska kommunstyrelse och nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur 
budgetföljsamhet ska uppnås. 

 

 Långsiktigt ska kommunens investeringar i den skattefinansierade verksamheten 
självfinansieras, vilket innebär att kommunens låneskuld avseende den skattefinansierade 
verksamheten inte ska öka. 

 

 Vatten- och avloppsverksamheten samt renhållningsverksamheten ska till 100% finansieras 
via avgifter från brukarna. 

 

 Mål för verksamheten fastställs årligen i samband med kommunfullmäktiges beslut om 
Budget och flerårsplan. 

 

 Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan för intern kontroll, aktivt tillse att 
kontrollåtgärder vidtas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vidtagits och 
resultatet av dessa.  

 

 Utdelning från kommunala bolag ska vara ekonomiskt hållbara över tid och får inte äventyra 
bolagets finansiella ställning. 
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§ 109 Dnr 2022-00347  

Uppdrag till Kommunassurans att tillhandahålla 
Egenandelsprogram, justerat aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans samt justerat ägardirektiv till 
Kommunassurans 

Sammanfattning 

Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till 
Egenandelsprogrammet innebär för Bjuvs kommun nya möjligheter till 
effektivisering av riskhanteringen i kommunen och långsiktigt även 
kostnadsminskning.  
Justeringarna i aktieägaravtalet och ägardirektivet är i förhållande till nu 
gällande avtal respektive direktiv av begränsad omfattning.    

     
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Stefan Christensson, 2022-09-26 
Skrivelsen Riskhantering i Bjuvs kommun genom Egenandelsprogram i 
Kommunassurans 2022-07-13  
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för 
Kommunassurans 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för 
Kommunassurans i version med markering av ändringar samt med 
kommentarer 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans i version med markering av ändringar samt med 
kommentarer 

 

Ärendet 

Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Bjuvs kommun är en 
av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart 
riskexponeringar inom ägarkommunernas sfär. 

Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt 
ska fördjupa samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att 
möjliggöra nyttjande av Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets 
renodlade roll som försäkringsbolag. Kommunala egenandelar innebär 
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kortfattat att självförsäkring av kommunens mindre skador sker inom 
Kommunassurans ram samt att administration av självförsäkringen sker i 
samverkan med övriga delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet 
medför långsiktig kostnadsminskning och administrationssamverkan medför 
effektivitetsvinster. Egenandelsprogrammet medför även andra fördelar för 
ägarkommunerna, exempelvis möjlighet att avropa även ytterligare tjänster 
och att internförsäkra även försäkringsformer som tidigare inte har kunnat 
hanterats internt i kommunsektorn. 

För en sammanfattning av vilka behov hos kommunerna som förslaget till 
Egenandelsprogram i Kommunassurans hanterar och vad 
Egenandelsprogrammet mer konkret innebär hänvisas till sidorna 3-4 i 
bifogad skrivelse Riskhantering i Bjuvs kommun genom genandelsprogram i 
Kommunassurans från den 13 juli 2022 samt för den som önskar djupare 
förståelse hela skrivelsen. 

Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i 
ägardirektiv till Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma den 16 
november 2022 samt att ett nytt ägaravtal mellan kommunerna ingås 
samma dag. 

Kommunen kommer att den 6 oktober 2022 motta kallelse till den extra 
bolagsstämman. 

Kommunens firmatecknare kommer efter den extra bolagsstämman den 16 
november 2022 att motta länk för digital signering av nytt aktieägaravtal, 
under förutsättning att den extra bolagsstämman dessförinnan har beslutat 
att tillstyrka det nya aktieägaravtalet. 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt 
Kommunassurans att, för ägarkommuner som beslutat att delta, 
tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram 
(Egenandelsprogrammet) och  
 
att uppdra åt utsett ägarombud Anders Månsson eller dennes ersättare att 
vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta 
för förslaget.  
 
att godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och  
 
att uppdra åt utsett ägarombud Anders Månsson eller dennes ersättare att 
vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta 
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för förslaget.  
 
att godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och  
att uppdra åt kommunens firmatecknare Mikael Henrysson att den 16 
november 2022 ingå aktieägaravtalet för Bjuvs kommuns räkning.    

      
    
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-10-12, § 164 

      
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt 
Kommunassurans att, för ägarkommuner som beslutat att delta, 
tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram 
(Egenandelsprogrammet) och  
 
att uppdra åt utsett ägarombud Anders Månsson eller dennes ersättare att 
vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta 
för förslaget.  
 
att godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och  
 
att uppdra åt utsett ägarombud Anders Månsson eller dennes ersättare att 
vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta 
för förslaget.  
 
att godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och  
att uppdra åt kommunens firmatecknare Mikael Henrysson att den 16 
november 2022 ingå aktieägaravtalet för Bjuvs kommuns räkning.    

      
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 



 

  
 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Göran Olsgatan 1, 211 22 Malmö 

 

Telefon 040-611 22 00 

www.ksfab.se 

 
Organisationsnummer 516406-0294 • F-skattsedel • Försäkringsaktiebolagets säte är i Lund 

 

 

ommunassurans Syd
Försäkrings AB             

           

  

 

Malmö den 13 juli 2022 Bjuvs kommun 

  Enbart via e-post 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskhantering i Bjuvs kommun genom Egenandelsprogram i 
Kommunassurans  
 

Denna handling utgör underlag till Bjuvs kommun i enlighet med § 16 i Kommunassurans 

bolagsordning1, enligt vilken Kommunassurans ska informera delägarkommunerna om frågor av större 

vikt senast två månader innan en bolagsstämma där frågan ska behandlas.  

 

Frågan om införande av kommunala egenandelar i Kommunassurans – vilket kortfattat innebär 

självförsäkring inom Kommunassurans ram av kommunens mindre skador och administration av 

kommunens skador i samverkan med övriga delägarkommuner – föreslås av Kommunassurans styrelse 

behandlas vid en extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022. Enligt 

bolagsordningen får kallelse till bolagsstämma inte skickas ut tidigare än sex veckor innan stämman, 

men i avsnitt 7.2 nedan finns en redogörelse för vad den kallelse som kommer att skickas ut den 

6 oktober 2022 kommer att innehålla.  

 

Denna handling utgör även underlag för Bjuvs kommuns beslut om egenandelsnivå för kommunen. 
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Riskhantering i Bjuvs kommun genom Egenandelsprogram i 
Kommunassurans  
 
1. Sammanfattning 
 

Avsnitt 1 i denna skrivelse (sidorna 3-4) är en sammanfattning av skrivelsen. Sammanfattningen är mer 

avsedd att fungera som en introduktion till frågan om Egenandelsprogrammet i Kommunassurans än att 

ge djupare kunskap. Avsnitt 1 kan användas separat som underlag för tjänstepersoner och politiker inom 

respektive kommun som behöver en introduktion utan att behöva sätta sig in i alla detaljer. 

 

1.1. Förslag 
 

Kommunassurans styrelse föreslår att ägarkommunerna gemensamt ska ta nästa steg gällande samverkan 

om risk- och försäkringsfrågor, genom att nyttja Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets 

renodlade roll som försäkringsbolag. Egenandelsprogrammet innebär kortfattat att självförsäkring av 

kommunens frekvensskador och andra skador inom angivna nivåer görs av kommunen, men inom 

Kommunassurans ram, samt att administration av självförsäkringen sker i samverkan med övriga 

delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför långsiktig kostnadsminskning och 

administrationssamverkan medför effektivitetsvinster. Egenandelsprogrammet medför även andra 

fördelar för ägarkommunerna, exempelvis möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och att 

internförsäkra även försäkringsformer som inte tidigare har kunnat hanterats internt i kommunsektorn. 

 

1.2. Behov som förslaget hanterar 
 

De behov hos kommunerna/kommunkoncernerna som har föranlett förslaget och som avhjälps genom 

Egenandelsprogrammet är följande. 

 

• Det blir gradvis allt dyrare och svårare att försäkra svenska kommuner. Även vissa andra 

försäkringsskydd som köps av kommuner/kommunkoncerner (exv. elevolycksfall, försäkring för 

kommunala bostadsbolag och försäkring för kommunal energiproduktion) är numera dyrt.   

• Många kommuner köper i dagsläget alldeles för mycket försäkring, framför allt försäkringsskydd 

på för låga nivåer men ibland även rent onödiga försäkringar. 

• Få kommuner har resurser att på egen hand hantera skador som har inträffat, speciellt inte vid 

skadeståndskrav och personskador. Detta gör att kommuner ofta väljer att köpa en traditionell 

försäkring enbart i syfte att få biträde med administration, trots att det rent riskmässigt inte är 

motiverat att köpa försäkringsskydd. Detta är ett både dyrt och ineffektivt sätt att lösa en 

administrativ utmaning. 

• Många kommuner har behov av stöd i riskfrågor även utanför det kärnområde som typiskt sett 

omfattas av kommunförsäkringen eller koncernbolagens försäkringar. Sådant stöd efterfrågas 

oftast med det kommunala perspektivet som utgångspunkt. 

• En stor andel av kommunsektorns kostnader för risk- och försäkring lämnar i dagsläget 

kommunsektorn i onödan. Dessa medel skulle istället kunna återinvesteras som exempelvis 

skadeförebyggande åtgärder eller premiesänkning. 
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1.3. Egenandelsprogrammet 
 

Förslaget till Egenandelsprogram innebär i korthet följande. 

 

• Försäkring tecknas som utgångspunkt på samma sätt som i dag. Tjänstepersoner hos 

förvaltningar och kommunala bolag upplever ofta ingen skillnad och i den mån de märker 

skillnad så är det i form av ökad servicegrad. Kommunens eventuella samarbete med 

försäkringsförmedlare kan fortsätta som tidigare. 

• Rent finansiellt ansvarar kommunen (centralt) själv för frekvensskador och lägre nivåer av större 

skador i kommunen och kommunkoncernen upp till en fastställd årlig nivå som kallas 

kommunens egenandel. Riskpremien i egenandelen öronmärks inom Kommunassurans för 

respektive kommun, inkl. kommunkoncern, och kan användas för kommunens egna skador, 

skadeförebyggande arbete och när egenandelen innehåller tillräckligt med medel även för 

framtida premiesänkning så att försäkringskostnaden över tid reduceras väsentligt. 

• Kommunen får fortlöpande rapport om hur kostnaden respektive år bör allokeras mellan 

förvaltningar och bolag. Särskild rapport kan lämnas inför budgetarbetet hos kommunen och 

koncernen. 

• Kommunassurans analyserar och lämnar förslag till rationell nivå på egenandel, baserat på 

respektive kommuns – eller i förekommande fall kommunkoncerns – förutsättningar. Förnyad 

analys kan göras närhelst kommunens behov förändras, exempelvis om kommunen beslutar att 

ytterligare kommunalt bolag ska ingå i kommunens egenandel. 

• Kommunerna får möjlighet att – med utgångspunkt i sin egenandel – analysera, försäkra och 

hantera även andra försäkringsbehov än kommunförsäkringen, exempelvis elevolycksfall och 

riskexponering för kommunalt bostadsbolag. 

1.4. Lämplig egenandelsnivå för Bjuvs kommun 
 

Resultatet av analysen visar avseende Bjuvs kommun att det är riskstatistiskt rationellt för kommunen att 

i egenandel hålla ett belopp upp till 1,5 mkr per år. 

 

1.5. Praktiska frågor 
 

Praktisk hantering av förslaget föreslås ske enligt följande. 

 

• Varje kommun kan boka in ett möte med Kommunassurans under perioden mitten av juli – 

inledningen av oktober 2022 för diskussion om vad förslaget innebär för just den kommunen. Det 

föreslås att ekonomichefen ansvarar för att organisera mötestidpunkt och boka mötet. 

• Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i ägardirektiv till 

Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma den 16 november 2022 och att det i 

anslutning till bolagsstämman ingås ett nytt ägaravtal mellan kommunerna. 

• Respektive kommuns egenandelsnivå fastställs snarast efter fattat bolagsstämmobeslut. 

• Egenandelsprogrammet är i kraft från 1 januari 2023, men sannolikt kommer inte alla 

delägarkommuner att hinna nyttja det redan från första året. 

• För att Egenandelsprogrammet ska få full effekt för både respektive kommun och för 

ägarkommunerna som grupp behöver en stor andel av kommunerna delta – såklart helst alla 

kommuner. Det är inte nödvändigt att varje enskild delägarkommun deltar redan inledningsvis, 

men de fördelar som programmet medför kommer endast att vara tillgängligt för deltagande 

ägarkommuner.   
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2. Inledning 
 
2.1. Det kommunala försäkringsbolaget Kommunassurans 
 

Kommunassurans har under mer än 17 år varit delägarkommunernas försäkringsbolag för att i 

samverkan hantera risk- och försäkringsfrågor. Den rättsliga situationen har över åren skiftat, vilket har 

medfört att ägarkommunerna har nyttjat det egna försäkringsbolaget på olika sätt i olika faser. Styrelsen 

föreslår nu att delägarkommunernas samverkan genom Kommunassurans ska fördjupas och blir mer 

proaktiv. 

 

Åren 2005 – 2007, garant för kommunförsäkring skulle kunna tecknas samt konkurrensfrämjande  

När bolaget bildades år 2005 visade det sig att det inte förelåg möjlighet att internupphandla 

försäkringsskydd från det egna försäkringsbolaget, så som ursprungligen var tänkt. De tidiga 

styrdokumenten för Kommunassurans kom därför att fokusera på den konkurrensfrämjande och 

premiesänkande uppgiften samt säkerställande av att kommunerna inte skulle stå utan 

kommunförsäkring. Dessa var under några inledande år Kommunassurans huvudsakliga uppgifter. 

 

Åren 2007 – 2018, ökad andel samverkan om försäkring genom Kommunförsäkring 

När möjligheten till internupphandling uppkom – först genom Teckal-domen m fl domar från EU-

domstolen, sedan med tillfällig lagstiftning i LOU och till sist genom ett permanent undantag i LOU 

(numera i 3 kap. LOU) – började fler och fler ägarkommuner att internupphandla försäkringsskydd för 

kommunen och kommunkoncernen hos Kommunassurans. Speciellt i den senare delen av perioden 

kunde Kommunassurans, tack vare att resurser frigjordes från arbetet med att lämna LOU-anbud, 

fokusera mer på service till ägarkommunerna inom näraliggande områden. Under perioden infördes 

också ett premieåterbäringsprogram, genom vilket stora delar av icke utnyttjad premie har återbetalats 

till försäkrade ägarkommuner över åren. 

 

Åren 2018 -2022, samverkan om risk och försäkring 

Omkring år 2018 var situationen sådan att nästan alla kommuner hade valt att till självkostnadspris 

internupphandla försäkringsskydd för själva kommunen (kommunförsäkringen) och även för ett stort 

antal av kommunernas organisationer såsom kommunfastighetsbolag (dock ej kommunala bostadsbolag), 

kommunalförbund och VA-bolag. I dagsläget är det av de 72 ägarkommunerna hela 66 kommuner som 

har internupphandlat sitt försäkringsskydd och endast en som har LOU-upphandlat försäkringsskyddet 

hos Kommunassurans. Övriga fem delägarkommuner har valt att inte alls avropa tjänster från 

Kommunassurans. Dessa få delägarkommuner får sägas fortfarande nyttja bolaget enbart 

konkurrensfrämjande. Under denna period har bolaget bland annat utvecklat verktyg för 

skadeförebyggande internkontroll hos kommunerna och ökat riskbesiktningarna i skadeförebyggande 

syfte.  

 

Åren från 2023 och framåt, fördjupad samverkan om risk- och försäkringsfrågor (Egenandelsprogram) 

Styrelsen i Kommunassurans föreslår att ägarkommunerna nu tar nästa gemensamma steg i samverkan 

gällande risk- och försäkringsfrågor, genom att bolaget till ägarkommunerna tillhandahåller konkret och 

genomanalyserad information om lämplig nivå för varje kommun där försäkring inte behöver köpas. I 

spannet under den nivå där respektive kommun inte bör köpa försäkring föreslås istället att 

Kommunassurans administrerar kommunens skador (även det till självkostnadspris) och att icke 

utnyttjad riskpremie hos Kommunassurans ackumuleras öronmärkt för respektive kommun för 
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användande när lite större skador inträffar. I praktiken innebär förändringen att kommunerna inom valda 

nivåer behåller all icke utnyttjad riskpremie för framtida premiekostnader och för att ha kapital 

tillgängligt hos Kommunassurans de år då större skador inträffar. Förutom att denna förändring innebär 

en långsiktig kostnadssänkning för kommunerna (när det i egenandelen har ackumulerats tillräckligt 

kapital för kommunens behov) så möjliggör det även för kommunerna att nyttja Kommunassurans för 

andra risk- och försäkringsändamål än själva kommunförsäkringen (inkluderande exempelvis 

skadereglering utanför försäkrat område som nederbördsskador, möjlighet att lägga till 

elevolycksfallsförsäkring, möjlighet att lägga till kommunala bostadsbolag samt rätt att nyttja bolaget för 

risk- och försäkringsadministrativa uppgifter i den utsträckning som respektive kommun önskar). 

Egenandelsprogrammet är tänkt att på sikt byggas ut så att kommunkoncernernas hela risk- och 

försäkringsbehov (utom motorfordonsförsäkring) kan administreras genom Kommunassurans för 

kommuner som så önskar. Förändringen föreslås av styrelsen vara frivillig för kommunerna, men för att 

en förändring som denna ska få avsedd kostnadssänkande och effektiviserande verkan även för 

delägarkommunerna som grupp i relationen mot den externa återförsäkringsmarknaden så krävs att de 

flesta av delägarkommunerna deltar. På grund av att många av de kommunala bolag som i dag inte är 

skyddade genom Kommunassurans (främst kommunala bostadsbolag) har gällande fleråriga 

försäkringsavtal kommer förändringen att genomföras gradvis från och med 2023. 

 

 

2.2. Kommuner bör inte köpa mer försäkring än vad som behövs 
 

Svenska kommuners inköp av försäkringstjänster i allmänhet liknar mer hur småföretag och 

privatpersoner köper försäkring än hur stora verksamheter tecknar försäkringsskydd. Småföretag och 

privatpersoner samt även många kommuner köper ofta färdigpaketerade försäkringslösningar med låga 

självrisker och dessutom tyvärr alldeles för mycket försäkringskapacitet.  

 

Stora verksamheter som industrikoncerner och även mellanstora företag börjar ofta i en annan ända, 

nämligen genom att se på vilka risker som förekommer i verksamheten, vilka av dessa som kan hanteras 

internt och vilka som måste försäkras. Den historiska bakgrunden till att kommunsektorn allmänt sett 

överförsäkrar sig, både vad gäller köp av försäkring med alltför låga självrisker och vad gäller 

försäkringar som kommunen inte har behov av, är sannolikt att det inte har legat i försäkringsbolagens 

intresse att erbjuda försäkringslösningar med högre riskandel hos kommunerna själva.2 Inte heller när 

kommunerna började anlita från försäkringsbolagen fristående försäkringsförmedlare3 har några mer 

genomarbetade analyser för att kunna minska kommunernas försäkringsinköp till mer rationella nivåer 

presenterats, varför kommunsektorns sätt att köpa försäkring väsentligen inte har ändrats under åtskilliga 

decennier. 

 

Bjuvs kommun och övriga kommuner som är delägare i Kommunassurans eller annat 

kommunsektorinternt försäkringsbolag (ofta kallade kommuncaptive) har såklart tagit det första viktiga 

steget mot en mer aktiv hantering av sin risksituation, genom att man har säkerställt möjligheten att 

teckna försäkringsskydd inom kommunsektorn till självkostnadspris och med möjlighet till återbäring på 

icke utnyttjad premie. Som tidigare har beskrivits under ägarsamråd i Kommunassurans så föreslår 

bolagets styrelse att delägarkommunerna gemensamt tar nästa stora steg i en effektiv kommunal 

hantering av kommunernas risker. Eftersom Kommunassurans är Bjuvs kommuns och övriga 

 
2 För några decennier sedan förekom det att försäkringbolag resonerade i termer av ”ju mer som försäkras, desto mer 

premiekronor till försäkringsbolaget och desto högre provision till den som har sålt försäkringen”. Även om 

försäkringsbranschen inte längre fungerar på detta sätt så har upphandlingspraxis avseende kommunförsäkring satt sig. 
3 Konsultgruppen försäkringsförmedlare kallades tidigare försäkringsmäklare. 
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delägarkommuners egna försäkringsbolag finns förutsättningar för kommunerna att kombinera 

traditionellt inköp av försäkring med standardiserade nivåer i det vanliga löpande försäkringsavtalet (för 

att säkerställa effektiv administration i förvaltningarna) med aktiv analys av vilka risknivåer på årsbasis 

som det är rationellt för den enskilda kommunen att behålla i sin egenandel (ur ett rent 

riskhanteringsperspektiv, som administreras av Kommunassurans och frekvent återredovisas till 

kommunen centralt). Kommunernas risk- och försäkringsadministration och risköverföring till försäkring 

kommer därmed att i betydligt högre grad likna hur stora företag arbetar med frågorna, t ex de 

industrikoncerner som har egna koncerninterna försäkringsbolag (s.k. captive). 

 

Kommunassurans bedömning är att samtliga svenska kommuner är tillräckligt stora för att en aktiv 

bedömning av lämplig nivå för försäkring bör genomföras. Även de mindre kommunerna är nämligen att 

betrakta som relativt stora försäkringsköpare, om man jämför med företagsförsäkringsmarknaden i 

allmänhet.  

 

Utmaningarna för kommunerna består av dels att hitta vilken nivå som är rationell och dels av hur 

administrationen ska lösas. Vår uppfattning är att vi genom Egenandelsprogrammet kan presentera en 

hållbar lösning för ägarkommunerna vad gäller båda dessa utmaningar. 

 

 

2.3. Kommunernas gemensamma inköp av återförsäkring kan effektiviseras  
 

Ett annat skäl till att det är lämpligt för delägarkommunerna i Kommunassurans att ta ett kliv framåt när 

det gäller riskhanteringen är att svårigheterna för svenska kommuner att köpa försäkring kvarstår och att 

det fortfarande är ganska dyrt. När de grundande kommunerna bildade Kommunassurans år 2005 var 

anledningen att priserna för svenska kommuner under många år hade rakat i höjden och att det även hade 

blivit svårt för kommunerna att ens få anbud vid upphandling av försäkring. 

 

Kommunassurans har under drygt 17 år bidragit till att kommunernas pris för försäkring har hållits nere 

jämfört med vad situationen hade varit utan Kommunassurans, men de nivåer som kommunerna köper 

försäkring på gör att det även fortsatt krävs ett relativt stort premieuttag. De mekanismer som från början 

föranledde att det var dyrt och svårt för svenska kommuner att köpa försäkring har heller inte hanterats, 

utan kvarstår i relativt oförändrad form. I dagsläget är det fortfarande svårt och dyrt för kommuner att 

köpa försäkring och även köp av återförsäkring4 på en internationell marknad är dyrt, när det är svenska 

kommuner som har den underliggande risken som återförsäkras. Genom en mer aktiv 

riskhanteringsprocess, där rationella nivåer för respektive kommun analyseras och bestäms samt när 

samma process genomförs för de risker som delägarkommunerna bär gemensamt genom 

Kommunassurans, så uppnås totalt sett en mycket mer hållbar risksituation för sektorn. Mindre 

försäkringspremier och återförsäkringspremier kommer att lämna sektorn, när både varje kommun och 

delägarkommunerna som grupp/Kommunassurans köper mindre försäkringskapacitet.  

 

Mer försäkringstekniskt uttryckt kan relationen mellan ägarkommunerna som grupp och 

återförsäkringsmarknaden (via Kommunassurans) beskrivas som att den så kallade riskkapaciteten som i 

dagsläget köps av återförsäkrare istället nyttjas så nära kommunerna som möjligt inom de nivåer där det 

går att analysmässigt konstatera att det handlar om ”byte av pengar” och som därför ändå inte bör 

 
4 Återförsäkring kallas ett försäkringsbolags köp av försäkring som skydd för mycket stora skador. Alla försäkringsbolag 

köper återförsäkring i någon mån för att lagstadgad solvenskvot ska uppnås. Eftersom Kommunassurans är ett 

kommuncaptive kan Kommunassurans köp av återförsäkring ses som ett samordnat inköp av försäkring för mycket stora 

skador för hela delägarkommunkollektivet gemensamt. 
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försäkras externt. Nyttjandet av riskkapacitet flyttas inom dessa nivåer både från ägarkommunerna som 

grupp /Kommunassurans till enskild kommun och från externa återförsäkrare till ägarkommunerna som 

grupp/Kommunassurans, dvs i båda fallen närmare ägarkommunerna.  

 

Det ska åter understrykas att flytt av nyttjande av riskkapacitet närmare kommunerna enbart sker inom 

de nivåer där genomförda analyser visar att det är rationellt för respektive kommun respektive rationellt 

för kommunerna som grupp/Kommunassurans.  

 

 
3. Varför det är svårt och dyrt för svenska kommuner att köpa försäkring 
 

Svenska kommuner äger egendom som är utsatt för annan typ av riskexponering än andra organisationer, 

nämligen skolor. Svenska skolor utsätts för betydligt mer skador än skolor i andra jämförbara länder och 

även för betydligt mer skador än byggnader av liknande värde i andra sektorer i Sverige. Anledningen är 

att förekomsten av uppsåtliga skador på svenska skolor (anlagda bränder och vattenskador till följd av 

”pluggade” avlopp) som saknar motstycke i andra länder och andra delar av samhället. Problematiken 

med uppsåtliga skador på skolor i Sverige har inte kunnat reduceras markant under de senaste 

decennierna.  

 

Förutom skador på skolor förekommer andra typer av skador som är frekvent förekommande specifikt i 

kommunkoncerner, exempelvis är vattenskador inom de kommunala bostadsbolagen en tydligt 

överrepresenterad skadetyp.  

 

En annan förklaring till att det är dyrt och svårt för svenska kommuner att köpa försäkring är att 

kommunernas riskaptit5 har varit mycket begränsad i förhållande till de frekvent återkommande skador 

som sektorn uppvisar.  

 

 
4. Riskhantering i kommuner 
 

Alla verksamheter är utsatta för olika typer av risker som måste hanteras. Risker som hör till de områden 

som inte går att försäkra (exv. risken att medarbetare slutar eller risken att kommuninvånarna tappar 

förtroendet för kommunens administration) hanteras inte här, utan enbart de risker som det är möjligt för 

kommunerna att samverka om genom Kommunassurans.  

 

4.1. Identifiera risker och beslut om hur risken ska hanteras 
 

För att en risk ska kunna hanteras måste den förstås först identifieras. Risksituationen hos kommuner är 

relativt lika och de flesta kommuner har god insikt i sina riskexponeringar. När nya risker uppstår så 

följer såväl kommunerna själva, Kommunassurans och kommunernas försäkringsförmedlare 

utvecklingen och vidtar lämpliga åtgärder, inklusive försäkring när det är motiverat. 

 

  

 
5 Med riskaptit förstås i detta sammanhang kommunens vilja att ta risk (vilken typ av risk det är rationellt för kommunen att ta 

och hur mycket risk av den typ som kommunen bör ta). 
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Typiskt sett hanteras en identifierad risk genom att den förebyggs/undviks/reduceras, förs över på någon 

annan eller att den accepteras. 

 

   
Förebygga/undvika eller reducera risken Överföra risken till annan Acceptera risken 

 

 

 

4.2. Förebygga, undvika och reducera risk 
 

Det bästa sättet att minska kostnaden för risk är förstås att se till att risken förebyggs/reduceras eller 

undviks. I samma utsträckning som risken minskas eller elimineras så minskar eller upphör kostnaden 

för risken. Att helt förlita sig på att en risk kan undvikas anses ofta inte tillräckligt, utan oftast 

kombinerar en kvalificerad risk management-aktör riskreducerande arbete med köp av försäkring för 

kvarstående osäkerhetsfaktorer. 

 

Att det aktiva riskreducerande arbetet, ofta kallat skadeförebyggande, har hög prioritet är en 

förutsättning för att kostnaden för risk inte ska bli allt för stor, oavsett om det handlar om en familjs 

hemförsäkring, en fordonstillverkares riskhanteringsprogram eller en kommuns riskhantering. 

 

Redan i dag ingår det i ägarkommunernas uppdrag till Kommunassurans att främja kommunernas 

skadeförebyggande arbete. Kommunassurans önskar dock att genom Egenandelsprogrammet möjliggöra 

för de kommuner som önskar att samverka med aktivt och konkret arbete från skadeingenjörstjänster 

från Kommunassurans (till självkostnadspris, där dessutom kommunens kostnadsställe inom Egenandels-

programmet kan svara för delar av kostnaden). 

