Sida

KALLELSE
Datum

2020-04-22

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde onsdagen den 29 april 2020 kl. 19:00 i
Foodhills AB Bjuv, Billesholmsvägen 4 för att behandla följande ärenden:
Ärende
1.

Upprop

2.

Val av justerare
Justering onsdag 6 maj kl 15:00

3.

Godkännande av dagordning

4.

Årsredovisning för Bjuvs kommun 2019
Dnr 2019-00233

5.

Tilläggsbudgetering avseende extra välfärdsmiljarder 2020
Dnr 2019-00355

6.

Tilläggsbudgetering av investeringsanslag 2020 för Bjuvs kommun
Dnr 2020-00232

7.

Årsredovisning Bjuvs Stadsnät AB 2019
Dnr 2020-00028

8.

Årsredovisning AB Bjuvsbostäder 2019
Dnr 2020-00254

9.

Motion från Ulrika Thulin (S): angående bostadsmarknaden
Dnr 2020-00146

10.

Finanspolicy för Bjuvs kommun
Dnr 2020-00156

11.

Bildande av Omsorg i Bjuv AB
Dnr 2020-00166

12.

Förslag om inrättande av en ny kommunalrådstjänst
Dnr 2020-00137

13.

Redovisning av medborgarförslag som ännu ej avslutats
Dnr 2020-00221

14.

Redovisning av motioner som ännu ej avslutats
Dnr 2020-00220

15.

Omställningsstöd till tidigare ordföranden i vård- och omsorgsnämnden
Dnr 2020-00214
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Ärende
16.

Majoritetsväxling: Förslag till val av byggnadsnämnd med personliga ersättare samt
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för innevarande
mandatperiod
Dnr 2020-00241

17.

Majoritetsväxling: Förslag till val av kultur- och fritidsnämnd med personliga ersättare
samt ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för innevarande
mandatperiod
Dnr 2020-00242

18.

Majoritetsväxling: Förslag till val av teknisk nämnd med personliga ersättare samt
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för innevarande
mandatperiod
Dnr 2020-00243

19.

Utökat val av nämndemän vid Helsingborgs tingsrätt för perioden 2020-2023 med
anledning av covid-19
Dnr 2020-00240

20.

Förslag till val av en ledamot och ersättare till Nordvästra Skånes Vatten och avlopp
AB för perioden till ordinarie bolagsstämma 2023
Dnr 2020-00266

21.

Förslag till val av stämmoombud och en ersättare till Nordvästra Skånes Vatten och
avlopp AB för perioden till ordinarie bolagsstämma 2023
Dnr 2020-00267

22.

Förslag till val av en ledamot och en ersättare till styrelsen Nordvästra Skånes
Renhållnings AB för perioden till ordinarie bolagsstämma 2023
Dnr 2020-00268

23.

Förslag till val av stämmoombud och ersättare till styrelsen Nordvästra Skånes
Renhållnings AB för perioden till ordinarie bolagsstämma 2023
Dnr 2020-00269

24.

Avsägelse från Mikael Dinesson (M) gällande uppdraget som huvudman i Ekeby
Sparbank samt val av ny huvudman
Dnr 2020-00248

25.

Avsägelse från Denise Berendji (S) gällande uppdragen som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden och som ersättare i kommunfullmäktige
Dnr 2020-00249

26.

Avsägelse från Stefan Svalö (S) gällande updraget som styrelsesuppleant i Sydvatten
AB samt val av ny styrelserepresentant
Dnr 2020-00250

27.

Avsägelse från Daniel Bergsten (SD) gällande uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden samt val av ny ersättare
Dnr 2020-00251

28.

Avsägelse från Mikael Henrysson (SD) gällande uppdraget som ersättare i
överförmyndarnämnden samt val av ny ersättare
Dnr 2020-00255
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Ärende
29.

Avsägelse från Mikael Henrysson (SD) gällande uppdraget som ersättare i
Kommunalförbundet Medelpunkten samt val av ny ersättare
Dnr 2020-00257

30.

Avsägelse från Mikael Henrysson (SD) gällande uppdraget som ersättare i
Söderåsens miljöförbund samt val av ny ersättare
Dnr 2020-00256

31.

Avsägelse från Anne Li Ullerholm (SD) gällande uppdraget som ledamot i Söderåsens
miljöförbund samt val av ny ledamot
Dnr 2020-00258

32.

Avsägelse från Lars Hein (SD) gällande uppdraget som ersättare i Räddningstjänsten
Skåne Nordväst samt val av ny ersättare
Dnr 2020-00259

33.

Avsägelse från Andrej Schönbäck (M) gällande uppdraget som ersättare i AB
Bjuvsbostäder samt val av ny ersättare
Dnr 2020-00260

34.

Avsägelse från Rolf Olsson (S) gällande uppdraget som ersättare i vård- och
omsorgsnämnden samt val av ny ersättare
Dnr 2020-00261

35.

Avsägelse från Pia Trollehjelm (SD) gällande uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsen
Dnr 2020-00262

36.

Avsägelse från Kalle Holm (SD) gällande uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen
Dnr 2020-00263

37.

Val av ledamot och ersättare i kommunstyrelsen (SD)
Dnr 2020-00265

38.

Avsägelse från Kalle Holm (SD) gällande uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden samt val av ny ersättare
Dnr 2020-00264

39.

Anmälningar
A: Motion från Nils Nilsson (C): angående donation av utsmyckning i Ekeby
B: Kommunstyrelsen § 67: Årsredovisning Räddningstjänsten Skåne Nordväst 2019
B: Kommunstyrelsen § 68: Årsredovisning Söderåsens miljöförbund 2019
B: Kommunstyrelsen § 69: Årsredovisning NSR AB 2019
B: Kommunstyrelsen § 70: Årsredovisning NSVA AB 2019
B: Kommunstyrelsen § 71: Årsredovisning Sydvatten AB 2019

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

Susan Elmlund
kommunsekreterare
susan.elmlund@bjuv.se
042-458 50 45
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2020-04-27 kl 18:30
Mikaelstugan, Bjuv

V-gruppen
Moderaterna
Centern, Kristdemokraterna,
Liberalerna
Sverigedemokraterna
Foodhills AB, Bjuv

2020-04-29 kl 17:30
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-22
Kommunstyrelsen

§ 55

Dnr 2019-00233

Årsredovisning för Bjuvs kommun 2019
Sammanfattning
Förslag till Årsredovisning 2019 för Bjuvs kommun är framtaget.

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott
Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-04-01
Årsredovisning 2019, Bjuvs kommun
Bilaga Investeringsprojekt

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens
förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att;
godkänna förslag till årsredovisning 2019 för Bjuvs kommun
överlämna årsredovisningen till revisionen.

Beslutsunderlag kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-04-08, § 45
Revisionen, revisionsberättelse
Revisionen, granskningsrapport

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att;
godkänna förslag till årsredovisning 2019 för Bjuvs kommun
överlämna årsredovisningen till revisionen.

Beslutet skickas till:
(Kommunfullmäktige)
Diariet

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Årsredovisning 2019
Datum: 2021-04-01

Innehållsförteckning
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Bjuvs kommun, KF
Kommunens investeringar
Tabell: Investeringsvolym
2015

2016

2017

2018

Budget
2019

Bokslut
2019

Nettoinvesteringar (mnkr)

53,3

52,6

140,8

203,9

225,2

105,2

Andel av nettokostnader

7,3

6,8

17,6

24,9

26,7

12,3

Sammanfattning investerings- och exploateringsprognoser
Investeringsvolymen var vid ingången av året på 225,2 mnkr och den slutade på 105,2 mnkr.
Detta främst på att ett antal stora investeringsprojekt kom igång senare än beräknat och i vissa
fall gjordes det ett omtag inför budget 2020. Investeringsgraden på totalen blev knappt 47 %.
När det gäller exploateringsområdena i kommunen så står Selleberga ut från de andra. Sellebergaprojektet är påbörjat med etapp 1 och det återstår enligt plan 5 etapper. Inköpet landade
på ca 41,5 mnkr och den första etappens råmarkvärde ligger på 14 mnkr.
För att du snabbt ska få en överblick redovisas varje projekt med en statussymbol.
= Ej startat
= Pågående enligt plan
= Pågående med avvikelse
= Utvärderat/Slutredovisat
= Ej genomfört/ Slutredovisat
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Kommunstyrelse
Investeringar

Status

Budget 2019

Bokslut 2019

Avvikelse mot
budget

300

9

291

Billesholm stationsområde

2 016

596

1 420

813

Billesholms gård 9:19

1 500

1 035

465

816

Folketshusparken

2 000

1 954

46

110

HR/Personalsystem

147

0

147

235

Konferenslokaler kommunhuset

510

581

-71

105

Markförsäljning - exploateringsområden

-6 000

0*

-6 000

100

Markförvärv

1 850

0

1 850

802

Nya Hedvallska (Bjuv 3:3)

0

44

-44

108

Proceedo

400

299

101

112

QlikView

300

51

249

169

Stratsys

100

101

-1

817

Tidiga exploateringsutredningar

1 000

22

978

810

Ulven 2 (Trygghetsboende)

244

15

229

151

Utbyggnad av 3Par SAN

150

203

-53

120

Utredning Söderåsbanan

2 570

1 428

1 142

811

Utveckling av Selleberga

5 000

1 269

3 731

176

Visma Window

172

0

172

109

Väg 110 Flytt av utfart Kristinetorpsvägen

367

167

200

113

Väg 110 Mellersta vägen (Trafikverket åtgärd 1)

