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FÖRORD 

Budget 2021 med plan för åren 2022 och 2023 är framtagen utifrån det smörgåsbord av möjligheter som 
presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott i april 2019 med effektiviseringar som innebar att 
skapa utrymme i verksamheterna istället för att göra nedskärningar. Den resan sjösattes i januari 2020. 

 

Bjuvs kommun styrs sedan årsskiftet av en 
ny politisk majoritet i valteknisk samverkan 
bestående av Sverigedemokraterna och 
Moderaterna. För första gången är vi därför 
två författare till detta förord och vi vill här 
presentera de satsningar vi gemensamt gör 
för hela kommunens bästa. Vår 
grundläggande målsättning är att Bjuvs 
kommun ska utvecklas till en attraktiv 
boendekommun, präglad av stor trygghet, 
kommunal service av hög kvalité och ett 
inbjudande företagsklimat. För att uppnå 
detta är det av stor vikt att vi håller vår 
kommun vacker och tilldragande med 
prydliga grönytor och väl underhållna gator 
och byggnader. 

Det är en styrka att vara en kommun i 
nordvästra Skåne. Potentialen ligger i det 
strategiska läget med den underbara 
Söderåsen ett stenkast utanför dörren. Här 
finns en närhet till havsbad, sjöar och 
strövområden liksom till pulserande stadsliv 
med kontinenten in på knuten. Vi ser 
särskilt fram emot att persontågen åter 
kommer stanna till i Billesholm vilket 
förstärker de regionala anknytningarna och 
öppnar upp en mängd möjligheter både för 
orten och kommunen. Billesholm tag plats 
är en stor satsning som innefattar en 
mängd byggprojekt samt utveckling av 
stadsmiljön runt stationen. En annan 
spännande satsning rör kommunens 
service och stöd till personer med 
funktionsvariationer. Vi har nyligen påbörjat 
ett samarbete med fastighetsbolaget 
Hemsö som ska leda till nya lokaler för 
korttidsvistelse och dagligverksamhet på 
Brogårdaområdet. Med detta steg 
fullbordas en efterlängtad modernisering av 
LSS-verksamheten som nu kan bedrivas i 
funktionella och ändamålsenliga lokaler. 

Vår kommun har fantastiska förutsättningar 
men det gäller att ha framtidstro och modet 
att göra de investeringar som krävs för att 
omsätta vision i verklighet. När 
kommuninvånarna lägger sin röst i nästa 
val vill vi att det ska vara tydligt att det 
sedan januari 2020 finns en helt ny puls, 

målmedvetenhet och förändringsvilja i 
kommunens politiska ledning för en 
långsiktigt hållbar väg framåt. 

Coronapandemin, och de åtgärder som 
vidtagits mot denna, har kraftigt försämrat 
den svenska ekonomin och effekterna 
kommer sannolikt göra sig kännbara under 
en lång tid framöver. Krisen understryker 
behovet av att balansera ekonomiskt 
ansvarstagande med smarta investeringar 
och djärva satsningar. Under året har vi 
redan tagit ett antal viktiga beslut som 
förbättrar kommunens ekonomiska 
förutsättningar på såväl kort som lång sikt. 

I februari fattades till exempel beslut om att 
avyttra delar av AB Bjuvsbostäders 
fastighetsbestånd. Försäljningen kommer 
leda till att fler bostadsbolag engagerar sig i 
utvecklingen av Bjuv, Billesholm och Ekeby 
samtidigt som den förbättrar kommunens 
likviditet och möjliggör finansiering av 
framtida nyproduktion för AB 
Bjuvsbostäder. Försäljningen beräknas 
frigöra cirka 200 miljoner kronor för 
bostadsbolaget och den ger kommunen en 
utdelning på 40–50 miljoner. 

Ett annat betydelsefullt beslut som togs i 
våras rör bolagiseringen av delar av vård- 
och omsorgsverksamheten. Genom att 
bedriva vård och omsorg genom ett helägt 
kommunalt bolag, Omsorg i Bjuv AB, kan vi 
åstadkomma lägre nettokostnader på grund 
av momsersättningar. Vinsten för 
kommuninvånarna uppskattas till 6 miljoner 
2021 och 8 miljoner årligen efter det. 

Ett nytt spännande inslag i kommunen är 
det näringslivsråd som nu erbjuder 
möjlighet till efterfrågad dialog, samverkan 
och samarbete mellan representanter för 
kommunen och det lokala näringslivet. 
Detta forum genererar ömsesidiga fördelar. 
Kommunens satsningar inom 
näringslivsområdet förankras hos företagen 
samtidigt som företagens intressen, 
önskemål och behov beaktas av politiker 
och tjänstemän. Rådets ändamål är helt 
enkelt att ge stöd och näring åt den 
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utvecklingskraft som finns i kommunen. 

På tal om utvecklingskraft: tillsammans 
med sex andra kommuner inom Familjen 
Helsingborg har vi tagit ansvar för hela 
regionens utvecklingsmöjligheter genom att 
ta över det nedläggningshotade Ängelholm 
Helsingborg Airport. Det ligger i 
kommunens och regionens varaktiga 
intresse att bibehålla möjligheten till 
kommunikationer med flyg. När vi räddar 
flygplatsen värnar vi om vår framtid och 
våra goda förutsättningar för näringsliv, 
tillväxt, turism och familjeanknytningar. 

I vår gemensamma budget för 2021 
presenterar vi flera betydelsefulla 
satsningar som vi förväntar oss ska kunna 
generera goda effekter under nästa år och 
på längre sikt. 

Barn- och utbildningsnämnden har länge 
dragits med stora underskott vilket i 
förlängningen försvårar kommunens 
övergripande ekonomiska planering. Det 
står klart att dessa underskott inte kan 
trollas bort genom effektiviseringar. 
Hårdare besparingskrav skulle i slutändan 
få oacceptabla konsekvenser för 
kommunens förskolebarn och skolelever. Vi 
väljer istället att tillföra 9,4 miljoner kronor 
till verksamheten vilket ger nämnden en 
reell chans att balansera sin budget. 
Parallellt med detta ekonomiska tillskott 
pågår ett utvecklingsarbete inom 
socialtjänst barn, unga och familj som 
syftar till att ersätta åtgärdande insatser 
med förebyggande insatser. Förebyggande 
insatser är hälsofrämjande för berörda barn 
och familjer och leder på sikt till lägre 
kostnader för verksamheten. 

Vård- och omsorgsnämnden bibehåller sina 
ekonomiska ramar, samtidigt som den kan 
räkna med ett tillskott på ytterligare 5,5 
miljoner i form av riktade statsbidrag. 
Coronapandemin har förstärkt och 
accentuerat många av de utmaningar 
verksamheten står inför och bidragen 
förbättrar nämndens möjligheter att bemöta 
dessa. 

Pandemin har inneburit påfrestningar för en 
rad verksamheter och en del negativa 
effekter kommer sannolikt vara seglivade. 
Vi kan exempelvis förvänta oss ökade 
sociala kostnader framöver i och med en 
högre arbetslöshet och större behov av 
ekonomiskt stöd, arbetsmarknadsinsatser 
och vuxenutbildning. I vår budget har 
utskottet för arbete och tillväxt tilldelats en 
extra miljon i syfte att täcka upp för dessa 
befarade framtida behov. 

Slutligen gör vi en spännande satsning som 
fäster blicken längre fram i tiden. 
Kommunstyrelsens budget utökas med en 
knapp miljon, varav 400 000 ska nyttjas 
som en innovationsfond i syfte att möta 
framtidens utmaningar. Målet med 
satsningen är att främja utvecklingen av 
nya, smarta lösningar som kan resultera i 
effektiviseringar och förbättringar för 
kommunens medarbetare. Enligt Vision 
2030 används frasen ”Så har vi aldrig gjort 
förr!” som beröm i Bjuv och 
innovationsfonden syftar just till att utmana, 
utveckla och kanske vända upp och ned på 
våra invanda inställningar och 
tillvägagångssätt. 

Trevlig läsning! 

 

 
Mikael Henrysson (SD)         Jörgen Johnsson (M) 
Kommunstyrelsens ordförande      Kommunalråd
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VISIONEN OCH HUR VI STYR MOT DEN 

”Det bästa sättet att förutsäga framtiden är att skapa den.” –Abraham Lincoln 

Visionen är en bild av vad politiken 
långsiktigt vill uppnå med vår kommun i en 
ideal situation. Visionen fungerar som 
ledstjärna och kompass på vår väg framåt. 

Med hjälp av den tar vi ut riktningen för 
verksamheterna och formulerar målen som 
ska uppnås. 

 

 

Från vision till verklighet 

Att utveckla en kommun med hjälp av 
vision och målstyrning handlar även om att 
skapa en process där det blir tydligt hur 
olika nivåer i organisationen omsätter 
visionen i sin egen verksamhet. Därför 
arbetar vi enligt en målkedja där visionen i 
olika led bryts ner till mer och mer konkreta 
verksamhetsmål. 

Utifrån visionen fattar kommunfullmäktige 
beslut om kommunens mål. Med dessa 
övergripande mål som utgångspunkt 
skapar nämnderna sina egna mål, vilka i 
sin tur är utgångspunkten för 
verksamheternas mål och i slutänden 
medarbetarnas individuella mål. 
Arbetssättet skapar en tydlig koppling från 
visionen och hela vägen genom den 
kommunala verksamheten.