 

 

4.3. Överföra risk till annan 
 

4.3.1. Ansvarsbegränsning i upphandling och avtal 
 

Ett sätt att överföra risk till annan är att i upphandlingar och avtal fördela vilken risk som ska bäras av 

kommunen och vilken risk som ska bäras av leverantörer och andra samarbetspartners till kommunen.  

 

Tyvärr återstår det ganska mycket för kommunsektorn att utveckla när det gäller avtalad 

ansvarsfördelning och ansvarsbegränsning. Ett tydligt exempel är upphandling av IT-tjänster, där många 

kommuner accepterar ansvarsbegränsning motsvarande tjänsteleveransens värde, vilket innebär att 

leverantören bär ett mycket begränsat ansvar för skador som orsakas genom tjänsten och kommunen 

istället ett omfattande ansvar. 
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Att samverka i frågor som gäller ansvarsbegränsning och avtalad ansvarsfördelning omfattas inte av 

förslaget till Egenandelsprogram, men när arbetet gällande risk- och försäkringsfrågor framöver sker i 

närmare samarbete mellan kommunerna och Kommunassurans kommer det att vara naturligt att 

erfarenheterna även från detta område överförs mellan kommunerna genom Kommunassurans. Redan i 

dag deltar Kommunassurans i mindre omfattning i vissa kommuners arbete med ansvarsbegräsningar.    

 

4.3.2. Försäkring 
 

Ett annat sätt att överföra risk till annan är att genom ett försäkringsavtal överföra risken till ett 

försäkringsbolag, vilket innebär att risken sprids ut på en större grupp försäkrade. I Kommunassurans 

utgörs denna grupp av försäkrade av nästan alla de 72 delägarkommunerna och deras koncerner. 

 

En kommun som tecknar försäkring kan aldrig på förhand räkna med att försäkringen ska ge ett positivt 

netto. Sett över tid kan den totala premien för ett försäkringskollektivs försäkringar aldrig vara lägre än 

försäkringskollektivets samlade skador (eftersom skadorna ska betalas med premie). Ju större en 

försäkringsköpare är och ju mer avgränsat kollektiv som försäkringsköparen tillhör, desto större 

sannolikhet att kostnaderna för skador allokeras till varje enskild försäkringsköpares premie. Ett mer 

tydligt avgränsat riskkollektiv än svenska kommuner är svårt att tänka sig, så kommuner måste räkna 

med att själv få betala alla frekvent förekommande skador, oavsett om det sker direkt i resultaträkningen, 

via en traditionell försäkringspremie eller genom en annan process. Det viktiga i sammanhanget för 

kommuner är att kunna fastställa den mest rationella metoden för att hållbart kunna hantera sina 

riskexponeringar. 

 

Att betala för sina egna frekvensskador genom en vanlig försäkringspremie är inte ekonomiskt lönsamt, 

utan innebär bara ett sätt att byta pengar fram och tillbaka mellan försäkringsköparen och 

försäkringsbolaget, vilket medför transaktionsförluster och i förekommande fall externa vinstuttag. Egna 

analyserbara frekvensskador är det ur en strikt ekonomisk synvinkel bättre att hantera direkt i 

resultaträkningen eller på annat likvärdigt sätt. 

 

Försäkring bör köpas på en nivå så att enbart konsekvenserna av verkligt oförutsedda skador överförs till 

försäkringsbolaget och sprids ut på försäkringskollektivet. De blå staplarna nedan illustrerar ett antal 

skador som inträffar i en hypotetisk kommun över ett antal år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skador som det är ekonomiskt rationellt att försäkra 

 

 
Skador som bara innebär ”byte av pengar med transaktionsförluster” om de försäkras 
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Ett problem för de flesta kommuner är att det inte går att inskränka beslutet om vilka skador som ska tas 

i resultatet till att enbart handla om den strikt ekonomiska frågan. De flesta kommuner saknar nämligen 

egna resurser i form av skadereglerare och annan försäkringskunnig personal för att kunna administrera 

och reglera inträffade skador i en traditionell självförsäkringslösning. Speciellt tydligt är avsaknaden av 

skaderegleringspersonal hos kommunerna när det handlar om skadeståndskrav/ansvarsskador och 

olycksfallsskador där personskadeutredningar behöver genomföras. 

 

Om ägarkommunerna beslutar att samverka om risk- och försäkringsfrågor i mer avancerad form 

kommer både möjligheten att enbart köpa traditionell försäkring överstigande de nivåer som analyserna 

visar är rationellt och möjligheten att nyttja skadeadministrativa tjänster inom egenandelen att föreligga 

för kommunerna. Att ha möjligheten till båda dessa samtidigt är det nästan bara organisationer som äger 

ett eget försäkringsbolag som kan ha. Ägarkommunerna i Kommunassurans har hitintills inte nyttjat 

denna fördel av att äga ett eget försäkringsbolag. 

 

 

4.4. Acceptera risk 
 

Att acceptera en risk utan att vidta några åtgärder är oftast en sista utväg när det inte föreligger någon 

möjlighet att reducera risken eller att överföra den på annan. Mindre risker kan vara godtagbart att 

acceptera, men för större risker bör insatser vidtas för att de ska kunna hanteras. Vid mer aktiv 

kommunal samverkan finns förutsättningar att utveckla även nya försäkringsformer när större 

riskområden som inte kan accepteras uppstår eller identifieras för kommunsektorn. Här är fördjupad 

samverkan genom det egna försäkringsbolaget lämpligt, eftersom det sannolikt är få kommuner som har 

egna resurser för att analysera uppkommande riskområden. 

 

 

5. Kommunernas egenandelsprogram 
 

Kommunassurans har under en tid arbetat med projektet Egenandelsprogram, där syftet är att möjliggöra 

för ägarkommunerna att nyttja sin betydande risktolerans6 till att anta en riskaptit där man avstår från att 

köpa externt försäkringsskydd inom rationella nivåer, för att undvika att pengar byts fram och tillbaka 

mellan kommunsektorn och försäkringsbranschen. Vid långsiktigt pengabyte mellan kommunsektorn 

och försäkringsbranschen är kommunerna den tydliga förloraren, pga. transaktionskostnader och uttag av 

vinst som inte kommer kommunerna till nytta. 

 

Den lösning för delägarkommunerna som Kommunassurans har tagit fram innebär att kommunerna, om 

så önskas inklusive även kommunkoncernen, har möjlighet att i en avgränsad egenandel inom 

försäkringsbolaget avsätta den del som statistiskt sett inte bör försäkras, medan administrationen och 

skaderegleringen hanteras som hittills genom samverkan i Kommunassurans. Riskpremien för den 

ekonomiskt rationella nivån hålls på detta sätt avgränsad inom Kommunassurans för respektive kommun 

(centralt), medan kommunens tjänstepersoner i de olika förvaltningarna och bolagen inte kommer att 

uppleva annat än att de anmäler en försäkringsskada ”som vanligt”. En snarlik lösning tillämpar Malmö 

stad redan i samarbete med Kommunassurans sedan åtskilliga år, även om Malmö stad i kraft av sin 

storlek även har egna resurser för frekvensskadeadministration. Strängt taget innebär 

Egenandelsprogrammet att en möjlighet som i allt väsentligt liknar Malmö stads lösning görs tillgänglig 

 
6 Med risktolerans förstås i detta sammanhang kommunens förmåga att ta risk (vad balansräkningen tål innan kommunen 

skadas allvarligt). 
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för alla delägarkommuner på den nivå som är rationell för respektive kommun. Eftersom 

Kommunassurans har delägarkommuner av alla storlekar har programmet utvecklats så att det passar alla 

kommuners behov. 

 

Positiva följdeffekter av Egenandelsprogrammet är att det möjliggör för kommunerna att nyttja sitt egna 

försäkringsbolag för ytterligare försäkringsbehov än i dag (t ex elevolycksfallsförsäkring och försäkring 

för kommunala bostadsbolag), vilket ytterligare minskar behovet av extern upphandling av försäkrings-

skydd. De 72 delägarkommunerna i Kommunassurans (nästan en fjärdedel av Sveriges kommuner) är 

tillsammans en kraftfull aktör som genom Egenandelprogrammet kan samverka för alla kommuners 

bästa, inte enbart gällande rena kommunförsäkringsfrågor utan även riskhantering och köpkraft gällande 

återförsäkring. Denna möjlighet bör ägarkommunerna nyttja maximalt. 

 

 
5.1. Vad som bör försäkras och vad som inte bör försäkras 
 

En central utgångspunkt för risk management är att varje enskild organisation som är utsatt för en 

riskexponering själv måste betala för de egna risker som inträffar återkommande (frekvensskador). 

Betalningen kan ske antingen genom att den som är utsatt för riskexponeringen själv betalar för skadan 

efter att den har inträffat eller genom försäkringspremie för att försäkra risken innan skadan har inträffat.  

 

Över en längre period kommer det alltid att vara dyrare att försäkra en frekvensskadeexponering än att 

själv betala för inträffade frekvensskador. När det gäller skador av katastrofkaraktär är förhållandena 

normalt de omvända – det är i längden mer rationellt att dela på risken med andra genom den 

riskspridning som en försäkringslösning kan erbjuda. 

 

Kommunassurans har ägarkommunernas uppdrag att på bästa sätt bistå kommunerna med riskhantering. 

Ett viktigt led i detta arbete är att bistå kommunerna med analys och bedömning av vilka risk-

exponeringar hos respektive kommun som bör försäkras och vilka riskexponeringar som det är mer 

rationellt att kommunen själv svarar för.  

 

 

5.2. Administration 
 

Den teoretiska risk management-bedömningen har en stor brist, nämligen att det för många 

organisationer inte är praktiskt möjligt att administrera de skador som inträffar under den nivå som enligt 

en strikt ekonomisk utgångpunkt bör bäras själv utan försäkring. Sådan administration (skadereglering 

under självrisk) är ofta ganska svårt eller dyrt att köpa från försäkringsbolag verksamma på den allmänna 

marknaden, men är helt okomplicerad när kommunerna instruerar sitt egna försäkringsbolag att sköta 

den. En viktig del av förslaget till Egenandelsprogram i Kommunassurans är att kommunernas 

skadeadministration inte ska öka, utan tvärtom underlättas betydligt. 

 

 

5.3. Kommunkoncernen 
 

Om kommunen önskar att även bolag med flera organisationer i kommunkoncernen ska ingå tar 

kommunen ansvar för risksituationen i dess helhet. Om kommunen önskar att kommunkoncernen ska 

ingå i Egenandelsprogrammet så sker det således inom ramen för kommunens egenandel. Nivån för 

kommunens egenandel anpassas efter vilka riskexponeringar som kommunen vill ska ingå. Analys av 



 
 

13 (21) 

 
 
 
 
 

ommunassurans Syd
Försäkrings AB

rationell nivå sker då med bolagen och andra organisationer i koncernen inkluderat. Det som i denna 

skrivelse beskrivs gälla för en kommun gäller då istället för kommunen inklusive kommunkoncern, även 

om det är kommunen som sådan som ansvarar för egenandelen hos Kommunassurans. Administrationen 

enligt avsnitt 5.2 omfattar således i så fall även koncernen. 

 

Under projektets gång har representanter från ägarkommuner framfört att det är önskvärt att 

Kommunassurans tillhandahåller underlag för vilka instruktioner som ska lämnas till kommunala bolag 

m fl i ägardirektiv efter ett införande av Egenandelsprogrammet. Kommunassurans kommer därför att 

lämna ett generellt underlag i denna del samt även bistå med konkret rådgivning, även om det inte kan 

garanteras att sådan individuell rådgivning hinns med under hösten 2022. 

 

Senast från år 2024 avser Kommunassurans även tillhandahålla rapporter där resultatet för respektive 

bolag/organisation i varje kommunens egenandel presenteras. En sådan rapport utgör ett bra underlag för 

varje kommuns ägarstyrning avseende riskfrågor. 

 
 
6. Egenandel för Bjuvs kommun 
 

6.1. Analys och rekommenderad nivå för egenandel 
 

6.1.1. Genomförda analyser 
 

Kommunassurans har för var och en av delägarkommunerna låtit analysera vilken nivå av risk som är 

rationellt för respektive kommun att behålla i en egenandel i Kommunassurans, utifrån ett rent 

riskstatistiskt perspektiv. Analyserna har utförts av aktuariekonsultföretaget Nordisk Aktuarservice ApS 

i Köpenhamn.  

 

Den genomförda analysen avseende rationell riskaptit beaktar 

• antalet invånare i Bjuvs kommun, 

• det totala värdet av den egendom som Bjuvs kommun försäkrar 

• alla 72 delägarkommuners gemensamma skaderesultat sedan år 2014 och 

• Bjuvs kommuns skadeutveckling, speciellt gällande frekvensskador, de senaste åren i förhållande 

till övriga kommuners skadeutveckling. 

 

Analysen beaktar inte kommunens risktolerans. Kommunassurans uppfattning är dock att de nivåer av 

egenandelar som föreslås (storleksordningen 1,5 mkr – 15 mkr per år) inte riskerar att någon kommuns 

balansräkning allvarligt kan skadas, utan beslut bör tas med utgångspunkt i vilken nivå som är förenlig 

med riskaptitanalysen och bör baseras på analysen av vad som är en rationell nivå. 

 

Den genomförda analysen har gjorts nivåvis för varje kommun. Här redovisas enbart de delar som ingår i 

egenandelen, dvs ren förväntad årlig riskkostnad/riskpremie utan tillägg för andra delar som ingår vid 

beräkning av en försäkringspremie, t ex overheadkostnader, kostnad för återförsäkring eller 

riskbedömningar som baserats på annan grund än rena analysdata. Detta gör att analysen som 

genomförts för Bjuvs kommun och som visas nedan inte är direkt jämförbar med kommunens nuvarande 

premie och heller inte kommunens skadeutfall, eftersom analysen tar sikte enbart på förväntningar av 

förändrad riskprofil när Egenandelsprogrammet tillämpas. 
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Analysresultat per nivå, Bjuvs kommun 

Egenandelsnivå 

Förväntad årlig 
riskkostnad/ 
riskpremie 

(SEK) 

Antal år för att fylla 
egenandelen med 

beräknad icke utnyttjad 
riskpremie 

 

25 msek+ 936 398 -  

25 msek 933 602 226,64  

15 msek 889 479 125,86  

10 msek 849 751 59,68  

5 msek 765 969 39,38  

3 msek 715 182 29,24  

1,5 msek 663 880 2,51  

PBB 48 300 0,00  

 

 

• Egenandelsnivå anger de potentiella alternativ som föreligger för kommunen att själv hålla de årliga 

riskkostnaderna inom en egenandel. Analyser har gjorts för varje kommun inom varje nivå och i 

tabellen ovan redovisas analysresultatet för Bjuvs kommun. 

 

• Förväntad årlig riskkostnad/riskpremie anger den förväntade genomsnittliga skadekostnaden för 

Bjuvs kommuns risker ett visst framtida år (normalår), understigande den angivna egenandelsnivån. 

Exempelvis visar analyserna att Bjuvs kommun ett normalår kan förvänta skadekostnader om cirka 

664 tkr när nivån upp till 1,5 mkr analyseras. Den förväntade årliga riskkostnaden är en av de 

komponenter som ett försäkringsbolag använder för att fastställa en försäkringsköpares årspremie 

för försäkringen. Den förväntande årliga riskkostnaden kallas ofta i sådan premieberäkning istället 

riskpremie. 

 

• Antal år för att fylla egenandelen med beräknad icke utnyttjad riskpremie anger hur många år 

kommunen kan förvänta att det tar innan kommunen har fyllt upp sin egenandel med icke utnyttjad 

riskpremie upp till den givna nivån, om enbart normalår inträffar under perioden. Exempelvis tar det 

kommunen mindre än tre år att fylla upp egenandelsnivån om 1,5 mkr, om inget oförutsett inträffar. 

När egenandelen är fylld kan kommunen åtnjuta väsentlig reducerad försäkringskostnad. 

Att det de flesta år kommer att förekomma icke utnyttjad riskpremie beror på att riskpremien dels består 

av förväntad kostnad för skador som med stor säkerhet kommer att inträffa ett visst år (frekvensskador) 

och dels genomsnittlig kostnad för stora skador som statistiskt sett inte kommer att inträffa under ett 

enskilt år men som kommer att inträffa någon gång. 

 

För många kommuner bedöms nivåer där egenandelen kan fylla av kommunen med beräknad icke 

utnyttjad riskpremie på cirka 10-12 år som lämpligt att hålla som egenandel, under förutsättning att 

kommunens analysresultat visar att återkomsttiden för stora skador inte gör att nivån bör sättas 

annorlunda. Även om tidsspannet om ett drygt decennium är relativt lång tid innan de fulla positiva 

effekterna uppnås i strikt ekonomisk mening så uppnår kommunen redan från början andra fördelar som 

Rekommenderad egenandelsnivå för 
Bjuvs kommun 
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gör att Kommunassurans rekommenderar att en relativt lång tidshorisont i det strikt ekonomiska 

hänseendet bör kunna godtas. Till detta kommer att om alla delägarkommuner väljer en egenandel i den 

övre nivån av det rationella spannet så kommer den samlade effekten gentemot återförsäkrings-

marknaden att bli mer kraftfull. 

 

Resultatet av analysen visar avseende Bjuvs kommun att det är riskstatistiskt rationellt för kommunen att 

i egenandel hålla ett belopp upp till 1,5 mkr per år (de gröna rutorna). Kommunen bör även överväga 

nivå om upp till 3 mkr per år, eftersom tiden det tar för Bjuvs kommun att fylla nivån om 1,5 mkr per år 

är väldigt kort.  

 

Motsatsvis visar analysen också att kommunen avrådes från att som egenandel hålla en nivå överstigande 

3 mkr per år (rödmarkerade rutor) eller understigande 1,5 mkr per år. 

 

Även om skillnaden i beräknad årlig riskkostnad mellan de gul- och grönmarkerade nivåerna och de 

rödmarkerade nivåerna är relativt begränsad så är risken för kommunen betydligt större i de röda 

nivåerna, om en mycket stor skada skulle inträffa. I de röda nivåerna är risken för kommunen så pass stor 

att riskexponeringen enligt Kommunassurans bedömning passar bättre som försäkring än som egenandel.  

 

Följande tabell visar risken för Bjuvs kommun avseende de olika nivåerna, vid en återkomsttid om 10 år, 

50 år, 100 år respektive 200 år. Med återkomsttid avses hur ofta en viss situation beskriven situation kan 

förväntas inträffa (jfr exempelvis begreppet hundraårsregn).7 

 

 
 

 

Som framgår i tabellen ökar risken för kommunen kraftigt vid de översta nivåerna. Det betyder att det är 

rationellt för kommunen att välja en egenandel där risken inte i allt för stor utsträckning överstiger 

förväntad årlig riskkostnad/riskpremien och att istället köpa försäkring för överskjutande nivåer. 

 

  

 
7 Att återkomsttiden anges som 10 visar att händelsen statistiskt sätt kan förväntas inträffa en gång vart tionde år och om den 

anges som 100 visar det att händelsen statistiskt sett inträffar en gång vart hundrade år. Det betyder förstås inte att händelsen 

inte kan inträffa under innevarande år eller nästkommande år. 
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I tabellen till höger framgår kostnaderna för 

respektive återkomsttid istället angivet med 

belopp. 

 

Tabellen visar att Bjuvs kommun under ett år 

vart hundrade år kan förvänta att den totala 

skadekostnaden uppgår till cirka 10,7 mkr. 

Om Bjuvs kommun väjer en egenandel om 

25 mkr+ (så att det inte finns någon 

försäkring) måste kommunen då betala hela 

skadekostnaden själv. Beloppet är uttryck för 

den genomsnittliga riskexponeringen och är 

inte en beskrivning av den maximala skada 

som kan inträffa. 

 

Om kommunen väljer en egenandel om 3 mkr så står kommunens egenandel i Kommunassurans det året 

en mycket stor skada inträffar för 3 mkr (om egenandelen då är fylld) och försäkringen i traditionell 

mening för överskjutande del. Övriga år avsätts icke utnyttjad del av riskpremien inom nivån till 

kommunens egenandel. 

 

Analyserna ovan är som nämnts enbart baserade på de delar av premien som kommer att omfattas av 

kommunens egenandel (dvs ren riskpremie motsvarande beräknad genomsnittlig årlig skadekostnad) och 

innefattar inte kostnader för overhead eller återförsäkring.  

 

Analysen omfattar för närvarande enbart kommunförsäkringen och behöver kompletteras för sådant fall 

Bjuvs kommun även önskar att ytterligare större riskexponeringar ska omfattas av egenandelen, 

exempelvis kommunens behov av försäkring för ett kommunalt bostadsbolag eller kommunens behov av 

försäkring för elevolycksfall. 

 

6.1.2. Rekommenderad egenandelsnivå för Bjuvs kommun 
 

Mot bakgrund av de genomförda analyser som beskrivs i avsnitt 6.1.1 rekommenderar Kommunassurans 

Bjuvs kommun att som egenandel hålla upp till 1,5 mkr per år. Nivån om 3 mkr bör övervägas. 

Kommunassurans föreslår att frågan diskuterats vid ett möte med Kommunassurans, se sista avsnittet 

nedan. 

 

Bjuvs kommun rekommenderas att teckna traditionell försäkring för de nivåer som är högre än 

rekommenderad egenandelsnivå. 

 

Som jämförelse ska nämnas att rekommendation om egenandelsnivå lämnas till delägarkommunerna i 

spannet från 1,5 mkr per år för de minsta kommunerna upp till 15 mkr per år för de största (förutom 

storstadskommuner, som rekommenderas ännu högre egenandel). 

 

  

-                -                  -                    -                     

25 msek+ 1 318 180    6 605 500      10 712 227      18 385 746       

25 msek 1 318 180    6 605 500      10 712 227      18 385 746       

15 msek 1 318 180    6 605 500      10 712 227      15 047 600       

10 msek 1 318 180    6 605 500      10 047 600      10 047 600       

5 msek 1 318 180    5 047 600      5 047 600        5 047 600         

3 msek 1 318 180    3 047 600      3 047 600        3 047 600         

1,5 msek 1 318 180    1 547 600      1 547 600        1 547 600         

PBB 47 600          47 600            47 600              47 600               

Egenandelsnivå 10 år

Riskkostnad i förhållande till återkomstid

50 år 200 år100 år
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6.1.3. Minsta egenandel för att fullt ut kunna delta i Egenandelsprogrammet 
 

För att Bjuvs kommun ska kunna delta i Egenandelsprogrammet fullt ut med de fördelar som det innebär 

för kommunen krävs att kommunen väljer en egenandel om minst 1,5 mkr per år. 

 

Det finns möjlighet för kommunen att välja en lägre egenandelsnivå, men kommunen kommer då inte att 

ha möjlighet att delta med exempelvis kommunalt fastighetsbolag, att internupphandla 

olycksfallsförsäkring eller att avropa näraliggande riskhanteringstjänster till självkostnadspris, eftersom 

Kommunassurans åtagande gentemot övriga kommuner inte medger att mer avancerade tjänster än de 

sedvanliga erbjuds till kommuner som väljer en lägre nivå än den som analysresultatet visar är rationell. 

Även en lägre nivå än 1,5 mkr per år medför dock långsiktigt kostnadsfördelar för kommunen. 

 

Kommunassurans avråder mot denna bakgrund Bjuvs kommun att hålla en lägre egenandel än 1,5 mkr 

per år. 

 

 

6.2. Övriga fördelar 
 

6.2.1. Möjlighet att hantera hela kommunens koncerns risker samlat 
 

I dagsläget omfattar delägarkommuneras uppdrag till Kommunassurans att hantera kommunernas behov 

av försäkringsskydd för själva kommunen (kommunförsäkring för kommunens egendom och 

ansvarsskydd för verksamheten och myndighetsutövningen) samt även motsvarande försäkringsskydd 

för vissa kommunala bolag, kommunalförbund och andra organisationer. Delägarkommunerna har dock 

inte uppdragit åt Kommunassurans att hantera de typer av kommunala bolag som har betydande 

försäkringsbehov vid sidan av kommunens riskexponering (främst kommunala bostadsbolag och 

energiproducerande bolag) och heller inte andra försäkringsgrenar än egendom och ansvar (exempelvis 

olycksfall). 

 

Förslaget till Egenandelsprogram innefattar att delägarkommunernas uppdrag till Kommunassurans 

utökas så att kommunerna kan samverka om hela kommunkoncernens behov och även avseende de 

kommunala bolagen har möjlighet att behålla rationella riskexponeringar inom sin egenandel. Detta 

innebär alltså att de kommuner som har egna egenandelar har möjlighet att låta egenandelen och 

försäkringen omfatta även det kommunala bostadsbolaget och försäkringen för elevolycksfall m.m. På 

sikt är även tanken att energiproducerande verksamhet ska kunna omfattas, men där är tidshorisonten 

något längre, eftersom specialkompetens behövs för att det ska vara rationellt att samverka. 

 

För kommuner som önskar att ytterligare delar av koncernens risker ska hanteras inom kommunens 

egenandel behöver utökade analyser genomföras, vilket relativt enkelt låter sig göras. 

 

 

6.2.2. Effektiv hantering av risk- och försäkringsfrågor genom samverkan 
 

Ovan har de riskekonomiska frågorna varit i huvudsakligt fokus. En viktig del av programmet är dock 

enligt Kommunassurans uppfattning att de riskfrågor som bättre lämpar sig att hanteras i samverkan än 

hos varje enskild kommun ska kunna hanteras av Kommunassurans personal, men kostnadsmässigt inom 

respektive kommuns egenandel. På så sätt behöver inte varje kommun upprätthålla egen kompetens inom 

alla riskområden. 
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Exempel på områden där fördjupad samverkan om risk- och försäkringsfrågor kan hanteras i 

egenandelarna är.  

 

• Skadereglering utanför det försäkrade området, exempelvis hantering av skadeståndskrav efter 

översvämning till följd av nederbörd. 

• Administration av kommunens skadeförebyggande egenkontrollprogram. 

• Konkret skadeförebygganderådgivning om enskilda större objekt som kommunhus och 

gymnasieskolor. 

• Biträde vid upprättande av upphandlingsunderlag avseende försäkring. 

• Allmän rådgivning i riskfrågor. 

• Deltagande i kommunens risk- och säkerhetsorganisation (till och med möjligt att överlämna 

kommunens försäkringsansvarigroll till Kommunassurans, som ett par kommuner redan har 

gjort). 

 
6.3. Risker 
 

Det ska i sammanhanget understrykas att införandet av en egenandel för Bjuvs kommun i 

övergångsskedet – under åren från och med 2023 och så lång tid som framgår av tabellen på sidan 14 – 

medför att kommunen exponeras för en risk att själv behöva svara för mellanskillnaden mellan det 

kapital som vid var tid finns i kommunens egenandel och vald egenandelsnivån, för sådant fall att en stor 

skada inträffar i kommunen under dessa år, eller om de samlade skadorna under dessa år överstiger 

nivån.  

 

Risken med att exponera kommunen under övergångsperioden ska bedömas mot den beräknade 

sannolikheten att en mycket stor skada inträffar under dessa år, vilket framgår av tabellen på sidan 15. 

Risken under övergångsperioden är inte hög jämfört med de fördelar som kommunen såväl kort- som 

långsiktigt kan uppnå med att övergå till Egenandelsprogrammet, men att det föreligger en risk under 

denna period är ett faktum.  

 

Det ska dock tilläggas att om mer än en sällan förekommande stor skada skulle inträffa under den 

aktuella perioden så skulle kommunen under alla omständigheter belastas av stora kostnadsökningar, 

eftersom försäkringspremien även vid traditionellt köp av försäkring i så fall sannolikt skulle ha höjts 

väsentligt. 

 

För kommuner som föredrar att ytterligare sänka graden av osäkerhet under övergångsperioden hänvisas 

i första hand till den lösning som ett antal delägarkommuner har föreslagit och som redovisas i 6.5 

nedan. Det finns sannolikt även möjlighet att erbjuda en särskild försäkringslösning för enskilda 

kommuner avseende kommunen riskexponering under övergångstiden om någon kommun absolut 

önskar minska risken till ett minimum, men Kommunassurans rekommenderar inte detta eftersom det 

enligt Kommunassurans bedömning skulle vara dyrare att försäkra än vad riskexponeringen motiverar 

för den enskilda kommunen. 