4 000

2 616

1 384

148

Årlig investering miljöförbättrande åtgärder - ISO 14001

80

67

13

16 706

10 457

6 249

Nr

Investeringsprojekt

232

Allmän IT-investering (fd GDPR
dataöversiktssystem)

807

SUMMA

Fotnot: genomförda markförsäljningar inom exploateringen på 5,5 mnkr redovisas inte i investeringsredovisningen

Billesholm stationsområde
En förslagsritning för hur busshållplats, pendlarparkering och torg har tagits fram med tillhörande kalkyl. Underlaget låg till grund för nytt äskande till budget 2020. Arbetet med att upprätta förfrågningsunderlag och inleda upphandling påbörjas under hösten med förslagshandlingen som grund. Ansvaret för att leda kommunens byggnation kommer i samband med upphandlingen lämnas över till den tekniska förvaltningen och projektledas där.
För stationsområdet har markförhandlingar med trafikverket påbörjats. Ett förslag på övelåtelseavtal har tagits fram som reglerar byte av fastigheter. Kommunen fortsätter markförhandlinger med de nya ägarna till stationshuset som ska avstå mark för kommunens planerade
torgytor runt huset. Ägarna till huset fortsätter studera framtida innehåll i stationshuset.
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Möjligheten för en offentlig toalett har lyfts i sammanhanget.
Arbetet med detaljplanen har påbörjats. Det krävs en planändring för att genomföra markbytet
med trafikverket. Ett planförslag har ställts ut för samråd. Planen bedöms vara klar till färdigställandet av trafikverkets byggnation av plattformar färdigställs.
På grund av att arbetet med detaljprojektering har kommit igång först under hösten har endast
596 tkr av 2016 tkr arbetats upp i projektet. Dessa medel behövs för projektets genomförande
varför dessa tilläggsäskas.
Billesholms gård 9:19
I juni vann detaljplanen Laga kraft och bygglov beviljades för den östra delen av området för
ca 70 bostäder.
Överlåtelseavtal och genomförandeavtal har upprättats med de två byggföretag som ingick
markanvisningsavtal med kommunen i december 2018. Avtalen har godkänts i KF och överlåtelsen av marken sker formellt i samband med att den pågående fastighetsförrättningen avslutas och vinner laga kraft vilket bedöms ske i mars 2020.
Arbetet med att projektering av kommunens anläggningar på allmän platsmark har påbörjats
avseende en lekplats för de tillkommande bostäderna samt dagvattenhantering och anpassningar av befintliga parkeringsytor inom området. I den kalkyl som tagits fram för projektet
ryms endast en mindre lekplats. Skulle det uppstå intresse för en större ortslekplats får medel
för denna äskas särskilt. Även för den del av projektet som handlar om att bygga om befintlig
parkeringsplats behöver det äskas särskilda medel inför B21 då kostnader för detta inte ryms
inom projektet.
Det återstår 495 tkr i budget 2019. Detta till följd av att projekteringen startade senare under
2019 än planerat och förskjutning av detaljplan och maröverlåtelse över sommaren. Återstående medel behövs för att genomföra projektet varför dessa tilläggsäskas.

Folketshusparken
Arbetet med att avsluta rivning och marksanering efter Protista tomten har fortsatt in på 2019.
till sommaren var arbetet avslutat och SMFO har godkänt åtgärderna. Dock har kommunen förelagts av SMFO att vidta åtgärder för den grop som är resultat av massunderskottet på platsen. Massor från påbörjade projekt med dagvattendammar kommer användas för att fylla upp
marknivån. Arbetet med att fylla upp gropen har anmälts till SMFO och påbörjats utförs under
hösten.
För den del av projektet som berörde "M1-projektet" tog Fredblad arkitekter fram ett förslag på
byggnad utifrån verksamhetens lokalprogram. Förslaget användes som underlag i budgetdiskussionerna under hösten och beslutet blev till slut att inte gå vidare med byggnaden. Under
2020 drivs projektet vidare med en annan inriktning.
Markförsäljning - exploateringsområden
Genomförd överlåtelse vid Hedvallska har genererat en intäkt på 1,2 milj
Överlåtelse av mark till Bjuvsbostäder vid Västergatan väntas ge intäkt på 400 tkr.
Genomförande av överlåtelser av Billesholms gård 9:19 och 9:91 väntas ge en intäkt på
3,6 milj resp. 5,23 milj. Handpenning är erlagd för båda överlåtelserna. På grund av att lantmäteriförrättningen blir klar först i mars 2020 har inte försäljningarna slutförts under 2019.

Markförvärv
Undantaget förvärvet av Selleberga som slutfördes i maj 2019 inleddes inga förhandlingar om
att förvärva ytterligare fastigheter. Dock fördes diskussioner internt om möjligheten att kontakta
Årsredovisning 2019

5

ägare till obebyggda tomter på slutstycket med erbjudande om att kommunen köper tillbaka
dessa med syftet att kunna förmedla dessa till nya köpare. Det finns ett antal tomtägare på
slutstycket som inte har sökt bygglov och kommunen behöver vidta åtgärder för att området
ska byggas klart.
Det bedömda utfallet på 250 tkr avser kostnader för lagfarter förenade med äldre markförvärv.
Nya Hedvallska (Bjuv 3:3)
Arbete har pågått inom projektet med att söka en ny exploatör för den markanvisning kommunen fått tillbaka. Ett nytt markanvisningsavtal tecknades i december 2019 för fastigheten som
nu heter Bjuv 3:58. De kostnader som uppstått avser projekteringskostnader från NSVA som
utfördes 2018 och där faktureringen av olika anledningar försenats.
Proceedo
Projektet är påbörjat och arbetet med att sätta upp ramverket pågår för fullt och har sin planerade driftstart våren 2020.
QlikView
Under året har majoriteten av årets investeringsanslag ombudgeterats för att möjliggöra införandet av Proceedo. Det har inneburit en viss försening av utvecklingen av Qlikview vilket är
anledningen till att anslaget inte har nyttjats under året.
Tidiga exploateringsutredningar
Planeringsavdelningen och MEX har haft kostnader för att förbereda projekt som äskas inför
2020. Det handlar bland annat om att förbereda projekt Bjuv 4:4 som ska innehålla byggrätt för
kommunens nya LSS-boende. Tidiga utredningar har även gjorts för verksamhetsområdet vid
sånnadamm i Billesholm samt för Rudolfska gården. Kostnaderna kommer föras över till respektive projekt.
Utfallet 22 tkr 2019 avser plantkostnader för Bjuv 4:4
Ulven 2 (Trygghetsboende)
Under året arbetade kommunstyrelsens förvaltning och planeringsavdelningen med att
granska förslag på trygghetsboende som lämnats in av Bjuvsbostäder. Förslaget med Bjuvsbostäder realiserades inte utan istället fattades ett beslut i KF att projektet skulle genomföras i
privat regi. De kostnader som MEX enligt prognosen skulle ha för att upprätta nya handlingar
och överlåtelseavtal 2019 uppstod därför inte. Utfallet 2019 avser förrättningskostnader samt
anslutningsavgifter (NSVA).
Med ny inriktning av projektet för 2020 bedömer Planeringsavdelningen att medlen kommer
behövas för att genomföra ny markanvisning varför projektet tilläggsäskas.
Utredning Söderåsbanan
Trafikverket har tilldelat entreprenaden för att färdigställa plattformar på Billesholm station till
NRC Group. Preliminärt skulle arbetet inledas efter sommaren. Inbetalningarna enligt trafikverkets betalningsplan avser projekteringskostnader. Förseningar i tilldelningen av trafikverkets
entreprenör gör att kommunens betalningar skjuts framåt till 2020 varför ej upparbetade medel
i projektet kommer att lyftas i tilläggsbudgeten.
Utveckling av Selleberga
Kommunen har i och med att fastighetsförättningen vann laga kraft fått tillträde till fastigheten.
Arbetet med förrättningen drog ut på tiden vilket innebär att beställningar av tekniska utredningar och detaljplan har påbörjats först efter sommaren. Budgeterade investeringsmedel kommer behöva skjutas fram i tid.
Arbetet med att förbereda området för planläggning gick under hösten in i ett skede som kommer kräva en stor arbetsinsats av kommunens planering och tekniska förvaltningen för att
Årsredovisning 2019
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granska utredningar och besluta om gatusektioner. Ett stort antal tekniska planutredningar beställdes i november av konsult.
Diskussioner fortsätter med den grupp byggherrar som visat intresse för att bygga inom en
första etapp med ambitionen att kunna teckna intentionsavtal/markanvisningsavtal med ett par
av dessa har fortsatt under hösten dock har det inte bedömts lämpligt att ingå avtal innan planarbetet har påbörjats
Projektet skrev fram ett planuppdrag till BN i slutet av året och de utredningar som levereras
under våren kommer utgöra underlag för detaljplanen
Samordningen för bostadsbyggande fortsätter att stödja projektet och kommer tillsammans
med regionen och kommunen att påbörja framtagandet av ett planeringsunderlag för hållbar
stadsutveckling under hösten.
Projektet pågår enligt plan. Dock har projekteringsarbetet senarelagts varför ej upparbetade
medel tilläggsäskas.
Väg 110 Flytt av utfart Kristinetorpsvägen
Kommunen har genomfört en enkel förprojektering av Kristinetorpsvägens nya sträckning för
att säkerställa kopplingen mot trafikverkets planerade åtgärd. För att genomföra åtgärden
krävs en ändring av detaljplan, fastighetsbildning och marköverlåtelse. Arbetet med detaljplanen har inletts. Planeringsavdelningen har begärt in offert från ramupphandlat entreprenör för
att gå vidare med projektering och genomförande av åtgärden.
Findus AB har betalat in det belopp som man enligt avtal med kommunen har förbundit sig att
stå för kopplat till att genomföra åtgärden med nya infart. Planeringsavdelningen har till budgetberedningen presenterat en ny projektindelning som bättre beskriver de olika åtgärder som
kommunen förbundit sig att genomföra samt ger möjligheter att följa upp kostnader per delprojekt. Utifrån det nya förslaget kommer detta projekt utgöra ett av fem delprojekt.
Genomförandet av projektering och genomförande av byggnation har förskjutits i tid varför projektet tilläggsäskas
Väg 110 Mellersta vägen (Trafikverket åtgärd 1)
Trafikverket har genomfört förprojektering på de fyra korsningspunkter som omfattas av medfinansieringsavtal. Kostnader som redovisas på detta projekt avser kommunens andel av byggherrekostnader/projekteringskostnader för samtliga korsningsåtgärder. I samband med budgetberedningen har Planeringsavdelningen redovisat ett förslag på en ny projektbeskrivning/indelning som bättre beskriver fördelningen mellan de olika åtgärderna inom avtalet i form av ett
nytt äskande. Uppföljning av upparbetade medel kommer redovisas på fem delprojekt/aktiviteter.
Genomförandet av projektering och genomförande av byggnation har förskjutits i tid varför projektet tilläggsäskas
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Utskottet för arbete och tillväxt
Investeringar
Här får du en överblick över arbetet med nämndens investeringar, både gällande ekonomi och
hur arbetet fortlöper.