Det är viktigt att alla känner till visionen, ser 
sin del i helheten och inser hur allas arbete 
medverkar till att göra visionen till 
verklighet. Då kan den också skapa 
engagemang och inspirera till initiativ för 
idéer och möjligheter. Invånare, 

entreprenörer, företag, organisationer och 
föreningar ska både kunna och vilja bidra 
till förverkligandet av de ambitioner som 
finns för kommunen. Tillsammans är vi alla 
en tillgång för det vi vill åstadkomma och vi 
arbetar med ständiga förbättringar framåt. 
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Kommunens organisation 

Regeringsformen anger att kommunerna 
har till uppgift att sköta lokala och regionala 
angelägenheter av allmänt intresse genom 
kommunal självstyrelse. Kommunens 
politiska organisation består av 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och 
nämnder. 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta 
beslutande organ och kan liknas vid 
'kommunens riksdag'. I Bjuvs kommun 
består kommunfullmäktige av 31 
ledamöter. Vart fjärde år väljer invånarna i 
kommunen vilka som ska sitta i 
kommunfullmäktige genom att rösta i 
kommunvalet. Kommunfullmäktige fattar 
beslut i principiella frågor och ärenden av 
större vikt. Det gäller till exempel budget, 
skattesats, olika styrdokument samt taxor 
och avgifter. Kommunfullmäktige 
bestämmer också vilka nämnder som ska 
finnas, vilka ansvarsområden dessa ska ha 
och utser ledamöter till nämnderna. För att 
styra verksamheten beslutar 
kommunfullmäktige om prioriteringar för 
nämnder och kommunala bolag. 
Nämnderna och bolagen ansvarar i sin tur 
för att utföra sina respektive uppdrag på ett 
kostnadseffektivt vis i enlighet med 
gällande lagstiftning, politiska mål, 
bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen 
och styrdokument.

Kommunstyrelsens uppdrag är att se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som fullmäktige har 
bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag 
eller förordning samt bestämmelser som 
finns i reglementet. Kommunstyrelsen har 
också har ett särskilt ansvar att hålla 
uppsikt över nämnderna och de 
kommunala bolagen. Under 
kommunstyrelsen och varje nämnd finns en 
förvaltning som bereder ärenden, 
verkställer de politiska beslut som fattats 
och utför alla de tjänster som erbjuds 
kommunens invånare. 

Bjuvs kommun är ägare eller delägare i ett 
antal bolag som utför kommunal service 
och antalet bolag har vuxit. Sedan 
september i år ingår här Ängelholm 
Helsingborg Flygplats Holding AB, vars drift 
kommunen övertagit tillsammans med sex 
andra kommuner i närområdet. Nästa år 
kommer dessutom delar av vård- och 
omsorgsverksamheten överföras till ett nytt, 
helägt kommunalt bolag, Omsorg i Bjuv AB. 
Förberedelserna är i full gång och det nya 
vård- och omsorgsbolaget beräknas vara i 
drift någon gång under våren, förutsatt att 
bolagiseringsprocessen fortgår som den 
ska. 
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KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL 

I samband med att kommunens nya vision 
togs fram omarbetades även kommunens 
övergripande mål. Kommunen har nu åtta 
övergripande mål som visar vägen mot att 
uppfylla visionen. Till varje mål hör ett antal 
indikatorer.  

Indikatorerna hjälper oss att avgöra om vi är 
på rätt väg och har en viktig roll i att berätta 
om vi har uppfyllt våra åtaganden. Indikatorer 
och målvärden för budgetperioden 
presenteras nedan.  

Visionsområde Kommunfullmäktiges mål Indikator Målvärde 

Puls i tryggheten 

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

Befolkningsutveckling 1 % 

Nöjd-Region-Index – helhet ska öka minst 51 

Nöjd-Region-Index – trygghet ska öka minst 47 

Företagsklimat enlig ÖJ (Insikt) - totalt 
NKI ska öka 

minst 74 

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

Nöjd-Region-Index – kommunikationer 
ska öka 

minst 63 

Vi har ett kultur- och 
fritidsutbud som utmanar 

Nöjd-Region-Index – fritidsmöjligheter 
ska öka 

minst 50 

Kraft i nyskapande 

Vi är en attraktiv 
arbetsgivare och erbjuder ett 
hållbart arbetsliv 

Total frisknärvaro i kommunen minst 75 % 

Total sjukfrånvaro i kommunen högst 6 % 

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 88 % 

Kvalitetsaspekter särskilt boende 
äldreomsorg – andel av maxpoäng 

minst 70 % 

Jämlikhet i olikhet 
Vi har jämlika förutsättningar 
för alla oavsett vem du är 

Skillnaden mellan andelen medarbetare 
med utländsk bakgrund och andelen 
kommuninvånare med utländsk 
bakgrund (18–65 år) 

högst 11 
procentenheter 

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

minst 80 % 

Nästa generation i 
fokus 

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

Nöjd-Medborgar-Index – miljöarbete 
ska öka 

minst 53 

Utsläpp av växthusgaser inom 
kommunens gränser ska minska (ton 
CO2-ekv/inv) 

högst 4 
ekv./inv. 

Andelen miljöbilar i 
kommunorganisationen 

minst 35 % 

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

Ohälsotal – antalet dagar ska minska högst 30 

Andel elever som får behörighet till 
yrkesprogram på gymnasiet ska öka 

minst 85 % 

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

. 
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God ekonomisk hushållning 

Visionsområde Kommunfullmäktiges mål Indikator Målvärde 

Nästa generation 
i fokus 

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 

minst 2,3 % 

Kommunens soliditet, enligt fullfondering, 
ska förbättras 

minst 10 % 

Investeringar i skattefinansierad 
verksamhet ska självfinansieras över tid 

100 % 

God budgetföljsamhet i samtliga nämnder 
och styrelser 

100 % 

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

100 % 

Sjuklönernas andel av lönekostnaderna 
ska vara lägre än 2 % 

högst 2 % 

Kommunkoncernens soliditet ska stärkas minst 25 % 

Kommentar 

God ekonomisk hushållning är ett 
sammanfattande begrepp som innebär att 
Bjuvs kommun ska ha en god ekonomisk 
hushållning i vår verksamhet och i 
verksamhet som bedrivs genom andra 
juridiska personer. Kommunfullmäktige 
antog 2017 mål och riktlinjer ur både 
finansiellt perspektiv som 
verksamhetsperspektiv för detta. 

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt 
perspektiv innebär bland annat att varje 
generation själv måste bära kostnaderna 
för den service som den konsumerar. 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. 

Resultatmålet har justerats i samband med 
beslutet att lösa in delar av 
pensionsskulden för att kompensera för 
effekten på kassaflödet. Soliditetsmålet 
avser fullfonderingsmodellen som räknar in 
all pensionsskuld inklusive 
ansvarsförbindelsen. Finansieringsmålet 
avser skattefinansierad verksamhet, 
exklusive exploateringsverksamhet samt 
större och långsiktiga 
fastighetsinvesteringar. 

Mål och indikatorer för god ekonomisk 
hushållning 2021 

Det budgeterade resultatet för 2021 uppgår 
till 19,7 mnkr vilket motsvarar 2,1 procent 
av skatter och generella statsbidrag. 
Resultatet når inte riktigt upp till målet om 
2,3 procent, men medräknat utdelning 
avseende försäljning av delar av 
Bjuvsbostäders bestånd kommer målet 
uppnås med bred marginal. Resultatet 
beräknas öka kommande år och 
sammantaget budgeteras målet uppnås för 
planperioden. 

Kassaflödet för 2021 beräknas till 69,1 
mnkr, vilket är summan av avskrivningarna 
och resultatet. Kassaflödet för 
skattefinansierad verksamhet, exklusive 
VA-verksamheten, uppgår till 60,1 mnkr. 
De totala investeringarna för 2021 uppgår 
till 182,9 mnkr. Den totala 
finansieringsgraden beräknas till cirka 65 
procent, inklusive utdelningen från AB 
Bjuvsbostäder. Skattefinansierade 
investeringar, exklusive exploatering och 
långsiktiga och större fastighets-
investeringar, finansierat till mer än 100 
procent vilket innebär att målet beräknas 
uppnås. 

Behovet av nyupplåning beräknas till 64 
mnkr 2021 inklusive utdelning från AB 
Bjuvsbostäder med 50 mnkr och exklusive 
tilläggsbudgetering av investeringar från 
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2020. För 2022 beräknas lånebehovet till 
105 mnkr och 2023 till 58 mnkr. Det 
innebär ett totalt lånebehov under 
planperioden på 227 mnkr, vilket innebär 
att kommunens låneskuld beräknas till cirka 
950 mnkr 2023 vilket motsvarar 58,5 
tkr/invånare. 

Soliditetsmålet beräknas enligt fullfondering 
där hänsyn tas till kvarvarande 
ansvarsförbindelser. 

Mål för kommunkoncernen 

Från och med 2020 ska även god 
ekonomisk hushållning för 
kommunkoncernen följas upp i samband 
med delårsbokslut och årsredovisning. 
Soliditetsmåttet är ett lämpligt mått då det 
påverkas av såväl resultatutvecklingen som 
finansiering av investeringar.

 

  



 

Budget 2021 och ekonomisk plan 2022–2023 

 

11 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Omvärldsanalys - Bjuv i omvärlden  

Coronapandemin är en plötslig, oförutsedd 
och omvälvande händelse som på kort tid 
satt djupa avtryck på samhällsutvecklingen, 
globalt såväl som lokalt. Vissa effekter 
kommer avta och försvinna medan andra 
lär stanna kvar och bli en del av vår vardag. 
Det är för tidigt att sia om vilka effekter som 
är övergående och vilka som kommer 
bestå men det förefaller sannolikt att 
pandemin kommer förstärka många av de 
redan existerande utmaningar som 
Sveriges kommuner står inför. 
Omvärldsanalysen i detta budgetdokument 
fokuserar därför på hur den pågående 
pandemin kan komma att påverka den 
kommunala verksamheten på sikt. 