 

 

  



 
 

19 (21) 

 
 
 
 
 

ommunassurans Syd
Försäkrings AB

6.4. Kostnad 
 

Utgångspunkten är att respektive kommun under de första åren fortsätter att betala försäkringspremie på 

ungefär samma nivå som i dagsläget.8 Det föreligger inget krav om förtida kapitaltillskott eller liknande. 

För Bjuvs kommuns del innebär det att premie i nuvarande storleksordning betalas under så många år 

som det enligt tabellen på sidan 14 tar att fylla egenandelen, om inget oförutsett inträffar (se 6.3). 

Därefter har det i kommunens egenandel (kommunens kostnadsställe hos Kommunassurans) 

ackumulerats tillräckligt med kapital för att kunna betala även för en katastrofskada med medel ur 

egenandelen. 

 

Efter övergångsperioden, när Bjuvs kommun har upparbetat ett kapital i egenandelen inom 

Kommunassurans, föreligger inte behov för kommunen att ackumulera ytterligare kapital i egenandelen. 

När egenandelen är fylld kan därför kommunens riskpremie för nivån upp till vald egenandelsnivå 

därefter sänkas betydligt. Egenandelen blir på detta sätt ett sparande för kommunen för framtida 

riskbehov.  

 

 

6.5. Eventuell förtid uppfyllnad av egenandelen 
 

Ett antal av delägarkommunerna i Kommunassurans har förutskickat att de önskar på förhand tillskjuta 

det kapital som erfordras för att fylla kommunens egenandel (enligt uppgift för att kunna budgetera och 

kostnadsföra beloppet redan det första året och för att redan från början kunna dra full fördel av 

Egenandelsprogrammet även i finansiellt hänseende).  

 

Från Kommunassurans sida föreligger inte något behov av sådant förtida tillskott av kapital, men om 

önskemålet kvarstår hos delägare så finns hos Kommunassurans beredskap för att innan införandet av 

Egenandelsprogrammet utreda om den önskade förhandslösningen är förenlig med kommunala 

redovisningsprinciper.  

 

Om önskemål om att fylla upp sin egenandel på en gång kvarstår hos någon delägarkommun så emotser 

Kommunassurans tacksamt ett omgående besked, så att vi vet om vi behöver göra denna utredning. 

 

 
7. Redan fattade samt föreslagna/planerade beslut av ägarna och respektive kommun 
 

7.1. Beslut vid årsstämman i maj 2022 
 

Årsstämman i Kommunassurans har den 12 maj 2022 beslutat att bolagets bolagsordning ska ändras, så 

att ägarna tillåter att tillstånd att meddela olycksfallsförsäkring söks hos Finansinspektionen.  

 

Innan det står helt klart att Kommunassurans har möjlighet att teckna olycksfallsförsäkring måste 

Finansinspektionens prövning av ansökan om utvidgning av tillståndet avvaktas. 

  

  

 
8 Årspremien kan komma att anpassas utifrån de analyser av förväntade skador som har genomförts. Analyserna visar att 

denna anpassning av årspremien behövs oavsett införandet av Egenandelsprogrammet.  
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7.2. Beslut vid extra bolagsstämma den 16 november 2022 
 

För att Kommunassurans verksamhet ska inrättas så som beskrivs ovan bör delägarkommunerna 

gemensamt fatta beslut om att Egenandelsprogrammet ska införas. Om ägarkommunerna instämmer i 

förslaget att Egenandelsprogrammet ska införas så medför det även följdändringar i ägaravtalet och 

behov av ett nytt ägardirektiv. Styrelsen i Kommunassurans har därför beslutat att kalla 

delägarkommunerna till extra bolagsstämma den 16 november 2022, där dessa frågor kommer att 

behandlas.9 

 

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman den 16 november 2022 ska fatta följande beslut. 

 

§ 6 Den extra bolagsstämman beslutar att uppdra åt Kommunassurans att, för ägarkommuner 

som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram 

(Egenandelsprogrammet). 

 

§ 7 Den extra bolagsstämman beslutar att anta nytt ägardirektiv. 

 

§ 8 Den extra bolagsstämman beslutar att tillstyrka förslag till nytt aktieägaravtal och 

rekommenderar respektive delägarkommun att ingå detsamma. 

 

Beslut om nytt ägaravtal är inte en bolagsstämmofråga i Kommunassurans, utan ett avtal 

delägarkommunerna emellan. Styrelsen i Kommunassurans föreslår dock att firmatecknare för respektive 

kommun samma dag som den extra bolagsstämman avhålls, under förutsättning att den extra 

bolagsstämman tillstyrker förslaget, undertecknar det nya ägaravtalet (genom digital signering). 

 

• Ingående av nytt ägaravtal avseende kommunernas ägande av Kommunassurans. 

Firmatecknare för kommunen bör således avsätta tid för att någon gång under eftermiddagen den 16 

november 2022 digitalt signera det nya aktieägaravtalet. 

 

 

Förslagen till nytt aktieägaravtal och till nytt ägardirektiv kommer att bifogas den formella kallelsen till 

extra bolagsstämma, vilken kommer att tillställas delägarkommunerna den 6 oktober 2022. Förslagen 

kan dock redan nu förhandsgranskas via nedanstående länkar. 

 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv till Kommunassurans. 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv till Kommunassurans i version med 

markering av ändringar samt med kommentarer. 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans.  

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans i version 

med markering av ändringar samt med kommentarer. 

 

 

 
9 Eftersom bolagsordningen inte medger att kallelse till bolagsstämma skickas tidigare än sex veckor innan bolagsstämman 

kommer den formella kallelsen att skickas ut den 6 oktober 2022. Det går dock redan nu att förhandsgranska den kommande 

kallelsen via denna länk. 

https://web1.storegate.com/share/HocDHPZ
https://web1.storegate.com/share/YEWk1KM
https://web1.storegate.com/share/YEWk1KM
https://web1.storegate.com/share/KrLbFSf
https://web1.storegate.com/share/HfGL50g
https://web1.storegate.com/share/HfGL50g
https://web1.storegate.com/share/pZouFL8
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7.3. Beslut om nivå för Bjuvs kommuns egenandel 
 

Beslut om Bjuvs kommuns egenandel fattas gemensamt mellan kommunen och Kommunassurans efter 

den extra bolagsstämman i november. Vilken nivå av egenandel som Kommunassurans rekommenderar 

Bjuvs kommun att hålla framgår av 6.1.2 ovan. 

 

Kommunassurans kommer inte att ställa krav på högre nivå av egenandel än 1,5 mkr per år, men 

kommunen är välkommen att välja även 3 mkr per år. För att Egenandelsprogrammet ska fungera 

optimalt bör Bjuvs kommun inte välja en lägre nivå än 1,5 mkr per år. 

 

Kommuner som likväl även fortsatt enbart önskar bära egen risk på lägre nivåer än vad genomförda 

analyser visar är rationellt måste hänvisas till mer traditionell försäkringslösning med vanlig självrisk, 

vilket Kommunassurans enligt styrelsens beslut även framöver kommer att tillhandahålla för dessa – 

förhoppningsvis fåtal – delägarkommuner.   

 

 
8. Mer information och möjlighet till möte med Kommunassurans 
 

Även om Kommunassurans styrelse, liksom bolagets tjänstepersoner, tycker att Egenandelsprogrammet 

är nästa naturliga steg för delägarkommunerna i en effektivisering av riskprocesserna så har vi full 

förståelse för att förslaget väcker ett antal frågor i kommunerna.  

 

Ni som har att ta ställning till förslaget eller ska författa en tjänsteskrivelse till beslutande instanser är 

självfallet välkomna att hos bolaget söka svar på alla frågor som kan uppkomma. Lämpligast ställs 

frågorna via info@ksfab.se. 

 

Kommunassurans bjuder också möjligheten att boka ett möte för att diskutera förslaget utifrån er 

kommuns förutsättningar. På grund av det stora antalet möten under relativt kort tid kan vi tyvärr enbart 

erbjuda alternativen att mötet hålls på Kommunassurans kontor i Malmö eller att det hålls via Teams. 

 

Lämpliga deltagare från kommunens sida vid mötet kan vara ekonomichefen, kommunens ägarombud i 

Kommunassurans, säkerhetschef/försäkringsansvarig och kommunjurist. Bjuvs kommun är dock förstås 

välkommen att bjuda in de politiker och tjänstepersoner som bedöms lämpligt. 

 

Kommunen kan själv välja om huvudsakligt fokus för mötet ska vara ägarfrågorna (beslut om nytt 

aktieägaravtal och nytt ägardirektiv) eller de konkreta frågorna om kommunens egenandel. 

 

Kommunens ekonomichef har fått närmare information om hur mötet bokas. 

 

Som ovan, på styrelsens uppdrag 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

 

 

Anders Ramäng 

VD 

 

Telefon direkt 040-611 24 50 

E-post anders.ramang@ksfab.se 



 

  
 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Göran Olsgatan 1, 211 22 Malmö 

 

Telefon 040-611 22 00 

www.ksfab.se 

 
Organisationsnummer 516406-0294 • F-skattsedel • Försäkringsaktiebolagets säte är i Lund 

 

 

ommunassurans Syd
Försäkrings AB             

           

  

 

Malmö den 13 juli 2022 Bjuvs kommun 

  Kommunledningsförvaltningen 

  Att: Ekonomichefen 

  Enbart via e-post 

 

 

 

 

 

 

Information till kommunledningsförvaltningen med anledning av extra 
bolagsstämma i Kommunassurans om Egenandelsprogram, nytt ägaravtal 
och nytt ägardirektiv 
 

Kommunassurans kommer att genomföra en extra bolagsstämma den 16 november 2022. Stämman 

kommer dels att behandla fråga om uppdrag från delägarkommunerna till Kommunassurans att 

tillhandahålla det Egenandelsprogram som har beskrivits vid bland annat ägarsamråd i bolaget och i en 

separat skrivelse till Bjuvs kommun den 13 juli 2022 samt dels följdjusteringar i aktieägaravtalet 

gällande Kommunassurans och ägardirektivet till Kommunassurans.  

 

Interna beslut hos Bjuvs kommun behöver fattas inför den extra bolagsstämman. Kommunassurans 

översänder här sammanfattande information för den interna handläggningen av ärendet. För fördjupad 

information hänvisas till skrivelsen Riskhantering i Bjuvs kommun genom Egenandelsprogram i 

Kommunassurans som har tillställts kommunen den 13 juli 2022 och som även bifogas tillsammans med 

föreliggande handling. 

 

Förslaget till beslut nedan innebär inte att Bjuvs kommun tar ställning till om kommunen ska ingå i 

Egenandelsprogrammet men innebär däremot en möjlighet för kommunerna att delta. Beslutet om Bjuvs 

kommuns deltagande och i så fall till vilken nivå kan fattas efter den extra bolagsstämman.  

 

Ärendet till politiken bör innefatta följande frågor. 

 

• Godkännande att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans att, för 

ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram 

samt röstningsinstruktioner i enlighet med detta inför den extra bolagsstämman den 16 november 

2022. 

• Godkännande av nytt ägardirektiv till Kommunassurans samt röstningsinstruktioner i enlighet med 

detta inför den extra bolagsstämman den 16 november 2022. 

• Godkännande av nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans samt uppdrag åt kommunens 

firmatecknare att den 16 november 2022 ingå aktieägaravtalet för Bjuvs kommuns räkning. 

 

Kommunassurans rekommenderar att nedanstående förslag till tjänsteskrivelse används. Vilket 

beslutande organ inom kommunen som ska fatta beslut bör dock avgöras inom respektive kommun.  
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Förslag till tjänsteskrivelse 
 

Uppdrag till Kommunassurans att tillhandahålla Egenandelsprogram, 
justerat aktieägaravtal gällande Kommunassurans samt justerat 
ägardirektiv till Kommunassurans 
 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
 

Beslutande organ beslutar  

att   godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans att, för ägarkommuner 

som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram 

(Egenandelsprogrammet) och  

att   uppdra åt utsett ägarombud namn eller dennes ersättare att vid extra bolagsstämma i 

Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för förslaget. 

 

Beslutande organ beslutar  

att   godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och  

att   uppdra åt utsett ägarombud namn eller dennes ersättare att vid extra bolagsstämma i 

Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för förslaget. 

 

Beslutande organ beslutar  

att   godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och  

att   uppdra åt kommunens firmatecknare titel namn att den 16 november 2022 ingå aktieägaravtalet 

för Bjuvs kommuns räkning. 

 

Beskrivning av ärendet 
 

Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Bjuvs kommun är en av de 72 

delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom ägarkommunernas 

sfär. 

 

Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt ska fördjupa samverkan om 

risk- och försäkringsfrågor, genom att möjliggöra nyttjande av Kommunassurans mer aktivt även 

utanför bolagets renodlade roll som försäkringsbolag. Kommunala egenandelar innebär kortfattat att 

självförsäkring av kommunens mindre skador sker inom Kommunassurans ram samt att administration 

av självförsäkringen sker i samverkan med övriga delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet 

medför långsiktig kostnadsminskning och administrationssamverkan medför effektivitetsvinster. 

Egenandelsprogrammet medför även andra fördelar för ägarkommunerna, exempelvis möjlighet att 

avropa även ytterligare tjänster och att internförsäkra även försäkringsformer som tidigare inte har 

kunnat hanterats internt i kommunsektorn. 
 
För en sammanfattning av vilka behov hos kommunerna som förslaget till Egenandelsprogram i 

Kommunassurans hanterar och vad Egenandelsprogrammet mer konkret innebär hänvisas till sidorna 

3-4 i bifogad skrivelse Riskhantering i Bjuvs kommun genom Egenandelsprogram i Kommunassurans 

från den 13 juli 2022 samt för den som önskar djupare förståelse hela skrivelsen. 
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Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i ägardirektiv till 

Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma en 16 november 2022 samt att ett nytt ägaravtal 

mellan kommunerna ingås samma dag.  

 

Kommunen kommer att den 6 oktober 2022 motta kallelse till den extra bolagsstämman. 

 

Kommunens firmatecknare kommer efter den extra bolagsstämman den 16 november 2022 att motta 

länk för digital signering av nytt aktieägaravtal, under förutsättning att den extra bolagsstämman 

dessförinnan har beslutat att tillstyrka det nya aktieägaravtalet. 

 

Sammanfattning 
 

Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till Egenandelsprogrammet 

innebär för Bjuvs kommun nya möjligheter till effektivisering av riskhanteringen i kommunen och 

långsiktigt även kostnadsminskning.  

 

Justeringarna i aktieägaravtalet och ägardirektivet är i förhållande till nu gällande avtal respektive 

direktiv av begränsad omfattning. 

 

Beslutsunderlag 
 

• Skrivelsen Riskhantering i Bjuvs kommun genom Egenandelsprogram i Kommunassurans från 

den 13 juli 2022  

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans  

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans i version med 

markering av ändringar samt med kommentarer 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans i 

version med markering av ändringar samt med kommentarer 

 

Kopia till 
Ägarombudet namn 

Kommunens firmatecknare namn 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB, info@ksfab.se  
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Extra bolagsstämma den 16 november 2022 
 

I anslutning till att föreliggande handling skickas ut har skrivelsen Riskhantering i Bjuvs kommun genom 

Egenandelsprogram i Kommunassurans tillställts kommunen. Skrivelsen utgör underlag till Bjuvs 

kommun i enlighet med § 16 i Kommunassurans bolagsordning1, enligt vilken Kommunassurans ska 

informera delägarkommunerna om frågor av större vikt senast två månader innan den bolagsstämma där 

frågan ska behandlas. 

 

Den formella kallelsen till den extra bolagsstämman den 16 november 2022 kan inte skickas ut samtidigt 

med föreliggande handling och skrivelsen om riskhantering, eftersom kallelse till bolagsstämma enligt 

Kommunassurans bolagsordning inte får skickas ut tidigare än sex veckor innan bolagsstämman. Det går 

dock att via länken under rubriken Handlingar nedan förhandsgranska den kallelse till den extra 

bolagsstämman som kommer att skickas ut den 6 oktober 2022. 

  

 
Firmatecknarens undertecknande av nytt aktieägaravtal den 16 november 2022 
 

Styrelsen i Kommunassurans föreslår att firmatecknaren i respektive delägarkommun under 

eftermiddagen den 16 november 2022 – under förutsättning att den extra bolagsstämman tidigare samma 

dag har tillstyrkt förslaget – undertecknar det nya aktieägaravtalet. 

 

Under eftermiddagen den 16 november 2022 kommer firmatecknaren då att få ett e-post-meddelande 

och/eller ett sms med uppmaning att signera avtalet, vilket sker med BankID. Firmatecknaren behöver 

således inte vara på plats i Malmö för undertecknande. 

 

Bjuvs kommun ombeds därför att dessförinnan skicka ett e-post-meddelande till Kommunassurans 

(info@ksfab.se) med följande information om den firmatecknare som ska underteckna avtalet.  

 

• Namn 

• Titel 

• E-post-adress 

• Mobiltelefonnummer (sms) 

Vänligen ange ”Information om den som för Bjuvs kommun ska underteckna nytt aktieägaravtal” i 

ämnesraden, så underlättar det för Kommunassurans personal att administrera utskicket för digital 

signering. 

 

Vänligen observera också att signering behövs av firmatecknare i samtliga 72 delägarkommuner. 

  

 
1 I den bolagsordning som antogs vid årsstämman den 12 maj 2022 (först gällande efter Finansinspektionens godkännande) 

finns bestämmelsen i 18 §. 

mailto:info@ksfab.se


 
 

5 (6) 

 
 
 
 
 

ommunassurans Syd
Försäkrings AB

Handlingarna 
 

Följande handlingar skickas ut tillsammans med föreliggande handling. 

 

• Skrivelsen Riskhantering i Bjuvs kommun genom Egenandelsprogram i Kommunassurans från 

den 13 juli 2022. 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv till Kommunassurans. 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv till Kommunassurans i version med 

markering av ändringar samt med kommentarer. 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans.  

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans i version 

med markering av ändringar samt med kommentarer. 

 

Styrelsens kallelse till den extra bolagsstämman den 16 november 2022 får först skickas till 

ägarkommunerna den 6 oktober 2022, men finns fram till dess tillgänglig för förhandsgranskning via 

dessa länkar. 

 

• Förhandsgranskning av den kallelse som kommer att skickas den 6 oktober 2022 

• Förhandsgranskning av förslag till dagordning 

• Förhandsgranskning av poströstningsformulär  

 

 
Beslut om Bjuvs kommuns egenandel 
 

Kommunassurans rekommendation avseende nivå för Bjuvs kommuns egenandel framgår av avsnitt 6 i 

skrivelsen Riskhantering i Bjuvs kommun genom Egenandelsprogram i Kommunassurans. 

 

Om kommunen önskar följa Kommunassurans rekommendation måste ett avtal om Bjuvs kommuns 

egenandel tecknas mellan kommunen och Kommunassurans. Detta kan ske efter den 16 november 2022.  

 

 

Möte med Kommunassurans 
 

Av avsnitt 8 i skrivelsen Riskhantering i Bjuvs kommun genom Egenandelsprogram i Kommunassurans 

från den 13 juli 2022 framgår att Bjuvs kommun är välkommen att boka ett enskilt möte med 

Kommunassurans någon gång under perioden från juli 2022 till och med inledningen av oktober 2022.  

 

Om mötet huvudsakligen ska fokusera på de frågor som gäller ägandet av Kommunassurans (de frågor 

som behandlas vid den extra bolagsstämman den 16 november 2022), kommunens egenandelsnivå (som 

i detalj kan hanteras efter den 16 november 2022) eller båda delarna avgör kommunen.  

 

Lämpliga deltagare från kommunens sida vid mötet kan vara ekonomichefen, kommunens ägarombud i 

Kommunassurans, säkerhetschef/försäkringsansvarig och kommunjurist. Bjuvs kommun är dock förstås 

välkommen att till mötet bjuda in de politiker och tjänstepersoner som bedöms lämpligt. 

 

På grund av det stora antalet möten under relativt kort tid kan Kommunassurans tyvärr enbart erbjuda 

alternativen att mötet hålls på Kommunassurans kontor i Malmö eller att det hålls via Teams. 

https://web1.storegate.com/share/pZouFL8
https://web1.storegate.com/share/P3VFLtv
https://web1.storegate.com/share/iLap93B
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För att boka mötet, vänligen organisera en mötestid som passar Bjuvs kommuns deltagare och boka 

sedan in tiden med Kommunassurans via https://516406-0294.bokamera.se/. Vi föreslår att 

ekonomichefen i kommunen tar ansvar för att utse en person i kommunen som bokar mötet med interna 

personer samt bokar in mötet med Kommunassurans.  

 

För frågor om mötesbokningen, vänligen kontakta Cecilia Smith hos Kommunassurans via 

info@ksfab.se eller 040-611 22 00.  

 

 

Med vänlig hälsning 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

 

 

Anders Ramäng 

VD 

 

Telefon direkt 040-611 24 50 

E-post anders.ramang@ksfab.se 

https://516406-0294.bokamera.se/
mailto:info@ksfab.se


Styrelsens i Kommunassurans förslag till 

Ägardirektiv för Kommunassurans Försäkring AB, 
organisationsnummer 516406-0294 
Antaget av bolagsstämman den 16 november 2022  
 
 

Detta ägardirektiv fastställs i enlighet med §1 i Aktieägaravtalet för Kommunassurans 

Försäkring AB (i det följande Kommunassurans eller bolaget). Det är i och med att det 

antagits av bolagsstämman enligt aktiebolagsrätten bindande för Kommunassurans styrelse 

och andra ställföreträdare som har att följa direktivet, såvida det inte strider mot 

försäkringsrörelselagen, annan lag eller bolagsordningen. 

 
 

§1 Bakgrund 
 

Kommunassurans är ett försäkringsbolag som bildats för att dels garantera delägarna 

försäkringsskydd, dels bidra till att säkerställa att delägarna kan erhålla bästa 

riskadministration och försäkringsvillkor. Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat 

försäkringsskydd till de juridiska personer som helt eller till majoritet ägs av de kommuner 

och regioner som ingår som aktieägare i bolaget och över vilka juridiska personer ägarna kan 

utöva och faktiskt utövar kontroll, motsvarande den kontroll som de utövar över sina egna 

förvaltningar. 

 

 

§2 Ändamålet med bolaget 
 

Kommunassurans ska långsiktigt utgöra en attraktiv och stabil riskadministratör och 

försäkringsgivare för delägarna.  

 

Kommunassurans ska vara den ledande riskadministratören och det ledande 

försäkringsbolaget för kommuner och regioner och aktivt verka för att utveckla bolagets 

verksamhet för att säkerställa en långsiktig relation till sina ägare och försäkringstagare. 

 

Kommunassurans ska aktivt verka för att delägarna utvecklar och vidmakthåller en hög 

förmåga att undvika skador.  

 

Kommunassurans ska vidare för delägare som också är försäkringstagare, i den mån detta 

förhållande medger ytterligare förutsättningar härför, aktivt verka för att delägare i egenskap 

av försäkringstagare utvecklar och vidmakthåller förmågan att undvika skador dels att minska 

Kommunassurans skadekostnader och därmed främja Kommunassurans långsiktiga 

verksamhet, dels minska försäkringstagares skador och skadekostnader.  

 

Allt skadeförebyggande arbete ska ske i samverkan med delägare/försäkringstagare. 

 

Delägarnas skaderesultat samt vilja och förmåga att förebygga skador ska återspeglas i 

erbjudna försäkringsvillkor och premier. 

 

Verksamheten skall drivas enligt affärsmässiga principer med iakttagande av det kommunala 

ändamålet för verksamheten. 

 



Kommunassurans ska – när detta bidrar till att uppfylla bolagets uppdrag – ingå olika former 

av samarbeten med andra aktörer inom försäkringsområdet. 

 

Kommunassurans ska engagera sig i branschens utveckling och i framtidsfrågor för att trygga 

bolagets bestånd och utveckling samt delägarnas långsiktiga intresse av få och små skador 

samt ett gott försäkringsskydd. 

 

 

§3 Styrning 
 

Delägarna utövar sin styrning via bolagsstämman där varje ägardirektiv eller annat beslut är 

styrande för Kommunassurans verksamhet. Det åligger vidare Kommunassurans att följa vad 

som finns intaget i mellan delägarna träffat aktieägaravtal, som om Kommunassurans självt 

varit part i avtalet. 

 

Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för Kommunassurans 

ändamål och mål tillgodoses. I detta syfte ska styrelsen anta en arbetsordning för sitt eget 

arbete och en instruktion för verkställande direktören. 

 

Kommunassurans står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av delägarnas 

respektive styrelse. Ägarnas styrelse utövar sin ledningsfunktion över bolaget i enlighet med 

vad som anges i antagna reglementen och policies. 

 

Delägarnas respektive styrelse har rätt att ta del av Kommunassurans handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna 

styrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av 

informationen fastställs i samråd med Kommunassurans styrelse. 

 

Kommunassurans erinras om att delägarnas respektive styrelse enligt kommunallagen har att 

fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

Kommunassurans får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala 

kompetensen. 

 

Kommunassurans ansvarar för att kommunfullmäktige i envar delägarkommun får ta ställning 

innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt fattas. 

 

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i Kommunassurans fattas av bolagsstämman. En 

fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga 

som kräver beslut av bolagsstämman [enligt denna punkt]. Uppstår tveksamhet huruvida 

beslut krävs av bolagsstämman, ska Kommunassurans samråda med ägarkommunens 

representant/ombud. 

 

 

  



§4 Grundläggande värderingar 
 

Kommunassurans ska vara en god samhällsaktör där verksamheten präglas av långsiktig 

ägarnytta. Grundläggande värden ska vara trovärdighet, öppenhet, kvalitet och säkerhet. God 

etik och professionalism ska vara utmärkande. 

 

Delägare ska i alla frågor som berör delägare i egenskap av endast delägare behandlas lika, 

oavsett om de är försäkringstagare eller ej. 

 

 

§5 Ekonomi 
 

Det är Kommunassurans uppgift att bedriva verksamheten på långsiktigt effektivast möjliga 

vis i syfte att säkerställa en gynnsam verksamhetsutveckling och ge möjligheten att erbjuda 

delägarna  

• god riskadministration, 

• förmånliga försäkringsvillkor och  

• premier,  

samt tillhandhålla  

• budget och  

• verksamhetsplan till delägarna. 

 

Årsredovisning ska presenteras i färdigt skick senast 30 mars varje år. Denna kan också 

översändas till delägarna i elektronisk form. 

 

Kommunassurans ska bedriva verksamheten på sådant sätt att denna är tillfredsställande 

konsoliderad och bolaget i övrigt utgör en attraktiv och stabil upphandlare av återförsäkring. 

 

 

§6 Information m.m. 
 

Kommunassurans ska hålla delägarna väl informerade om sin verksamhet. Detta ska ske dels 

vid bolagsstämma, dels vid ett särskilt ägarsamråd, som ska hållas under sista tertialet varje 

år. Kallelse sker på initiativ av och genom bolagets försorg.  

 

Vid sådant ägarsamråd ska styrelsen medverka och jämte Kommunassurans verkställande 

ledning informera om bl.a. ägarkommunernas risksituation, bolagets marknadsposition och 

produkter, avkastning, ekonomiskt utfall jämte prognos, arbete för att förebygga skador hos 

försäkringstagare och övriga delägare samt affärsmässig utveckling i övrigt. Vid ägarsamrådet 

ska också behandlas de andra frågor som delägare önskar genom anmälan till bolaget. 

 

Delägare ska fortlöpande hållas informerade om Kommunassurans verksamhet. Bolaget ska 

initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar. 

 

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål delges 

• Protokoll från bolagsstämma 

• Protokoll från styrelsesammanträde 

• Bolagets räkenskaper i årsredovisning med revisionsberättelse och 

lekmannarevisorernas granskningsrapport. 



 

Kommunassurans styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen 

stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i 

bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna för verksamheten. 

 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för delägares kommunstyrelses 

uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen samt för lekmannarevisorns granskning. 

 

Det åligger lekmannarevisorerna att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om 

huruvida Kommunassurans bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angetts i 

bolagsordningen och i ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för 

verksamheten. 

 

 

§ 7 Allmänhetens insyn i verksamhet som bolaget överlämnar 
till privata utförare 

 

Om del av Kommunassurans verksamhet genom avtal lämnas över till en privat utförare, ska 

bolaget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten 

insyn i den verksamhet som lämnas över. 