Investeringsredovisning (ÅR)
Status

Budget 2019

Bokslut 2019

Avvikelse mot
budget

IT-strategi för vuxnas lärande
steg. 1

200

202

-2

IT-tekniska utrustning Almlidens
konferensrum

150

113

37

350

315

35

Nr

Investeringsprojekt

507
510
SUMMA

IT-strategi för vuxnas lärande steg. 1
IT-utrustning inskaffad enligt plan. Projektet avslutat.

IT-tekniska utrustning Almlidens konferensrum
IT utrustning införskaffad. Kvarstår ett fåtal skärmar.
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Barn- och utbildningsnämnden
Investeringar
Här får du en överblick över arbetet med nämndens investeringar, både gällande ekonomi och
hur arbetet fortlöper.

Investeringsredovisning (ÅR)

Status

Nr

Investeringsprojekt

413

BUN -elevdatorer och dylikt.

199

Inventarier nya Brogårdaskolan

410

Investering BUN övergrip.

SUMMA

Budget 2019

Bokslut 2019

Avvikelse mot
budget

2 750

2 694

56

0

704

-704

1 650

917

733

4 400

4 315

85

BUN elevdatorer
En ombudgetering har gjorts under året mellan BUN elevdatorer och Investeringar övergripande. Anslaget har utnyttjats.
Inventarier nya Brogårdaskolan
Avvikelsen mot budgeten får jämföras mot Investeringar BUN övergripande, som sammantaget håller budget för årets investeringsanslag
Investeringar BUN övergripande
Överskottet mot budget får jämföras mot Inventarier nya Brogårdaskolan, som sammantaget
håller budget för årets investeringsanslag.
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Vård- och omsorgsnämnden
Investeringar
Här får du en överblick över arbetet med nämndens investeringar, både gällande ekonomi och
hur arbetet fortlöper.

Investeringsredovisning (ÅR)
Status

Budget 2019

Bokslut 2019

Avvikelse mot
budget

350

0

350

1 200

1 064

136

Tillagningskök inventarier

500

454

46

642

Tvätteri LSS

400

0

400

202

Utrustning för mätning av
matsvinn

65

0

65

203

UV-ljus i kylrum

120

0

120

645

Äldreomsorg, Särskilda boenden, Inomhus- o utomhusmiljö

500

476

24

3 135

1 994

1 141

Nr

Investeringsprojekt

644

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

605

Inventarier VO - fördelas på
ansvar 641, 642 och 690

191

SUMMA

2 Gruppboende inom LSS för vuxna. 6 + 6 lgh. Utredning/Projektering 2018-2020.
Beräknad inflyttning kommer ske tidigast våren 2021, varför investeringarna för inventarier inte
kommer nyttjas förrän då.
Inventarier VO - fördelas på ansvar 641, 642 och 690
Under året har vi förbättrat arbetsmiljön och trivseln i våra verksamheter genom att förnya
möbler och utrustat den nyöppnade mötesplatsen Solträffen. Vi har också investerat en del i
specialhjälpmedel som inte är personligt förskrivna utan används som utrustning i våra särskilda boende.
För att förbereda för fler elbilar har vi investerat i fler laddstolpar. En översyn av behovet av att
förnya sängar och madrasser är igång. Under slutet av året ersattes en del gamla.
Tillagningskök inventarier
Under året har en del inventarier bytts ut eller köpts in för att förbättra. Under månaderna som
är kvar kommer vattenmaskiner köpas in till skolorna samt en större kokgryta.
Tvätteri LSS
Ändra investeringen till att omfatta inventarier för Kyrkskolan, ej för tvätteri
Utrustning för mätning av matsvinn
Den lösning som planerades har senare visat sig vara onödig kostsam och vi ser nu över möjligheten till andra lösningar.
UV-ljus i kylrum
Posten är svårbedömd, utredning på pågår om vilka lösningar som är mest optimala.
Äldreomsorg, Särskilda boenden, Inomhus- o utomhusmiljö
Satsning är gjord framförallt på inomhusmiljön på Solhemmet där nya möbler har införskaffats
till de gemensamma utrymmena efter att fastighetsavdelningen satsat på ommålning.
Årsredovisning 2019
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Kultur- och fritidsnämnden
Investeringar
Här får du en överblick över arbetet med nämndens investeringar, både gällande ekonomi och
hur arbetet fortlöper.

Investeringsredovisning (ÅR)
Status

Budget 2019

Bokslut 2019

Avvikelse mot
budget

Investering KOF övergrip.

500

558

-58

435

Meröppet bibliotek självservice

212

9

203

438

Multianläggningar i hela Bjuvs kommun

3 909

4 267

-358

431

Renovering av Gruvmuseet

200

116

84

440

Utreda sim- och badanläggningar

150

60

90

4 971

5 010

-39

Nr

Investeringsprojekt

430

SUMMA

Investering KOF övergripande
Den här investeringen är till för att kunna underlätta föreningarnas vardag, samt att ersätta
material som är uttjänt. Det är av största vikt för föreningslivet att investeringsprojektet finns
med i varje budgetprocess, den får stor utdelning sett till varje skattekrona.
Investeringsprojektet går under 2019 med ett litet underskott. Det beror på oväntade utgifter
kopplade till två omständigheter. Innebandyföreningen VV84 växer snabbt och har behövt utvidga sin verksamhet till fler idrottshallar, vilket skapat ett behov av investering i ny innebandysarg. Fotbollens nya spelformer som innebär en förändring av plan- och målstorlekar för att fotbollsföreningarna ska kunna delta i seriespel. Under 2019 har det skett investeringar i främst
5-mannamål. Framöver kommer det behöva investeras i 9-mannamål.
Meröppet bibliotek självservice
Projektet Meröppet för biblioteket i Billesholm är nu avslutat. De sista tekniska utmaningarna är
nu helt lösta och meröppet-funktionen är fullt tillgänglig för våra besökare.
Multianläggningar i hela Bjuvs kommun
Av olika anledningar har detta projekt dragit ut på tiden och blivit något dyrare än planerat.
Multiarenan på Varagårdsskolan är helt färdigställd och multiarenan på Ekeby Skola är färdig
så när som på ytskiktet. Förseningen beror till stora delar på dygnstemperaturen under hösten.
För att ytskiktet ska komma på plats behöver dygnstemperaturen vara över 8 grader vilket den
inte var under hösten. Ytskiktet kommer istället att läggas under våren 2020. Anledningen till
att projektet går något över budget beror dels på ytskiktet men även på att det initialt arbetades
efter bristfälligt ritningsunderlag och att det uppkommit problem med belysningen.
Renovering av Gruvmuseet
Projektet för att renovera Gruvmuséet är avslutat med ett väntat överskott. Fasaden på muséet
har fogats om och en trappa har restaurerats. I plan ingick även att se över möjligheterna att
installera en toalett på muséet. Detta skulle dock innebära en betydligt högre kostnad än väntat och har skjutits på framtiden.
Utreda sim- och badanläggningar
Utredningarna av sim- och badanläggningar är inte avslutade utan kommer löpa en bit in på
2020. Projektet tilläggsbudgeterades under 2019 och startade inte förrän under sommaren.
Det finns en del frågor att reda ut innan slutredovisning och därmed slutfakturering kan ske.
Årsredovisning 2019
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Tekniska nämnden
Investeringar
Här får du en överblick över arbetet med nämndens investeringar, både gällande ekonomi och
hur arbetet fortlöper.