Till exempel slår covid-19 och åtgärderna 
mot smittspridning—precis som andra 
samhällskriser—hårdast mot 
socioekonomiskt utsatta grupper, däribland 
arbetslösa, lågutbildade, låginkomsttagare, 
unga, äldre och nyanlända. Detta leder i sin 
tur till växande behov av kommunal service 
och stöd inom områden som socialtjänst, 
vuxenutbildning, försörjningsstöd och 
integration. Den kommunala vård- och 
omsorgsverksamheten har varit tvungen att 
snabbt vidta en mängd åtgärder och skärpa 
rutinerna för att förhindra smittspridning 
bland äldre och det står klart att framför allt 
äldreomsorgen kommer behöva utvecklas 
och kvalitetssäkras under de närmsta åren. 
Allt detta medför ökade kommunala utgifter. 

Krisen kan även komma att leda till en 
större otrygghet och oro bland 
befolkningen. Det finns tendenser till att 
den upplevda otryggheten ökar när 
ungdomar stannar hemma från skolan och 
istället samlas ute i samhället. På liknande 
sätt finns en risk att unga utan 
sysselsättning hamnar i utanförskap och på 
sikt kriminalitet. Erfarenhet visar även att 
våld i nära relationer, inklusive 
hedersrelaterat våld och förtryck och 
sexuellt våld mot barn, ökar vid isolering. 
Flickor och kvinnor som redan tidigare var 
föremål för stark kontroll och ofrihet kan 
under pågående pandemi bli alltmer 
begränsade och utsatta. Troligtvis kommer 
det att finnas ett uppdämt behov av hjälp 

och stöd efter att pandemin är över och då 
är det viktigt att samhällets aktörer—
socialtjänst, vård, försäkringskassa och 
polis—är förberedda på detta. 

Covid-19 har inneburit ett kraftigt försämrat 
ekonomiskt läge med lågkonjunktur som 
följd. Som ett resultat av den försämrade 
konjunkturen bedöms efterfrågan på mark 
för både bostäder och verksamheter att 
tillfälligt minska. Konjunkturnedgången kan 
påverka betalningsförmågan hos hushållen 
på ett sätt som gör det svårt att förverkliga 
vissa bostadsprojekt. Samtidigt har vi hittills 
under året sett att priserna på bostadsrätter 
och framför allt hus faktiskt stiger, vilket i 
viss mån talar emot denna risk. 

Generellt sett finns det anledning att tro att 
krisens effekter kommer vara mer 
beständiga inom områden som var under 
utveckling redan innan pandemin slog till. 
Det bästa exemplet här är förmodligen 
digitalisering. Användandet av digitala 
verktyg för kommunikation, arbete, 
samarbete, utbildning och sociala kontakter 
har accelererat under året och många av 
dessa verktyg är nu en del av vår vardag. 
Samtidigt aktualiserar detta flera risker och 
utmaningar. Det är till exempel inte alla 
lösningar för deltagande på distans vid 
politiska sammanträden eller för digitala 
möten med socialtjänstens brukare som är 
tillräckligt säkra för att hantera 
sekretessärenden. Och i takt med att 
digitala kanaler och verktyg blir viktigare 
ökar också utanförskapet för de som inte 
hänger med i utvecklingen eller inte har råd 
att köpa den tekniska utrustning som krävs. 

Avslutningsvis har pandemin även haft 
stora konsekvenser för resande, migration, 
internationella utbyten och handel. Resor 
till och från utlandet avstannade i princip 
helt och hållet under ett antal månader och 
även om vi ser att gränserna i de flesta fall 
åter har öppnats är framtiden oviss. 
Åtgärderna mot spridningen av covid-19 
mellan länder har slagit enormt hårt mot 
flygindustrin och turistnäringen liksom mot 
alla företag som är beroende av export 
och/eller import. Invandringen till Sverige 
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minskade kraftigt under första halvåret 
vilket har bidragit till den lägsta 

folkökningen på 15 år, enligt SCB. 
Effekterna märks av även i Bjuvs kommun. 

 

Samhällsekonomisk utveckling  

Detta avsnitt bygger på underlag från SKR, 
främst cirkulär till kommunerna i samband 
med skatteprogos samt Macro Nytt, från 
den 24 augusti. 

Viss stabilisering efter dramatisk 
konjunkturkollaps 

Mycket ser nu att ha stabiliserats, såväl i 
Sverige som i omvärlden, jämfört med den 
dramatiska konjunkturkollapsen under 
månaderna mars, april och maj. Trots att 
endast drygt fyra månader återstår av 
innevarande år är det långt till målgång för 
helåret 2020. Inte minst den globala 
utvecklingen präglas av stor ovisshet. 
Utsikterna för såväl konjunkturen som det 
kommunala skatteunderlaget är emellertid 
särdeles ovissa, med anledning av covid-
19. 

Botten tycks ändå vara passerad och 
aktiviteten i den svenska ekonomin 
förväntas nu stiga. Liksom i SKR:s tidigare 
prognoser räknar SKR med att BNP från 
och med det tredje kvartalet i år åter ska 
öka. Därmed behålls det scenario för 
samhällsekonomin från i våras, om en 
återhämtning under det andra halvåret i år. 
Uppgången under det andra halvåret antas 
dock bli svagare än tidigare förutsatte. 
BNP-estimat för 2020 landar nu på –4,9 
procent mot –4,1 procent tidigare. 

I SKR:s kalkyler från april var det framförallt 
antalet arbetade timmar som 
överskattades. Aktuell beräkning utgår från 
en långt större tillbakagång för antalet 
arbetade timmar under kvartal två, liksom 
lägre nivåer för det andra halvåret jämfört 
med vårens kalkyl. Arbetsinsatsen bedöms 
ha minskat med dryga 7 procent jämfört 
med föregående kvartal, att jämföra med 
nästan 4 procent i prognosen från april. 
SKR estimat för helåret 2020 stannar på en 
nedgång om 5,5 procent för antalet 
arbetade timmar; att jämföra med 3,3 
procent tidigare. 

Jätteras för sysselsättning 

Kalkyl för antalet arbetslösa pekar på en 

fortsatt uppgång och att andelen arbetslösa 
en längre tid kommer att ligga över 9 
procent och sannolikt hamna över 10 
procent vid årsskiftet 2020/2021. Hur 
antalet personer i arbetskraften kommer att 
utvecklas är dock genuint osäkert. Varför 
olika bedömningar av andelen arbetslösa 
en tid kommer att kunna spreta mer än 
vanligt. Såväl för den svenska 
konjunkturen, som för det kommunala 
skatteunderlaget, är det inkomsterna som 
är den viktigaste bedömningspunkten. 
Även läget med de uppskjutna 
avtalsförhandlingarna utgör en 
osäkerhetsfaktor för beräkningar av 
lönesumman och skatteunderlaget. 

Lågkonjunkturen består och oviss kraft i 
återhämtningen 

Bedömningen som SKR gjorde i vårens 
prognoser, att BNP under det andra 
kvartalet skulle falla mindre i Sverige än i 
många andra länder, ser ut att stå sig. 
Nedgången tycks ändå ha varit klart större 
än vad som antogs i den 
skatteunderlagspronos som publicerades 
den 29 april. 

För 2020 räknar SKR med ytterligare 
inbromsning till följd av fortsatt kraftig 
minskning av arbetade timmar. Detta 
motverkas av omfattande utbetalningar av 
permitteringslöner, men lönesumman ökar 
ändå nästan inte alls. 
Skatteunderlagstillväxten stannar en bit 
över två procent. Att den inte blir ännu 
lägre förklaras av en mycket kraftig ökning 
av inkomsterna från en rad 
beskattningsbara sociala ersättningar, 
framförallt arbetsmarknadsersättningar och 
sjukförsäkring. Krisåtgärderna för att mildra 
ekonomiska effekter av coronapandemin 
bidrar därmed till att hålla uppe 
skatteunderlagstillväxten. 

Liksom tidigare antas i scenariot att 
lågkonjunkturen består ända till 2023. Ett 
ihållande lågt resursutnyttjande i den 
svenska ekonomin antas således bli följden 
av den krisartade utvecklingen 2020. Inte 
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förrän mot slutet av 2023 antas att timgapet 
är slutet, det vill säga gapet mellan faktiskt 
antal arbetade timmar och den beräknade 
timpotentialen. Potentialen för antalet 
arbetade timmar beräknas från demografin 

och är en bedömning av jämviktsnivåer för 
antalet sysselsatta samt medelarbetstiden, 
i ett läge då varken hög- eller lågkonjunktur 
råder.

  

 

  

Skatteunderlaget 

Krisåtgärderna mildrar effekterna av 
pandemin 

Coronapandemin och de åtgärder som 
aviserats och beslutats i syfte att mildra de 
ekonomiska effekterna av pandemin har 
haft stor påverkan på samhällsekonomin i 
Sverige och internationellt. Detta har 
naturligtvis betydelse för skatteunderlaget 
och bidrar till att prognosen är behäftad 
med större osäkerhet än normalt. 

För 2020 räknar SKR med en ytterligare 
inbromsning, till följd av fortsatt kraftig 
minskning av arbetade timmar. Detta 
motverkas visserligen av omfattande 
utbetalningar av permitteringslön, men 
lönesumman ökar ändå nästan inte alls. 
Skatteunderlagstillväxten stannar en bit 
över två procent. Att den inte blir ännu 
lägre förklaras av en mycket kraftig ökning 
av inkomsterna från en rad 
beskattningsbara sociala ersättningar, 
framförallt arbetsmarknadsersättningar och 
sjukförsäkring. Krisåtgärderna för att mildra 
ekonomiska effekter av coronapandemin 
bidrar därmed till att hålla uppe 

skatteunderlagstillväxten. 