 

 

§8 Tolkningsordning 
 

I det fall vad som i detta ägardirektiv står i strid med vad som stadgas i lag, bolagsordning 

eller aktieägaravtalet mellan delägarna, gäller vad som stadgas i följande ordning:  

 

1. Lag 

2. Bolagsordning 

3. Aktieägaravtal 

4. Ägardirektiv 

 

* 

 

Antaget vid extra bolagsstämma i Kommunassurans Försäkring AB (516406-0294)  

den 16 november 2022 



Styrelsens förslag till 

Ägardirektiv för Kommunassurans Försäkring AB, organisationsnummer 516406-0294 
Ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Antaget av bolagsstämman den 16 november 2022  
 
Ändringar i förhållande till ägardirektiv 2020 är i den mellersta kolumnen nedan markerade med kursiv text och grön textfärg. Överstruken text 

med röd textfärg innebär att texten tas bort.  

 

Mycket begränsade redaktionella ändringar utan betydelse i sak är inte markerade nedan. Dessutom har ”skall” genomgående ändrats till ”ska”. 
 

Ägardirektiv 2020 
 

Ägardirektiv 2022 Kommentarer till förslagen. 

Detta ägardirektiv fastställs i enlighet 

med §1 i Aktieägaravtalet för 

Kommunassurans Syd Försäkrings 

AB. Det är i och med att det antagits 

av bolagsstämman enligt 

aktiebolagsrätten bindande för bolagets 

styrelse och andra ställföreträdare som 

har att följa direktivet, såvida det inte 

strider mot försäkringsrörelselagen, 

annan lag eller bolagsordningen. 

 

Detta ägardirektiv fastställs i enlighet 

med §1 i Aktieägaravtalet för 

Kommunassurans Försäkring AB  

(i det följande Kommunassurans eller 

bolaget). Det är i och med att det 

antagits av bolagsstämman enligt 

aktiebolagsrätten bindande för 

Kommunassurans styrelse och andra 

ställföreträdare som har att följa 

direktivet, såvida det inte strider mot 

försäkringsrörelselagen, annan lag 

eller bolagsordningen. 

 

 

 

Följdändring av ändringen av företagsnamn. 

  



§1 Bakgrund 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

är ett försäkringsbolag som bildats för 

att dels garantera delägarna 

försäkringsskydd, dels bidra till att 

säkerställa att delägarna kan erhålla 

bästa försäkringsvillkor. Bolaget kan 

även erbjuda ett välanpassat 

försäkringsskydd till de juridiska 

personer som helt eller till majoritet 

ägs av de kommuner och 

landsting/regioner som ingår som 

aktieägare i bolaget och över vilka 

juridiska personer ägarna kan utöva 

och faktiskt utövar kontroll, 

motsvarande den kontroll som de 

utövar över sina egna förvaltningar. 

 

§1 Bakgrund 

 

Kommunassurans  

är ett försäkringsbolag som bildats för 

att dels garantera delägarna 

försäkringsskydd, dels bidra till att 

säkerställa att delägarna kan erhålla 

bästa riskadministration och 

försäkringsvillkor. Bolaget kan även 

erbjuda ett välanpassat 

försäkringsskydd till de juridiska 

personer som helt eller till majoritet 

ägs av de kommuner och 

regioner som ingår som aktieägare i 

bolaget och över vilka juridiska 

personer ägarna kan utöva och faktiskt 

utövar kontroll, motsvarande den 

kontroll som de utövar över sina egna 

förvaltningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg för att möjliggöra egenandelsprogram för de delägarkommuner 

som så önskar. 

§2 Ändamålet med bolaget 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall långsiktigt utgöra en attraktiv och 

stabil försäkringsgivare för delägarna. 

  

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall vara det ledande 

försäkringsbolaget för kommuner och 

landsting/regioner i Götaland och 

aktivt verka för att utveckla bolagets 

verksamhet för att säkerställa en 

långsiktig relation till sina ägare och 

försäkringstagare. 

§2 Ändamålet med bolaget 

 

Kommunassurans  

ska långsiktigt utgöra en attraktiv och 

stabil riskadministratör och 

försäkringsgivare för delägarna.  

 

Kommunassurans  

ska vara den ledande 

riskadministratören och det ledande 

försäkringsbolaget för kommuner och 

regioner och aktivt verka för att 

utveckla bolagets verksamhet för att 

säkerställa en långsiktig relation till 

sina ägare och försäkringstagare. 

 

 

 

 

Tillägg för att möjliggöra egenandelsprogram för de delägarkommuner 

som så önskar. 

 

 

Tillägg för att möjliggöra egenandelsprogram för de delägarkommuner 

som så önskar. 

Verksamhetsområdet föreslås styrkas här. Av ägaravtalet framgår att 

beslut av bolagsstämman krävs för att kommun utanför Götaland ska 

kunna erbjudas delägarskap. 



 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall aktivt verka för att delägarna 

utvecklar och vidmakthåller en hög 

förmåga att undvika skador.  

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall vidare för delägare som också är 

försäkringstagare, i den mån detta 

förhållande medger ytterligare 

förutsättningar härför, aktivt verka för 

att delägare i egenskap av 

försäkringstagare utvecklar och 

vidmakthåller förmågan att undvika 

skador dels att minska 

Kommunassurans Syd Försäkrings 

AB´s skadekostnader och därmed 

främja Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB´s långsiktiga 

verksamhet, dels minska 

försäkringstagares skador och 

skadekostnader.  

 

Allt skadeförebyggande arbete skall 

ske i samverkan med 

delägare/försäkringstagare. 

 

Delägarnas skaderesultat samt vilja 

och förmåga att förebygga skador skall 

återspeglas i erbjudna 

försäkringsvillkor och premier. 

 

Verksamheten skall drivas enligt 

affärsmässiga principer med 

 

Kommunassurans  

ska aktivt verka för att delägarna 

utvecklar och vidmakthåller en hög 

förmåga att undvika skador.  

 

Kommunassurans  

ska vidare för delägare som också är 

försäkringstagare, i den mån detta 

förhållande medger ytterligare 

förutsättningar härför, aktivt verka för 

att delägare i egenskap av 

försäkringstagare utvecklar och 

vidmakthåller förmågan att undvika 

skador dels att minska 

Kommunassurans  

skadekostnader och därmed  

främja Kommunassurans  

långsiktiga  

verksamhet, dels minska 

försäkringstagares skador och 

skadekostnader.  

 

Allt skadeförebyggande arbete ska  

ske i samverkan med 

delägare/försäkringstagare. 

 

Delägarnas skaderesultat samt vilja 

och förmåga att förebygga skador ska 

återspeglas i erbjudna 

försäkringsvillkor och premier. 

 

Verksamheten skall drivas enligt 

affärsmässiga principer med 



iakttagande av det kommunala 

ändamålet för verksamheten. 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall – när detta bidrar till att uppfylla 

bolagets uppdrag - ingå olika former 

av samarbeten med andra aktörer inom 

försäkringsområdet. 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall engagera sig i branschens 

utveckling och i framtidsfrågor för att 

trygga bolagets bestånd och utveckling 

samt delägarnas långsiktiga intresse av 

få och små skador samt ett gott 

försäkringsskydd. 

iakttagande av det kommunala 

ändamålet för verksamheten. 

 

Kommunassurans  

ska – när detta bidrar till att uppfylla 

bolagets uppdrag – ingå olika former 

av samarbeten med andra aktörer inom 

försäkringsområdet. 

 

Kommunassurans  

ska engagera sig i branschens 

utveckling och i framtidsfrågor för att 

trygga bolagets bestånd och utveckling 

samt delägarnas långsiktiga intresse av 

få och små skador samt ett gott 

försäkringsskydd. 

 

  



§3 Styrning 

 

Delägarna utövar sin styrning via 

bolagsstämman där varje ägardirektiv 

eller annat beslut är styrande för 

bolagets verksamhet. Det  

åligger vidare bolaget att  

följa vad som finns intaget i mellan 

delägarna träffat aktieägaravtal, som 

om bolaget självt varit part i  

avtalet. 

 

Styrelsen skall utforma organisationen 

så att de bästa förutsättningarna för 

bolagets ändamål och mål  

tillgodoses. I detta syfte skall styrelsen 

anta en arbetsordning för sitt eget 

arbete och en instruktion för 

verkställande direktören. 

 

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § 

kommunallagen under uppsikt av 

delägarnas respektive styrelse. 

Ägarnas styrelse utövar sin 

ledningsfunktion över bolaget i 

enlighet med vad som anges i antagna 

reglementen och policies. 

 

Delägarnas respektive styrelse har rätt 

att ta del av bolagets  

handlingar och räkenskaper samt i 

övrigt inspektera bolaget och dess 

verksamhet. Bolaget ska lämna 

styrelsen den information om 

verksamheten som den begär. Den 

§3 Styrning 

 

Delägarna utövar sin styrning via 

bolagsstämman där varje ägardirektiv 

eller annat beslut är styrande för 
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följa vad som finns intaget i mellan 

delägarna träffat aktieägaravtal, som 
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arbete och en instruktion för 

verkställande direktören. 

 

Kommunassurans står enligt 6 kap. 1 § 

kommunallagen under uppsikt av 

delägarnas respektive styrelse. 
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ledningsfunktion över bolaget i 
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styrelsen den information om 
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närmare omfattningen av 

informationen fastställs i samråd med 

bolagets styrelse. 

 

Bolaget erinras om att  

delägarnas respektive styrelse enligt 

kommunallagen har att fatta årliga 

beslut huruvida verksamheten varit 

förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

 

Bolaget får inte bedriva  

verksamhet som inte är förenlig med 

den kommunala kompetensen. 

 

Bolaget ansvarar för att 

kommunfullmäktige i envar 

delägarkommun får ta ställning innan 

sådana beslut i verksamheten som är 

av principiell beskaffenhet eller annars 

av större vikt fattas. 

 

Av bolagsordningen framgår att vissa 

beslut i bolaget fattas av 

bolagsstämman. En fråga som faller 

utanför uppräkningen i 

bolagsordningen kan trots detta vara en 

sådan fråga som kräver beslut av 

bolagsstämman [enligt denna punkt]. 

Uppstår tveksamhet huruvida beslut 

krävs av bolagsstämman, ska  

bolaget samråda med  

ägarkommunens representant/ombud. 

närmare omfattningen av 

informationen fastställs i samråd med 

Kommunassurans styrelse. 
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delägarnas respektive styrelse enligt 

kommunallagen har att fatta årliga 

beslut huruvida verksamheten varit 
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ägarkommunens representant/ombud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§4 Grundläggande värderingar 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall vara en god samhällsaktör där 

verksamheten präglas av långsiktig 

ägarnytta. Grundläggande värden skall 

vara trovärdighet, öppenhet, kvalitet 

och säkerhet. God etik och 

professionalism skall vara utmärkande. 

 

Delägare skall i alla frågor som berör 

delägare i egenskap av endast delägare 

behandlas lika, oavsett om de är 

försäkringstagare eller ej. 

§4 Grundläggande värderingar 

 

Kommunassurans  

ska vara en god samhällsaktör där 

verksamheten präglas av långsiktig 

ägarnytta. Grundläggande värden ska 

vara trovärdighet, öppenhet, kvalitet 

och säkerhet. God etik och 

professionalism ska vara utmärkande. 

 

Delägare ska i alla frågor som berör 

delägare i egenskap av endast delägare 

behandlas lika, oavsett om de är 

försäkringstagare eller ej. 

Ingen ändring föreslås. 

§5 Ekonomi 

 

Det är bolagets uppgift att  

bedriva verksamheten på långsiktigt 

effektivast möjliga vis i syfte att 

säkerställa en gynnsam 

verksamhetsutveckling och ge 

möjligheten att erbjuda delägarna 

förmånliga försäkringsvillkor och 

premier, samt tillhandhålla budget och 

verksamhetsplan till delägarna. 

 

 

 

 

Årsredovisning ska presenteras i 

färdigt skick senast 30 mars varje år. 

Denna kan också översändas till 

delägarna i elektronisk form. 

 

§5 Ekonomi 

 

Det är Kommunassurans uppgift att 

bedriva verksamheten på långsiktigt 

effektivast möjliga vis i syfte att 

säkerställa en gynnsam 

verksamhetsutveckling och ge 

möjligheten att erbjuda delägarna  

- god riskadministration, 

- förmånliga försäkringsvillkor och  

- premier,  

samt tillhandhålla  

- budget och  

- verksamhetsplan till delägarna. 

 

Årsredovisning ska presenteras i 

färdigt skick senast 30 mars varje år. 

Denna kan också översändas till 

delägarna i elektronisk form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg för att möjliggöra egenandelsprogram för de delägarkommuner 

som så önskar. 



Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall bedriva verksamheten på sådant 

sätt att denna är tillfredsställande 

konsoliderad och bolaget i övrigt utgör 

en attraktiv och stabil upphandlare av 

återförsäkring. 

Kommunassurans  

ska bedriva verksamheten på sådant 

sätt att denna är tillfredsställande 

konsoliderad och bolaget i övrigt utgör 

en attraktiv och stabil upphandlare av 

återförsäkring. 

§6 Information m.m. 
 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall hålla delägarna väl informerade 

om sin verksamhet. Detta skall ske 

dels vid bolagsstämma, dels vid ett 

särskilt ägarsamråd, som skall hållas 

under sista tertialet varje år. Kallelse 

sker på initiativ av och genom 

bolagets försorg.  

 

Vid sådant ägarsamråd skall styrelsen 

medverka och jämte bolagets 

verkställande ledning informera om 

bl.a.  

bolagets marknadsposition och 

produkter, avkastning, ekonomiskt 

utfall jämte prognos, arbete för att 

förebygga skador hos 

försäkringstagare och övriga delägare 

samt affärsmässig utveckling i övrigt. 

Vid ägarsamrådet skall också 

behandlas de andra frågor som 

delägare önskar genom anmälan till 

bolaget. 

 

Delägare ska fortlöpande hållas 

informerade om bolagets  

verksamhet. Bolaget ska initiera 

§6 Information m.m. 
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ska hålla delägarna väl informerade 

om sin verksamhet. Detta ska ske dels 
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ägarsamråd, som ska hållas under sista 

tertialet varje år. Kallelse sker på 

initiativ av och genom bolagets 
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Vid sådant ägarsamråd ska styrelsen 

medverka och jämte Kommunassurans 

verkställande ledning informera om 

bl.a. ägarkommunernas risksituation, 

bolagets marknadsposition och 
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Ingen ändring av stycket föreslås. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg av utvecklingen av kommunernas risksituation på generell nivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen ändring av stycket föreslås. 

 

 



möten med kommunen om 

omständigheterna så påkallar. 

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål 

delges 

• Protokoll från bolagsstämma 

• Protokoll från 

styrelsesammanträde 

• Bolagets räkenskaper i 

årsredovisning med 

revisionsberättelse och 

lekmannarevisorernas 

granskningsrapport. 

 

Bolagets styrelse ska årligen  

i förvaltningsberättelsen, utöver vad 

aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur 

verksamheten bedrivits och utvecklats 

mot bakgrund av det i 

bolagsordningen och dessa direktiv 

angivna syftet och ramarna för 

verksamheten. 

 

Uttalandet ska vara så utformat att det 

kan läggas till grund för delägares 

kommunstyrelses uppsikt och beslut 

enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen 

samt för lekmannarevisorns 

granskning. 

 

Det åligger lekmannarevisorerna att 

årligen i sin granskningsrapport 

särskilt yttra sig om huruvida  

bolaget bedrivits på ett  

ändamålsenligt sätt utifrån det syfte 

som angetts i bolagsordningen och i 

möten med kommunen om 

omständigheterna så påkallar. 

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål 
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• Protokoll från bolagsstämma 

• Protokoll från 

styrelsesammanträde 
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årsredovisning med 

revisionsberättelse och 

lekmannarevisorernas 

granskningsrapport. 
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angivna syftet och ramarna för 
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Ingen ändring av stycket föreslås. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen ändring av stycket föreslås. 

 

 

 

 

 

 

Ingen ändring av stycket föreslås. 



ägardirektiv, liksom de kommunala 

befogenheter som utgör ram för 

verksamheten. 

 

ägardirektiv, liksom de kommunala 

befogenheter som utgör ram för 

verksamheten. 

 

§ 7. Allmänhetens insyn i 

verksamhet som bolaget överlämnar 

till 

privata utförare 

 

Om del av bolagets verksamhet genom 

avtal lämnas över till en privat 

utförare, ska bolaget genom avtalet 

tillförsäkra sig information som gör 

det möjligt att ge allmänheten insyn i 

den verksamhet som lämnas över. 

 

§ 7. Allmänhetens insyn i 

verksamhet som bolaget överlämnar 

till 

privata utförare 

 

Om del av Kommunassurans 

verksamhet genom avtal lämnas över 

till en privat utförare, ska bolaget 

genom avtalet tillförsäkra sig 

information som gör det möjligt att ge 

allmänheten insyn i den verksamhet 

som lämnas över. 

 

Ingen ändring föreslås. 

§8. Tolkningsordning 

I det fall vad som i detta ägardirektiv 

står i strid med vad som stadgas i lag, 

bolagsordning eller aktieägaravtalet 

mellan delägarna, gäller vad som 

stadgas i följande ordning:  

 

1. Lag 

2. Bolagsordning 

3. Aktieägaravtal 

4. Ägardirektiv 

§8. Tolkningsordning 

I det fall vad som i detta ägardirektiv 

står i strid med vad som stadgas i lag, 

bolagsordning eller aktieägaravtalet 

mellan delägarna, gäller vad som 

stadgas i följande ordning:  

 

1. Lag 

2. Bolagsordning 

3. Aktieägaravtal 

4. Ägardirektiv 

Ingen ändring föreslås. 

Antaget vid årsstämma i 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

(516406-0294)  

den 7 maj 2020 

 

Antaget vid extra bolagsstämma i 

Kommunassurans Försäkring AB 

(516406-0294)  

den 16 november 2022 

 

 

 
 



Styrelsens i Kommunassurans förslag till 

Aktieägaravtal för Kommunassurans Försäkring AB, 
organisationsnummer 516406-0294 
Ingånget den 16 november 2022  
 
 

Bakgrund 
 

Det kommunala försäkringsbolaget Kommunassurans Försäkring AB, organisationsnummer 

516406-0294, (i det följande Kommunassurans eller bolaget) bildades år 2005. 

Finansinspektionens ursprungliga koncession för bedrivande av försäkringsrörelse lämnades 

den 24 februari 2005.  

 

Parterna förbinder sig gentemot varandra att ställa sig till efterrättelse de bestämmelser som 

meddelas i detta avtal. 

 
 

§ 1 Ändamålet med ägandet  
 

Målet med delägandet är strategiskt och långsiktigt.  

 

Kommunassurans ska tillhandhålla aktieägande kommuner, regioner och deras organisationer 

tjänster inom risk- och försäkringsområdet. 

 

Parterna ska långsiktigt verka för att Kommunassurans ska utgöra en attraktiv och stabil 

upphandlare av återförsäkring och sträva efter att tillföra det gemensamma aktiebolaget 

ytterligare kompetens som återförsäkringskund. 

 

 

§ 2 Verksamhet 
 

Kommunassurans verksamhet ska avse tillhandahållande av en lösning inom bolaget för 

administration av delägarkommunernas risker, tillhandahållande av försäkringsskydd för 

delägarkommuner och därmed förenliga tjänster till delägarkommuner.  

 

Kommunassurans kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till de bolag eller annan 

organisation som helt eller till majoritet ägs eller kontrolleras av delägarkommuner. 

Detsamma gäller för stiftelser vars styrelser, helt eller till majoritet, delägarkommun utser. 

 

Med delägarkommun avses organisation enligt § 12, 4 st. 

 

Även andra kommuner och regioner än nu befintliga delägare kan bli delägare i 

Kommunassurans. Beslut om att erbjuda kommun eller region utanför Götaland delägarskap 

ska fattas av bolagsstämma. 

 

Verksamheten ska bedrivas till minst 80 procent för aktieägarnas räkning och enligt de 

riktlinjer som framgår av antagen bolagsordning och ägardirektiv.  

 

  



§ 3 Aktiekapital och aktieinnehav  
 

Kommunassurans aktiekapital ska uppgå till lägst 45 000 000 kronor och högst 180 000 000 

kronor. 

 

Aktierna ska ha ett nominellt värde av 1 000 kronor/st. 

 

Aktiekapitalet uppgår idag till 75 726 000 kronor och följande kommuner är delägare. 

 

Brev Antal Belopp 
 

Aktieägare Andel Org nr 

1 662 662 000 
 

Bjuvs kommun 0,87% 212000-1041 

2 574 574 000 
 

Bromölla kommun 0,76% 212000-0894 

3 732 732 000 
 

Burlövs kommun 0,97% 212000-1025 

4 676 676 000 
 

Båstads kommun 0,89% 212000-0944 

5 1386 1 386 000 
 

Eslövs kommun 1,83% 212000-1173 

6 2341 2 341 000 
 

Hässleholms kommun 3,09% 212000-0985 

7 676 676 000 
 

Hörby kommun 0,89% 212000-1108 

8 682 682 000 
 

Höörs kommun 0,90% 212000-1116 

9 761 761 000 
 

Klippans kommun 1,00% 212000-0928 

10 3615 3 615 000 
 

Kristianstads kommun 4,77% 212000-0951 

11 1220 1 220 000 
 

Kävlinge kommun 1,61% 212000-1058 

12 1846 1 846 000 
 

Landskrona stad 2,44% 212000-1140 

13 872 872 000 
 

Lomma kommun 1,15% 212000-1066 

14 4846 4 846 000 
 

Lunds kommun 6,40% 212000-1132 

15 12588 12 588 000 
 

Malmö stad 16,62% 212000-1124 

16 611 611 000 
 

Osby kommun 0,81% 212000-0902 

17 326 326 000 
 

Perstorps kommun 0,43% 212000-0910 

18 937 937 000 
 

Simrishamns kommun 1,24% 212000-0969 

19 826 826 000 
 

Sjöbo kommun 1,09% 212000-1090 

20 676 676 000 
 

Skurups kommun 0,89% 212000-1082 

21 970 970 000 
 

Staffanstorps kommun 1,28% 212000-1017 

22 605 605 000 
 

Svalövs kommun 0,80% 212000-0993 

23 877 877 000 
 

Svedala kommun 1,16% 212000-1074 

24 602 602 000 
 

Tomelilla kommun 0,79% 212000-0886 

25 1875 1 875 000 
 

Trelleborgs kommun 2,48% 212000-1199 

26 1494 1 494 000 
 

Vellinge kommun 1,97% 212000-1033 

27 1278 1 278 000 
 

Ystads kommun 1,69% 212000-1181 

28 639 639 000 
 

Åstorps kommun 0,84% 212000-0936 

29 457 457 000 
 

Örkelljunga kommun 0,60% 212000-0878 

30 672 672 000 
 

Östra Göinge kommun 0,89% 212000-0860 

31 897 897 000 
 

Alvesta kommun 1,18% 212000-0639 

32 390 390 000 
 

Lessebo kommun 0,52% 212000-0613 

33 1300 1 300 000 
 

Ljungby kommun 1,72% 212000-0670 

34 459 459 000 
 

Markaryds kommun 0,61% 212000-0654 

35 614 614 000 
 

Tingsryds kommun 0,81% 212000-0621 



36 454 454 000 
 

Uppvidinge kommun 0,60% 212000-0605 

37 732 732 000 
 

Älmhults kommun 0,97% 212000-0647 

38 1111 1 111 000 
 

Laholms kommun 1,47% 212000-1223 

39 563 563 000 
 

Tranemo kommun 0,74% 212000-1462 

40 1259 1 259 000 
 

Vetlanda kommun 1,66% 212000-0571 

41 533 533 000 
 

Sävsjö kommun 0,70% 212000-0563 

42 1490 1 490 000 
 

Karlshamns kommun 1,97% 212000-0845 

43 2992 2 992 000 
 

Karlskrona kommun 3,95% 212000-0829 

44 633 633 000 
 

Olofströms kommun 0,84% 212000-0811 

45 1360 1 360 000 
 

Ronneby kommun 1,80% 212000-0837 

46 807 807 000 
 

Sölvesborgs kommun 1,07% 212000-0852 

47 339 339 000 
 

Hultsfreds kommun 0,45% 212000-0712 

48 143 143 000 
 

Högsby kommun 0,19% 212000-0688 

49 1510 1 510 000 
 

Varbergs kommun 1,99% 212000-1249 

50 327 327 000 
 

Mönsterås kommun 0,43% 212000-0720 

51 1336 1 336 000 
 

Uddevalla kommun 1,76% 212000-1397 

52 945 945 000 
 

Vänersborgs kommun 1,25% 212000-1538 

53 411 411 000 
 

Eda kommun 0,54% 212000-1769 

54 270 270 000 
 

Essunga kommun 0,36% 212000-2916 

55 275 275 000 
 

Grästorps kommun 0,36% 212000-1595 

56 244 244 000 
 

Jokkmokks kommun 0,32% 212000-2676 

57 368 368 000 
 

Lekebergs kommun 0,49% 212000-2981 

58 485 485 000 
 

Malung/Sälens kommun 0,64% 212000-2148 

59 558 558 000 
 

Ovanåkers kommun 0,74% 212000-2304 

60 214 214 000 
 

Skinnskattebergs 

kommun 

0,28% 212000-2023 

61 521 521 000 
 

Smedjebackens kommun 0,69% 212000-2205 

62 481 481 000 
 

Surahammars kommun 0,64% 212000-2031 

63 352 352 000 
 

Vadstena kommun 0,46% 212000-2825 

64 377 377 000 
 

Valdemarsviks kommun 0,50% 212000-0431 

65 329 329 000 
 

Vansbro kommun 0,43% 212000-2130 

66 177 177 000 
 

Ydre kommun 0,23% 212000-0381 

67 338 338 000 
 

Älvdalens kommun 0,45% 212000-2197 

68 395 395 000 
 

Älvsbyns kommun 0,52% 212000-2734 

69 257 257 000 
 

Ödeshögs kommun  0,34% 212000-0373 

70 271 271 000 
 

Borgholms kommun 0,36% 212000-0795 

71 285 285 000 
 

Åtvidabergs kommun 0,38% 212000-0415 

72 2602 2 602 000 
 

Halmstads kommun 3,44% 212000-1215 

Summa 75726 75 726 000 
  

100,00% 
 

 

 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid tillkommande eller frånträdande av part eller 

ändring av Kommunassurans aktiekapital för uppfyllande av försäkringsrättsliga solvenskrav, 

fattas av bolagsstämman.  

 



Parterna deltar i detta konsortium med samtliga aktier, som vederbörande har och i framtiden 

kan komma att förvärva i Kommunassurans. 

 

 

§ 4 Pantsättning  
 

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på honom tillhöriga aktier i Kommunassurans utan 

övriga parters samtycke. 

 

 

§ 5 Valberedning  
 

Val, som ska förrättas av bolagsstämman, ska beredas av en valberedning bestående av fem 

ledamöter och fem ersättare. I beredningen ska eftersträvas att bolagsstyrelsens 

sammansättning präglas av hänsyn till att styrelsen blir representativ för ägarna med avseende 

på kommunstorlek och förutsättningar i övrigt.  

 

Valberedningen föreslår förtroendevalda eller tjänstepersoner i ägarkommunerna som 

styrelseledamot, lekmannarevisor och suppleant för dessa. Styrelsen ska lämna förslag till 

valberedningen på oberoende ledamot. 

 

Förslag till bolagsstämman om vilka som ska ingå i valberedning initieras av största 

delägaren. 

 

 

§ 6 Bolagets styrelse  
 

Styrelsens sammansättning framgår av bolagsordningen.  

 

Till ordförande för styrelsen utses annan ledamot än den oberoende ledamoten eller 

verkställande direktör. 

 

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. Suppleanter inträder i tjänstgöring i det fall 

ordinarie ledamot är frånvarande. Ordningen för suppleanternas tjänstgöring fastställes av 

bolagsstämman. 

 

Parterna emellan ska jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor i styrelsen, som rör 

förhållanden mellan Kommunassurans och part. 

 

 

§ 7 Styrelsebeslut  
 

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 

 

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL (2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § 

Försäkringsrörelselagen att beslut ej får fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga 

styrelseledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. 

 

  



§ 8 Revision  
 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 

revisionsbolag. Revisorn och revisorssuppleant väljs på ordinarie bolagsstämma. 

 

Bolagsstämman ska året efter allmänna val utse två lekmannarevisorer och två suppleanter för 

fyra år. Lekmannarevisorernas behov av sakkunnigt biträde ska bekostas av bolaget.  