Investeringsredovisning (ÅR)
Status

Budget 2019

Bokslut 2019

Avvikelse mot
budget

Anslutningsväg RapsgatanTibbarpsvägen

150

0

150

143

Asfaltplaneringsverktyg

500

547

-47

144

Belysning GC-tunnlar

200

27

173

211

Bevattning och dränering på
kommunens fotbollsplaner.

600

597

3

206

Billesholm stationsområde gångväg

95

100

-5

172

Brogårda 8:4 / Slutstycket

591

13

578

121

Ekeby skola

15 500

0

15 500

156

Förnyelse av gamla lekplatser

1 000

385

615

124

Förråd till förskolor

400

444

-44

204

Hedvalla

250

0

250

216

Investeringar för VA- översvämning efter sommaren 2016

4 600

2 084

2 516

123

Jens Bille skolan entrén vid badet

0

11

-11

214

Kommunhuset, Ombyggnad av
ventilationen

975

1 038

-63

179

KS investeringar - fastighetsavdelningen

500

268

232

201

Kyrkskolan -LSS-verksamhet
och konferenslokal

7 200

231

6 969

192

Köket matsal Brogårdaskolan

646

603

43

125

LSS-boende fristående, Bjuv 4:4

18 000

104

17 896

197

Lärcenter (fd Futurum)

27 000

392

26 608

218

Moduler Bofinken och Ekeby
skola

0

122

-122

199

Ny Brogårda skola

0

-2 446

2 446

122

Ny fsk Lärkgatan 6 - 8 avd.

25 000

5 533

19 467

224

Nya Brogårda förskola

368

22 354

-21 986

221

Nytt omklädningsrum Jens Billeskolan

4 788

2 483

2 305

126

Om- och tillbyggnad av förskola
på Brogårda området

34 570

50

34 520

180

Projektering Brogårda lärcentrum - anslaget flyttas i samband
med beslut

500

875

-375

209

Skolutredning (lokaler)- Jens
Billeskolan

81

61

20

Nr

Investeringsprojekt

142
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Status

Budget 2019

Bokslut 2019

Avvikelse mot
budget

500

346

154

Trafiklösning vid Brogårdaskolan

2 510

1 579

931

150

Utbyte av ventilation på förskolor

193

270

-77

183

Utegym i Ekeby

240

313

-73

225

Utemiljö Bofinken

750

571

179

131

Utemiljö kommunalhuset

866

541

325

145

Utredning Ekeby skola - P-yta
+ Trafiksituation

250

8

242

127

Varagårdsskolan entrén

2 000

1 494

506

133

Varagårdsskolan skolutredning

250

87

163

185

Årlig investering - Maskiner - lokalvård

140

139

1

207

Årlig investering Asfaltering

2 500

2 660

-160

200

Årlig Investering energieffektivisering

2 525

2 281

244

158

Årlig investering Fastighetsinvesteringar (generella/underhållsplan)

8 500

9 799

-1 299

198

Årlig investering -Maskiner o fordon gata/park

700

884

-184

194

Årlig investering -Trafiksäkerhetsåtgärder

500

537

-37

154

Årlig investering utemiljö Fastighet

1 500

1 419

81

231

Årliga investeringar i den offentliga miljön (gata/park)

800

791

9

168 238

59 595

108 643

Nr

Investeringsprojekt

149

Storgatan Bjuv - upprustning

210

SUMMA

Anslutningsväg Rapsgatan-Tibbarpsvägen
Ej utfört och inte tillräcklig med investeringsmedel att starta projektet. Skall stängas.
Belysning GC-tunnlar
3 st tunnlar i Billesholm utförda under 2019. Priser intagna på ytterligare armaturer avseende 3
st tunnlar, 1 st i Billesholm och 2 st i Ekeby. Kommer att utföras under 2020.
Ekeby skola
Parkering och ute miljö på Ekeby skola tillsammans med kultur och fritids multi projekt 438 är i
princip färdigt och slutfakturerat. Enbart gummi asfalt som kvarstår på multi arenan. Arbetet
genomfört i april 2020.
Kommunhuset, Ombyggnad av ventilationen
Det nya ventilationssystemet som byttes ut under hösten 2019 har medfört en reducering med
ca 70% av kommunhusets elförbrukning. En investering med en återbetalningstid på ca 7-8 år.
Kyrkskolan -LSS-verksamhet och konferenslokal
Upphandling av Kyrkskolan skedde i samband med årsskiftet 2019-2020. I projektet ska fastigheten byggas om och anpassas för LSS verksamhet, det har även projekterats administrativa
lokaler för personal. Entreprenad väntas påbörja februari 2020.
Årsredovisning 2019

13

LSS-boende fristående, Bjuv 4:4
LSS-boende fristående, Bjuv 4:4 projekteras och handlingar beräknas vara klara i maj 2020.
Detaljplanenarbetet är påbörjats. Projektet och dess byggnation väntas stå klar september
2021.
Lärcenter (fd Futurum)
Projektering och upphandling av Lärcenter slutfördes i december 2019. Invändig rivning och
ombyggnation påbörjas i januari 2020 och väntas vara klart i augusti. Lokalen ska ersätta befintliga lokaler som hyrs av Bjuvsbostäder, före detta Futurum.
Ny fsk Lärkgatan 6 - 8 avd.
Projektering av en ny förskola på Lärkgatan i Ekeby påbörjades under hösten 2019 och väntas
färdigställas i mars-april 2020. Projektet kommer dock vara försenat med ca 6 månader än
tänkt då arbetet med ändring av detaljplan för Lärkgatan är försenat. Preliminär byggstart väntas årsskiftet 2020-2021.
Nya Brogårda förskola
Nya Brogårda förskola är en ny förskola som byggs samman med en gammal förskolebyggnad, totalt är det 6 förskole avdelningar med tillagningskök samt utemiljö. Dock har en del projekterings missar samt sanering av mark och gamla förskolebyggnaden medfört merkostnad. I
övrigt håller projektet tidplan och väntas tas i drift i augusti 2020. Projekt 224 och 126 avser
samma projekt.
Storgatan Bjuv - upprustning
Förstudie är utförd under 2019 och granskas under mars 2020.
Trafiklösning vid Brogårdaskolan
Projektet fortlöper enligt plan. I samband med ärdigställande av Brogårdas nya förskola samt
projekt 197 kommer ytan att färdigställas först efter sommaren 2020.
Utemiljö kommunalhuset
Ombudgetering beslutad 350 tkr från projekt 172 Brogårda 8:4/Slutstycket till projekt 131 Utemiljö kommunhuset. Medlen avses användas till tegelmur inklusive räcke, medan sidoarbeten
med matjord och grässådd avses göras i egen regi. Entreprenörer är kontaktade, men projektet är fortfarande inte färdigställt.
Årlig investering Fastighetsinvesteringar (generella/underhållsplan)
Fastighetsavdelningen har under året prioriterat underhållsåtgärder i kommunens fastigheter.
Detta då flera fastigheter har undermåligt skalskydd samt uppnått sin livslängd. Under året har
fastighetsavdelningen bytt ut tak för ca 2,7 miljoner kronor, fasad och ytskikt har åtgärdats för
2,9 miljoner kronor, fönster har bytts ut för 0,7 miljoner kronor samt utbyte av belysning och
elarbete för 1,9 miljoner kronor. Underhållsbehovet i kommunens fastigheter är stort och minst
lika stora satsningar kommer behövas i kommunens fastigheter för att uppnå en god standard
för verksamheter och brukare.
Årlig investering -Maskiner o fordon gata/park
Sopmaskin Broddson inköpt för 723 tkr. Gallerskopa och planeringsbalk för 25 tkr. Hytt till
gräsklippare Ransome för 112 tkr.
Årlig investering -Trafiksäkerhetsåtgärder
Trafikåtgärder är genomförda på Järnvägsgatan för 238 tkr. Bilspärrar är inköpta för 117 tkr.
2020 planeras linjemålning och nya skyltar. Trafiksäkerhetsutredning runt Ekeby skola 2020.
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Byggnadsnämnden
Investeringar
Investeringsredovisning (ÅR)
Status

Nr

Investeringsprojekt

146

Digitalisering av bygglovshandlingar

SUMMA

Budget 2019

Bokslut 2019

Avvikelse mot
budget

500

406

94

500

406

94

Digitalisering av bygglovshandlingar
Projektet med digitaliseringen av bygglovshandlingar har pågått under hösten. Skanningen av
mikrofilmerna är klar och har levererats till oss. Det digitala arkivet är under installation och
mikrofilmerna håller på att läggas in. Utbildning i det digitala arkivet kommer att ske under våren 2020.
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VA-verksamhet (NSVA)
Investeringar
Här får du en överblick över arbetet med nämndens investeringar, både gällande ekonomi och
hur arbetet fortlöper.
För att du snabbt ska få en överblick redovisas varje projekt med en statussymbol.
= Ej startat
= Pågående enligt plan
= Pågående med avvikelse
= Utvärderat/Slutredovisat
= Ej genomfört/ Slutredovisat
Under tabellen följer förklarande kommentarer till respektive projekt.