SKR räknar med att 
konjunkturåterhämtningen börjar i höst och 
att antalet arbetade timmar börjar 
återhämtas. Det leder till en större ökning 
av lönesumman 2021 än 2020 trots att vi 
utgår från att inga permitteringslöner 
utbetalas nästa år. Skatteunderlaget 
dämpas samtidigt av att indexeringen av 
pensionsinkomster blir mindre än 2020 och 
att beskattningsbara sociala ersättningar 
minskar när ”coronaåtgärder” upphör 2021. 
Det resulterar i att skatteunderlagstillväxten 
blir lika låg som finanskrisens värsta år, 
2009. Den underliggande ökningstakten är 
den lägsta sedan 1993. 

I scenariot för 2022–2023 innebär vägen till 
konjunkturell balans kraftig 
konjunkturåterhämtning med stark 
sysselsättningstillväxt, tilltagande 
löneökningar och ett skatteunderlag som 
växer i historiskt genomsnittlig takt. 

Effekter av regeringens 
budgetproposition för 2021 

Källa: SKR, https://skr.se/download/18.2270536317406e78de8b216f/1598279825612/MakroNytt-3-2020.pdf 

https://skr.se/download/18.2270536317406e78de8b216f/1598279825612/MakroNytt-3-2020.pdf
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Den 21 september presenterade 
regeringen budgetproposition för 2021 och 
Höständringsbudget för 2020. I den 
skatteunderlagsprognos som regeringen 
presenterar ökar skatteunderlaget med 
15,5 procent mellan 2019 och 2023, något 
mer än SKR:s prognos från augusti. 
Utvecklingsbanorna skiljer sig dock åt 
betydligt, vilket bör betraktas utifrån den 
stora prognososäkerhet som för 
närvarande råder. Dessutom har 
regeringen beaktat en rad förslag som 
presenterats efter SKR:s senaste prognos 
och som påverkar det kommunala 
skatteunderlaget. Konsekvenserna på 
kommunernas och regionernas 
skatteintäkter av dessa förslag föreslås i 
vanlig ordning regleras genom höjningar 
respektive sänkningar av det generella 
statsbidraget 

Föreslagna och tidigare aviserade 
tillskott 

I propositionen vårändringsbudget för 2020 
föreslogs och aviserades att anslaget för 
kommunalekonomisk utjämning skulle ökas 

med 12,5 miljarder kronor som permanent 
tillskott från och med 2021. Kommunernas 
andel uppgår till 8,75 miljarder. 

I syfte att minska behovet av att höja 
kommunalskatterna och skära ner i 
verksamheter och samtidigt ge kommuner 
och regioner bättre förutsättningar att 
utveckla välfärdens verksamheter, föreslår 
regeringen att anslaget ökas med 
ytterligare 10 miljarder kronor 2021 och av 
dessa beräknas 5 miljarder kronor kvarstå 
på anslaget 2022. Kommunernas andel 
uppgår till 7 miljarder 2021 och 3,5 
miljarder 2022. Dessa medel är 
medräknade i beräkningen av skatter och 
generella statsbidrag. 

Riktat statsbidrag på 4 miljarder kronor 
årligen för äldreomsorgen, som fördelas 
utifrån antalet invånare 70 plus i 
kommunen. Statsbidraget är riktat till 
äldreomsorgen och ingår därför inte i 
kommunens budget för skatter och 
generella statsbidrag. Dessutom tillför 
omsorgslyftet inom äldreomsorgen 
ytterligare 1,7 miljarder kronor. 

 

 

  

Befolkningsutveckling 

Befolkningsutvecklingen under 2020 

Vid årsskiftet 2019/2020 bodde 15 715 
invånare i Bjuvs kommun. Enligt den 
senast publicerade statistiken (från 2020-
07-31) var antalet 15 719, vilket alltså 
betyder att befolkningstillväxten helt 
uteblivit hittills i år och att vi troligen inte 
kommer uppnå vårt målvärde på 1 procent 
tillväxt vid årets slut. Faktum är att 
folkökningen i hela Sverige under det första 

halvåret är den lägsta som uppmätts sedan 
år 2005, så utfallet är knappast unikt för 
Bjuvs kommun. Den låga folkökningen i 
landet beror på en kraftig minskning av 
invandringen och en ökning av dödsfallen 
under coronapandemin. I Bjuvs fall står 
orsaken snarast att finna i kombinationen 
av ett negativt inrikes flyttnetto och 
avsaknaden av invandring från andra 
länder. Antalet födslar och dödsfall avviker 

Källa: SKR, https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/cirkular/2020/budgetpropositionenfor2021ochhostandringsbudgetenfor2020.34167.html 

https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/cirkular/2020/budgetpropositionenfor2021ochhostandringsbudgetenfor2020.34167.html
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inte nämnvärt från det normala. Det 
återstår givetvis att se vad som händer 
under årets sista månader 

Befolkningsprognos för perioden 2020–
2029 

Enligt kommunens prognos för 
befolkningsutveckling under perioden 
2019–2029 beräknas folkmängden i Bjuvs 
kommun att öka med totalt 2167 invånare, 
från 15 715 till 17 882 personer. Flyttnettot 
förväntas bli i genomsnitt 172 personer per 
år och födelsenettot 45 personer per år. 
Totalt ger detta en förväntad 
befolkningsökning med i genomsnitt 217 
personer per år. 

För något år sedan när 
PricewaterhouseCoopers (PwC), på 
uppdrag av revisionen, granskade 

kommunens långsiktiga ekonomiska 
utveckling uppmärksammades riskerna 
med en befolkningsutveckling som inte når 
upp till prognosen. PwC noterade bland 
annat att den prognos som kommunen har 
tagit fram (med hjälp av Statisticon) 
förväntar sig en mycket kraftigare 
befolkningsökning än vad den senaste 
befolkningsprognosen från Region Skåne 
gör. Som figuren nedan visar rör det sig om 
ganska dramatiska skillnader fram emot 
slutet av 2020-talet, då differensen mellan 
de två prognoserna uppgår till 3 000 
invånare. Om det skulle visa sig att den 
reella utvecklingen följer regionens prognos 
skulle detta onekligen vingklippa Bjuvs 
ambition att bli en attraktiv boendekommun 
med puls i tryggheten och kraft i 
nyskapande. 

 

Man bör dock ha i åtanke att de två 
prognoserna använder sig av olika 
analysnivåer: regionens prognos bygger 
främst på regionala beräkningar medan 
kommunens prognos beaktar 
kommunspecifika satsningar, framför allt 
planer på bostadsbyggande. Det förefaller i 
detta sammanhang vara rimligt att sätta 
större tilltro till en prognos som tar 
kommunens byggplaner med i beräkningen 
samtidigt som detta understryker vikten av 
att faktiskt omsätta planerna i verklighet. 

Regionens mer pessimistiska prognos 
manar hursomhelst till eftertanke och den 
gör viktiga iakttagelser. Den tar framför allt 
effekterna av en åtstramad migrationspolitik 
på allvar och gör alltså bedömningen att 
befolkningen i Bjuvs kommun inte kommer 
växa i avsaknad av invandring från andra 
delar av världen. Faktum är att kommunens 
utrikes flyttnetto har varit positivt varje år i 
två decennier medan det inrikes flyttnettot 
har kraftigt fluktuerat: sju år var det positivt, 
tolv år var det negativt och ett år var det +/- 
0. Om inflyttning ifrån andra länder avtar 
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blir kommunen helt enkelt mer beroende av 
inflyttning från andra delar av landet. 

Detta för oss tillbaka till 
bostadsförsörjningsfrågan. Utsikten att 
uppnå ett positivt inrikes flyttnetto är 
kopplad till möjligheten att kunna erbjuda 
attraktiva bostäder. För att kontinuerligt 
växa i takt med vår målsättning behöver 

kommunen säkerställa en byggtakt på 90 
färdigställda bostäder per år och detta 
ställer höga krav på strategisk planering 
och administrativ kapacitet, framför allt på 
planeringsavdelningen. Det står redan nu 
klart att kommunen inte kommer kunna 
färdigställa 90 bostäder under 2020 utan 
prognosen pekar snarare på knappt 60. 
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Fem år i korthet 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Allmänt      

Folkmängd, 31 dec (personer) 15 429 15 508 15 748 15 829 15 964 

Kommunal utdebitering (%) 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 

Resultat      

Årets resultat (mnkr) 13,4 16,9 14,9 20,6 19,7 

Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr) 803,9 827,9 860,9 908,6 949,5 

Verksamheternas nettokostnader -790,2 -808,6 -842,6 -885,1 -927,0 

Finansnetto -0,2 -3,5 -3,4 -2,9 -2,8 

Nettokost exkl fin.netto i % av skattenetto 98,3 97,7 97,9 97,4 97,6 

Balans      

Total låneskuld (mnkr) 235 419,9 574,4 745,4 855,0 

* varav kommunen (mnkr) 235 419,9 574,4 745,4 855,0 

Låneskuld per invånare (kr) 15 231 27 076 36 474 47 091 55 437 

Tillgångar (mnkr) 761,7 896,4 1 064,10 1 156,0 1 296,5 

Eget kapital (mnkr) 273,1 288,3 303,2 155,3 174,9 

Soliditet (eget kapital i % av tillgångar) 35,9 32,2 28,5 13,4 13,5 

Investeringar      

Investeringsutgifter, netto (mnkr) 140,8 199,7 212,1 223,9 183,4 

Investeringar i % av tot nettokostnader 17,6 24,7 25,2 25,3 19,8 

Pensionsförpliktelser      

Ansvarsförbindelse utanför balansr. 
(mnkr) 

245,1 238,3 235,5 105,6 97,5 

Tot. pensionförplikt. per invånare (kr) 15 886 15 366 14 954 6 671 6 107 

Borgensåtagande(mnkr) 1 391,5 391,5 391,5 391,5 395,1 
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EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS 

Nettokostnadernas utveckling 

För att den ekonomiska utvecklingen ska 
vara hållbar på sikt bör inte verksamhetens 
nettokostnader öka mer än vad 
skatteintäkter och intäkterna från 
utjämningssystemet (skattenettot) ökar. 