 

 

§ 9 Bolagets ekonomi 
 

Bolaget ska, inom ramen för de förutsättningar och begränsningar som följer av 

kommunallagen, bedrivas i enlighet med sunda företagsekonomiska principer och för 

försäkringsverksamheten gällande författningar. Målet är att Kommunassurans alltid med god 

marginal ska överskrida gällande krav på finansiell stabilitet. 

 

 

§ 10 Ekonomiska föreskrifter 
 

Kommunassurans ska följa försäkringsrörelselagens krav på ekonomisk hantering. 

 
Kommunassurans äger inte rätt att ingå borgen eller att förvärva fast egendom. 

Budget för Kommunassurans ska årligen upprättas och efter samråd med delägarna fastställas 

av styrelsen. 

 

Om Kommunassurans anlitar part för arbete eller tjänster gäller som förutsättning att skriftligt 

avtal upprättas på marknadsmässiga villkor. 

 

 

§ 11 Förköpsrätt vid överlåtelse av aktie 
 

Aktie i Kommunassurans får inte emitteras eller överlåtas till annan än annan delägare och då 

sådan som omfattas av kommunallagens bestämmelser om kommunal verksamhet. 

Bestämmelser om samtycke, hembud och oenighet beträffande lösenbelopp finns i bolagets 

bolagsordning. 

 

 

§ 12 Ytterligare delägare 
 

Beslut om nya delägare i Kommunassurans fattas av bolagsstämman. Sådant beslut kräver 

kvalificerad majoritet utgörande minst 2/3 av de aktier som är företrädda på stämman. En 

förutsättning för sådant beslut är att den nye delägaren biträder detta avtal.  

 

Att bolagsstämman kan bemyndiga styrelsen att emittera aktier i bolaget framgår av 

aktiebolagslagen. 

 

Styrelsen ska förhandla om vilka villkor som ska gälla för nya delägare och därvid beakta 

Kommunassurans marknadsvärde och förmögenhet. 

 



Följande juridiska personer kan vara ägare av bolaget. 

 

• Kommun 

• Region  

• Andra juridiska personer inom den kommunala sektorn, som inte har något privat 

ägarintresse och som till minst 75 % ägs eller kontrolleras av mer än en annan ägare i 

Kommunassurans.  

 

 

§ 13 Beslut om frågor av principiell betydelse eller större vikt   
 

Inför beslut i frågor av principiell betydelse eller av större vikt ska styrelsen tillse att 

delägarna erhåller ett underlag som möjliggör en god beredning av ärendet innan detta 

föreläggs bolagsstämman. Sådan fråga ska ges tillfälle till god beredning hos delägarna, vilket 

betyder att ett ärende ska vara berett av ägarsamrådet samt ges en möjlighet till beredning i 

respektive fullmäktige senast två månader före stämman. 

 

 

§ 14 Avtalstid 
 

Detta avtal gäller från och med den 16 november 2022 till och med den 30 juni 2030.  

 

Uppsägs inte avtalet av part senast två år före avtalsperiodens utgång förlängs avtalet med 

fyra år i sänder med enahanda uppsägningsrätt. Uppsägning ska vara skriftlig och tillställas 

Kommunassurans, som underrättar övriga parter om uppsägningen. 

 

 

§ 15 Väsentliga förändringar  
 

Om väsentlig förändring av verksamheten eller förutsättningarna för denna inträffar äger 

vardera parten uppta förhandlingar om villkoren i detta avtal. 

 

 

§ 16 Konsekvenser av parts uppsägning av avtalet  
 

Delägare som vill utträda ur Kommunassurans ska hembjuda sina aktier till kvarvarande 

delägare för inlösen. Om dessa inte önskar begagna sin rätt till inlösen ska bolagsstämman 

pröva om inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska 

företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, 

dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas 

proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk. 

Lösenbeloppet ska, om parterna inte kommer överens, bestämmas i den ordning lagen 

(1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den 

tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. 

 

Inlösen får endast äga rum under förutsättning att aktiekapitalet inte kommer att understiga av 

finansinspektionen föreskriven kapitalbas.  

 

 



§ 17 Tvist 
 

Tvister i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar parterna 

emellan. Om sådana förhandlingar misslyckas ska tvisten för slutligt avgörande hänskjutas till 

allmän domstol. 

 

* 

 

Detta avtal är ingånget av delägarkommunerna i anslutning till extra bolagsstämma i 

Kommunassurans den 16 november 2022 och är upprättat i likalydande exemplar varav 

parterna erhållit var sitt. 

 

Signerat av nedanstående parter, genom respektive företrädare för kommunen med rätt att 

teckna kommunens firma, dag enligt digital signatur på följande sidor. 

 

Alvesta kommun, genom titel namn 

Bjuvs kommun, genom titel namn  

Borgholms kommun, genom titel namn 

Bromölla kommun, genom titel namn 

Burlövs kommun, genom titel namn 

Båstads kommun, genom titel namn 

Eda kommun, genom titel namn 

Eslövs kommun, genom titel namn 

Essunga kommun, genom titel namn 

Grästorps kommun, genom titel namn 

Halmstads kommun, genom titel namn 

Hultsfreds kommun, genom titel namn 

Hässleholms kommun, genom titel namn 

Högsby kommun, genom titel namn 

Hörby kommun, genom titel namn 

Höörs kommun, genom titel namn 

Jokkmokks kommun, genom titel namn  

Karlshamns kommun, genom titel namn 

Karlskrona kommun, genom titel namn 

Klippans kommun, genom titel namn 

Kristianstads kommun, genom titel namn mn 

Kävlinge kommun, genom titel namn 

Laholms kommun, genom titel namn 

Landskrona stad, genom titel namn 

Lekebergs kommun, genom titel namn 

Lessebo kommun, genom titel namn 

Ljungby kommun, genom titel namn 

Lomma kommun, genom titel namn 

Lunds kommun, genom titel namn 

Malmö stad, genom titel namn 

Malung/Sälens kommun, genom titel namn 

Markaryds kommun, genom titel namn 

Mönsterås kommun, genom titel namn 

Olofströms kommun, genom titel namn 

Osby kommun, genom titel namn 



Ovanåkers kommun, genom titel namn 

Perstorps kommun, genom titel namn 

Ronneby kommun, genom titel namn  

Simrishamns kommun, genom titel namn  

Sjöbo kommun, genom titel namn 

Skinnskattebergs kommun, genom titel namn 

Skurups kommun, genom titel namn 

Smedjebackens kommun, genom titel namn 

Staffanstorps kommun, genom titel namn 

Surahammars kommun, genom titel namn 

Svalövs kommun, genom titel namn 

Svedala kommun, genom titel namn 

Sävsjö kommun, genom titel namn 

Sölvesborgs kommun, genom titel namn 

Tingsryds kommun, genom titel namn 

Tomelilla kommun, genom titel namn 

Tranemo kommun, genom titel namn 

Trelleborgs kommun, genom titel namn 

Uddevalla kommun, genom titel namn 

Uppvidinge kommun, genom titel namn 

Vadstena kommun, genom titel namn 

Valdemarsviks kommun, genom titel namn 

Vansbro kommun, genom titel namn 

Varbergs kommun, genom titel namn 

Vellinge kommun, genom titel namn 

Vetlanda kommun, genom titel namn 

Vänersborgs kommun, genom titel namn 

Ydre kommun, genom titel namn 

Ystads kommun, genom titel namn 

Åstorps kommun, genom titel namn 

Åtvidabergs kommun, genom titel namn 

Älmhults kommun, genom titel namn 

Älvdalens kommun, genom titel namn 

Älvsbyns kommun, genom titel namn 

Ödeshögs kommun, genom titel namn 

Örkelljunga kommun, genom titel namn 

Östra Göinge kommun, genom titel namn 



Styrelsens förslag till 

Aktieägaravtal för Kommunassurans Försäkring AB, organisationsnummer 516406-0294 
Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Ingånget den 16 november 2022  
 
Nytillkommen text i förhållande till aktieägaravtal 2018 är i den mellersta kolumnen nedan markerade med kursiv text och grön textfärg. Överstruken text med 

röd textfärg i den vänstra kolumnen innebär att texten föreslås tas bort eller ersättas. Överstruken text med blå färg i den vänstra kolumnen föreslås få ny 

placering, som då anges med blå text i den mellersta kolumnen. 

 

Mycket begränsade redaktionella ändringar utan betydelse i sak är inte markerade nedan. Dessutom har ”skall” genomgående ändrats till ”ska”. 

 

Aktieägaravtal 2018 
 

Förslag till aktieägaravtal 2022 
 
 

Kommentarer till förslagen. 

Bakgrund 
 

Kommuner i Skåne bildade 2005 ett 

gemensamt aktiebolag benämnt 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 

Finansinspektionen har 2005-02-24 givit 

bolaget koncession för bedrivande av 

försäkringsrörelse.  

 

 

 

Parterna förbinder sig gentemot varandra 

att ställa sig till efterrättelse de 

bestämmelser som meddelas i detta avtal. 

 

Bakgrund 
 

Det kommunala försäkringsbolaget 

Kommunassurans Försäkring AB, 

organisationsnummer 516406-0294, (i det 

följande Kommunassurans eller bolaget) 

bildades år 2005. Finansinspektionens 

ursprungliga koncession för bedrivande av 

försäkringsrörelse lämnades den 24 

februari 2005.  

 

Parterna förbinder sig gentemot varandra 

att ställa sig till efterrättelse de 

bestämmelser som meddelas i detta avtal. 

 

 

 

Anpassning av företagsnamn till ny bolagsordning och tillägg av 

organisationsnummer. Ingen ändring i sak. 

§ 1 Ändamålet med ägandet  
 

Målet med delägandet är strategiskt och 

långsiktigt.  

 

§ 1 Ändamålet med ägandet  
 

Målet med delägandet är strategiskt och 

långsiktigt.  

 

 

 

 

 

 



Bolaget skall verka som ett alternativ till 

den kommersiella marknaden och i 

huvudsak erbjuda försäkringslösningar till 

delägarekommuner på ett 

konkurrenskraftigt och förmånligt vis, 

avseende prissättning och villkor. 

 

Parterna ska långsiktigt verka för att 

bolaget skall utgöra en attraktiv  

och stabil upphandlare av återförsäkring 

och sträva efter att tillföra det 

gemensamma aktiebolaget ytterligare 

kompetens som återförsäkringskund. 

 

Kommunassurans ska tillhandhålla 

aktieägande kommuner, regioner och 

deras organisationer tjänster inom 

risk- och försäkringsområdet. 

 

 

 

Parterna ska långsiktigt verka för att 

Kommunassurans ska utgöra en attraktiv 

och stabil upphandlare av återförsäkring 

och sträva efter att tillföra det 

gemensamma aktiebolaget ytterligare 

kompetens som återförsäkringskund. 

 

Anpassning till ny bolagsordning. 

§ 2 Verksamhet 
 

Bolagets verksamhet skall i första hand 

avse tillhandahållande  

 

 

försäkringsskydd  

och därmed förenliga tjänster till 

delägarkommuner (inkluderande landsting 

och regioner) i Götaland.  

 

Bolaget kan även erbjuda ett  

välanpassat försäkringsskydd till de bolag 

som helt eller till  

majoritet ägs och kontrolleras av  

de kommuner/landsting/regioner som ingår 

som aktieägare i bolaget. Detsamma gäller 

för stiftelser vars styrelser, helt eller till 

majoritet, aktieägare i bolaget utser. 

 

 

§ 2 Verksamhet 
 

Kommunassurans verksamhet ska avse 

tillhandahållande av en lösning inom 

bolaget för administration av 

delägarkommunernas risker, 

tillhandahållande av försäkringsskydd för 

delägarkommuner och därmed förenliga 

tjänster till delägarkommuner.  

 

 

Kommunassurans kan även erbjuda ett 

välanpassat försäkringsskydd till de bolag 

eller annan organisation som helt eller till 

majoritet ägs eller kontrolleras av 

delägarkommuner. Detsamma gäller för 

stiftelser vars styrelser, helt eller till 

majoritet, delägarkommun utser. 

 

 

 

 

 

Möjliggörande av att bolaget tillhandahåller egenandelsprogram för de 

delägarkommuner som så önskar. 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassning avseende benämningen region (tidigare landsting) samt 

förtydligande att det är kontrollerandet av underlydande organisationer 

som avgör vilka organisationer som kan medförsäkras (minskar något 

begränsningen avseende vilka organisationer som delägarkommunerna 

kan välja att medförsäkra). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Även andra kommuner och landsting i 

Götaland än nu befintliga delägare kan bli 

delägare i bolaget. 

 

 

 

 

Verksamheten ska bedrivas till minst 90 

procent för aktieägarnas räkning och enligt 

de riktlinjer som framgår av antagen 

bolagsordning och ägardirektiv.  

 

Med delägarkommun avses organisation 

enligt § 12, 4 st. 

 

 

Även andra kommuner och regioner  

än nu befintliga delägare kan bli  

delägare i Kommunassurans. Beslut om att 

erbjuda kommun eller region utanför 

Götaland delägarskap ska fattas av 

bolagsstämma. 

 

Verksamheten ska bedrivas till minst 80 

procent för aktieägarnas räkning och enligt 

de riktlinjer som framgår av antagen 

bolagsordning och ägardirektiv.  

 

Flytt av angivandet av att även regioner kan bli delägare till ett eget 

stycke. Även möjliggörande för vissa samverkande organisationer, 

se § 12. 

 

Eftersom delegation av rätten att anta nya delägarkommuner numera 

sker till styrelsen förtydligas att beslut om delägarkommun utanför 

verksamhetsområdet Götaland ska erbjudas delägarskap så ska det ske 

först efter beslut av bolagsstämma. 

 

 

 

Anpassning till ny bolagsordning (och gällande upphandlingsrättsliga 

regler). 

 

 

§ 3 Aktiekapital och aktieinnehav  
 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB´s 

aktiekapital skall uppgå till lägst  

45 000 000 kronor och högst 180 000 000 

kronor. 

 

Aktierna skall ha ett nominellt värde av 

1 000 kronor/st. 

 

Aktiekapitalet uppgår idag till 72 568 000 

kronor och följande kommuner är delägare: 

 

§ 3 Aktiekapital och aktieinnehav  
 

Kommunassurans  

aktiekapital ska uppgå till lägst  

45 000 000 kronor och högst 180 000 000 

kronor. 

 

Aktierna ska ha ett nominellt värde av 

1 000 kronor/st. 

 

Aktiekapitalet uppgår idag till 75 726 000 

kronor och följande kommuner är delägare. 

 

 

 

Brev Antal Belopp Aktieägare Andel Brev Antal Belopp Aktieägare Andel Org nr 

1 662 662000 Bjuvs kommun 0,91% 1 662 662000 Bjuvs kommun 0,87% 212000-1041 

2 574 574000 Bromölla kommun 0,79% 2 574 574000 Bromölla kommun 0,76% 212000-0894 

3 732 732000 Burlövs kommun 1,01% 3 732 732000 Burlövs kommun 0,97% 212000-1025 

4 676 676000 Båstad kommun 0,93% 4 676 676000 Båstad kommun 0,89% 212000-0944 



5 1386 1386000 Eslövs kommun 1,91% 5 1386 1386000 Eslövs kommun 1,83% 212000-1173 

6 2341 2341000 Hässleholms kommun 3,23% 6 2341 2341000 Hässleholms kommun 3,09% 212000-0985 

7 676 676000 Hörby kommun 0,93% 7 676 676000 Hörby kommun 0,89% 212000-1108 

8 682 682000 Höörs kommun 0,94% 8 682 682000 Höörs kommun 0,90% 212000-1116 

9 761 761000 Klippans kommun 1,05% 9 761 761000 Klippans kommun 1,00% 212000-0928 

10 3615 3615000 Kristianstads kommun 4,98% 10 3615 3615000 Kristianstads kommun 4,77% 212000-0951 

11 1220 1220000 Kävlinge kommun 1,68% 11 1220 1220000 Kävlinge kommun 1,61% 212000-1058 

12 1846 1846000 Landskrona kommun 2,54% 12 1846 1846000 Landskrona stad 2,44% 212000-1140 

13 872 872000 Lomma kommun 1,20% 13 872 872000 Lomma kommun 1,15% 212000-1066 

14 4846 4846000 Lunds kommun 6,68% 14 4846 4846000 Lunds kommun 6,40% 212000-1132 

15 12588 12588000 Malmö stad 17,35% 15 12588 12588000 Malmö stad 16,62% 212000-1124 

16 611 611000 Osby kommun 0,84% 16 611 611000 Osby kommun 0,81% 212000-0902 

17 326 326000 Perstorps kommun 0,45% 17 326 326000 Perstorps kommun 0,43% 212000-0910 

18 937 937000 Simrishamns kommun 1,29% 18 937 937000 Simrishamns kommun 1,24% 212000-0969 

19 826 826000 Sjöbo kommun 1,14% 19 826 826000 Sjöbo kommun 1,09% 212000-1090 

20 676 676000 Skurups kommun 0,93% 20 676 676000 Skurups kommun 0,89% 212000-1082 

21 970 970000 Staffanstorps kommun 1,34% 21 970 970000 Staffanstorps kommun 1,28% 212000-1017 

22 605 605000 Svalövs kommun 0,83% 22 605 605000 Svalövs kommun 0,80% 212000-0993 

23 877 877000 Svedala kommun 1,21% 23 877 877000 Svedala kommun 1,16% 212000-1074 

24 602 602000 Tomelilla kommun 0,83% 24 602 602000 Tomelilla kommun 0,79% 212000-0886 

25 1875 1875000 Trelleborgs kommun 2,58% 25 1875 1875000 Trelleborgs kommun 2,48% 212000-1199 

26 1494 1494000 Vellinge kommun 2,06% 26 1494 1494000 Vellinge kommun 1,97% 212000-1033 

27 1278 1278000 Ystads kommun 1,76% 27 1278 1278000 Ystads kommun 1,69% 212000-1181 

28 639 639000 Åstorps kommun 0,88% 28 639 639000 Åstorps kommun 0,84% 212000-0936 

29 457 457000 Örkelljunga kommun 0,63% 29 457 457000 Örkelljunga kommun 0,60% 212000-0878 

30 672 672000 Östra Göinge kommun 0,93% 30 672 672000 Östra Göinge kommun 0,89% 212000-0860 

31 897 897000 Alvesta kommun 1,24% 31 897 897000 Alvesta kommun 1,18% 212000-0639 

32 390 390000 Lessebo kommun 0,54% 32 390 390000 Lessebo kommun 0,52% 212000-0613 

33 1300 1300000 Ljungby kommun 1,79% 33 1300 1300000 Ljungby kommun 1,72% 212000-0670 

34 459 459000 Markaryds kommun 0,63% 34 459 459000 Markaryds kommun 0,61% 212000-0654 

35 614 614000 Tingsryds kommun 0,85% 35 614 614000 Tingsryds kommun 0,81% 212000-0621 



36 454 454000 Uppvidinge kommun 0,63% 36 454 454000 Uppvidinge kommun 0,60% 212000-0605 

37 732 732000 Älmhults kommun 1,01% 37 732 732000 Älmhults kommun 0,97% 212000-0647 

38 1111 1111000 Laholms kommun 1,53% 38 1111 1111000 Laholms kommun 1,47% 212000-1223 

39 563 563000 Tranemo Kommun 0,78% 39 563 563000 Tranemo Kommun 0,74% 212000-1462 

40 1259 1259000 Vetlanda kommun 1,73% 40 1259 1259000 Vetlanda kommun 1,66% 212000-0571 

41 533 533000 Sävsjö kommun 0,73% 41 533 533000 Sävsjö kommun 0,70% 212000-0563 

42 1490 1490000 Karlshamns kommun 2,05% 42 1490 1490000 Karlshamns kommun 1,97% 212000-0845 

43 2992 2992000 Karlskrona kommun 4,12% 43 2992 2992000 Karlskrona kommun 3,95% 212000-0829 

44 633 633000 Olofströms kommun 0,87% 44 633 633000 Olofströms kommun 0,84% 212000-0811 

45 1360 1360000 Ronneby kommun 1,87% 45 1360 1360000 Ronneby kommun 1,80% 212000-0837 

46 807 807000 Sölvesborgs kommun 1,11% 46 807 807000 Sölvesborgs kommun 1,07% 212000-0852 

47 339 339000 Hultsfreds kommun 0,47% 47 339 339000 Hultsfreds kommun 0,45% 212000-0712 

48 143 143000 Högsby kommun 0,20% 48 143 143000 Högsby kommun 0,19% 212000-0688 

49 1510 1510000 Varbergs kommun 2,08% 49 1510 1510000 Varbergs kommun 1,99% 212000-1249 

50 327 327000 Mönsterås kommun 0,45% 50 327 327000 Mönsterås kommun 0,43% 212000-0720 

51 1336 1336000 Uddevalla kommun 1,84% 51 1336 1336000 Uddevalla kommun 1,76% 212000-1397 

52 945 945000 Vänersborgs kommun 1,30% 52 945 945000 Vänersborgs kommun 1,25% 212000-1538 

53 411 411000 Eda  0,57% 53 411 411000 Eda kommun 0,54% 212000-1769 

54 270 270000 Essunga  0,37% 54 270 270000 Essunga kommun 0,36% 212000-2916 

55 275 275000 Grästorp 0,38% 55 275 275000 Grästorp kommun 0,36% 212000-1595 

56 244 244000 Jokkmokk 0,34% 56 244 244000 Jokkmokk kommun 0,32% 212000-2676 

57 368 368000 Lekeberg  0,51% 57 368 368000 Lekeberg kommun                                   0,49% 212000-2981 

58 485 485000 Malung/Sälen 0,67% 58 485 485000 Malung/Sälen kommun 0,64% 212000-2148 

59 558 558000 Ovanåker 0,77% 59 558 558000 Ovanåker kommun 0,74% 212000-2304 

60 214 214000 Skinnskatteberg 0,29% 60 214 214000 Skinnskattebergs kommun 0,28% 212000-2023 

61 521 521000 Smedjebacken  0,72% 61 521 521000 Smedjebackens kommun 0,69% 212000-2205 

62 481 481000 Surahammar 0,66% 62 481 481000 Surahammars kommun 0,64% 212000-2031 

63 352 352000 Vadstena 0,49% 63 352 352000 Vadstena kommun 0,46% 212000-2825 

64 377 377000 Valdemarsvik 0,52% 64 377 377000 Valdemarsvik kommun 0,50% 212000-0431 

65 329 329000 Vansbro  0,45% 65 329 329000 Vansbro kommun 0,43% 212000-2130 

66 177 177000 Ydre  0,24% 66 177 177000 Ydre kommun 0,23% 212000-0381 



67 338 338000 Älvdalen 0,47% 67 338 338000 Älvdalens kommun 0,45% 212000-2197 

68 395 395000 Älvsbyn 0,54% 68 395 395000 Älvsbyns kommun 0,52% 212000-2734 

69 257 257000 Ödeshög  0,35% 69 257 257000 Ödeshögs kommun                                   0,34% 212000-0373 

Summa 72568 72568000   100,00% 70 271 271000 Borgholms kommun 0,36% 212000-0795 

      71 285 285000 Åtvidabergs kommun 0,38% 212000-0415 

      72 2602 2602000 Halmstads kommun 3,44% 212000-1215 

      Summa 75726 75726000   100,00%  
 

 

 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid 

tillkommande eller frånträdande av part 

eller ändring av bolagets  

aktiekapital för uppfyllande av 

försäkringsrättsliga solvenskrav, fattas av 

bolagsstämman.  

 

Parterna deltar i detta konsortium med 

samtliga aktier, som vederbörande har och 

i framtiden kan komma att förvärva i 

bolaget. 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid 

tillkommande eller frånträdande av part 

eller ändring av Kommunassurans 

aktiekapital för uppfyllande av 

försäkringsrättsliga solvenskrav, fattas av 

bolagsstämman.  

 

Parterna deltar i detta konsortium med 

samtliga aktier, som vederbörande har och 

i framtiden kan komma att förvärva i 

Kommunassurans. 

 

§ 4 Pantsättning  
 

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på 

honom tillhöriga aktier i bolaget  

utan övriga parters samtycke. 

§ 4 Pantsättning  
 

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på 

honom tillhöriga aktier i Kommunassurans 

utan övriga parters samtycke. 

 

§ 5 Valberedning  
 

Val, som skall förrättas av bolagsstämman, 

skall beredas av en valberedning bestående 

av fem ledamöter och fem ersättare. I 

beredningen skall eftersträvas, , att 

bolagsstyrelsens sammansättning präglas 

av hänsyn till att styrelsen blir 

§ 5 Valberedning  
 

Val, som ska förrättas av bolagsstämman, 

ska beredas av en valberedning bestående 

av fem ledamöter och fem ersättare. I 

beredningen ska eftersträvas att 

bolagsstyrelsens sammansättning präglas 

av hänsyn till att styrelsen blir 

 

 

 

 

 

 

 

 



representativ för ägarna med avseende på 

kommunstorlek och förutsättningar i 

övrigt.  

 

Valberedningen föreslår förtroendevalda 

eller tjänstemän i ägarkommunerna  

som styrelseledamot, lekmannarevisor och 

suppleant för dessa. Styrelsen skall lämna 

förslag till valberedningen på 

försäkringssakkunnig och suppleant till 

denne. 

 

Förslag till bolagsstämman om vilka som 

skall ingå i valberedning initieras av största 

delägaren. 

 

representativ för ägarna med avseende på 

kommunstorlek och förutsättningar i 

övrigt.  

 

Valberedningen föreslår förtroendevalda 

eller tjänstepersoner i ägarkommunerna 

som styrelseledamot, lekmannarevisor och 

suppleant för dessa. Styrelsen ska lämna 

förslag till valberedningen på  

oberoende ledamot. 

 

 

Förslag till bolagsstämman om vilka som 

ska ingå i valberedning initieras av största 

delägaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassning till ny bolagsordning. 

§ 6 Bolagets styrelse  
 

Styrelsens sammansättning framgår av 

bolagsordningen.  

 

Till ordförande för styrelsen utses annan 

ledamot än försäkringssakkunnig eller 

verkställande direktör. 

 

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. 

Suppleanter inträder i tjänstgöring i det fall 

ordinarie ledamot är frånvarande. 

Ordningen för suppleanternas tjänstgöring 

fastställes av bolagsstämman. 

 

Parterna emellan ska jäv inte anses 

föreligga vid behandling av frågor i 

styrelsen, som rör förhållanden mellan 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB och 

§ 6 Bolagets styrelse  
 

Styrelsens sammansättning framgår av 

bolagsordningen.  

 

Till ordförande för styrelsen utses annan 

ledamot än den oberoende ledamoten eller 

verkställande direktör. 

 

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. 

Suppleanter inträder i tjänstgöring i det fall 

ordinarie ledamot är frånvarande. 

Ordningen för suppleanternas tjänstgöring 

fastställes av bolagsstämman. 

 

Parterna emellan ska jäv inte anses 

föreligga vid behandling av frågor i 

styrelsen, som rör förhållanden mellan 

Kommunassurans och  

 

 

 

 

 

 

Anpassning till ny bolagsordning. 



part. 

 

part. 

 

§ 7 Styrelsebeslut  
 

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 

 

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL 

(2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § 

Försäkringsrörelselagen att beslut ej får 

fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga 

styrelseledamöter fått tillfälle att delta i 

ärendets behandling. 

 

§ 7 Styrelsebeslut  
 

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 

 

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL 

(2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § 

Försäkringsrörelselagen att beslut ej får 

fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga 

styrelseledamöter fått tillfälle att delta i 

ärendets behandling. 

 

 

§ 8 Revision  
 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska 

vara en auktoriserad revisor eller ett 

auktoriserat revisionsbolag. Revisorn och 

revisorssuppleant väljs på ordinarie 

bolagsstämma. 

 

Bolagsstämman skall året efter allmänna 

val utse två lekmannarevisorer och två 

suppleanter för fyra år. 

Lekmannarevisorernas behov av 

sakkunnigt biträde skall bekostas av 

bolaget.  

 

§ 8 Revision  
 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska 

vara en auktoriserad revisor eller ett 

auktoriserat revisionsbolag. Revisorn och 

revisorssuppleant väljs på ordinarie 

bolagsstämma. 

 

Bolagsstämman ska året efter allmänna val 

utse två lekmannarevisorer och två 

suppleanter för fyra år. 

Lekmannarevisorernas behov av 

sakkunnigt biträde ska bekostas av bolaget.  