Investeringsredovisning (ÅR)
Status

Budget 2019

Bokslut 2019

Avvikelse mot
budget

Ny investeringar NSVA

10 500

9 230

1 270

Reinvesteringar NSVA

16 390

13 844

2 546

26 890

23 074

3 816

Nr

Investeringsprojekt

266
266
SUMMA
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KOMMUNDIREKTÖREN HAR ORDET
Det finns en fin tradition som innebär att kommunstyrelsens ordförande skriver inledningen
på årsredovisningen. Emellertid, årsredovisningen 2019 frångår traditionen. Majoritetsskifte i politiken under en mandatperiod tillhör
inte vanligheterna i svensk kommunalpolitik,
men så har det skett i vår kommun i samband
med årsskiftet. Den politiska situationen föranleder att förvaltningen, för en gångs skull,
inleder årsredovisningen.
Vi har sedan några år tillbaka talat mycket
om de ”resor” Bjuv gör som kommun. Resor i
bemärkelsen förflyttning och utveckling. Vision 2030 som kommunfullmäktige beslutat
om är ett starkt fundament som utgör start på
alla resor. År 2019 utgör inget undantag. Resor som påbörjats tidigare fortsatte, och nya
tillkom.
Året började med invigning av nya Brogårdaskolan den 9 januari då elever och lärare gemensamt tågade med tända facklor
från den gamla till den nya skolan där tal och
bandklippning väntade. Med sin arkitektur
och innovativa lösningar för lärande- och
skapandemiljöer, där klassiska och nya
materialval harmonierar med varandra och
omgivningen, tog nya Brogårdaskolan hem
Bjuvs kommuns arkitekturpris 2019. Skolan
har även platsat in på Boverkets lista som exempel på ”Projekt på Statens stoltheter
2019”.
Resan ”Selleberga” har precis startat. Det är
en lång men fantastiskt spännande resa
framöver som innebär att ledorden i Vision
2030 ”var med och forma ett helt samhälle”

kommer fysiskt till uttryck. I november beställdes den första av många detaljplaner för projektet.
Billesholm kommer återigen trafikeras av persontåg i december 2021, inför tågens återkomst arbetar kommunen med att utveckla
den fysiska miljön med fokus på området runt
stationen och centrum. För att öka delaktigheten i utformningen av Billesholm har två
workshops hållits under 2019; bägge i syfte
att lyfta in barnperspektivet i planering tillsammans med barn och unga.
Som framgår av årsredovisningen sker det
oerhört mycket under ett år i kommunen och
den kommunala verksamheten. Cirka 1 200
medarbetare upprätthåller varje dag, dygnet,
om välfärden för medborgarna i Bjuv. Vi ger
service, vård, omsorg, utbildning, kultur- och
fritidsmöjligheter, tar hand om och sköter
våra offentliga miljöer, och vi bygger.
Avslutningsvis, efter endast ha skummat på
ytan av händelser förra året är det mycket
glädjande att kunna konstatera att en överväldigande majoritet, av medarbetarna i kommunens organisation, 92 procent upplever att
deras arbete är meningsfullt. De goda resultaten i medarbetarundersökningen är också
förklaringen till en generellt god utveckling av
kommunen och särskilt den kommunala verksamheten. Resultaten understryker också betydelsen av alla duktiga medarbetare och organisationen eller, annorlunda uttryckt; en
god personalpolitik som värnar och är rädd
om medarbetarna.

Fortsatt trevlig läsning om en fantastisk och mångfacetterad
verksamhet år 2019!

Christer Pålsson,
Kommundirektör
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DET HÄR FINNS I RAPPORTEN
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Här hittar du en kortare sammanfattning av händelser i kommunens verksamheter samt deras ekonomiska resultat. Här finns också uppföljningen av kommunens vision och mål samt den övergripande personalredovisningen.
Målen följs i rapporten 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.
= målet eller indikatorn kan av någon anledning inte följas upp vid denna tidpunkt.
NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Här presenterar varje nämnd ett avsnitt om årets resultat, både gällande ekonomi och verksamhet.
Du får en överblick över årets viktigaste händelser och nämndernas mål. Måluppföljningen följer
samma principer som uppföljningen av kommunfullmäktiges mål.
KOMMUNENS BOLAG
Här hittar du information om våra hel- och majoritetsägda bolag.
RÄKENSKAPER
Här kan du fördjupa dig i kommunens ekonomiska resultat. Du hittar bland annat resultaträkning,
balansräkning och kommunens investeringar. Du hittar också noter och redovisningsprinciper.

Årsredovisning 2019
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Utdrag ur verksamheterna
Bolagisering av vård- och omsorgsförvaltningen
Den 29 november beslutade kommunfullmäktige om att bolagisera delar av vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. Det kommunala bolaget blir ett helägt bolag, och kommer verka inom områdena särskilt boende,
hemtjänst, hemsjukvård, korttidsvård, dagverksamhet, stödboende, LSS-verksamheter
såsom boende, daglig verksamhet, personlig
assistans, korttidsvistelse och korttidstillsyn.
Myndighetsutövning mot enskilda såsom ansökningar/anmälningar, utredningar och beslut är kvar hos vård- och omsorgsförvaltningen. Syftet med bolagisering är att skapa
bättre ekonomiska förutsättningar för verksamheten genom möjlighet till särskild momsersättning.

samband med att lantmäteriets förrättning
vann laga kraft. Under våren togs ett kvalitetsprogram fram för området tillsammans
med White arkitekter, beställare och lokala
aktörer. Programmet tar utgångspunkt i kommunens vision och föreslår såväl tilltänkta rekreationsområden som möjligheten att på sikt
upprätt 1200–2000 bostäder.

Bostadsförsörjning och Stadsutveckling
Selleberga
Kommunen har tecknat två markanvisningsavtal med företaget Trehus från Åstorp på
nya Hedvallskaområdet samt på fastigheten
Bjuv 4:4 vid kyrkogården i Bjuv. Sammantaget kan de båda anvisningarna ge cirka 80
nya lägenheter. Vid Hedvallska finns redan
en detaljplan och företaget inkommer med
bygglov under våren 2020.
I maj 2019 fick kommunen tillträde till cirka
116 hektar mark på Sellebergaområdet i

I november 2019 beslutade KSAU att beställa
den första detaljplanen för etapp 1 i Selleberga. Samtidigt påbörjades arbetet med trafik- och VA-utredningar. Detta innebär cirka
250–300 nya bostäder i varierande storlek
och upplåtelseform, nordväst om Varagårdsskolan i anslutning till Östergatan i Bjuv.

Nya Brogårdaskolan
Den nya Brogårdaskolan i Bjuv invigdes i januari 2019. Skolan har skapats inifrån med
stöd av idéer från elever och pedagoger och
är därmed ett gott exempel på en inlyssnande gestaltningsprocess. Detta har resulterat i en stimulerande lärmiljö med rumslig variation både inomhus och utomhus, där alla
elever har möjlighet att komma till rätta och
känna sig trygga. Skolan är dessutom en viktig satsning för kommunen i att stärka bilden
av Bjuv som en nyskapande kommun med
nästa generation i fokus.

Årsredovisning 2019
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Ekonomisk ställning
Utdrag från den ekonomiska uppföljningen
Resultat. Bokslutet för 2019 visar ett resultat
på 4,6 mnkr för Bjuvs kommun. Detta motsvarar 0,5 procent av skatter och generella
statsbidrag och är 10,3 mnkr sämre än budget och 1,5 mnkr sämre än föregående års
resultat. Balanskravsresultatet är positivt och
uppgår till 4,6 mnkr.
Den skattefinansierade verksamhetens resultat uppgår till 0,5 mnkr (0,05 procent) vilket är
12 mnkr sämre än budget och 0,6 mnkr
sämre än föregående år. VA verksamheten
redovisar ett överskott på 4,1 mnkr vilket är
1,6 mnkr bättre än budget. VA resultatet innebär att kommunen ligger före planen att återställa underskottet inom 5 år.
Kommunkoncernen. Kommunkoncernens
resultat uppgår till 37,8 mnkr. AB Bjuvbostäder redovisar ett resultat på 33,2 mnkr, vilket
är 29 mnkr bättre än budget. Anledningen till
den positiva avvikelsen är att ytterligare återföring av tidigare nedskrivningar gjorts som
påverkar resultatet med 25 mnkr samt en beräknad försäkringsersättning för brandskada.
Bjuvs Stadsnät AB redovisar ett noll resultat
vilket ligger i linje med budget. Sammantaget
innebär det att kommunkoncernen redovisar
ett resultat 18,7 mnkr bättre än budget, en
positiv budgetavvikelse på 98 procent.
Skatteintäkter. Utvecklingen av skatteintäkter och generella statsbidrag överstiger budget med cirka 3,3 mnkr (0,5 procent). Avvikelsen beror på något högre befolkningsunderlag än budget samt bättre prognos för
skatteutfall 2018 och 2019. Samtidigt försvann två tidigare statsbidrag på 0,9 mnkr.
Nämndernas budgethållsamhet. Fyra
nämnder visar underskott 2019 och lika
många redovisar budget i balans eller överskott. Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på - 9,4 mnkr som beror på
ökade volymer inom för- och grundskolan utanför kommunen och inom gymnasieskolan
samt underskott inom socialtjänst avseende
externa placeringar samt HVB verksamheten.
Vård- och omsorgsnämndens underskott
uppgår till - 4,5 mnkr och beror på placeringskostnader inom assistensärenden, högre personalkostnader inom särskilda boenden samt
ett ökat antal hemtjänsttimmar. Tekniska
nämnden visar ett underskott på - 0,7 mnkr
vilket beror på ökade kostnader för inhyrda
Årsredovisning 2019