Skattenettot beräknas enligt SKR:s senaste 
prognos från den 24 augusti inklusive 
effekterna av budgetpropositionen öka med 
41 mnkr (4,5 procent) mot budget för 2020. 
Detta innehåller även en överflyttning där 
den sista delen av de så kallade 
välfärdsmiljarderna som tidigare fördelades 
efter mottagande succesivt förs över till 
generella skatter och bidrag, vilket innebär 
att den egentliga ökningen är cirka 3,8 
mnkr lägre eller 4,1 procent. Dessutom 
påverkas Bjuv positivt av införandet av nya 
kostnadsutjämningen. 2022 ökar 

skattenettot med 28,3 mnkr (3 procent) och 
år 2023 med 33,1 mkr (3,4 procent) 
inklusive beräknad befolkningsökning. Sett 
över hela planperioden växer skattenettot 
med 10,8 procent. 

Verksamheternas nettokostnader 
(exklusive jämförelsestörande poster) 
beräknas 2021 öka med 41,9 mnkr jämfört 
med budget för 2020 (4,7 procent), 2022 
med 23,7 mnkr (2,6 procent) och 2023 med 
31,3 mnkr (3,3 procent). Sett över hela 
planperioden ökar nettokostnaderna med 
10,5 procent. 

Resultatet för VA-verksamheten beräknas 
negativt under planperioden, då överskottet 
under senaste åren varit större än 
budgeterat vilket innebär att VA kollektivet 
har en fordran på skattekollektivet. 

Investeringsvolym 

Investeringsvolymen ligger fortsatt på en 
hög nivå under 2021 med motsvarande 
183,4 mnkr och i planperioden med 513,8 
mnkr. Detta kommer att ställa stora krav på 
att självfinansieringsgraden ligger på 
samma nivå som tidigare eller ännu högre 
för att kunna begränsa behovet av att låna 
upp i större utsträckning. Signalerna som 
kommer från Riksbanken är att räntenivån 
inte beräknas höjas de kommande 2–3 
åren. Det får till effekt vi fortsatt räknar med 
mycket gynnsamma räntekostnader sett i 
ett historiskt perspektiv. 

I planperioden beräknas avskrivningarna 
öka på grund av de stora investeringarna. 
2021 uppgår avskrivningarna till 49,4 mnkr 
och 2022 beräknas avskrivningarna öka till 
57,5 samt 2022 till 63,6 mnkr. Det medför 
att kommunens totala kassaflöde ökar från 
69,1 mnkr 2021 till 80,2 mnkr 2022 och 

86,8 mnkr 2023. 

För att finansiera samtliga investeringar 
behöver kommunen ta upp nya lån med 
cirka 114 mnkr 2021, exklusive planerad 
utdelning från AB Bjuvsbostäder avseende 
halva vinsten vid försäljning av delar av 
beståndet. Medräknad denna utdelning 
landar lånebehovet på ca 64 mnkr. I 
planperioden räknas det med nya lån med 
105 mnkr 2022 och 58 mnkr 2022. Det 
innebär en total ökning av låneskulden i 
planperioden om cirka 227 mnkr för att 
finansiera investeringarna. 

Av lånebehovet beräknas 88 mnkr komma 
från VA-verksamheten och 72 mnkr från 
exploateringsverksamheten. 87 mnkr avser 
större och långsiktiga 
fastighetsinvesteringar. Det innebär att 
kommunen finansierar mer än 100 procent 
av övriga skattefinansierade investeringar. 
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Förutsättningar för beräkning av ekonomiska ramar för 2021 

Beräkningarna i resultatbudgeten bygger 
på en oförändrad kommunalskatt på 
20,99 kr. De ekonomiska förutsättningarna 
för beräkningen av verksamheternas ramar 
för 2021 utgår ifrån en modell med samma 
grundläggande beräkningar för nämnderna. 
Utöver förändrade verksamhetsförutsätt-
ningar eller särskilda satsningar har vi 
utgått från 2020 års budgetramar och 
verksamhetsförutsättningar och tagit 
hänsyn till: 

• Volymförändringar. Enligt 
kommunens prognos utökas 
volymerna för såväl barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter 
samt för vård- och 
omsorgsnämnden. 
Befolkningsprognosen har justerats 
ner beräkningsmässigt till 60 
procent av ursprunglig prognos då 
utfallet under året avviker negativt 
mot prognosen. 

• Generell effektivisering har lagts ut 
till nämnderna på 0,5 procent 
beräknat på 2020 års driftsramar.  

• En generell uppräkning för 
personalkostnader utifrån ett 
bedömt ”industrimärke” på 2,2 

procent har gjorts i nämndernas 
ramar. 

• Interna kostnader för hyra, städ och 
kost uppräknas för köpande 
verksamhet med 0,7 procent för 
hyror, 1,5 procent för städ och 1 
procent för kosten. 
Kostverksamheten tilldelas ett 
uppdrag att vidta åtgärder för att 
effektivisera verksamheten. 

• Externa kostnader uppräknas med 
1 procent. 

• Förändringar av kapitalkostnader 
beräknade utifrån 
investeringsprognos för 2020 har 
justerats med effekter av 
investeringsbudgeten till 
nämndernas ramar, vilket även 
påverkar internräntan på finansen. 

• Internräntan sänks från 1,5 till 1,25 
procent enligt SKR:s förslag. 

• 1 mnkr är avsatt på finansen 
avseende Kommunstyrelsen till 
förfogande. 

• Justeringar från 
budgetberedningen. 

 

Så fördelas skatteintäkterna mellan verksamheterna 

 

Kommunfullmäktige; 0,3 kr

Kommunstyrelsens 
förvaltning; 6,9 kr

Arbete och tillväxt; 5,5 kr

Tekniska nämnden; 
3,0 kr

Barn och utbildning; 
54,8 kr

Vård och omsorg; 
25,0 kr

Kultur och fritid; 3,9 kr

Byggnadsnämnden; 0,6 kr
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Driftbudgetanslag 2021–2023 (driftbudgetramar) 

tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 2023 

Kommunfullmäktige -2 747 -2 773 -3 034 -3 273 -3 157 

Kommunstyrelsen -104 323 -111 756 -114 591 -115 795 -116 630 

varav utskottet för arbete och tillväxt -45 207 -47 252 -50 941 -51 634 -51 821 

Tekniska nämnden -28 346 -28 466 -27 216 -29 692 -31 572 

Barn- och utbildningsnämnden -467 276 -481 865 -504 513 -516 564 -530 004 

Vård- och omsorgsnämnden -224 968 -227 749 -230 483 -234 056 -245 764 

Kultur- och fritidsnämnden -32 703 -33 984 -35 634 -36 129 -36 255 

Byggnadsnämnd -4 497 -5 107 -5 234 -5 368 -5 518 

Effektivisering  4 000    

S:a skattefinansierad verksamhet -864 860 -887 700 -920 705 -940 877 -968 900 

Avgiftsfinansierad verksamhet      

Vatten och avlopp (VA) 4 144 2 000 -150 -1 150 -2 650 

S:A STYRELSER OCH NÄMNDER -860 716 -885 699 -920 855 -942 047 -971 550 

Kommungemensamt      

Pensionskostnader -14 637 -10 492 -9 506 -8 937 -8 521 

Intern ränta 10 347 12 320 11 872 13 976 15 125 

Övrigt 6 447 -1 203 -8 532 -13 753 -16 763 

SUMMA VERKSAMHETER -858 555 -885 073 -927 021 -950 741 -981 709 

Finansiering      

Skatter och statsbidrag 865 178 908 557 949 505 977 856 1 010 952 

Finansiella intäkter 110 2 140 2 680 2 580 2 480 

Finansiella kostnader -2 171 -5 000 -5 500 -7 000 -8 500 

S:a Skatter och finansnetto 836 117 905 697 946 685 973 436 1 004 932 

RESULTAT 4 562 20 624 19 664 22 695 23 223 

varav avgiftsfinansierad verksamhet 4 143 2 000 -150 -1 150 -2 650 
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VERKSAMHET OCH EKONOMI  

Kommunfullmäktige 

Ansvarsområde 

Kommunfullmäktige ansvarar för 
kommunens principiella frågor och ärenden 
av större vikt. Det gäller till exempel 
budget, skattesats, olika styrdokument 
samt taxor och avgifter. Kommunfull- 

mäktige beslutar också bland annat vilka 
nämnder som ska finnas, vilka 
ansvarsområden dessa ska ha och utser 
ledamöter till nämnderna.  

 

Intern resultatbudget 

tkr Bokslut 2019 Budget 2020 
Preliminär 

budget 2021 
Plan 2022 Plan 2023 

Externa intäkter 290  0 0 0 

Interna intäkter   0 0 0 

Summa intäkter 290  0 0 0 

Personalkostnader -1 520 -1 152 -1 245 -1 452 -1 304 

Övriga externa 
kostnader 

-1 507 -1 621 -1 683 -1 716 -1 749 

Övriga interna 
kostnader 

-8  0 0 0 

Avskrivningar -2  -100 -100 -100 

Intern ränta 0  -6 -5 -4 

Summa 
kostnader 

-3 036 -2 773 -3 034 -3 273 -3 157 

RESULTAT -2 746 -2 773 -3 034 -3 273 -3 157 

Anslag 

tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Kommunfullmäktige -1 616 -1 771 -1 940 -1 979 -2 018 

Revisionsnämnden -965 -972 -1 063 -1 083 -1 104 

Valnämnden -146 -30 -31 -211 -35 

Nettokostnad -2 746 -2 773 -3 034 -3 273 -3 157 

Investeringar 

Vad ska projektet 
leda till? 

Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Övrigt 107 Digitalisering av KF’s möten 500 500   

SUMMA   500 500 0 0 
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Kommunstyrelse 

Ansvarsområde 

Leda och samordna  

Kommunstyrelsen ska leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter 
och ha uppsikt över övriga nämnders 
verksamhet. Kommunstyrelsen ska också ha 
uppsikt över verksamhet som bedrivs i 
kommunala bolag och kommunalförbund. 

Operativa verksamheter 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och 

tillväxt ansvarar för avdelningen för arbete 
och tillväxt. Utskottet redovisas separat. 
Kommunstyrelsen ansvarar för 
räddningstjänst genom kommunalförbund.  

Stödjande funktioner 

Ekonomi-, HR-, kansli-, planerings-avdelning 
samt avdelningen för kommunikation och 
service. Kommundirektörens stab med 
trygghetssamordnare och 
näringslivssamordnare.

Intern resultatbudget 

tkr Bokslut 2019 Budget 2020 
Preliminär 

budget 2021 
Plan 2022 Plan 2023 

Externa intäkter 3 380 3 120 3 120 3 120 3 120 

Interna intäkter 649 539 2 539 2 539 2 539 

Summa intäkter 4 030 3 659 5 659 5 659 5 659 

Personalkostnader -26 773 -31 869 -31 770 -32 495 -33 237 

Övriga externa 
kostnader 

-30 974 -31 043 -32 943 -32 955 -32 966 

Övriga interna 
kostnader 

-3 448 -2 885 -2 507 -2 531 -2 555 

Avskrivningar -1 534 -1 947 -1 624 -1 324 -1 203 

Intern ränta -416 -419 -465 -515 -507 

Summa 
kostnader 

-63 145 -68 164 -69 309 -69 821 -70 468 

RESULTAT -59 115 -64 505 -63 650 -64 162 -64 809 

Investeringar 

Vad ska projektet leda 
till? 

Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Puls i tryggheten 807 Billesholm stationsområde 2 820 9 300 1 000  

Puls i tryggheten 813 Billesholms gård 9:19 2 965 1 700   

Puls i tryggheten 804 Bjuv 4:4 850 4 950   

Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

820 Cykelväg Mörarp Bjuv 250 5 000 2 000  

Puls i tryggheten 818 Elestorp 7:86 Bjuvsbostäder 250 50   

Puls i tryggheten 801 
Expl B-holmsgård 9:235 
(Kungsgård) 

50 300 0  

Kraft i nyskapande 
Puls i tryggheten 

816 Folketshusparken 2 046 500 5 000  

Puls i tryggheten 105 
Markförsäljning 
- exploateringsområden 

-6 000 -6 000 -6 000 -6 000 



 

Budget 2021 och ekonomisk plan 2022–2023 

 

23 

Vad ska projektet leda 
till? 

Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Puls i tryggheten 100 Markförvärv 2 000 2 000 2 000 2 000 

Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 

 
Möten på distans 
- videomöten 

 150   

Övrigt 112 QlikView 600 200 200 200 

Puls i tryggheten 819 Rudolfska gården 750 0 0 4 400 

Kraft i nyskapande 169 Stratsys 200 200 200 200 

Övrigt 805 Tibbarp 1:80 250 500 4 500  

Kraft i nyskapande 
Puls i tryggheten 

817 
Tidiga 
exploateringsutredningar 

1 000 1 000 1 000 1 000 

Puls i tryggheten 120 Utredning Söderåsbanan 22 142 6 600   

Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

811 Utveckling av Selleberga 5 731 25 000 24 500 2 000 

Övrigt 803 Valleberga 2:139 250 50 3 000  

Övrigt 109 
Väg 110 Flytt av utfart 
Kristinetorpsvägen 

3 250 2 200   

Nästa generation i fokus 148 
Årlig investering 
miljöförbättrande åtgärder 
- ISO 14001 

100 100 100 100 

SUMMA    53 800 37 500 3 900 
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Utskottet för arbete och tillväxt 

Ansvarsområde 

Avdelningen för arbete och tillväxt har 
ansvaret för: 

• Vuxenomsorg, stöd och insatser till 
vuxna enligt Socialtjänstlagen samt 
förebyggande insatser till framför allt 
missbrukare. 

• Integrationsfrågor såsom mottagande 
av nyanlända. 

• Vuxenutbildning såsom gymnasial 
vuxenutbildning, grundläggande, 
yrkesvux och SFI (svenska för 
invandrare).  

• Särskild utbildning för vuxna. 

• Arbetsmarknadsfrågor - kommunala 
arbetsmarknadsåtgärder. 

 

Intern resultatbudget 

tkr Bokslut 2019 Budget 2020 
Preliminär 

budget 2021 
Plan 2022 Plan 2023 

Externa intäkter 24 469 16 077 16 077 16 077 16 077 

Interna intäkter 2 048 0 0 0 0 

Summa intäkter 26 517 16 077 16 077 16 077 16 077 

Personalkostnader -32 216 -31 502 -32 195 -32 888 -33 518 

Övriga externa 
kostnader 

-32 664 -26 977 -30 012 -30 043 -29 631 

Övriga interna 
kostnader 

-6 633 -4 486 -4 480 -4 519 -4 558 

Avskrivningar -202 -343 -311 -244 -177 

Intern ränta -9 -21 -20 -17 -14 

Summa 
kostnader 

-71 723 -63 328 -67 018 -67 711 -67 898 

RESULTAT -45 206 -47 251 -50 941 -51 634 -51 821 

 

  



 

Budget 2021 och ekonomisk plan 2022–2023 

 

25 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ansvarsområde 

Barn- och utbildningsnämnden har under 
kommunfullmäktige det yttersta ansvaret för 
socialtjänst till barn, unga och familjer samt 
för att utbildningen genomförs i enlighet med 
gällande bestämmelser.  

Förskolans uppdrag  
Förskolans uppdrag är att erbjuda utbildning 
samt att stimulera barns utveckling och 
lärande och att erbjuda en trygg omsorg.  

Skolans, förskoleklassen och 
fritidshemmets uppdrag 
Skolans uppdrag och syfte är att elever ska 
inhämta och utveckla kunskaper och värden. 
I samarbete med hemmen ska skolan främja 
elevers allsidiga personliga utveckling till 
aktiva, kreativa, kompetenta och ansvars-
kännande individer och medborgare och 
skapa en livslång lust att lära. Förskole-
klassen ska ge eleverna förutsättningar att 

utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som 
senare kommer att ställas i den aktuella 
obligatoriska skolformen. Fritidshemmets 
syfte är att komplettera utbildningen, 
stimulera elevernas utveckling och lärande 
samt erbjuda en meningsfull fritid.  

Elevhälsans uppdrag 
Elevhälsan bidrar till att skapa miljöer som 
främjar barn och elevers lärande, utveckling 
och hälsa och är en resurs i arbetet för en 
långsiktig hälsofrämjande skolutveckling.  

Socialtjänst barn, unga, familjs uppdrag 
Verksamheten ansvarar för socialtjänst till 
barn, unga och familjer i kommunen, dels 
genom utredning och bedömning av 
biståndsbehov men också genom 
uppsökande verksamhet och att ge råd och 
stöd i kommunens öppna verksamheter. 

Intern resultatbudget 

tkr Bokslut 2019 Budget 2020 
Preliminär 

budget 2021 
Plan 2022 Plan 2023 

Externa intäkter 74 553 63 154 63 154 63 154 63 154 

Interna intäkter 203 501 211 619 211 619 211 619 211 619 

Summa intäkter 278 054 274 773 274 773 274 773 274 773 

Personalkostnader -298 967 -308 578 -313 012 -317 388 -321 721 

Övriga externa 
kostnader 

-156 669 -147 026 -157 843 -157 260 -158 677 

Övriga interna 
kostnader 

-286 583 -295 498 -303 026 -310 398 -317 284 

Avskrivningar -2 896 -5 171 -5 172 -6 051 -6 858 

Intern ränta -215 -365 -233 -239 -237 

Summa 
kostnader 

-745 329 -756 638 -779 286 -791 336 -804 777 

RESULTAT -467 275 -481 865 -504 513 -516 563 -530 004 

Investeringar 

Vad ska projektet leda 
till? 

Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Jämlikhet i olikhet 
Nästa generation i fokus 

413 BUN -elevdatorer och dylikt. 2 900 3 900 3 900 3 900 

Nästa generation i fokus  Inventarier Ekeby förskola  1 100   

Kraft i nyskapande 410 Investering BUN övergrip. 2 000 1 500 1 500 1 500 

SUMMA    6 500  5 400 5 400 
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Vård- och omsorgsnämnden 

Ansvarsområde 

Vård och omsorgsnämndens uppdrag är att 
arbeta för att äldre och personer med 
funktionsnedsättning i Bjuvs kommun kan 
leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 
Vi arbetar för att värna och respektera den 
enskildes integritet, självbestämmande, 
delaktighet och individuella behov. I ansvaret 
ingår vård och omsorg enligt 
Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL) och Lagen om stöd och 
service till vissa funsktionshindrade (LSS). 
Dessutom ingår ansvaret för 
bostadsanpassningsbidrag enligt särskild 
lagstiftning. Inom vård och omsorg 
organiseras insatser i form av särskilt boende 
för äldre, hemtjänst, hemsjukvård, 
rehabilitering, dagverksamhet för personer 

med demensdiagnos, korttidsboende, 
fixartjänst, stöd till anhöriga, hälsofrämjande 
och förebyggande verksamheter och 
aktiviteter samt boende med särskild service 
enligt LSS, daglig verksamhet, personlig 
assistans, korttidstillsyn, avlösar- och 
ledsagarservice. Verksamheten organiserar 
också kommunens socialpsykiatri som ger 
särskilt boende, daglig sysselsättning, 
boendestöd och kontaktperson åt personer 
med allvarliga, psykiska 
funktionsnedsättningar. 

Till nämndens ansvarsområde hör också 
kommunens kostverksamhet som distribuerar 
måltider åt förskolor, skolor, äldreboende och 
kyld mat åt personer i ordinärt boende.