 

 

§ 9 Bolagets ekonomi 
 

Bolaget skall, inom ramen för de 

förutsättningar och begränsningar som 

följer av kommunallagen, bedrivas i 

enlighet med sunda företagsekonomiska 

principer och för försäkringsverksamheten 

§ 9 Bolagets ekonomi 
 

Bolaget ska, inom ramen för de 

förutsättningar och begränsningar som 

följer av kommunallagen, bedrivas i 

enlighet med sunda företagsekonomiska 

principer och för försäkringsverksamheten 

 



gällande författningar. Målet är att  

bolaget alltid med god marginal  

skall överskrida gällande krav på finansiell 

stabilitet. 

 

gällande författningar. Målet är att 

Kommunassurans alltid med god marginal 

ska överskrida gällande krav på finansiell 

stabilitet. 

 

§ 10 Ekonomiska föreskrifter 
 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska 

följa försäkringsrörelselagens krav på 

ekonomisk hantering. 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

äger inte rätt ingå borgen eller  

förvärva fast egendom. 

 

Budget för Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB ska årligen upprättas och 

efter samråd med delägarna fastställas av 

styrelsen. 

 

Om Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

anlitar part för arbete eller tjänster gäller 

som förutsättning att skriftligt avtal 

upprättas på marknadsmässiga villkor. 

 

§ 10 Ekonomiska föreskrifter 
 

Kommunassurans ska  

följa försäkringsrörelselagens krav på 

ekonomisk hantering. 

 

Kommunassurans  

äger inte rätt att ingå borgen eller att 

förvärva fast egendom. 

 

Budget för Kommunassurans  

ska årligen upprättas och  

efter samråd med delägarna fastställas av 

styrelsen. 

 

Om Kommunassurans  

anlitar part för arbete eller tjänster gäller 

som förutsättning att skriftligt avtal 

upprättas på marknadsmässiga villkor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§11. Förköpsrätt vid överlåtelse av 
aktie 
 

Aktie i bolaget får inte emitteras  

eller överlåtas till annan än annan delägare 

och då sådan som omfattas av 

kommunallagens bestämmelser om 

kommunal verksamhet. Bestämmelser om 

samtycke, hembud och oenighet 

beträffande lösenbelopp finns i bolagets 

§11. Förköpsrätt vid överlåtelse av 
aktie 
 

Aktie i Kommunassurans får inte emitteras 

eller överlåtas till annan än annan delägare 

och då sådan som omfattas av 

kommunallagens bestämmelser om 

kommunal verksamhet. Bestämmelser om 

samtycke, hembud och oenighet 

beträffande lösenbelopp finns i bolagets 

 



bolagsordning. 

 

bolagsordning. 

 

§ 12 Ytterligare delägare 
 

Beslut om nya delägare i bolaget  

fattas av bolagsstämman. Sådant beslut 

kräver kvalificerad majoritet utgörande 

minst 2/3 av de aktier som är företrädda på 

stämman. En förutsättning för sådant beslut 

är att den nye delägaren biträder detta 

avtal.  

 

Att bolagsstämman kan bemyndiga 

styrelsen att emittera aktier i bolaget 

framgår av aktiebolagslagen. 

 

Styrelsen skall förhandla om vilka villkor 

som skall gälla för nya delägare och därvid 

beakta bolagets marknadsvärde  

och förmögenhet. 

 

§ 12 Ytterligare delägare 
 

Beslut om nya delägare i Kommunassurans 

fattas av bolagsstämman. Sådant beslut 

kräver kvalificerad majoritet utgörande 

minst 2/3 av de aktier som är företrädda på 

stämman. En förutsättning för sådant beslut 

är att den nye delägaren biträder detta 

avtal.  

 

Att bolagsstämman kan bemyndiga 

styrelsen att emittera aktier i bolaget 

framgår av aktiebolagslagen. 

 

Styrelsen ska förhandla om vilka villkor 

som ska gälla för nya delägare och därvid 

beakta Kommunassurans marknadsvärde 

och förmögenhet. 

 
Följande juridiska personer kan vara 

ägare av bolaget. 

• Kommun 

• Region  

• Andra juridiska personer inom den 

kommunala sektorn, som inte har något 

privat ägarintresse och som till minst 

75 % ägs eller kontrolleras av mer än 

en annan ägare i bolaget.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag till nytt stycke som reglerar vilka juridiska personer som kan 

vara ägare av bolaget. Frågan reglerades i 2018 års bolagsordning endast 

indirekt genom andra stycket i § 3, vilket huvudsakligen reglerade att 

även organisationer som ägs av bolagets ägare kan försäkras.   

 

Även – i den även innehållsmässigt nytillkomna tredje punkten – förslag 

till en öppning i ägaravtalet för att möjliggöra direkt ägande i 

Kommunassurans för exempelvis kommunalförbund och samägda 

kommunala bolag. Kan bli nödvändigt framöver, för att möjligheten till 

internupphandling enligt 3 kap. LOU ska kunna nyttjas av 

organisationer som kontrolleras av ägarkommuner, utan att den 

underlydande organisationen måste medförsäkras i en kommun. 

Kommunala bolag som ägs av enbart en kommun föreslås inte heller 

framöver kunna bli delägare i Kommunassurans (dessa bör istället även 

fortsättningsvis medförsäkras av sin ägarkommun). 

 



§ 13 Beslut om frågor av principiell 
betydelse eller större vikt   
 

Inför beslut i frågor av principiell betydelse 

eller av större vikt skall styrelsen tillse att 

delägarna erhåller ett underlag som 

möjliggör en god beredning av ärendet 

innan detta föreläggs bolagsstämman. 

Sådan fråga ska ges tillfälle till god 

beredning hos delägarna, vilket betyder att 

ett ärende ska vara berett av ägarsamrådet 

samt ges en möjlighet till beredning i 

respektiver fullmäktige senast två månader 

före stämman. 

 

§ 13 Beslut om frågor av principiell 
betydelse eller större vikt   
 

Inför beslut i frågor av principiell betydelse 

eller av större vikt ska styrelsen tillse att 

delägarna erhåller ett underlag som 

möjliggör en god beredning av ärendet 

innan detta föreläggs bolagsstämman. 

Sådan fråga ska ges tillfälle till god 

beredning hos delägarna, vilket betyder att 

ett ärende ska vara berett av ägarsamrådet 

samt ges en möjlighet till beredning i 

respektive fullmäktige senast två månader 

före stämman. 

 

 

§ 14 Avtalstid 
 

Detta avtal gäller från och med den  

17 maj 2018 till och med den 1 juni 2028.  

 

 

Uppsägs inte avtalet av part senast två år 

före avtalsperiodens utgång förlängs 

avtalet med fyra år i sänder med enahanda 

uppsägningsrätt. Uppsägning skall vara 

skriftlig och tillställas Kommunassurans 

Syd Försäkrings AB, som underrättar 

övriga parter om uppsägningen. 

 

§ 14 Avtalstid 
 

Detta avtal gäller från och med den  

16 november 2022 till och med den 30 juni 

2030.  

 

Uppsägs inte avtalet av part senast två år 

före avtalsperiodens utgång förlängs 

avtalet med fyra år i sänder med enahanda 

uppsägningsrätt. Uppsägning ska vara 

skriftlig och tillställas Kommunassurans, 

som underrättar  

övriga parter om uppsägningen. 

 

 

  



§ 15 Väsentliga förändringar  
 

Om väsentlig förändring av verksamheten 

eller förutsättningarna för denna inträffar 

äger vardera parten uppta förhandlingar om 

villkoren i detta avtal. 

 

§ 15 Väsentliga förändringar  
 

Om väsentlig förändring av verksamheten 

eller förutsättningarna för denna inträffar 

äger vardera parten uppta förhandlingar om 

villkoren i detta avtal. 

 

 

§ 16 Konsekvenser av parts 
uppsägning av avtalet  
 

Delägare som vill utträda ur  

bolaget skall hembjuda sina aktier  

till kvarvarande delägare för inlösen. Om 

dessa inte önskar begagna sin rätt till 

inlösen skall bolagsstämman pröva om 

inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler 

sig flera lösningsberättigade, skall 

företrädesrätten dem emellan bestämmas 

genom lottning, verkställd av notarius 

publicus, dock att om samtidigt flera aktier 

hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, 

skall fördelas proportionellt i förhållande 

till tidigare innehav bland dem, som 

framställt lösningsanspråk. Lösenbeloppet 

skall, om parterna inte kommer överens, 

bestämmas i den ordning lagen (1999:116) 

om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall 

erläggas inom en månad från den tidpunkt, 

då lösenbeloppet blev bestämt. 

Inlösen får endast äga rum under 

förutsättning att aktiekapitalet inte kommer 

att understiga av finansinspektionen 

föreskriven kapitalbas.  

 

§ 16 Konsekvenser av parts 
uppsägning av avtalet  
 

Delägare som vill utträda ur 

Kommunassurans ska hembjuda sina aktier 

till kvarvarande delägare för inlösen. Om 

dessa inte önskar begagna sin rätt till 

inlösen ska bolagsstämman pröva om 

inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler 

sig flera lösningsberättigade, ska 

företrädesrätten dem emellan bestämmas 

genom lottning, verkställd av notarius 

publicus, dock att om samtidigt flera aktier 

hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, 

ska fördelas proportionellt i förhållande till 

tidigare innehav bland dem, som framställt 

lösningsanspråk. Lösenbeloppet ska, om 

parterna inte kommer överens, bestämmas i 

den ordning lagen (1999:116) om 

skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska 

erläggas inom en månad från den tidpunkt, 

då lösenbeloppet blev bestämt. 

Inlösen får endast äga rum under 

förutsättning att aktiekapitalet inte kommer 

att understiga av finansinspektionen 

föreskriven kapitalbas.  

 

 

  



§ 17 Tvist 
 

Tvister i anledning av detta avtal ska i 

första hand lösas genom förhandlingar 

parterna emellan. Om sådana förhandlingar 

misslyckas ska tvisten för slutligt 

avgörande hänskjutas till allmän domstol. 

 

§ 17 Tvist 
 

Tvister i anledning av detta avtal ska i 

första hand lösas genom förhandlingar 

parterna emellan. Om sådana förhandlingar 

misslyckas ska tvisten för slutligt 

avgörande hänskjutas till allmän domstol. 

 

 

Detta avtal är upprättat i likalydande 

exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

 

Detta avtal är upprättat i likalydande 

exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

 

 

Godkänd av bolagsstämma 180517 

 

Ingånget av delägarkommunerna i 

anslutning till extra bolagsstämma i 

Kommunassurans den 16 november 2022 

 

 

  



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Stefan Christensson, tf ekonomichef 
stefan.christensson@bjuv.se 
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Uppdrag till Kommunassurans att tillhandahålla 
Egenandelsprogram, justerat aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans samt justerat ägardirektiv till 
Kommunassurans 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till 
Egenandelsprogrammet innebär för Bjuvs kommun nya möjligheter till 
effektivisering av riskhanteringen i kommunen och långsiktigt även 
kostnadsminskning.  
Justeringarna i aktieägaravtalet och ägardirektivet är i förhållande till nu 
gällande avtal respektive direktiv av begränsad omfattning.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Stefan Christensson, 2022-09-26 
Skrivelsen Riskhantering i Bjuvs kommun genom Egenandelsprogram i 
Kommunassurans 2022-07-13  
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för 
Kommunassurans 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för 
Kommunassurans i version med markering av ändringar samt med 
kommentarer 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans i version med markering av ändringar samt med 
kommentarer 

 

Ärendet 

Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Bjuvs kommun är en 
av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart 
riskexponeringar inom ägarkommunernas sfär. 

Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt 
ska fördjupa samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att 
möjliggöra nyttjande av Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets 
renodlade roll som försäkringsbolag. Kommunala egenandelar innebär 
kortfattat att självförsäkring av kommunens mindre skador sker inom 
Kommunassurans ram samt att administration av självförsäkringen sker i 
samverkan med övriga delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet 
medför långsiktig kostnadsminskning och administrationssamverkan medför 
effektivitetsvinster. Egenandelsprogrammet medför även andra fördelar för 
ägarkommunerna, exempelvis möjlighet att avropa även ytterligare tjänster 
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och att internförsäkra även försäkringsformer som tidigare inte har kunnat 
hanterats internt i kommunsektorn. 

För en sammanfattning av vilka behov hos kommunerna som förslaget till 
Egenandelsprogram i Kommunassurans hanterar och vad 
Egenandelsprogrammet mer konkret innebär hänvisas till sidorna 3-4 i 
bifogad skrivelse Riskhantering i Bjuvs kommun genom genandelsprogram i 
Kommunassurans från den 13 juli 2022 samt för den som önskar djupare 
förståelse hela skrivelsen. 

Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i 
ägardirektiv till Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma den 16 
november 2022 samt att ett nytt ägaravtal mellan kommunerna ingås 
samma dag. 

Kommunen kommer att den 6 oktober 2022 motta kallelse till den extra 
bolagsstämman. 

Kommunens firmatecknare kommer efter den extra bolagsstämman den 16 
november 2022 att motta länk för digital signering av nytt aktieägaravtal, 
under förutsättning att den extra bolagsstämman dessförinnan har beslutat 
att tillstyrka det nya aktieägaravtalet. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt 
Kommunassurans att, för ägarkommuner som beslutat att delta, 
tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram 
(Egenandelsprogrammet) och  
 
att uppdra åt utsett ägarombud Anders Månsson eller dennes ersättare att 
vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta 
för förslaget.  
 
att godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och  
 
att uppdra åt utsett ägarombud Anders Månsson eller dennes ersättare att 
vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta 
för förslaget.  
 
att godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och  
att uppdra åt kommunens firmatecknare Mikael Henrysson att den 16 
november 2022 ingå aktieägaravtalet för Bjuvs kommuns räkning.    

Christer Pålsson 
Kommundirektör 

Stefan Christensson 
tf ekonomichef 
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Beslutet ska skickas till 
Ägarombud Anders Månsson 
Firmatecknare kommunstyrelsens ordförande Mikael Henrysson 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, info@ksfab.se 
Diariet 

mailto:info@ksfab.se
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§ 110 Dnr 2022-00475  

Utdebitering (skattesats) 2023 för Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Den kommunala utdebiteringen 2023 föreslås lämnas oförändrad 20,99 per 
skattekrona. 
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Stefan Christensson, 2022-10-10 
 

Ärendet 

Enligt kommunallagen 11 kap, § 8 skall förslag till budget upprättas av 
styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl för det, 
får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före 
oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som 
ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. 
Kommunstyrelsen kommer behandla förslag till Budget 2023 och ekonomisk 
plan 2024 - 2025 vid sitt sammanträde den 16 november. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att den kommunala utdebiteringen 2023 skall 
lämnas oförändrad 20,99 per skattekrona. 
 

Yrkande 

Urban Berglund (KD), Kalle Holm (SD), Bengt Gottschalk (SD), Matthias 
Åkesson (M), Jörgen Johnsson (M), Kenneth Bolinder (SD) och Claes 
Osslén (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den kommunala 
utdebiteringen 2023 skall lämnas oförändrad 20,99 per skattekrona. 
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Utdebitering (skattesats) 2023 för Bjuvs kommun 

 

Sammanfattning av ärendet 

Den kommunala utdebiteringen 2023 föreslås lämnas oförändrad 20,99 per 
skattekrona. 

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Stefan Christensson, 2022-10-10 

  

 

Ärendet 

Enligt kommunallagen 11 kap, § 8 skall förslag till budget upprättas av 
styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl för det, 
får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före 
oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som 
ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. 
Kommunstyrelsen kommer behandla förslag till Budget 2023 och ekonomisk 
plan 2024 - 2025 vid sitt sammanträde den 16 november. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den 
kommunala utdebiteringen 2023 skall lämnas oförändrad 20,99 per 
skattekrona. 

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 114 Dnr 2022-00397  

Motion från Urban Berglund (KD): Omsorg i Bjuv AB,  
gör om - gör rätt 

Sammanfattning 

Urban Berglund (KD) har inkommit med en motion avseende Omsorg i Bjuv 
AB. Urban Berglund (KD) efterfrågar modeller för hur kostnaderna mellan 
bolaget och förvaltningen ska fördelas, samt att ansvarsfördelningen och 
organisationen ska tydliggöras. Vidare anför Urban Berglund (KD) att den 
ekonomiska redovisningen haltar och att det leder till otydliga 
beslutsunderlag. 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Stefan Christensson, 2022-09-13 
Motion från Urban Berglund (KD), 2022-08-26 
Kommunfullmäktige § 107, 2020-04-29 

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2020-04-29 beslut om att uppdra åt 
kommunstyrelsen att bilda aktiebolag med föreslagna namnet Omsorg i 
Bjuv AB för att bedriva omsorgsverksamhet. En förändring med innebörden 
att omsorgsverksamheten ska bedrivas i bolagsform, kräver anpassningar 
som tar tid att genomföra.  

Bolaget ska erhålla nödvändiga tillstånd. Ett aktiebolag har att förhålla sig till 
aktiebolagslagen, bokföringslagen, inkomstskattelagen, 
mervärdeskattelagen m.m. och dessutom måste hänsyn tas till att bolaget 
är en självständig juridisk person med allt vad det innebär. Bara det faktum 
att bolaget är en självständig juridisk person ställer stora krav på 
beslutsordning, avtal mellan kommunen och bolaget, prissättning av 
tjänsterna m.m. Det handlar mycket om gränsdragningsfrågor som måste 
hanteras korrekt och i en viss ordning för att uppnå syftet med 
bolagsbildningen, t.ex. finns det en komplicerad momsproblematik kopplad 
till redovisningen, där ekonomiavdelningen måste ta hjälp av en 
momsspecialist för att säkerställa att syftet uppnås inom ramen för tillämplig 
lagstiftning. I och med att OIB är ett aktiebolag och därmed en självständig 
juridisk person måste dessutom mellanhavanden mellan kommunen och 
bolaget huvudsakligen ske till marknadsmässigt pris för att uppfylla 
lagstiftningens kriterier. Allt detta tillsammans innebär att det är mycket som 
måste anpassas till nya förutsättningar. 
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Statusen i nuläget är att en konsult är anlitad för att hjälpa till med att ta 
fram en resursfördelningsmodell som ska ligga till grund för prissättningen 
av tjänsterna som OIB tillhandahåller kommunen. 
Resursfördelningsmodellen ska vara färdig och tillämpas fr.o.m. den 1 
januari 2023. Ett förslag på gränsdragningslista som krävs för ett 
konkretiserat avtal mellan kommunen och bolaget är framtagen. Just nu 
söker ekonomiavdelningen momsspecialist för sakkunniggranskning av 
gränsdragningslistan eftersom det är av stor vikt att gränsdragningen blir 
korrekt. Gränsdragningslistan är ett underlag för beslut om resursägare och 
ansvarig organisation för olika typer av kostnader. 

När väl resursfördelningsmodellen är klar och gränsdragningslistan 
fastställd går det att gå vidare med att precisera ett konkret avtal mellan 
kommunen och bolaget, samt få en redovisningsmodell på plats som kan 
ligga till grund för tydliga beslutsunderlag. Det är ett flertal olika processer 
på gång med aktiviteter som i vissa fall är inbördes beroende av varandra 
och därmed måste ske i viss ordning. 

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen ska 
anses vara besvarad.   

 

Yrkande 

Nils Nilsson (C) yrkar att motionen ska anses vara bifallen. 

Ulrika Thulin (S) och Christer Landin (S) yrkar bifall till Nils Nilssons (C) 
yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på ordförandes förslag och Nils Nilsson (C) 
yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses vara besvarad.   
   
 

Reservation 

Ulrika Thulin (S), Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande. 
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Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-09-28, § 158 
 
 

Yrkande 

Urban Berglund (KD) yrkar att motionen ska anses vara bifallen. 

Ulrika Thulin (S), Nils Nilsson (C), Anders Månsson (S), Terhi Laine (S) och 
Christer Landin (S) yrkar bifall till Urban Berglunds (KD) yrkande. 

Jörgen Johnsson (M), Kalle Holm (SD), Bengt Gottschalk (SD), Matthias 
Åkesson (M) och Kenneth Bolinder (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Urban 
Berglunds (KD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska 
anses vara besvarad.   
   
 

Reservation 

Urban Berglund (KD), Ulrika Thulin (S), Nils Nilsson (C), Anders Månsson 
(S), Terhi Laine (S) och Christer Landin (S) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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Svar på motion från Urban Berglund (KD): Omsorg i 
Bjuv AB,  gör om - gör rätt 

 

Sammanfattning av ärendet 

Urban Berglund (KD) har inkommit med en motion avseende Omsorg i Bjuv 
AB. Urban Berglund (KD) efterfrågar modeller för hur kostnaderna mellan 
bolaget och förvaltningen ska fördelas, samt att ansvarsfördelningen och 
organisationen ska tydliggöras. Vidare anför Urban Berglund (KD) att den 
ekonomiska redovisningen haltar och att det leder till otydliga 
beslutsunderlag. 

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Stefan Christensson, 2022-09-13 
Motion från Urban Berglund (KD), 2022-08-26 
Kommunfullmäktige § 107, 2020-04-29 

 

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2020-04-29 beslut om att uppdra åt 
kommunstyrelsen att bilda aktiebolag med föreslagna namnet Omsorg i 
Bjuv AB för att bedriva omsorgsverksamhet. En förändring med innebörden 
att omsorgsverksamheten ska bedrivas i bolagsform, kräver anpassningar 
som tar tid att genomföra.  

Bolaget ska erhålla nödvändiga tillstånd. Ett aktiebolag har att förhålla sig till 
aktiebolagslagen, bokföringslagen, inkomstskattelagen, 
mervärdeskattelagen m.m. och dessutom måste hänsyn tas till att bolaget 
är en självständig juridisk person med allt vad det innebär. Bara det faktum 
att bolaget är en självständig juridisk person ställer stora krav på 
beslutsordning, avtal mellan kommunen och bolaget, prissättning av 
tjänsterna m.m. Det handlar mycket om gränsdragningsfrågor som måste 
hanteras korrekt och i en viss ordning för att uppnå syftet med 
bolagsbildningen, t.ex. finns det en komplicerad momsproblematik kopplad 
till redovisningen, där ekonomiavdelningen måste ta hjälp av en 
momsspecialist för att säkerställa att syftet uppnås inom ramen för tillämplig 
lagstiftning. I och med att OIB är ett aktiebolag och därmed en självständig 
juridisk person måste dessutom mellanhavanden mellan kommunen och 
bolaget huvudsakligen ske till marknadsmässigt pris för att uppfylla 
lagstiftningens kriterier. Allt detta tillsammans innebär att det är mycket som 
måste anpassas till nya förutsättningar. 

Statusen i nuläget är att en konsult är anlitad för att hjälpa till med att ta 
fram en resursfördelningsmodell som ska ligga till grund för prissättningen 
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av tjänsterna som OIB tillhandahåller kommunen. 
Resursfördelningsmodellen ska vara färdig och tillämpas fr.o.m. den 1 
januari 2023. Ett förslag på gränsdragningslista som krävs för ett 
konkretiserat avtal mellan kommunen och bolaget är framtagen. Just nu 
söker ekonomiavdelningen momsspecialist för sakkunniggranskning av 
gränsdragningslistan eftersom det är av stor vikt att gränsdragningen blir 
korrekt. Gränsdragningslistan är ett underlag för beslut om resursägare och 
ansvarig organisation för olika typer av kostnader. 

När väl resursfördelningsmodellen är klar och gränsdragningslistan 
fastställd går det att gå vidare med att precisera ett konkret avtal mellan 
kommunen och bolaget, samt få en redovisningsmodell på plats som kan 
ligga till grund för tydliga beslutsunderlag. Det är ett flertal olika processer 
på gång med aktiviteter som i vissa fall är inbördes beroende av varandra 
och därmed måste ske i viss ordning. 

 

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen ska 
anses vara besvarad.   

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör 

Stefan Christensson 
Tf ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Urban Berglund (KD) 
Diariet 
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§ 107 Dnr 2020-00166  

Bildande av Omsorg i Bjuv AB 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2019 att överföra delar av 
den kommunala omsorgsverksamheten som idag bedrivs inom vård- och 
omsorgsnämnden till helägt, kommunalt bolag.  

Kommunfullmäktiges beslut var att bolagisera vård- och 
omsorgsverksamheten i enlighet med utredningens förslag samt, att lämna i 
uppdrag till kommunstyrelsen att i samråd med vård- och omsorgsnämnden 
ta de initiativ och vidtaga de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra 
bolagiseringen. 

För att möjliggöra att påbörja arbetet med bolagiseringen behöver ett bolag 
bildas för att kunna påbörja arbetet med tillståndsprocessen samt övriga 
åtgärder som är nödvändiga för att genomföra bolagiseringen, som till 
exempel facklig samverkan och verksamhetens planering för övergången. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår bolagsordning och ägardirektiv för 
bolaget med det föreslagna namnet Omsorg i Bjuv AB, samt föreslår 
kommunfullmäktige besluta om interimsstyrelse, ägarrepresentant samt 
finansiering av bolaget. Därtill föreslås en utvärdering av bolagiseringen 
göras senast 31 december 2023. 

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-02-19 
Bolagsordning Omsorg i Bjuv AB 
Ägardirektiv Omsorg i Bjuv AB 
  

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2019 att överföra delar av 
den kommunala omsorgsverksamheten som idag bedrivs inom vård- och 
omsorgsnämnden till helägt, kommunalt bolag.  

Kommunfullmäktiges beslut var att bolagisera vård- och 
omsorgsverksamheten i enlighet med utredningens förslag samt, att lämna i 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(13) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

uppdrag till kommunstyrelsen att i samråd med vård- och omsorgsnämnden 
ta de initiativ och vidtaga de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra 
bolagiseringen. 

Kommunstyrelsens förvaltning har påbörjat planeringsarbetet tillsammans 
med vård- och omsorgsförvaltningen och har bildat en styrgrupp bestående 
av kommundirektör, ekonomichef, HR-chef, förvaltningschef vård- och 
omsorgsförvaltningen och kommunikationschef. Till arbetsgruppen tillförs 
även intern och extern kompetens med erfarenhet från motsvarande arbete 
samt juridik. 

Utöver denna styrgrupp har vård- och omsorgsförvaltningen påbörjat 
planeringsarbetet som är nödvändigt för att möjliggöra bolagiseringen. Olika 
referens- och arbetsgrupper med fackliga företrädare, ledningsgrupp och 
chefer inom vård- och omsorgsförvaltningen har eller kommer att tillsättas. 

En preliminär tidplan för att åstadkomma bolagiseringen har tagits fram av 
styrgruppen men är inte beslutad. En viktig del i arbetet att kunna överföra 
verksamheten är att erhålla nödvändiga tillstånd. För att kunna påbörja 
tillståndsprocessen med inspektionen för vård- och omsorg (IVO) behöver 
ett bolag bildas. 

Utöver arbetet med tillståndsprocessen behöver processen för facklig 
samverkan, risk- och konsekvensbedömning samt verksamhetens planering 
för övergången pågå för att kunna genomföra bolagiseringen. En grov 
bedömning i nuläget är att verksamheten kan överföras allra tidigast i slutet 
av 2020, alternativt i början av 2021, beroende på tidplanen för 
tillståndsprocessen, facklig samverkan, verksamhetens planering samt 
ekonomi. 

Allmänt om kommunala bolag 

I ett kommunalt bolag finns det vissa begränsningar och ställs andra krav, 
genom kommunallagen, på hur verksamheten ska styras och vad den får 
ägna sig åt än för aktiebolag som inte har kommun eller landsting som 
ägare. 

Grundförutsättningar är att de kommunala befogenheterna inte förändras för 
att verksamheten bedrivs i ett bolag och att de kommunala kompetenserna 
och principerna gäller, det vill säga att samma regler gäller för verksamhet i 
kommunal förvaltning också gäller för kommunal verksamhet som bedrivs i 
bolagsform. Ett kommunalt bolag har till huvudsyfte att skapa samhällsnytta 
och värde och inte vinst som främsta syfte. Det finns dock inte något uttalat 
vinstförbud i kommunala bolag, men tanken är att eventuella vinster 
används i den kommunala verksamheten, direkt eller indirekt, och bidrar 
därigenom till ökad samhällsnytta. 