chefer, högre kostnader för el och uppvärmning samt rivningskostnader. Utskottet för arbete och tillväxt redovisar ett underskott på
- 1,1 mnkr vilket främst avser vuxenomsorgen
där kostnader för institutionsvård ökat mer än
beräknat liksom skyddsjour inom ekonomiskt
bistånd. Sammantaget innebär det att nämnder och utskott lämnar ett underskott på
– 14,2 mnkr vilket motsvarar 1,6 procent av
nämndernas budgeterade nettokostnader.
Finansiella kostnader understiger budget.
De finansiella kostnaderna och intäkterna,
exklusive skatteintäkterna, innebär ett underskott mot budget med - 1,2 mnkr. Exkluderat
för effektiviseringsposten på 3,5 mnkr som
inte infrias är avvikelsen istället positiv med
2,3 mnkr. Avvikelsen beror på ett fortsatt
gynnsamt ränteläge samt högre överskottsutdelning från Kommuninvest.
Nyupplåning och finansiering av investeringar. Totalt har nyupplåning skett med 250
mnkr under 2019. 150 mnkr avser finansiering av pensionsskuld, exklusive särskild löneskatt om 29 mnkr, och 41,5 mnkr Sellebergaområdet. Nyupplåningen för verksamheten uppgår därmed till cirka 60 mnkr.
Dessa medel har gått till finansiering av investeringar på cirka 105 mnkr samt utbetalningar av regresser avseende översvämningen med cirka 30 mnkr. Låneskulden per
invånare uppgår vid årsskiftet till cirka 39
tkr/invånare. Rensat för pensionsfinansieringen är belåningen cirka 29 tkr/invånare.
Nettoinvesteringarna uppgår till 105,1 mnkr,
47 procent av årets investeringsbudget eller
12,2 procent av skatter och generella statsbidrag. Avvikelserna finns främst i ett antal
större fastighetsinvesteringar som blivit försenade. Kommunens soliditet har på grund av
lägre resultat, ökningen av lån men framförallt inlösen av pensionsskulden minskat kraftigt och uppgår till 13,3 procent (32,8 procent
exklusive effekterna av inlöst pension). Medräknat kvarvarande pensionsskuld uppgår soliditeten till 2,9 procent (5,3 procent 2018).
Kommande år beräknas soliditeten öka, förutsatt att en bättre budgetföljsamhet kan uppnås.
Utbetalningar för översvämningen 2016.
Totalt har cirka 32,5 mnkr överenskommits
och utbetalats under året i ersättningar och
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de totala utbetalningarna för självrisker och
regresser uppgår till drygt 36,5 mnkr, vilket innebär en liten negativ avvikelse mot avsättningen på totalt 36 mnkr vilket har belastat
resultatet 2019 med fördelning 50/50 mellan
VA-kollektivet och skattekollektivet. Avsättningen anses slutreglerad vid årsskiftet. Det
återstår ett fåtal krav som ännu inte är reglerade men där processen har dragit ut på tiden. En viss osäkerhet råder om dessa krav
kommer leda till ytterligare kostnader.
Övriga avvikelser. Två markförsäljningar har
genomförts, vilket totalt ger ett överskott på
5,2 mnkr. Detta avser två fastigheter inom Billesholms gård samt Bjuv 3:3. För Billesholms
gård tillkommer en marköverlåtelse under
2020.
I oktober beslutade kommunfullmäktige att

lösa in upp till 150 mnkr av pensionsskulden
och finansiera detta med lånade medel.
Transaktionen har hanterats som en ändring
av redovisningsprincip och belastar inte årets
resultat. Läs mer under Hantering av inlösta
pensionskostnader nedan.
Engångspremierna för förmånsbestämda ålderspensioner resulterade i en kostnad på
drygt 4 mnkr och avsättningarna för särskilda
beslut med 1,9 mnkr. Totalt en negativ avvikelse för pensionskostnaderna med 5,9 mnkr.
Sammanfattning ekonomiskt resultat.
Kommunen redovisar ett överskott för 2019
trots att verksamheterna sammantaget lämnar ett större underskott samt ökade pensionskostnader. Anledningen är positiv utveckling av skatter, låga räntor samt vinster
vid markförsäljning.

Hantering av inlösta pensionskostnader
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2019
om att lösa in delar av pensionsskulden med
upp till 150 mnkr inklusive särskild löneskatt.
Detta avser intjänade pensionsrätter före
1998 som inte är upptagna i balansräkningen
utan ligger inom linjen enligt den s k blandfondsmodellen. Skälen till att lösa in pensionsskulden är att det innebär att försäkringsbolaget tar över de risker som är förknippat
med pensionsskulden samtidigt som det beräknas innebära en ekonomisk fördel för
kommunen över tid jämfört med att inte hantera frågan om pensionsskulden. Sammanfattningsvis ligger beslutet i linje med Vision
2030 Nästa generation i fokus samt god ekonomisk hushållning att agera för framtida generationer.

redovisningsprincipen på goda grunder kan
anses leda till en mer rättvisande redovisning
av resultat och ställning, och om den inte står
i strid med rekommendation utgiven av RKR”.
Pensionsåtagandet avser intjänade pensionsrätter före 1998, vilket inte har med 2019 års
verksamhet eller resultat att göra. Att resultatföra inlösen och därmed ge upphov till ett redovisat underskott för kommunen 2019 ger
inte en rättvisande bild av kommunens verksamhet 2019 och därmed anses kriteriet för
byte av redovisningsprincip uppfyllt. Hanteringen ligger dessutom i linje med förslaget till
fullfonderingsmodell, vilket ursprungligen
fanns med i förslaget till ny kommunal redovisningslag, men som senare togs bort i den
nya lagen men som fortsatt utreds.

Kommunen har slutit avtal med KPA om en
försäkringslösning för delar av kommunens
pensionsåtagande. För detta har kommunen
gjort en inbetalning på 120 mnkr till KPA och
kommer också för detta åtagande att betala
29 mnkr i särskild löneskatt. Som finansiering
har kommunen upptagit lån som finansierar
inlösen, vilka amorteras under kommande 25
- 30 år. Om beslut senare tas om att delvis finansiera inlösen med utdelade medel kan extra amortering göras motsvarande denna del.

I samband med inbetalningen till KPA bokas
en pensionskostnad upp som en extraordinär
kostnad. Samtidigt redovisas en upplösning
av motsvarande pensionsskuld som en intäkt
och även den som en extraordinär post. Tillhörande löneskuld på 29 mnkr redovisas som
en kortfristig skuld och regleras i samband
med deklarationen.

Redovisningsprinciperna har, i enlighet med
RKR 12, byte av redovisningsprincip, förändrats under året. Enligt RKR 12, punkt 1, kan
bytet äga rum, ”om den nya
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Resterande pensionsskuld för pensionsåtagande intjänade före 1998 är 105,2 mnkr och
ligger kvar inom linjen.
Läs mer om den förändrade redovisningsprincipen på sidan 83 - 84 under Redovisningsprinciper
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Var gick skattepengarna?

Omvärld
Bjuv i omvärlden - globala trender som påverkar oss
Trender som sker globalt berör oss alla. Kommunens verksamheter måste ha koll på de
förutsättningar, möjligheter och utmaningar
som förändringar i omvärlden medför, samtidigt som kommunen bär en del i ansvaret att
hantera dessa. Genom att analysera trender
och försöka förstå de processer som sker i
världen skaffar kommunen goda förutsättningar att kunna fatta långsiktiga och genomtänkta beslut.
Demografiska förändringar
Världens befolkning fortsätter att öka i takt
med att allt fler och fler blir äldre och friskare.
Detta påverkar både den ekonomiska utvecklingen och den sociala strukturen, men
skapar framförallt ett ökat tryck på välfärdssystemet. Demografiska förändringar påverkar
även behovet av infrastrukturinvesteringar,
välfärdsutbud och miljö, vilket i sin tur ställer
nya krav på effektiva lösningar. Under 2019
har kommunens befolkningsmål överträffats
och den demografiska utvecklingen ser fortsatt positiv ut, kommunen har även planlagt
mark för utveckling av bostäder.
Digitalisering
Trycket på behovet av välfärdstjänster som
distribueras av kommuner och offentlig förvaltning ökar ständigt. Nya innovationer och
tekniska hjälpmedel inom välfärdssektorn förenklar vardagen för medborgare och möjliggör nya arbetssätt som skapar högre kvalitet,

kortare ledtider och snabbare service inom
samtliga verksamheter. Under 2019 har kommunen fortsatt arbetet med Digitaliseringsresan, bland annat genom det kommunövergripande digitaliseringsrådet. Resan syftar till att
ta ett samlat grepp om de digitala innovationer som görs inom kommunen, lyfta
blicken, och arbeta strategiskt för en hållbar
digital utveckling.
Klimatförändringar
Fortsatt ökning av koldioxidhalten i atmosfären, stigande temperaturer och ökad förbrukning av fossila bränslen är några anledningar
till att klimatförändringarna ofta benämns som
en global megatrend. I november 2019 utlyste EU-parlamentet klimatnödläge.
Ökat fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor har
lett till flera olika krav från nationella myndigheter och allmänheten. Klimatförändringar innebär därmed både växande incitament och
ökade krav på kommunerna att agera för att
ställa om mot ett grönare och mer hållbart
samhälle.
Under 2019 har en förstudie om vad det innebär för kommunen att arbeta enligt ISO
14001 skrivits fram. För att kunna nå budget i
balans till följd av minskade resurser under
det gångna året har kommunen behövt nedprioritera och komprimera miljöarbetet, varför
faktiskt arbete med ISO inte påbörjats under
året.