 

Intern resultatbudget 

tkr Bokslut 2019 Budget 2020 
Preliminär 

budget 2021 
Plan 2022 Plan 2023 

Externa intäkter 46 281 44 122 44 160 44 198 44 235 

Interna intäkter 37 000 35 653 36 005 36 356 36 708 

Summa intäkter 83 281 79 776 80 165 80 554 80 943 

Personalkostnader -214 051 -227 225 -228 080 -230 838 -235 662 

Övriga externa 
kostnader 

-57 737 -45 046 -44 038 -44 770 -51 835 

Övriga interna 
kostnader 

-34 690 -32 688 -35 678 -35 912 -36 146 

Avskrivningar -1 620 -2 313 -2 631 -2 860 -2 841 

Intern ränta -151 -252 -221 -230 -223 

Summa 
kostnader 

-308 249 -307 525 -310 648 -314 610 -326 707 

RESULTAT -224 968 -227 749 -230 483 -234 056 -245 764 

Investeringar 

Vad ska 
projektet leda 
till? 

Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Jämlikhet i 
olikhet 

644 

2 Gruppboende inom LSS för 
vuxna. 5 + 6 lgh. 
Utredning/Projektering 2018-2020. 
Inventarier 2021- 

350 650   

Övrigt 605 
Inventarier VO - fördelas på ansvar 
641, 642 och 690 

1 200 1 200 1 200 1 200 
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Vad ska 
projektet leda 
till? 

Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Effektivisering/
ekonomi 

191 Tillagningskök inventarier 500 500 500 500 

Jämlikhet i 
olikhet 
Kraft i 
nyskapande 

645 
Äldreomsorg, Särskilda boenden, 
Inomhus- och utomhusmiljö 

500 500 500 500 

SUMMA    2 850 2 200 2 200 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ansvarsområde 

Biblioteken  
Verksamheten vid kommunens tre bibliotek. 

Kulturarv 
Verksamheten vid kommunens Gruv- och 
Skolmuseum. 

Fritid 
Verksamheten på våra fritidsgårdar och 
skolhäng. 

Kulturskolan 
Verksamheten som bedrivs av kulturskolan i 
hela kommunen. 

Sim- och badanläggningar 
Verksamheten vid våra två sim- och 

badanläggningar. 

Föreningsbidrag  
Det kommunala stöd som ges till 
föreningslivet. 

Lokaler och idrottsanläggningar  
Bokningar, uthyrning samt investeringar av 
kommunägda lokaler och idrottsanläggningar. 

Arrangemang 
Arrangemang där kultur- och fritidsnämnden 
är huvud- eller medarrangör. 

Lotteritillstånd  
Hantering och administration av lotteritillstånd

Intern resultatbudget 

tkr Bokslut 2019 Budget 2020 
Preliminär 

budget 2021 
Plan 2022 Plan 2023 

Externa intäkter 2 160 1 769 1 769 1 769 1 769 

Interna intäkter 44 0 0 0 0 

Summa intäkter 2 204 1 769 1 769 1 769 1 769 

Personalkostnader -14 940 -15 326 -16 603 -16 776 -16 546 

Övriga externa 
kostnader 

-6 370 -5 767 -5 825 -5 882 -5 940 

Övriga interna 
kostnader 

-12 624 -12 772 -13 062 -13 352 -13 642 

Avskrivningar -832 -1 635 -1 680 -1 647 -1 669 

Intern ränta -141 -253 -233 -241 -227 

Summa 
kostnader 

-34 907 -35 753 -37 403 -37 898 -38 024 

RESULTAT -32 703 -33 984 -35 633 -36 129 -36 255 

Investeringar 

Vad ska projektet leda till? Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 2022 Plan 2023 

Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 

430 Investering KOF övergrip. 750 750 750 750 
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Vad ska projektet leda till? Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 2022 Plan 2023 

Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 
Övrigt 

Nästa generation i fokus  Kulturskolans lokaler  150   

Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 
Övrigt 

438 
Multianläggningar i hela Bjuvs 
kommun 

1 500 1 500   

Puls i tryggheten  Trygg fritid i Ekeby  1 200   

Puls i tryggheten  Trygg fritid i Billesholm   900  

Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 

 
Utreda förutsättningar för ny 
sporthall i Bjuv 

 250   

Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

 
Utredning fritidsgård i 
Billesholm 

 250   

SUMMA    4 100 1 650 750 

 

Tekniska nämnden 

Ansvarsområde 

Tekniska nämndens ansvar: 

Förvalta kommunens fastigheter, 
grönområden, vatten och avlopp samt 
gatuanläggningar avseende drift och 
underhållsverksamhet. 

Verkställa av kommunfullmäktige beslutade 
investeringar. 

Energisparprojekt och energihushållning. 

Anslutning till kommunens allmänna vatten- 
och avloppsanläggningar utanför 
verksamhetsområden. 

Vara kommunens väghållare och hantera 
dess trafikfrågor. 

Lokalvårdsverksamhet.

Intern resultatbudget 

tkr Bokslut 2019 Budget 2020 
Preliminär 

budget 2021 
Plan 2022 Plan 2023 

Externa intäkter 9 345 11 314 11 357 11 401 11 444 

Interna intäkter 105 745 103 509 106 540 111 104 112 001 

Summa intäkter 115 089 114 823 117 898 122 505 123 445 

Personalkostnader -35 178 -38 803 -40 684 -40 258 -38 954 

Övriga externa 
kostnader 

-73 718 -67 142 -65 499 -64 848 -63 316 

Övriga interna 
kostnader 

-2 076 -1 945 -1 961 -1 976 -1 991 

Avskrivningar -24 786 -26 801 -28 954 -35 433 -40 111 

Intern ränta -7 678 -8 598 -8 015 -9 682 -10 645 

Summa 
kostnader 

-143 435 -143 288 -145 113 -152 197 -155 016 

RESULTAT -28 346 -28 465 -27 215 -29 692 -31 571 
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Investeringar 

Vad ska projektet leda till? Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 2022 Plan 2023 

Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

 Belysning g/c-vägar  1 500 500  

Puls i tryggheten 144 Belysning GC-tunnlar 200 200 200 200 

Effektivisering/ekonomi 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

140 
Billesholms station 
- reinvestering genomfartsväg, 
Storgatan 

25 2 500   

Effektivisering/ekonomi 
Puls i tryggheten 

228 
Brandposter - Reinvesteringar 
enl avtal med NSVA 

517 517 517 517 

Effektivisering/ekonomi 
Puls i tryggheten 

229 Byte av kabelskåp 500 500 0 0 

Nästa generation i fokus 122 Ekeby skola 1 000 5 000 26 500 25 000 

Nästa generation i fokus 156 Förnyelse av gamla lekplatser 1 615 2 200 2 200 2 200 

Puls i tryggheten  
Förnyelse gatubelysning 
trästolpar 

 2 500   

Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 

166 GC-väg Billesholm - Ekeby 50 50 4 300  

Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 

 Gunnarstorp 1:267  700   

Puls i tryggheten 175 
Gunnarstorpsvägen 
- Hastighetsdämpande åtgärder 

50 380   

Effektivisering/ekonomi 
Jämlikhet i olikhet 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

186 Industrigatan - Ringgatan, Bjuv 500 500 500  

Övrigt 216 
Investeringar för VA- 
översvämning efter sommaren 
2016 

5 016 2 500   

Nästa generation i fokus  
IT-infrastruktur i kommunens 
fastigheter 

 1 500 1 500 1 500 

Jämlikhet i olikhet 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

123 
Jens Bille skolan entrén vid 
badet 

4 000 2 000   

Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

 
Ny busshållplats på Norra 
storgatan 

 500   

Nästa generation i fokus 121 Ny fsk Lärkgatan 6 - 8 avd. 20 000 15 000 15 000  

Effektivisering/ekonomi 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

193 
Re-investering i befintlig 
asfaltbeläggning enligt RoSy 

3 000 9 500 9 500 9 500 

Puls i tryggheten  
Staket över stödmur Norra 
Storgatan 54 

 50   

Puls i tryggheten 149 Storgatan Bjuv - upprustning 154 1 000 18 000 25 900 

Puls i tryggheten  
Trygghet, säkerhet samt 
myndighetskrav 

 1 000 1 000 1 000 

Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

227 Upprustning Ekeby centralt 1 500  1 500  

Nästa generation i fokus  
Upprustning Frisbeegolf 
Gunnarstorpsvägen 

0 150   

Nästa generation i fokus  
Utbyggnad av ladd infrastruktur 
för fossilfria fordon i kommunen 

 200 200 200 
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Vad ska projektet leda till? Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 2022 Plan 2023 

Puls i tryggheten  
Utredning rondell Norra 
Storgatan/Norra vägen 

 100   

Kraft i nyskapande  
Verkstadsgatan 1, 
Samlokalisering och 
samordningsvinst 

 1 500   

Övrigt 185 
Årlig investering - Maskiner 
- lokalvård 

140 140 140 140 

Nästa generation i fokus 200 
Årlig Investering 
energieffektivisering 

3 975 5 000 5 000 5 000 

Effektivisering/ekonomi 
Puls i tryggheten 

158 
Årlig investering 
Fastighetsinvesteringar 
(generella/underhållsplan) 

9 000 15 000 15 000 15 000 

Övrigt 198 
Årlig investering -Maskiner o 
fordon gata/park 

700 1 700 700 700 

Puls i tryggheten 194 
Årlig investering -
Trafiksäkerhetsåtgärder 

300 1 500 500 500 

Nästa generation i fokus 154 
Årlig investering utemiljö 
Fastighet 

1 000 3 500 1 500 1 500 

Jämlikhet i olikhet 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

231 
Årliga investeringar i den 
offentliga miljön (gata/park) 

500 800 800 800 

SUMMA    79 187 105 057 89 657 

 

Byggnadsnämnden 

Ansvarsområde 

Planer 

Genomförande av detaljplaner, efter att ha 
fått uppdrag av kommunstyrelsen. 
Bevarandefrågor, kulturminnesvård, 
namngivning, lägenhetsregistret och tillsyn 
över strandskyddet. 