I ett kommunalt bolag flyttas beslut i principiella ägarfrågor från 
bolagsstämman till kommunfullmäktige. Det innebär att det finns 
”bolagsorgan” att ta hänsyn till i kommunala bolag än i andra aktiebolag 
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med de traditionella fyra bolagsorganen: bolagsstämma, styrelse, VD och 
revision. Se bild nedan: 

 

 
Det kommunala regelverket för helägda ägda bolag, 10 kap 3 § KL, innebär 
att kommunfullmäktige, i förhållande till sitt inflytande via ägar- eller röstandel, 
ska: 

 fastställa ändamålet med verksamheten och se till att ändamålet och de 
kommunala befogenheterna anges i bolagsordningen och ägardirektiv, 

 utse samtliga styrelseledamöter och minst en lekmannarevisor/revisor, 

 se till att fullmäktige får ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet 
fattas, 

 se till att företaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas 
över 

 se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal 
lämnas över till privata utförare 

 

Kommunstyrelsen har, enligt 6 kap 9 § KL, också en förstärkt uppsiktsplikt. 
Det innebär att kommunstyrelsen dels ska bedöma verksamheten i 
kommunala bolag i förhållande till det ändamål som har fastställts, dels 
bedöma verksamheten i förhållande till de kommunala befogenheterna. Om 
kommunstyrelsen vid sin årliga prövning finner att bolagens verksamhet inte 
uppfyller kraven i kommunallagen ska kommunstyrelsen lämna förslag till 
kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder samt även vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att kraven uppfylls. 

 

Bolagets syfte, inriktning och målsättning 

”Bolagsorganen”	i	en	kommunkoncern	

Bolagsstämma	

Styrelse	

VD	

Revisor	Styrelsefrågor	

Ägarfrågor	

Opera va	
frågor	

Fullmäk ge	

Kommunstyrelse	

Lekmanna-	
revisor	

Styrning	

Uppföljning	

Kontroll	

KL	

ABL	”Ägarfrågor”	
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Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram ett förslag till bolagsordning 
och ägardirektiv för bolaget. Av förslaget till bolagsordning framgår att 
föremålet för bolagets verksamhet blir att bedriva äldreomsorg, hemsjukvård 
och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Bolaget ska 
bedriva sin verksamhet i huvudsaklig omfattning åt invånarna i Bjuvs 
kommun. Bolaget får i den omfattning som medges i lag eller förordning 
erbjuda tjänster utanför kommunen. 

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med de kommunala lokaliserings- 
och likställighetsprinciperna samt med kommunallagen i övrigt. 

 

Det är fortfarande Bjuvs kommun via vård- och omsorgsnämnden som är 
beställaren gentemot bolaget och därigenom är det fortfarande nämnden 
som fastställer kvalitén i verksamheten samt den ekonomiska ersättningen 
till bolaget. Förhållandet kan likställas en beställar- och utförarverksamhet 
där nämnden är beställaren och det kommunala bolaget utföraren. 

Av förslaget till bolagsordning framgår att bolaget ska bedriva sin 
verksamhet i huvudsaklig omfattning åt invånarna i Bjuvs kommun. Bolaget 
får i den omfattning som följer av lag eller förordning i begränsad omfattning 
dock även erbjuda tjänster utanför kommunen. Detta innebär att bolaget 
enligt Teckal-principerna har möjlighet att sälja upp till 20 % av sin 
omsättning till andra aktörer. Detta är en värdefull möjlighet för att kunna 
delta i eventuella samarbeten med andra kommuner eller privata utförare.  

Bolaget ska beakta den kommunala likställighetsprincipen, den allmänna 
kompetensbestämmelsen samt retroaktivitetsförbudet. 

Det huvudsakliga syftet med verksamheten är inte vinstmaximering. 
Eventuella över- eller underskott ska stanna i bolaget, vilket skapar 
möjligheter för långsiktigt arbete. Det sistnämnda är en skillnad gentemot 
förvaltningsform där överföringar av eventuella över- eller underskott mellan 
åren försvåras av kommunallagens lagstadgade balanskrav 
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Kommunens insyn i bolaget 
 
Av bolagsordningen framgår att kommunfullmäktige ska ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt fattas. Av förslaget till ägardirektiv framgår att till denna 
beslutskategori hör t.ex.: 
 

- Ändrad inriktning av bolagets verksamhet  

- Förvärv av eller försäljning av företag  

- Bildande eller avveckling av dotterbolag  

- Upptagande av lån eller ställande av säkerhet 

En fråga som faller utanför uppräkningen kan trots detta vara en sådan 
fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt.  
 
Av förslaget till ägardirektiv framgår också att bolagets verksamhet står 
under uppsikt av kommunstyrelsen. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen 
fortlöpande information om bolagets ekonomiska och verksamhetsmässiga 
utveckling. 

 
Styrelsen i bolaget 

Bolagetsstyrelsens allmänna roll framgår av aktiebolagslagen. Genom valet 
att driva vissa verksamheter i bolagsform har också ställning tagits till att 
styrelsearbetet ska präglas av ansvaret för bolagets förvaltning och 
utveckling. Varje styrelseledamot har, juridiskt och formellt, ett personligt 
ansvar för bolagets verksamhet på ett annat sätt än en ledamot i en politisk 
nämnd. Alla styrelseledamöter och suppleanter ska genom bolagets försorg 
få en grundläggande utbildning i styrelsearbete och styrelseansvar. 

Frågan om styrelsens storlek har diskuterats i styrgruppen och med 
kommunledningen. Utifrån diskussionen föreslår kommunledningskontoret 
att styrelsen i bolaget består av minst tre och högst fem ledamöter samt 
högst tre suppleanter.  

Det finns idag en mängd olika relationer mellan de verksamheterna som 
föreslås bolagiseras och andra delar av den kommunala verksamheten som 
blir kvar i förvaltningsform både inom vård- och omsorgsförvaltningen och 
andra förvaltningar. Många av dessa relationer är värdefulla både ur 
ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv.  Detta ställer krav på att 
både styrelsen och ledningen i bolaget ser sitt uppdrag inte enbart utifrån ett 
bolagsperspektiv utan också utifrån ett koncernperspektiv. Att bygga upp ett 
sådant synsätt om koncerntänk tar tid.  

Eftersom överföring av verksamhet från kommunen till bolaget kommer att 
ske succesivt, och ett effektivt samarbete mellan bolag och förvaltning är 
avgörande för att säkra kvalitet och effektivitet i verksamheten, föreslås, 
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åtminstone under de första åren, en personunion för styrelseordföranden 
och VD i bolaget med ordförande respektive förvaltningschef i vård- och 
omsorgsnämnden. Förslaget är således att förvaltningschefen för vård- och 
omsorgsförvaltningen blir tillika VD och nämndens ordförande blir tillika 
ordförande i bolagets styrelse. Bedömningen är att en personunion på 
dessa poster de första åren minskar riskerna för förlorad koncerntänkt samt 
intressekonflikt mellan nämnden och bolaget. Ett förslag lämnas 
inledningsvis om en interimsstyrelse, som är tänkt att verka enbart fram tills 
att kommunfullmäktige beslutar om styrelse och för att inte förlora tid i 
tillståndsprocessen. 

 

Villkor för samarbeten mellan bolag, nämnde och övriga förvaltningar 
 
Tanken är att kommunen skall köpa den verksamhet som idag utförs i egen 
regi från det nybildade bolaget. Enligt lagen om offentlig upphandling ska 
inköp upphandlas och konkurrensutsättas. Dock finns möjlighet att avstå 
från upphandling om det så kallade Teckal-undantaget är uppfyllt. För att 
kommunen skall kunna åberopa Teckal-undantaget krävs:  
-att kommunen har kontroll över bolaget.  
-att bolaget huvudsakligen säljer till kommunen eller till andra kommuner 
Det nyskapade bolaget kommer att uppfylla Teckal-undantaget. Kommunen 
och bolaget kan därför ingå avtal med varandra utan upphandling. 

 

Bolagisering och framtida överföring av personal 
 
Om den tidigare kommunala verksamheten skall bedrivas i ett kommunalt 
bolag krävs att personalen erbjuds övergång till det nybildade bolaget. 
Denna övergång måste genomföras i samråd med de fackliga 
organisationerna. En viktig pusselbit är att personalens 
anställningsförmåner, som lön, pensionsrätt och anställningstrygghet, 
tryggas i det nyskapade bolaget.  

Vid bolagisering av kommunal verksamhet är detta reglerat i EU-direktiv, 
LAS § 6 B Verksamhetsövergång samt MBL. Personalen måste erbjudas 
anställning i det nya bolaget. Det gäller för fast anställda och anställda för 
viss tid samt i vissa fall även timanställda. 

För att säkerställa att de anställda i bolaget har samma anställningsvillkor 
som kommunanställda föreslås att bolaget ska vara medlem i 
arbetsgivarorganisationen Sobona. Sobona har likalydande kollektivavtal 
som SKR, vilket innebär att de anställda vid övergången får likalydande 
anställningsvillkor. Detta underlättar också personalrörligheten mellan 
kommun och bolaget framöver.  

Genom att bolaget organiseras i Sobona blir också en eventuell framtida 
återgång av verksamheten från bolag till kommunal förvaltning relativt enkel 
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med avseende på att anställnings- och pensionsvillkor då är identiska med 
kommunens. 

Sammanfattning 

För att möjliggöra att påbörja arbetet med bolagiseringen behöver ett bolag 
bildas för att kunna påbörja arbetet med tillståndsprocessen med IVO samt 
övriga åtgärder som är nödvändiga för att genomföra bolagiseringen, som 
till exempel facklig samverkan och verksamhetens planering för 
övergången. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår i ärendet bolagsordning och 
ägardirektiv för bolaget med det föreslagna namnet Omsorg i Bjuv AB, samt 
föreslår kommunfullmäktige besluta om interimsstyrelse, ägarrepresentant 
samt finansiering av bolaget. Därtill föreslås en utvärdering av 
bolagiseringen göras senast 31 december 2023. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

uppdra åt kommunstyrelsen att bilda aktiebolag med föreslagna namnet 
Omsorg i Bjuv AB för att bedriva den föreslagna verksamheten 
 
finansiera aktiekapitalet i bolaget med 1 mnkr i aktiekapital samt 1 mnkr i 
villkorat aktieägartillskott 
 
bevilja bolaget 3 mnkr kr i checkkredit inom kommunens 
koncernkontosystem 
 
godkänna bifogad bolagsordning samt ägardirektiv för Omsorg i Bjuv AB, 
 
en interimsstyrelse för bolaget utses intill fullmäktiges val av ordinarie 
styrelse, bestående av kommundirektör Christer Pålsson, ekonomichef 
Samuel Sköld samt kanslichef Julia Pietrek, där kommundirektören blir 
ordförande i bolaget, 
 
som ombud till bolagsstämma välja kommunstyrelsens ordförande Mikael 
Henrysson och som ersättare Claes Osslén 
 
uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd med vård- och omsorgsnämnden 
genomföra en utvärdering av bolagiseringen av vård- och omsorgs 
verksamheter och rapportera till kommunfullmäktige senast den 31 
december 2023, 
 
att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att se över reglemente och 
delegationsordning. 
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Yrkande 

Anders Månsson (S)tilläggsyrkar följande: 

Att Vård- och Omsorgsnämnden får en redovisning av vilka ärende i denna 
bolagsprocess som ska beredas och besluta i nämnden. 
Att det tillsätts en bred parlamentarisk politisk styrgrupp för 
bolagsprocessen. 
Att man tar fram en risk- och konsekvensanalys för personal och 
vårdtagare. 

Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Anders Månssons (S) 
tilläggsyrkande. 

 

Nils Nilsson (C) tilläggsyrkar följande i bolagsordningen: 

För att bolaget helt eller delvis eller aktier i bolaget ska få säljas ska detta 
godkännas av kommunfullmäktige med kvalificerad majoritet (2/3). 

Anders Månsson (S) och Christer Landin (S) yrkar bifall till Nils Nilssons (C) 
tilläggsyrkande. 

Claes Osslén (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras 10:00 – 10:10. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Ordförande ställer proposition på Anders Månssons (S) tilläggsyrkande och 
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott avslår tilläggsyrkandet. 

Ordförande ställer proposition på Nils Nilssons (C) tilläggsyrkande och 
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller tilläggsyrkandet. 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

uppdra åt kommunstyrelsen att bilda aktiebolag med föreslagna namnet 
Omsorg i Bjuv AB för att bedriva den föreslagna verksamheten 
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finansiera aktiekapitalet i bolaget med 1 mnkr i aktiekapital samt 1 mnkr i 
villkorat aktieägartillskott 
 
bevilja bolaget 3 mnkr kr i checkkredit inom kommunens 
koncernkontosystem 
 
godkänna bifogad bolagsordning (reviderad 2020-03-04) samt ägardirektiv 
för Omsorg i Bjuv AB, 
 
en interimsstyrelse för bolaget utses intill fullmäktiges val av ordinarie 
styrelse, bestående av kommundirektör Christer Pålsson, ekonomichef 
Samuel Sköld samt kanslichef Julia Pietrek, där kommundirektören blir 
ordförande i bolaget, 
 
som ombud till bolagsstämma välja kommunstyrelsens ordförande Mikael 
Henrysson och som ersättare Claes Osslén 
 
uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd med vård- och omsorgsnämnden 
genomföra en utvärdering av bolagiseringen av vård- och omsorgs 
verksamheter och rapportera till kommunfullmäktige senast den 31 
december 2023, 
 
att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att se över reglemente och 
delegationsordning. 
 

Reservation 

Anders Månsson (S), Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) reserverar sig 
till förmån för eget yrkande. 

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-03-04, § 36 
  

Yrkande 

Anders Månsson (S)tilläggsyrkar följande: 

Att Vård- och Omsorgsnämnden får en redovisning av vilka ärende i denna 
bolagsprocess som ska beredas och besluta i nämnden. 
Att det tillsätts en bred parlamentarisk politisk styrgrupp för 
bolagsprocessen. 
Att man tar fram en risk- och konsekvensanalys för personal och 
vårdtagare. 

Ulrika Thulin (S) yrkar bifall till Anders Månssons (S) tilläggsyrkande. 
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Ulrika Thulin (S) ändringsyrkar att ”…och rapportera till kommunfullmäktige 
senast den 31 december 2023” kompletteras med ”samt att 
kommunfullmäktige informeras årligen”.  

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras 9:20 – 9:30. 

 

Förslag 

Ordförande föreslår att Ulrika Thulins (S) ändringsyrkande formuleras som 
lyder ”samt att kommunstyrelsen informeras varannan månad och att 
kommunfullmäktige informeras årligen”.  

Ulrika Thulin (S) accepterar den förändrade formuleringen. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Anders 
Månssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

uppdra åt kommunstyrelsen att bilda aktiebolag med föreslagna namnet 
Omsorg i Bjuv AB för att bedriva den föreslagna verksamheten 
 
finansiera aktiekapitalet i bolaget med 1 mnkr i aktiekapital samt 1 mnkr i 
villkorat aktieägartillskott 
 
bevilja bolaget 3 mnkr kr i checkkredit inom kommunens 
koncernkontosystem 
 
godkänna bifogad bolagsordning (reviderad 2020-03-04) samt ägardirektiv 
för Omsorg i Bjuv AB, 
 
en interimsstyrelse för bolaget utses intill fullmäktiges val av ordinarie 
styrelse, bestående av kommundirektör Christer Pålsson, ekonomichef 
Samuel Sköld samt kanslichef Julia Pietrek, där kommundirektören blir 
ordförande i bolaget, 
 
som ombud till bolagsstämma välja kommunstyrelsens ordförande Mikael 
Henrysson och som ersättare Claes Osslén 
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uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd med vård- och omsorgsnämnden 
genomföra en utvärdering av bolagiseringen av vård- och omsorgs 
verksamheter och rapportera till kommunfullmäktige senast den 31 
december 2023 samt att kommunstyrelsen informeras varannan månad och 
att kommunfullmäktige informeras årligen 
 
att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att se över reglemente och 
delegationsordning 
 
   

Reservation 

Ledamöterna från (S), (C) och (KD) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. 

 

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2020-03-11, § 42 

  

Yrkanden 

Anne Li Ullerholm (SD) och Christel Hedlund (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Anders Månsson (S) tilläggsyrkar Att Vård- och Omsorgsnämnden får en 
redovisning av vilka ärende i denna bolagsprocess som ska beredas och 
besluta i nämnden. 
Att det tillsätts en bred parlamentarisk politisk styrgrupp för 
bolagsprocessen. 
Att man tar fram en risk- och konsekvensanalys för personal och 
vårdtagare. 

Maria Berglund (KD) och Krister Nilsson (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag med Anders Månssons (S) tilläggsyrkande. 

Ulrika Thulin (S) yrkar att bolagiseringsprocessen pausas, då resurser och 
fokus behöver prioriteras om under rådande omständigheter. 

Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag 
på Ulrikas Thulins (S) yrkande. 

Mikael Henrysson (SD) yrkar avslag på Anders Månssons (S) 
tilläggsyrkande. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl 20:15 – 20:25. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ulrika 
Thulins (S) yrkande, och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras. 
JA = kommunstyrelsens förslag NEJ = enligt Ulrika Thulins (S) yrkande 
 

Omröstningsresultat 

./.  Omröstningen gavs följande resultat vilket framgår av voteringslistan:      

18 JA-röster och 11 NEJ-röster 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl 20:40 – 20:50. 

  

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 
kommunstyrelsens förslag med Anders Månssons (S) tilläggsyrkande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

uppdra åt kommunstyrelsen att bilda aktiebolag med föreslagna namnet 
Omsorg i Bjuv AB för att bedriva den föreslagna verksamheten 
 
finansiera aktiekapitalet i bolaget med 1 mnkr i aktiekapital samt 1 mnkr i 
villkorat aktieägartillskott 
 
bevilja bolaget 3 mnkr kr i checkkredit inom kommunens 
koncernkontosystem 
 
godkänna bifogad bolagsordning (reviderad 2020-03-04) samt ägardirektiv 
för Omsorg i Bjuv AB, 
 
en interimsstyrelse för bolaget utses intill fullmäktiges val av ordinarie 
styrelse, bestående av kommundirektör Christer Pålsson, ekonomichef 
Samuel Sköld samt kanslichef Julia Pietrek, där kommundirektören blir 
ordförande i bolaget, 
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som ombud till bolagsstämma välja kommunstyrelsens ordförande Mikael 
Henrysson och som ersättare Claes Osslén 
 
uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd med vård- och omsorgsnämnden 
genomföra en utvärdering av bolagiseringen av vård- och omsorgs 
verksamheter och rapportera till kommunfullmäktige senast den 31 
december 2023 samt att kommunstyrelsen informeras varannan månad och 
att kommunfullmäktige informeras årligen 
 
att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att se över reglemente och 
delegationsordning. 
 
   

 
Beslutet skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 115 Dnr 2022-00455  

Tidplan för kommunfullmäktiges sammanträden 2023 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 5 § ska fullmäktige varje år 
bestämma dag och tid för fullmäktiges sammanträden.    

Förslag till datum för kommunfullmäktiges sammanträden 2023 har tagits 
fram.  

Plats framgår av kommunfullmäktiges arbetsordning: 

8 § 
Fullmäktige sammanträder antingen i aulan, Varagårdsskolan Bjuv 

eller i Foodhills samlingslokal Bjuv. 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en 

annan plats för ett visst sammanträde. 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2022-10-05  
Tidplan för sammanträden 2023, 2022-09-29 
Översikt ekonomiåret 2023, 2022-10-05 

 

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna framlagt 
förslag på tidplan för 2023 års kommunfullmäktigesammanträden.    

   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna framlagt förslag på tidplan för 
2023 års kommunfullmäktigesammanträden.    
   
   
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-19 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-10-12, § 167 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
framlagt förslag på tidplan för 2023 års kommunfullmäktigesammanträden.    
   
 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Susan Elmlund, kommunsekreterare 
susan.elmlund@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-10-05 
Referens 

KS 2022-00455 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Tidplan för kommunfullmäktiges sammanträden 2023 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 5 § ska fullmäktige varje år 
bestämma dag och tid för fullmäktiges sammanträden.    

Förslag till datum för kommunfullmäktiges sammanträden 2023 har tagits 
fram.  

Plats framgår av kommunfullmäktiges arbetsordning: 

8 § 
Fullmäktige sammanträder antingen i aulan, Varagårdsskolan Bjuv 

eller i Foodhills samlingslokal Bjuv. 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en 

annan plats för ett visst sammanträde. 

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2022-10-05  
Tidplan för sammanträden 2023, 2022-09-29 
Översikt ekonomiåret 2023, 2022-10-05 

 

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna framlagt 
förslag på tidplan för 2023 års kommunfullmäktigesammanträden.    

   

Susan Elmlund 
Kommunsekreterare  

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder, styrelsen och dess utskott 
Kommunsekreterare 
Diariet 



  

                                                              KS 2022-00454, 00455 

2022-09-29 
 

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Tid 

Kommunfullmäktige 
 

30 27 27 24 29 19 - 28 25 30 27 11 19.00 

Kommunstyrelsen 
 

18 15 15 12 17 7 - 16 13 18 15, 
29 

13 09.00 
 

Kommunstyrelsens 
- arbetsutskott 

11, 
25 

8, 
22 

8, 22, 
29 

5, 19 3, 10, 
31 

14 - 9, 23, 
30 

6, 27 11, 
25 

1, 8, 
22 

6 09.00 

- utskott för arbete och tillväxt 
 

             

Byggnadsnämnden 
 

             

- presidieberedning 
 

             

Barn- och utbildningsnämnden 
 

             

- arbetsutskott 
 

             

Kultur- och fritidsnämnden 
 

             

- beredning  
 

             

Tekniska nämnden 
 

             

- presidieberedning 
 

             

Vård- och omsorgsnämnden 
 

             

- presidieberedning 
 

             

Ordförandegruppen 
 

             

Sammanträden 2023 

 



 

 
 

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Tid 

AB Bjuvsbostäder  
 

            

- beredning 
 

             

Bjuvs Stadsnät AB  
 

            

Omsorg i Bjuv AB  
 

            

  



Översikt ekonomiåret 

2023

2022-10-05



Ekonomiårets beslutsprocesser 2023

Brytpunkt 
Delårsrapport 31 aug

2 okt DÅ 
behandlas på 

måndags-
beredning

4 okt DÅ 
skickas till 
KSAU och 
CESAM 

11 okt KSAU ? okt CESAM 18 okt KS 30 okt KF

31 dec 2022 brytpunkt 
Årsredovisning

27 mars ÅR 
behandlas på 

måndags-
beredning

29 mars ÅR 
skickas till 

beredning och 
CESAM 

5 april KSAU ? april CESAM 12 april KS 24 april KF

Brytpunkt 
Tertialrapport

30 april

29 maj T1 
behandlas på 

måndags-
beredning

31 maj T1 
skickas till 
KSAU och 
CESAM 

7 juni KSAU ? juni CESAM 14 juni KS 26 juni KF

16 aug KS

Nämndernas 

budgetskrivelser 2024 

noteras

som inkomna

6-7 sept KS 
budgetsammanträ

de 
(budgetberedning

en)

1 nov 2023 
Budgetförslag 

2024 behandlas 
på KSAU

X Nov 2023

Budget 2024 
behandlas på 

CESAM

8 nov 2023 
Budget 2024 

behandlas  på 
KS

27 nov Budget 
2024 

behandlas på 
KF

9 aug KSAU Nämndernas 
budgetskrivelser 2024 
noteras som inkomna



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-19 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 117 Dnr 2022-00141  

Redovisning av motioner som ännu ej avslutats 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 5 kap 35 § bör en motion beredas så att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som 
har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen för vidare handläggning. 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige stadgas att kommunstyrelsen 
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde skall 
redovisa motioner, vilkas beredning ännu inte slutförts.    

Det finns för närvarande inga motioner som ännu ej avslutats. 

 

KS 2022-00204  

Motion från Ulrika Thulin (S) 
angående att återgå till 37-
timmarsvecka som heltidmått inom 
Vård och Omsorg 

Anmäld i fullmäktige 2022-04-25. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning.  
Remitterad för yttrande till vård- och 
omsorgsnämnden 2022-05-11. 

KS 2022-00384  

Motion från Nils Nilsson (C) 
angående Sibyllakioskens framtid 

Anmäld i fullmäktige 2022-08-29. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning. 

KS 2022-00397  

Motion från Urban Berglund (KD): 
Omsorg i Bjuv AB,  gör om - gör rätt 

Anmäld i fullmäktige 2022-08-29. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning.  
Behandlad i kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2022-09-28. 

KS 2022-00401  

Motion från Jörgen Johnsson (M) 
angående gatuköket Sibylla-kiosken 
i Bjuv 

Anmäld i kommunfullmäktige  
2022-08-29. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
handläggning. 
Planeras att behandlas i 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-19 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-10-26. 

   

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2022-10-03 
 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen.   
 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-10-12, § 169 
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen.   
 
 
 
Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
 

 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Susan Elmlund, kommunsekreterare 
susan.elmlund@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-10-03 
Referens 

KS 2022-00141 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Redovisning av motioner som ännu ej avslutats 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen 5 kap 35 § bör en motion beredas så att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som 
har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen för vidare handläggning. 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige stadgas att kommunstyrelsen 
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde skall 
redovisa motioner, vilkas beredning ännu inte slutförts.    

Det finns för närvarande inga motioner som ännu ej avslutats. 

 

KS 2022-00204  

Motion från Ulrika Thulin (S) 
angående att återgå till 37-
timmarsvecka som heltidmått inom 
Vård och Omsorg 

Anmäld i fullmäktige 2022-04-25. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning.  
Remitterad för yttrande till vård- och 
omsorgsnämnden 2022-05-11. 

KS 2022-00384  

Motion från Nils Nilsson (C) 
angående Sibyllakioskens framtid 

Anmäld i fullmäktige 2022-08-29. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning. 

KS 2022-00397  

Motion från Urban Berglund (KD): 
Omsorg i Bjuv AB,  gör om - gör rätt 

Anmäld i fullmäktige 2022-08-29. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning.  
Behandlad i kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2022-09-28. 

KS 2022-00401  

Motion från Jörgen Johnsson (M) 
angående gatuköket Sibylla-kiosken 
i Bjuv 

Anmäld i kommunfullmäktige  
2022-08-29. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
handläggning. 
Planeras att behandlas i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-10-26. 

   

    

 



Bjuvs kommun 
Datum 

2022-10-03 
 

KS 2022-00141 
Sida 

2(2) 
 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2022-10-03  

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen.   

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunsekreterare 
Diariet 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-19 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 118 Dnr 2022-00142  

Redovisning av medborgarförslag som ännu ej 
avslutats 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 5 kap 35 § bör ett medborgarförslag beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget 
väckts. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som 
har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget för vidare handläggning. 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige stadgas att kommunstyrelsen, och 
övriga nämnder om medborgarförslaget lämnats till dem av 
kommunfullmäktige, årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och 
oktobersammanträde skall redovisa medborgarförslag, vilkas beredning 
ännu inte slutförts.  

 

KS 2022-00129  

Medborgarförslag på användning av 
parkområde vid Bjuvstorp 5:25 och 
omgivning 

Anmäls i kommunfullmäktige  
2022-03-28. 
 

 
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2022-10-03   
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen.     
  
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-10-12, § 170 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-19 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen.     
   
 
 
Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
 

 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Susan Elmlund, kommunsekreterare 
susan.elmlund@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-10-03 
Referens 

KS 2022-00142 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Redovisning av medborgarförslag som ännu ej 
avslutats 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen 5 kap 35 § bör ett medborgarförslag beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget 
väckts. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som 
har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget för vidare handläggning. 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige stadgas att kommunstyrelsen, och 
övriga nämnder om medborgarförslaget lämnats till dem av 
kommunfullmäktige, årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och 
oktobersammanträde skall redovisa medborgarförslag, vilkas beredning 
ännu inte slutförts.  

 

KS 2022-00129  

Medborgarförslag på användning av 
parkområde vid Bjuvstorp 5:25 och 
omgivning 

Anmäls i kommunfullmäktige  
2022-03-28. 
 

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2022-10-03   

  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen.     

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör   



Bjuvs kommun 
Datum 

2022-10-03 
 

KS 2022-00142 
Sida 

2(2) 
 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunsekreterare 
Diariet 



Från: Christel Hedlund 
Skickat: den 19 oktober 2022 13:29 
Till: Susan Elmlund 
Kopia: Mikael Henrysson 
Ämne: KoF  
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Slutfört 
 

Bjuv 20221019 
 
Härmed säger jag upp min plats som ledamot och ordförande i Kultur och fritidsnämnden i Bjuvs 
kommun . 
 