Svensk ekonomi
Utvecklingen av covid-19 och påverkan på
både Sveriges och internationell ekonomi
kommer att bli stor, vilket gör att nedan prognoser om ekonomi och arbetsmarknad får
anses mycket osäkra.
Avmattningen tar Sverige in i lågkonjunktur
Under 2019 har konjunkturen i Sverige klart
och tydligt dämpats. Konjunkturavmattningen
som förutses 2020 är tämligen långsam, i likhet med tidigare bedömningar. Prognosen
pekar på att Sverige når en mild lågkonjunktur mot slutet av 2020. Lågkonjunkturen antas prägla också 2021.
Den offentliga sektorns finansiella sparande
visar underskott från och med 2020. Utsikterna för att nå upp till överskottsmålet ser
svaga ut framöver. Ett positivt sparande syns
för staten sammantaget, det beräknade offentliga underskottet ligger således i kommunsektorn. Trots detta står Sveriges offentliga finanser starka, med en låg offentlig
skuldsättning. Dock ökar kommunsektorns
andel av den offentliga bruttoskulden.
Den inhemska efterfrågan bedöms i år växa
tämligen långsamt, med dämpade utsikter för

såväl investeringar som konsumtion. Samtidigt beräknas utrikeshandeln knappast ge något signifikant bidrag till den svenska BNP-tillväxten – en stor kontrast mot 2019. KPIF-inflationen beräknas, liksom tidigare, i år landa
under Riksbankens mål om 2 procent, men
prognosen är nu något nedreviderad.
Svag tillväxt i skatteunderlaget 2020 och
2021
År 2019 stagnerade konjunkturen och därmed upphörde ökningen av arbetade timmar,
vilket hade en återhållande effekt på skatteunderlaget. Det motverkades dock till betydande del av att timlönerna steg i den snabbaste takt vi sett efter finanskrisen. Lönesummans ökning bidrog därmed starkt till att den
underliggande skatteunderlagstillväxten blev
hyfsad.
Prognosen för 2020 visar fortsatt inbromsning
i både den faktiska och underliggande ökningstakten. Under 2021 beräknas en svag
vändning uppåt för sysselsättningen samt något större löneökningar än året innan, men
skatteunderlagets underliggande ökningstakt
förblir låg.

Arbetsmarknaden i Sverige och Bjuvs kommun
Arbetsmarknaden går mot lågkonjunktur
2020
Arbetsmarknadskonjunkturen i Sverige bedöms fortsätta att försvagas i år. Efter en
obruten förstärkning sedan 2010 ser vi framför oss vikande sysselsättning och stigande
arbetslöshet. Vikande efterfrågan på arbetskraft antas fortsätta 2020. Initialt väntas lägre
sysselsättning i näringslivet, inom industrin
och varuproducerande branscher. Avmattningen beräknas successivt sprida sig till privat tjänstesektor 2020. Även den offentliga
sysselsättningen bedöms falla något. De senaste tio årens stadiga ökning av antalet sysselsatta inom kommuner och regioner kommer därmed att brytas. En pågående trend
som bidrar till sjunkande kommunal sysselsättning är neddragningen av extratjänster.
Arbetslösheten per 31 december 2019 uppgick i Bjuvs kommun till 10,1 procent. Det är

en uppgång från 9,3 procent året innan. I
Skåne är motsvarande arbetslöshet 9,8 procent och nationellt 7,4 procent.
Arbetslösheten bland utrikes födda uppgår i
Bjuv till 21,4 procent (23,4 procent i Skåne
och 19,9 procent nationellt). Ungdomsarbetslösheten 18–24 år är i Bjuv 12,5 procent (9,8
procent i Skåne och 9,2 procent nationellt).
Bristen på arbetskraft är ett fortsatt hinder för
jobbtillväxten även i Skåne. Efter en kraftig
ökning av arbetskraften 2015–2017 dämpas
takten under prognosperioden, bland annat
som en följd av minskad invandring och färre
övergångar från studier. Länets arbetslöshet
visar ingen tydlig långsiktig trend och ökar
något 2020 efter en kraftigare minskning förra
året.
Utvecklingen kommer påverkas kraftigt av effekterna av covid19.

Befolkningsutveckling
I slutet av 2019 hade Bjuvs kommun 15 715
invånare, vilket innebär en ökning på 214
personer sedan december 2018 eller 1,4 procent. Ökningen är ett resultat av ett flyttnetto
på 166 personer och ett födelsenetto på 42
personer. Utfallet av ökningen av antalet

invånare i kommunen ligger något över prognosen, vilken motsvarade 15 677 invånare.
Befolkningsprognosen baseras på utfall och
trender från tidigare år. Även om migrationen
sjunkit under 2019 är den fortfarande en

viktig bidragande faktor till kommunens befolkningsökning.
Differensen mot prognosen varierar mellan
de olika åldersgrupperna, i åldersgruppen 0–
5 år är antalet invånare som högst i jämförelse med prognosen. Fler barn har fötts än
beräknat, denna siffra är dock svår att förutspå och kan variera stort mellan olika år. Inflyttning till kommunen var som högst i

åldrarna 23–27 år, vilket stämmer väl överens med prognosen för inflyttning. Åldersspannet för högst utflyttning är snäppet bredare och sträcker sig mellan 19–30 år, där
20-åringar är de som toppar statistiken gällande utflyttning.
Under 2019 färdigställde kommunen flera nya
bostäder, vilka möjliggjort för en återigen
ökande befolkning inom kommunen.

Kommunen som arbetsgivare
En av de vanligaste frågorna du får när du
träffar en ny människa är ”Vad jobbar du
med?”. I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan ”Vad jobbar du för?”
Arbetsgivarfrågor i Bjuvs kommun bygger på
och styrs av vår vision, vår arbetsgivarpolicy
och medarbetarkraft och ledarkraft. Medarbetar- och ledarkraft utgår från visionen och syftar till att tydliggöra vilka förväntningar vi som
arbetsgivare har på våra medarbetare och
chefer. Medarbetarkraft och ledarkraft är en
del av talangresan och utgår ifrån kommunfullmäktigemålet ”Vi är en attraktiv arbetsgivare och har en verksamhet med hög kvalitet
som utvecklar, utmanar och skapar nytt”.
Medarbetare i Bjuvs kommun arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden.
Kompetensförsörjning och sjukfrånvaron är
de två största frågorna för offentlig sektor och
Bjuvs kommun är inte undantaget.
Kompetensförsörjning är komplext och genomsyrar hela kommunens arbete, från att
attrahera medarbetare med rätt kompetens,
rekrytera rätt medarbetare som matchar nuvarande och framtida behov samt utveckla
och behålla medarbetartalanger som klarar
dagens arbetsuppgifter och morgondagens
utmaningar.
Under de senaste fem åren har vi arbetat
med att skapa ett hållbart arbetsliv för medarbetarna i Bjuvs kommun. Hållbart arbetsliv
bygger på två modeller om hälsa. Den första
är en modell för hälsa inom fyra aspekter; villkor, livsstil, relationer och mitt sätt att tänka.
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Den andra är känsla av sammanhang, kasam. Grunden i begreppet är att hälsan
skapas/är högre om människor upplever meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i
sin vardag.
En del av vårt arbete med kompetensförsörjning är att aktivt arbeta med minskad sjukfrånvaro. Det gör vi i vårt satsningsområde
hälsoresan. Våra medarbetare är den viktigaste resursen och vår största tillgång för att
utföra vårt uppdrag med hög kvalitet. I takt
med att konkurrensen om arbetskraften ständigt ökar har vi som arbetsgivare inte råd att
ha medarbetare som är sjukskrivna då deras
närvaro och kompetens är nyckeln till vår
framgång. Även en god arbetsmiljö för alla
medarbetare är en förutsättning för kompetensförsörjningen. Varje medarbetare ska
känna att arbetet är meningsfullt, begripligt
och hanterbart och att de är värdefulla för
verksamheten.
Under 2019 har vi tagit fram en ny medarbetarenkät. Enkäten är vår största kartläggning
av arbetsmiljön för våra medarbetare. Fokus
har varit att ta fram en undersökning som
kopplar ihop och utvärderar vårt arbete med
att utveckla ett hållbart arbetsliv i Bjuvs kommun. Enkäten mäter bland annat de fyra
byggstenarna i visionen, HME, hållbart medarbetarindex, kasam för medarbetare och kasam för chefer.
Den viktigaste resursen och vår största tillgång för att utföra vårt uppdrag är våra medarbetare.

10

Organisation
I Sverige har kommunerna stor självbestämmanderätt och kan därför till stor del organiseras på det sätt som passar de lokala förutsättningarna bäst. Bjuvs kommun är organiserad i nämnder och förvaltningar.
I den politiska organisationen ingår kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.
Kommunfullmäktige är kommunens högsta
beslutande organ och består av 31 ledamöter.
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, dess ansvarsområden samt
utser ledamöter till nämnderna. Kommunens
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verksamhet leds av kommunstyrelsen, som
har ett särskilt ansvar att hålla uppsikt över
nämnderna och de kommunala bolagen. Under respektive styrelse och nämnd finns en
förvaltning med anställda som bereder ärenden och verkställer de politiska beslut som
fattats.
Förvaltningscheferna leder verksamheten
inom sin förvaltning och ansvarar för att styrelsens eller nämndens beslut verkställs. Förvaltningarna bedriver även all annan verksamhet som ligger inom styrelsen eller nämndens ansvarsområde. Inom organisationen
finns också ett antal hel- och delägda bolag.
Figuren nedan visar kommunens uppbyggnad under 2019.
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Kommunens vision och mål
Visionen och hur vi styr mot den

“Om du inte vet vart du ska, spelar det ingen roll vilken väg du tar”
Citatet kommer från historien om Alice i Underlandet, men samma sak gäller för en kommuns utveckling. Vi vet att de vägval vi gör
formar kommunens framtid. Vår vision ska
fungera som en kompass på den utvecklingsresa kommunen gör och vara till stöd och
hjälp i våra vägval längs resans gång. Kommunens vision beskriver både den riktning vi
strävar åt och ett sätt att hela tiden vara.
Arbetet med att förverkliga visionen pågår
hela tiden, i stort och smått, och vi gör det tillsammans: invånare, företag, medarbetare,
föreningar och organisationer.