Bygglov och tillsyn 

Bygglov, marklov, rivningslov och tillsyn på 
ovårdade tomter och byggnader enligt plan- 
och bygglagen.

 

Karta och mätning 

Kommunens kartverksamhet och mätning. 

Bostadsanpassning 

Den byggnadstekniska granskningen och 
bedömningen avseende 
bostadsanpassningen. 

 

Intern resultatbudget 

tkr Bokslut 2019 Budget 2020 
Preliminär 

budget 2021 
Plan 2022 Plan 2023 

Externa intäkter 2 789 3 304 3 304 3 304 3 304 

Interna intäkter 128 200 200 200 200 

Summa intäkter 2 917 3 504 3 504 3 504 3 504 

Personalkostnader -5 158 -7 727 -7 872 -8 017 -8 160 

Övriga externa 
kostnader 

-2 191 -726 -733 -741 -748 

Övriga interna 
kostnader 

-9 -7 -8 -9 -10 
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tkr Bokslut 2019 Budget 2020 
Preliminär 

budget 2021 
Plan 2022 Plan 2023 

Avskrivningar -54 -144 -119 -100 -100 

Intern ränta -2 -7 -6 -5 -4 

Summa 
kostnader 

-7 413 -8 610 -8 738 -8 871 -9 022 

RESULTAT -4 496 -5 106 -5 234 -5 367 -5 518 

VA-verksamhet (NSVA) 

Ansvarsområde 

Nordvästra Skånes vatten och avlopp 
(NSVA) har till uppgift att ansvara för vatten 
och avloppsfrågor för kommunens räkning.

 

Intern resultatbudget 

tkr Bokslut 2019 Budget 2020 
Preliminär 

budget 2021 
Plan 2022 Plan 2023 

Externa intäkter 47 628 46 839 47 205 47 911 48 602 

Interna intäkter   0 0 0 

Summa intäkter 47 628 46 839 47 205 47 911 48 602 

Personalkostnader   0 0 0 

Övriga externa 
kostnader 

-32 909 -30 954 -32 677 -33 062 -33 767 

Övriga interna 
kostnader 

-3 040 -3 539 -3 538 -3 539 -3 541 

Avskrivningar -5 799 -7 903 -8 510 -9 519 -10 652 

Intern ränta -1 736 -2 442 -2 630 -2 941 -3 292 

Summa 
kostnader 

-43 485 -44 839 -47 355 -49 061 -51 252 

RESULTAT 4 143 2 000 -150 -1 150 -2 650 

Investeringar 

Vad ska projektet leda 
till? 

Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Nästa generation i fokus  
NSVA 
Landsbygdsinvesteringar, ej 
taxedrivand 

 5 400 400 400 

Övrigt 266 Nya investeringar NSVA 4 350 3 750 3 600 10 800 

Övrigt 266 Reinvesteringar NSVA 24 125 27 342 29 466 31 981 

SUMMA    36 492 33 466 43 181 
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EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING 

Resultatbudget kommun 2021 - 2023 

tkr Bokslut 2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 2022 Plan 2023 

Verksamhetens intäkter 216 468 193 697 190 146 190 934 191 705 

Verksamhetens kostnader -1 037 299 -1 032 514 -1 068 066 -1 084 397 -1 109 704 

Avskrivningar -37 724 -46 256 -49 101 -57 278 -63 711 

S:a verksamhetens nettokostnader -858 555 -885 073 -927 021 -950 741 -981 710 

Skatteintäkter 618 878 624 502 619 502 643 654 669 107 

Statsbidrag och utjämning 246 300 284 055 330 003 334 202 341 846 

Verksamhetens resultat 6 623 23 484 22 484 27 115 29 243 

Finansiella intäkter 110 2 140 2 680 2 580 2 480 

Finansiella kostnader -2 171 -5 000 -5 500 -7 000 -8 500 

Resultat efter finansiella poster 4 562 20 624 19 664 22 695 23 223 

Extraordinära poster 0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 4 562 20 624 19 664 22 695 23 223 

Nyckeltal           

Årets resultat som andel av skatter 
och statsbidrag 

0,5% 2,3% 2,1% 2,3% 2,3% 

Verksamhetens nettokostnader av 
skattenetto 

99,2% 97,4% 97,6% 97,2% 97,1% 

Resultatbudget avgiftsfinansierad 2021 - 2023 

tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Verksamhetens intäkter 47 628 46 839 47 205 47 911 48 602 

Verksamhetens kostnader -35 949 -34 493 -36 215 -36 601 -37 308 

Avskrivningar -5 799 -7 903 -8 510 -9 519 -10 652 

S:a verksamhetens nettokostnader 5 880 4 443 2 480 1 791 642 

Skatteintäkter 0 0 0 0 0 

Statsbidrag och utjämning 0 0 0 0 0 

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 

Finansiella kostnader -1 736 -2 442 -2 630 -2 941 -3 292 

Resultat före extraord. poster 4 144 2 000 -150 -1 150 -2 650 

Extraordinära poster 0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 4 144 2 000 -150 -1 150 -2 650 
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Resultatbudget skattefinansierad 2021 - 2023 

tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 2022 Plan 2023 

Verksamhetens intäkter 168 840 146 858 142 941 143 023 143 103 

Verksamhetens kostnader -999 614 -995 578 -1 029 220 -1 044 855 -1 092 104

Avskrivningar -31 925 -38 353 -40 591 -47 759 -53 059

S:a verksamhetens nettokostnader -862 699 -887 073 -926 870 -949 591 -1 002 060

Skatteintäkter 618 878 624 502 619 502 643 654 669 107 

Statsbidrag och utjämning 246 300 284 055 330 002 334 202 341 846 

Finansiella intäkter 110 2 140 2 680 2 580 25 480 

Finansiella kostnader -2 171 -5 000 -5 500 -7 000 -8 500

Resultat före extraord. poster 418 18 624 19 814 23 845 25 873 

Extraordinära poster 0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 418 18 624 19 814 23 845 25 873 

Balansbudget 2021 - 2023 

tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 2022 Plan 2023 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 2 887 

Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader, tekniska anläggningar 763 956 946 938 1 032 916 1 119 911 1 193 888 

Maskiner och inventarier 2 822 

Finansiella anläggningstillgångar 

Aktier, andelar m.m. 33 844 33 844 33 844 33 844 33 844 

Långfristiga fordringar 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 

S:a Anläggningstillgångar 831 209 983 082 1 069 060 1 156 055 1 230 032 

Bidrag till infrastruktur 

Bidrag till infrastruktur 25 040 23 788 22 536 21 284 20 032 

Omsättningstillgångar 

Förråd m.m. 46 113 57 313 105 663 146 663 154 063 

Kortfristiga fordringar 81 745 79 548 87 218 74 266 72 372 

Kassa och bank 31 590 12 000 12 000 12 000 12 000 

S:a Omsättningstillgångar 159 448 148 861 204 881 232 929 238 435 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 015 697 1 155 731 1 296 477 1 410 268 1 488 499 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

Eget kapital 134 653 155 277 174 941 197 636 220 859 

Varav årets resultat 4 562 20 624 19 664 22 695 23 223 

Avsättningar 

Pensioner och liknande 9 178 8 963 8 382 7 811 7 319 
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tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 2022 Plan 2023 

Andra avsättningar 20 342 0 0 0 0 

S:a Avsättningar 29 520 8 963 8 382 7 811 7 319 

Skulder 

Långfristiga skulder 609 758 745 364 854 970 955 576 1 009 182 

Kortfristiga skulder 241 766 246 127 258 184 249 245 251 139 

S:a Skulder 851 524 991 491 1 113 154 1 204 821 1 260 321 

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

1 015 697 1 155 731 1 296 477 1 410 268 1 488 499 

Kassaflödesanalys 2021 - 2023 

(tkr) 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Resultat 4 562 20 624 19 664 22 695 23 223 

Ej likviditetspåverkande poster 

Av- och  nedskrivningar 37 724 46 256 49 101 57 278 63 711 

Avsättningar -3 889 -1 252 -1 252 -1 252 -1 252

Övrigt -140 506 5 219 26 037 -15 945 5 800

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

-102 109 70 847 93 550 62 776 91 482 

Förändringar av rörelsekapital 

Kortfristiga  fordringar 2 229 2 197 -7 670 12 952 1 894 

Förråd -18 319 -18 097 -48 350 -41 000 -7 400

Kortfristiga skulder 7 146 -4 361 -12 057 8 939 -1 894

Medel från rörelsekapital -8 944 -20 261 -68 077 -19 109 -7 400

MEDEL FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET -111 053 50 586 25 473 43 667 84 082 

Förändring anläggningstillgångar 

Nettoinvesteringar -106 915 -193 140 -139 079 -148 273 -141 688

Försäljningar av  anl.tillg. 5 543 11 500 6 000 6 000 6 000

Förvärv av  anl.tillg. -27 842 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHET -129 214 -183 640 -135 079 -144 273 -137 688

Finansiella förändringar 

Nyupptagna lån 251 500 140 000 114 000 105 000 58 000 

Amortering av lån -4 394 -4 394 -4 394 -4 394 -4 394

Långfristiga  fordringar -1 428 -22 142 0 0 0 

MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHET 245 678 113 464 109 606 100 606 53 606 

KASSAFLÖDE 5 411 -19 590 0 0 0 

Likvida medel vid årets början 26 179 31 590 12 000 12 000 12 000 

Likvida medel vid årets slut 31 590 12 000 12 000 12 000 12 000 

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 5 411 -19 590 0 0 0 