Christel Hedlund  



Från: Anne Li Ullerholm 
Skickat: den 24 oktober 2022 17:07 
Till: Susan Elmlund 
Ämne: avsägning 
 
Vill härmed avsäga mig mitt uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen 
Anne Li Ullerholm 
Sverigedemokraterna 
 
 



Från: Anne Li Ullerholm 
Skickat: den 24 oktober 2022 17:07 
Till: Susan Elmlund 
Ämne: avsägning 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Slutfört 
 
Vill härmed avsäga mig mitt uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen 
Anne Li Ullerholm 
Sverigedemokraterna 
 
 



 
                        

 
 
2022-10-20 
  Till:  
  Kommunstyrelsen 
   

För kännedom till: 
Kommunfullmäktige 

 

Granskning av budgetprocessen 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bjuvs kommun granskat om 
kommunstyrelsen har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll avseende 
kommunens budgetprocess.  
 
Den sammanfattande bedömningen i rapporten är att kommunstyrelsen i allt väsentligt har en 
tillräcklig styrning av budgetprocessen samt uppföljningen av kommunens ekonomiska 
utveckling. Trots detta ser vi också att det finns utrymme för förbättring.  
 
Bedömningen grundar sig på att det finns en grundläggande struktur för arbetet med 
budgetprocessen. Detta kan dock kompletteras med process- och rutinbeskrivningar, 
exempelvis vad omvärldsanalysen ska omfatta, i syfte att tydliggöra arbetet och minska risken 
för personberoende styrning. Det framgår därtill att kommunstyrelsen kan stärka dialogen med 
verksamheterna, samt upprätta analyser av kommunens långsiktiga ekonomiska 
förutsättningar och handlingsutrymme.  
 
Avseende uppföljningen framförs det vara positivt att kommunstyrelsen låter genomföra 
genomlysningar av verksamheterna. Detta poängteras särskilt då resultatet av 
genomlysningarna med fördel kan ligga till grund för beslut om fördelning av effektiviserings- 
eller besparingsåtgärder. 
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderas kommunstyrelsen att:  

• Upprätta process- och rutinbeskrivningar för budgetarbetet samt tydliggöra krav i de 
åtgärdsplaner som ska tas fram.  

• Stärka dialogen med verksamheterna inom ramen för budgetprocessen.  
• Genomföra analyser av kommunens långsiktiga ekonomiska förutsättningar och 

handlingsutrymme.  
 
Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som 
framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnas. För var och en av 
rekommendationerna ovan ska svar lämnas om ni håller med eller inte, vilka åtgärder som 
kommer att vidtas och när åtgärderna kommer att vidtas. Svar önskas senast 2023-01-20. 
 
På uppdrag av Bjuvs kommuns revisorer 
 
Rune Ahlberg  
Revisionens ordförande 



    Granskningsrapport 2022 
    Genomförd på uppdrag av revisorerna 
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2 

 

1. Sammanfattning 

Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen har en 
ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll avseende kommunens 
budgetprocess. 

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen i allt väsentligt har en 
tillräcklig styrning av budgetprocessen samt uppföljningen av kommunens 
ekonomiska utveckling. Trots detta framförs att det finns utrymme för förbättring.  

I bedömningarna belyses särskilt att det finns ett behov av tydliggjorda process- och 
rutinbeskrivningar. Detta i syfte att tydliggöra arbetet samt motverka risken för 
personberoende arbetssätt. Det framförs därtill att dialogen med verksamheterna 
kan stärkas i budgetprocessen.  

Värdet av att genomföra långsiktiga ekonomiska analyser lyfts i bedömningarna. 
Detta dels för att det förväntas betonas i ny lagstiftning om kommunal 
ekonomistyrning, dels för att det är ett värdefullt underlag för att utvärdera 
kommunens ekonomiska förutsättningar.  

Uppföljningen och möjligheten att kontinuerligt följa den ekonomiska utvecklingen 
anses vara god. Likaså att det är tydligt att åtgärdsplaner ska upprättas vid befarade 
underskott.  

Den pågående genomlysningen av verksamheter framhävs som positivt. Detta då 
resultatet kan nyttjas för beslut om fördelning av eventuella effektiviserings- eller 
besparingsåtgärder.  

 

Mot bakgrund av genomförd granskning rekommenderas kommunstyrelsen att:  

 Upprätta process- och rutinbeskrivningar för budgetarbetet, samt tydliggöra 
krav i de åtgärdsplaner som ska tas fram.  

 Stärka dialogen med verksamheterna inom ramen för budgetprocessen.  

 Genomföra analyser av kommunens långsiktiga ekonomiska förutsättningar 
och handlingsutrymme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

En väl fungerande budgetprocess och budgetföljsamhet stärker kommunens 
förutsättningar för att uppnå god ekonomisk hushållning. Grundläggande för 
legitimiteten och förtroendet för de offentliga verksamheterna är att de förmår att 
bedriva en ändamålsenlig verksamhet. Med det menas att kommunen ska genomföra 
lagstadgade uppgifter, politiskt fattade beslut och verka i riktning mot de mål som 
fullmäktige beslutat. Det ska ske med beaktande av förväntningarna på 
rättssäkerhet, god ekonomisk hushållning, kvalitet, effektivitet och likabehandling.  

Budgetprocessen är en av de viktigaste processerna för kommunens styrning och 
resursfördelning till verksamheterna. En väl fungerande budgetprocess och 
budgetföljsamhet stärker kommunens förutsättningar för att uppnå god ekonomisk 
hushållning. Kommunens ekonomiska utfall och de framtida utmaningar ställer höga 
krav på processerna för planering av verksamheten och dess finansiering. Brister i 
budgetprocessen riskerar felallokering därmed en dålig ekonomistyrning.  

Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsanalys uppmärksammat risker vad gäller 
budgetprocessen. Mot bakgrund av detta har revisorerna beslutat att genomföra en 
granskning av budgetprocessen. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig 
styrning, uppföljning och kontroll avseende kommunens budgetprocess. I 
granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Finns en tydlig styrning och ansvarsfördelning för budgetprocessen? 

o Finns tydliga rutiner och regler för processens genomförande? 

 Finns en struktur för som säkerställer att effektiviseringar och 
budgetföljsamhet uppnås? 

o Har kommunstyrelsen skapat förutsättningar för att kontinuerligt 
följa upp den ekonomiska utvecklingen? 

 Tar budgetprocessen hänsyn till den förväntade långsiktiga ekonomiska 
utvecklingen i kommunen? 

 Tas beslut om åtgärder vid budgetavvikelser tillräckligt snabbt? 

2.3. Genomförande och avgränsning 

Granskningen har skett genom intervjuer och dokumentstudier. Intervjuer har 
genomförts med tjänstepersoner på kommunstyrelsens förvaltning som ansvarar 
för arbetet med kommunens budgetprocess. Därtill har intervjuer skett med 
förvaltningschefer och controllers på två förvaltningar för att samla in information 
om hur verksamheterna uppfattar processen och hur väl den fungerar. 
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2.4. Revisionskriterier 

Granskningens bedömningar utgår från följande revisionskriterier, för att läsa mer 
om revisionskriterierna se avsnitt 6.  

 Kommunallagen (2017:725) 

 Kommunstyrelsens reglemente 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Styrning och ansvarsfördelning 

Det primära styrdokumentet för budgetprocessen är kommunens riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning. Av principerna framgår bland annat att: 

 Bjuvs kommun ska ha en budget i balans. 

 Kommunens resultat ska vara positivt och över tid uppgå till lägst två procent 
av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

 Nämnder och kommunstyrelse ska ha god budgetföljsamhet i sin verksamhet. 
Vid befarad negativ budgetavvikelse ska kommunstyrelse och nämnder 
upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås. 

I fullmäktiges budget finns även målsättningar för god ekonomisk hushållning som 
knyter an till principerna. Budgetprocessen och dess förutsättningar finns i övrigt 
inte beskriven i styrande dokument. Tidplan med hållpunkter för budgetarbetet 
presenteras i början av året.  

Vid intervjuer uppges att det kommunövergripande budgetarbetet inleds vid 
årsskiftet då underlag för budgetförutsättningar och omvärldsanalys tas fram. 
Intervjuade uppger att detta arbete baseras på nyckeltal, prognosunderlag från 
SKR, resultat från mätningar och motsvarande underlag. Det finns dock ingen 
instruktion för vad omvärldsanalysen ska omfatta.  

En del av omvärldsanalysen utgörs av befolkningsprognoser. Kommunen har avtal 
med en extern leverantör som tar fram två prognoser; en prognos som bygger på 
historisk trend och en som beaktar kommunens planerade byggprojekt vilket 
innefattar antaganden om in- och utflyttningsmönster. Utöver dessa två prognoser 
lyfts även andra externa prognoser in från SCB och Region Skåne. Sammantaget 
presenteras detta, tillsammans med den faktiska befolkningsutvecklingen.  

De intervjuade uppger att det finns få långsiktiga analyser kopplat till ekonomi 
avseende kommunens verksamheter. Inom utbildningsförvaltningen pågår ett 
arbete med att ta fram en långsiktig planering avseende förskole- och 
grundskolelokaler. Utredningar har presenterats för nämnden men inga planer har 
antagits vid tiden för granskningen.  

Under våren hålls en budgetupptakt med samtliga nämnder där omvärldsanalysen 
presenteras. Därefter har varje nämnd i uppdrag att ta fram en budgetskrivelse som 
baseras på preliminära budgetramar. Skrivelsen utgår från en struktur i Stratsys där 
respektive nämnd beskriver sina utmaningar baserat på ny lagstiftning, politiska 
beslut, fokusområden, lokalbehov mm. Sammantaget ska budgetskrivelsen 
innefatta nämndens behov inför kommande år. Intervjuade uppger att strukturen 
för skrivelserna varierat något över åren men att den nuvarande formatet fungerar 
bra.  

Dessa skrivelser utgör underlag i budgetberedningen som sammanträder i augusti. 
I samband med detta uppdateras även tidigare underlag utifrån aktuella prognoser. 
Avseende budgetförutsättningarna för år 2023 har ett PM upprättats där 
förutsättningarna beskrivs tillsammans med exempel på fördelning av budgetramen 
baserat på: 
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 Proportionellt baserat på 2022 års budgetfördelning. 

 Kompensation för löneökningar, hyresökningar, kapitalkostnader och 
volymökningar. 

Intervjuade uppger att budgetförutsättningarna presenteras för beredningen som 
därefter är fria att genomföra prioriteringar och fördelningar. Det finns exempelvis 
ingen resursfördelningsmodell eller annan princip för hur volymförändringar ska 
kompenseras. Hur budgetförutsättningarna har presenterats för beredningen har 
varierat över tid. 

I intervjuer framkommer att den kompensation som ges för externa 
kostnadsökningar inte motsvarar den faktiska ökningen, vilket innebär en utmaning 
för verksamheten. Detta gäller exempelvis kostnader för gymnasieskola och 
gymnasiesärskola. Därtill framkommer att vissa av de intervjuade upplever att det 
inte finns en tillräcklig dialog på kommunövergripande nivå avseende 
budgetförutsättningar. 

Det har under den senaste tiden varit en hög personalomsättning på posten som 
ekonomichef. I vissa fall har detta inneburit att kunskap om arbetssätt och metoder 
har lämnat organisationen.  

3.1.1. Bedömning 

Det är vår bedömning att det finns en god struktur och tydliga ansvar inom ramen 
för budgetprocessen. Det finns tillika stödjande underlag för processen i form av 
omvärldsanalys, befolkningsprognos samt externa underlag från SKR samt andra 
nyckeltal. Det styrande dokumentet för budgetprocessen är riktlinjerna för god 
ekonomisk hushållning. Detta tydliggör de övergripande principerna den 
ekonomiska styrningen. Vi menar att kommunstyrelsen med fördel kan komplettera 
detta med process- och rutinbeskrivningar för budgetarbetet. Detta dels i syfte att 
tydliggöra processen, dels i syfte att minska personberoende styrning. Vi vill därtill 
uppmana kommunstyrelsen att vidta åtgärder för att stärka dialogen med 
verksamheterna.  

Det är positivt att kommunstyrelsen arbetar aktivt med befolkningsprognosen. Vi vill 
betona vikten av att också upprätta långsiktiga bedömningar av kommunens 
ekonomiska förutsättningar. Det kommer med all sannolikhet att beslutas om ny 
lagstiftning för kommunal ekonomistyrning. Enligt betänkandet om ”god kommunal 
hushållning” är en central aspekt att kommuner i större utsträckning ska beakta 
långsiktiga aspekter. Oaktat detta ger långsiktiga ekonomiska bedömningar 
kommunstyrelsen ett gott underlag för att utvärdera kommunens ekonomiska 
förutsättningar.  

3.2. Uppföljning 

Kommunstyrelsen tar del av ekonomisk uppföljning inom sina verksamhetsområden 
månatligen, undantaget januari och juni. Den ekonomiska uppföljningen sker i form 
av ekonomirapporter enligt en fastställd struktur i Stratsys. Informationen 
presenteras inte muntligt, förutom vid negativa avvikelser. Utöver detta tar 
styrelsen del av delårsrapport per augusti och helårsbokslut per december för hela 
den kommunala organisationen.  
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Facknämnderna följer även upp sin ekonomiska ställning på samma sätt som 
styrelsen. Dessa ekonomirapporter anmäls till kommunstyrelsen. Nämnderna får 
ekonomiskt stöd i form av controllers som tillhör kommunledningskontoret. 
Intervjuade uppger att detta möjliggör för den centrala ekonomiavdelningen och 
ekonomichef att ha en god uppsikt över nämndernas ekonomiska utvecklig.  

Strukturen följer kommunfullmäktiges målsättning att nämnder och 
kommunstyrelsen ska ta emot minst sex rapporter årligen om det ekonomiska och 
verksamhetsmässiga läget. Det framgår även av riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning att nämnder och styrelse ska ha en god budgetföljsamhet. Därtill 
framgår att nämnder och styrelse ska upprätta en åtgärdsplan vid befarad negativ 
budgetavvikelse. Det finns i övrigt inga riktlinjer som fastställer vad en åtgärdsplan 
ska innefatta eller vad som definieras som en avvikelse.  

Vid intervjuer uppges att detta sker i enlighet med riktlinjerna. Åtgärdsplaner tas 
fram inom de enskilda nämnderna samt hanteras av berörd nämnd och förvaltning. 
Det sker ingen formell återrapportering eller uppföljning till kommunstyrelsen. 
Intervjuade uppger att nämndsordförande generellt för en dialog med 
kommunstyrelsens ordförande och informerar om den ekonomiska situationen. 
Budgetföljsamheten följs även upp utifrån kommunfullmäktiges målsättning med 
målvärde att samtliga nämnder och styrelser ska nå en budget i balans.  

Intervjuade uppger att åtgärdsplaner tas fram i enlighet med riktlinjen och det finns 
en medvetenhet i organisationen att detta är ett krav. I intervjuer framkommer att 
planerna ibland behöver tas fram med kort varsel och att åtgärderna är kortsiktiga. 
Vidare framkommer att det finns vissa verksamhetsfrågor som är politiskt känsliga, 
varpå formella beslut om åtgärdsplaner kan dra ut på tiden alternativt utebli.  

Enligt den ekonomiska rapporteringen per maj månad prognosticerade vård- och 
omsorgsnämnden ett underskott på 2,9 mnkr. Detta redovisades för nämnden vid 
junisammanträdet och vid nästkommande sammanträde, i augusti, presenterades 
en åtgärdsplan.  

Intervjuade uppger att det finns generella effektiviseringskrav på samtliga nämnder 
i årets budget. Detta har även funnits tidigare år, 0,5 procent beräknat på 2021 års 
driftramar. Därtill har kostnader för hyra och städ inte räknats upp. Verksamheten 
inom barn- och utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden har inte 
tilldelats full kompensation för volymökningar. Tilldelningen sker till 80 procent. 
Detta finns även beskrivet i fullmäktiges budget för år 2022. Effektiviseringarna 
byggs på detta sätt in i budgeten och innebär en minskad ram för nämnderna att 
förhålla sig till. Det sker ingen särskild uppföljning avseende dessa effektiviseringar.  

I samband med budgetarbetet inför år 2023 har det framkommit att det finns ett 
behov av att spara in totalt 12,3 mnkr för att nå ett resultat på 2 procent. 
Omfattningen av besparingsbehovet har varierat under året eftersom årets 
prognoser har varit mycket osäkra och varierande till följd av rådande 
konjunkturläge och situationen i omvärlden.  

Med bakgrund av detta har frågan om effektiviseringsmöjligheter diskuterats i 
kommunens ledningsgrupp. Vid tiden för granskningen pågår ett arbete i respektive 
förvaltning med att genomlysa verksamheterna för att hitta möjligheter till 
kostnadsminskningar. 
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3.2.1. Bedömning 

Det är vår bedömning att återrapporteringen till kommunstyrelsen är tillräcklig. Det 
är likaså vår bedömning att krav på åtgärdsplaner är tydliga. Utifrån kontroll av vård- 
och omsorgsnämndens rapporterade underskott menar vi att beslut om åtgärder 
fattas inom sådan tid som kan anses vara rimlig.  

Vi vill betona att det är positivt att det genomförs genomlysningar av respektive 
verksamhet i syfte att identifiera effektiviseringspotential. Detta främjar förmågan 
att minska på kostnader med så liten påverkan på kvaliteten som möjligt. Breda 
besparings- eller effektiviseringskrav som är procentuellt lika för samtliga 
verksamheter riskerar att vara mer missgynnsamma för verksamheter vilka redan 
bedrivs med hög effektivitet.  
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4. Slutsats 

Det är vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen i allt väsentligt har en 
tillräcklig styrning av budgetprocessen samt uppföljningen av kommunens 
ekonomiska utveckling. Trots detta ser vi att det finns utrymme för förbättring.  

Det finns en grundläggande struktur för arbetet med budgetprocessen. Vi menar att 
detta kan kompletteras med process- och rutinbeskrivningar i syfte att tydliggöra 
arbetet och minska risken för personberoende styrning. Vi anser därtill att 
kommunstyrelsen kan stärka dialogen med verksamheterna, samt upprätta analyser 
av kommunens långsiktiga ekonomiska förutsättningar och handlingsutrymme.  

Avseende uppföljningen menar vi att det är positivt att kommunstyrelsen låter 
genomföra genomlysningar av verksamheterna. Vi poängterar detta särskilt då 
resultatet av genomlysningarna med fördel kan ligga till grund för beslut om 
fördelning av effektiviserings- eller besparingsåtgärder.  

 

 Revisionsfråga Svar 

Finns en tydlig styrning och 
ansvarsfördelning för 
budgetprocessen? 

Ja. Vi menar dock att dialogen med 
verksamheterna kan stärkas.  

Finns tydliga rutiner och regler för 
processens genomförande? 

Delvis. Det finns en grundläggande struktur. Vi 
menar att denna kan kompletteras med process- 
och rutinbeskrivningar. 

Finns en struktur för som 
säkerställer att effektiviseringar och 
budgetföljsamhet uppnås? 

Ja. Det är tydligt att åtgärdsplaner ska upprättas, 
beslutas och rapporteras.  

Har kommunstyrelsen skapat 
förutsättningar för att kontinuerligt 
följa upp den ekonomiska 
utvecklingen? 

Ja.  

Tar budgetprocessen hänsyn till den 
förväntade långsiktiga ekonomiska 
utvecklingen i kommunen? 

Delvis. Underlag från SKR samt demografi-
prognosen ger kunskap om långsiktiga 
förutsättningar. Vi anser att detta kan omsättas i 
analyser av kommunens långsiktiga förmåga.  

Tas beslut om åtgärder vid 
budgetavvikelser tillräckligt snabbt? 

Ja.  

 

Mot bakgrund av genomförd granskning rekommenderas kommunstyrelsen att:  

 Upprätta process- och rutinbeskrivningar för budgetarbetet, samt tydliggöra 
krav i de åtgärdsplaner som ska tas fram.  

 Stärka dialogen med verksamheterna inom ramen för budgetprocessen.  

 Genomföra analyser av kommunens långsiktiga ekonomiska förutsättningar 
och handlingsutrymme.  
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5. Källförteckning 

Intervjuade funktioner 

 Kommundirektör 

 Tf. ekonomichef 

 Förvaltningschef socialförvaltning 

 Förvaltningschef utbildningsförvaltningen 

 Två controllers 

 

Analyserade dokument 

 Riktlinjer god ekonomisk hushållning 

 Budgetskrivelse vård- och omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden 

 Befolkningsprognos 2022 

 Underlag budgetberedning 2022, 2023 

 PM budgetförutsättningar 2023 

 Ekonomisk rapport juli, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden 
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6. Revisionskriterium 

Kommunallagen (2017:725) 

Det är enligt 6 kap. 1 § styrelsens uppgift att leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnder. Kommunstyrelsen ska, enligt 6 kap. 2 §, uppmärksamt följa 
de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.   

Lagen reglerar även delvis hur kommunens budgetprocess ska fungera, i kapitel 11. 
Styrelsen ska upprätta ett förslag till budget senast i oktober och fullmäktige 
fastställer budgeten i november. Styrelsen bestämmer även när nämnderna ska 
lämna in eventuella särskilda budgetförslag.  

Tidplanen för budgetarbetet enligt ovan kan flyttas fram om det föreligger särskilda 
skäl.  

Kommunstyrelsens reglemente1 

I reglementets 1 § framgår styrelsens ledningsfunktion, vilket innebär att styrelsen 
ska leda, samordna och ha uppsikt över nämndernas verksamhet. Vidare ska 
styrelsen följa frågor som kan ha inverkan på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. I 2§ framgår att styrelsen ska utöva uppsikt över nämndernas 
beslut och kontinuerligt följa verksamheten.  

Avseende uppföljning anges i 9§ att styrelsen ska övervaka att ekonomin följs upp i 
nämnderna samt att löpande övervaka att den löpande förvaltningen sköts 
ekonomiskt.  

Enligt §18 ska kommunstyrelsens arbetsutskott handlägga/besluta om den 
långsiktiga planeringen av kommunens ekonomi och verksamhet samt kommunens 
övergripande budgetberedning.  

 

1 Vi noterar att det finns daterade skrivningar i det aktuella reglementet, så som felaktiga 
laghänvisningar.  


	Kommunfullmäktige
	Delårsrapport för Bjuvs kommun 2022
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetutskott
	Ärendet
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
	Beslutsunderlag kommunstyrelsen
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

	Delårsrapport för Bjuvs kommun 2022
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Ärendet
	Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och disponering av resultatutjämningsreserv (RUR)
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
	Beslutsunderlag kommunstyrelsen
	Yrkande
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

	Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och disponering av resultatutjämningsreserv (RUR)
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och disponering av RUR
	Bjuvs kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning
	Resultatutjämningsreserv (RUR)
	Syftet med RUR
	Kriterier för RUR

	Lokala riktlinjer för RUR
	Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Bjuvs kommun
	Uppdrag till Kommunassurans att tillhandahålla Egenandelsprogram, justerat aktieägaravtal gällande Kommunassurans samt justerat ägardirektiv till Kommunassurans
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Ärendet
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
	Beslutsunderlag kommunstyrelsen
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

	Uppdrag till Kommunassurans att tillhandahålla Egenandelsprogram, justerat aktieägaravtal gällande Kommunassurans samt justerat ägardirektiv till Kommunassurans
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Ärendet
	Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	Utdebitering (skattesats) 2023 för Bjuvs kommun
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott
	Ärendet
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
	Yrkande
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

	Utdebitering (skattesats) 2023 för Bjuvs kommun
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Ärendet
	Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	Motion från Urban Berglund (KD): Omsorg i Bjuv AB,  gör om - gör rätt
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott
	Ärendet
	Ordförandes förslag till beslut
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
	Reservation
	Beslutsunderlag kommunstyrelsen
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
	Reservation

	Svar på motion från Urban Berglund (KD): Omsorg i Bjuv AB,  gör om - gör rätt
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Ärendet
	Ordförandes förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	Bildande av Omsorg i Bjuv AB
	Sammanfattning
	Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2019 att överföra delar av den kommunala omsorgsverksamheten som idag bedrivs inom vård- och omsorgsnämnden till helägt, kommunalt bolag.
	Kommunfullmäktiges beslut var att bolagisera vård- och omsorgsverksamheten i enlighet med utredningens förslag samt, att lämna i uppdrag till kommunstyrelsen att i samråd med vård- och omsorgsnämnden ta de initiativ och vidtaga de åtgärder som är nödv...
	För att möjliggöra att påbörja arbetet med bolagiseringen behöver ett bolag bildas för att kunna påbörja arbetet med tillståndsprocessen samt övriga åtgärder som är nödvändiga för att genomföra bolagiseringen, som till exempel facklig samverkan och ve...
	Kommunstyrelsens förvaltning föreslår bolagsordning och ägardirektiv för bolaget med det föreslagna namnet Omsorg i Bjuv AB, samt föreslår kommunfullmäktige besluta om interimsstyrelse, ägarrepresentant samt finansiering av bolaget. Därtill föreslås e...
	Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott
	Ärendet
	Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2019 att överföra delar av den kommunala omsorgsverksamheten som idag bedrivs inom vård- och omsorgsnämnden till helägt, kommunalt bolag.
	Kommunfullmäktiges beslut var att bolagisera vård- och omsorgsverksamheten i enlighet med utredningens förslag samt, att lämna i uppdrag till kommunstyrelsen att i samråd med vård- och omsorgsnämnden ta de initiativ och vidtaga de åtgärder som är nödv...
	Kommunstyrelsens förvaltning har påbörjat planeringsarbetet tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen och har bildat en styrgrupp bestående av kommundirektör, ekonomichef, HR-chef, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen och kommunikation...
	Utöver denna styrgrupp har vård- och omsorgsförvaltningen påbörjat planeringsarbetet som är nödvändigt för att möjliggöra bolagiseringen. Olika referens- och arbetsgrupper med fackliga företrädare, ledningsgrupp och chefer inom vård- och omsorgsförval...
	En preliminär tidplan för att åstadkomma bolagiseringen har tagits fram av styrgruppen men är inte beslutad. En viktig del i arbetet att kunna överföra verksamheten är att erhålla nödvändiga tillstånd. För att kunna påbörja tillståndsprocessen med ins...
	Utöver arbetet med tillståndsprocessen behöver processen för facklig samverkan, risk- och konsekvensbedömning samt verksamhetens planering för övergången pågå för att kunna genomföra bolagiseringen. En grov bedömning i nuläget är att verksamheten kan ...
	Allmänt om kommunala bolag
	I ett kommunalt bolag finns det vissa begränsningar och ställs andra krav, genom kommunallagen, på hur verksamheten ska styras och vad den får ägna sig åt än för aktiebolag som inte har kommun eller landsting som ägare.
	Grundförutsättningar är att de kommunala befogenheterna inte förändras för att verksamheten bedrivs i ett bolag och att de kommunala kompetenserna och principerna gäller, det vill säga att samma regler gäller för verksamhet i kommunal förvaltning ocks...
	I ett kommunalt bolag flyttas beslut i principiella ägarfrågor från bolagsstämman till kommunfullmäktige. Det innebär att det finns ”bolagsorgan” att ta hänsyn till i kommunala bolag än i andra aktiebolag med de traditionella fyra bolagsorganen: bolag...
	En fråga som faller utanför uppräkningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt.

	Sammanfattning
	För att möjliggöra att påbörja arbetet med bolagiseringen behöver ett bolag bildas för att kunna påbörja arbetet med tillståndsprocessen med IVO samt övriga åtgärder som är nödvändiga för att genomföra bolagiseringen, som till exempel facklig samverka...
	Kommunstyrelsens förvaltning föreslår i ärendet bolagsordning och ägardirektiv för bolaget med det föreslagna namnet Omsorg i Bjuv AB, samt föreslår kommunfullmäktige besluta om interimsstyrelse, ägarrepresentant samt finansiering av bolaget. Därtill ...
	Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
	Yrkande
	Ajournering
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
	Reservation
	Beslutsunderlag kommunstyrelsen
	Yrkande
	Ajournering
	Förslag
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
	Reservation
	Beslutsunderlag kommunfullmäktige
	Yrkanden
	Ajournering
	Propositionsordning
	Votering
	Omröstningsresultat
	Ajournering
	Propositionsordningar
	Kommunfullmäktiges beslut

	Tidplan för kommunfullmäktiges sammanträden 2023
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott
	Ordförandes förslag till beslut
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
	Beslutsunderlag kommunstyrelsen
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

	Tidplan för kommunfullmäktiges sammanträden 2023
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Ordförandes förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	Redovisning av motioner som ännu ej avslutats
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
	Beslutsunderlag kommunstyrelsen
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

	Redovisning av motioner som ännu ej avslutats
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	Redovisning av medborgarförslag som ännu ej avslutats
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
	Beslutsunderlag kommunstyrelsen
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

	Redovisning av medborgarförslag som ännu ej avslutats
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till