Att utveckla en kommun med hjälp av en vision och mål handlar även om att skapa en
process där det blir tydligt hur olika nivåer i
verksamheten omsätter visionen för Bjuv och
kommunens övergripande mål till egna mål.
Att arbeta med mål är viktigt för att alla ska
kunna se sin del i sammanhanget och hur
varje medarbetare bidrar till att ta steg i visionens riktning. Målkedjan ska ge möjlighet
att skapa en tydlig koppling mellan visionen,
kommunens mål, nämndens/styrelsens mål,
verksamhetens mål och i slutändan även
medarbetarens mål.

Uppföljning av kommunens mål
Puls i tryggheten
Kommunfullmäktiges mål

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

Årsredovisning 2019

Indikator

Utfall

Målvärde

Nöjd regionindex
- helhet ska öka

49

minst 55

Nöjd regionindex
- trygghet ska öka

45

minst 50

Företagsklimat
enligt ÖJ (insikt)
- Totalt NKI (Nöjd
kundindex) ska
öka

-

minst 72
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Indikator

Utfall

Målvärde

Befolkningsutveckling, målvärde perioden
(1% per år)

1,3%

1%

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

Nöjd regionindex
- kommunikationer

61

minst 61

Vi har ett kultur- och fritidsutbud som utmanar

Nöjd Regionindex
- Fritidsmöjligheter
ska öka

48

minst 52

Kommunfullmäktiges mål

Vi har en varierad, trygg och attraktiv boendemiljö, med god service
och lokala entreprenörer
Målet bedöms delvis uppnått, kommunen har
tagit betydande steg i rätt riktning. Analysen
av måluppfyllelsen baseras på sex nämndmål
från fyra olika nämnder samt två indikatorer.
Fyra nämndmål anses delvis uppnådda,
varav hälften även angett att de tagit betydande steg i rätt riktning, två av nämndmålen
är helt uppnådda.
Dock påvisar de två indikatorerna gällande
Nöjd-Region-Index att medborgarnas sammanfattade nöjdhet av kommunen som helhet respektive kommunens trygghet inte
uppnår uppsatta mål. Utfallet för kommunens
trygghet har dock ökat från 41 till 45 i jämförelse med 2018 års resultat, vilket tyder på att
kommunens utveckling inom området går i
rätt riktning.
Kommunstyrelsen har under 2019 aktivt arbetat mot att uppnå målet, bland annat genom fastställande av kvalitetsprogrammet för
Selleberga vilket slår fasta områdets naturvärden och dess betydelse för kommunens
invånare och besökare.
Resultaten i de olika kundundersökningarna
inom äldreomsorgen visar ett högt resultat på
frågor om bemötande, trygghet och förtroende för personalen vilket är glädjande och
visar på en god kvalitet i det utförda arbetet.
Inom trygghetsarbetet har kommunen under
de senaste åren aktivt jobbat för ökad vuxennärvaro bland ungdomar på lov och kvällar.
Generösa öppettider i verksamheter riktande
mot ungdomar, samarbete med frivilligorganisationer och bostadsbolag samt köp av
väktartjänster med social inriktning under
skollov har bidragit till fler vuxna i rörelse på
kvällar och tidig natt.
Årsredovisning 2019

Resultatet för mätningen gällande Företagsklimat enligt ÖJ (insikt) - Totalt NKI publiceras
först den 22 april 2020, vilket är varför utfallet
inte redovisas i årsredovisning 2019. Antalet
nyregistrerade företag per 1000 invånare
överstiger däremot kommunstyrelsens
nämndmål om 4,5 företag per 1000 invånare
med ett utfall på 5,3.
Befolkningsökningen har ökat enligt utsatt
målvärde om 1 procent per år, under 2019
ökade således kommunens befolkning med
1,3 procent. För mer information se 4.4 Befolkningsutveckling.
Flertalet byggprojekt har färdigställts samt
haft inflyttning under året, vilket bland annat
inneburit att kommunen möjliggjort en överträffad befolkningsökning.
Vi är en del av och bidrar till ett
självklart regionalt sammanhang
Målet bedöms delvis uppnått, kommunen har
inte tagit betydande steg i rätt riktning. Analysen av måluppfyllnaden baseras på två
nämndmål från två olika nämnder samt en indikator. Bägge nämndmål anses delvis uppnådda, varav det ena anger att nämnden tagit
steg i betydande riktning medan det andra
anger motsatsen. Trots att målet för indikatorn är uppnått saknas ett sammanhållet strategiskt tag kring regionala frågor.
Kommunen arbetar aktivt för att utveckla såväl kollektivtrafiken som möjligheten till cykelpendling tillsammans med bland annat Skånetrafiken och Trafikverket. Målsättningen är
nya busslinjer samt nya cykelbanor.
Under sommaren har kommunens gatunät inventerats med avseende på standard, kvalitet
och underhåll enligt ett nyinköpt program
RoSy. Statusen på kommunens vägar visar
en stor förbättringspotential, således krävs ett
långsiktigt arbete för att kommunens vägnät
ska uppnå god kvalitet för resande med bil,
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cykel och gång.
Vi har ett kultur- och fritidsutbud
som utmanar
Målet bedöms delvis uppnått, kommunen har
tagit betydande steg i rätt riktning. Analysen
av måluppfyllelsen baseras på det enda
nämndmålet kopplat till kommunfullmäktiges
mål, vilket kommer från Kultur- och fritidsnämnden. Nämndmålet anses delvis uppnått,
förvaltningen har således tagit steg i betydande riktning. Trots att utfallet kopplat till indikatorn understiger målvärdet har kommunen aktivt arbetat mot att erbjuda medborgarna ett attraktivt kultur- och fritidsutbud.

arbete med de redan etablerade evenemangen Bjuvs filmdagar samt Utomhusbio,
vilka visar kostnadsfri film för allmänheten.
Evenemangen har även gjorts ännu mer publika. Fokus har legat på att skapa utmanande
och lärorikt innehåll i syfte att väcka nya tankesätt hos evenemangens besökare, stora
som små.
För att helt uppnå målet bedöms kommunen
behöva tillgång till attraktivare och mer ändamålsenliga lokaler för att kunna bedriva ett
kommunalt kultur- och fritidsutbud med ännu
högre kvalitet.

Kommunen har exempelvis bedrivit fortsatt

Kraft i nyskapande
Kommunfullmäktiges mål

Vi är en attraktiv arbetsgivare och har en verksamhet med hög kvalitet som utvecklar, utmanar och skapar nytt.

Indikator

Utfall

Målvärde

Hållbart medarbetarengagemang
HME (totalt kommunen)

82

minst 85

Andel medarbetare i kommunen
som upplever att
det finns utveckling- eller karriärmöjligheter i den
kommunala verksamheten*

73

minst 74

*Utfallet baseras på frågan Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete till följd av att frågorna i medarbetarundersökningen gjordes om under
hösten 2019.

Vi är en attraktiv arbetsgivare och
har en verksamhet med hög kvalitet som utvecklar, utmanar och
skapar nytt.
Målet bedöms delvis uppnått, kommunen har
inte tagit betydande steg i rätt riktning. Analysen av måluppfyllelsen baseras på elva
nämndmål från totalt sex olika nämnder
kopplade till kommunfullmäktiges mål. Fem
nämndmål bedöms av förvaltningarna delvis
uppnådda utan betydande steg i rätt riktning,
fem nämndmål bedöms av förvaltningarna
delvis uppnådda med betydande steg i rätt
riktning, ett nämndmål bedöms ej uppnått. Utfallet för de två indikatorerna har inte uppnått
målvärdet, men ligger däremot nära.
Bjuvs kommun ligger över genomsnittet för
totalt HME, samt samtliga delindex inom
HME. Den största skillnaden gällen Styrning,
där kommunen uppnår ett index på 84. Bland
förvaltningarna har Barn- och
Årsredovisning 2019

utbildningsförvaltningen högst resultat.
Största positiva förändring jämfört med 2018
har skett för Kultur- och fritidsförvaltningen
som höjt sitt HME från 77 till 80. De områden
som framförallt har en positiv påverkan på
det höga HME-värdet är Känsla av sammanahang (kasam) för medarbetare, samt
Ledarkraft.
Kultur- och fritidsförvaltningen har under
2019 genomfört gemensamma utbildningsinsatser för samtliga verksamheter i förvaltningen, arbetet fortlöper under 2020.
Både tekniska förvaltningen samt byggnadsförvaltningen har under 2019 haft vakanta
tjänster och inhyrda konsulter i verksamheterna vilket påverkat övriga medarbetares arbetssituation. Detta har resulterat i ökad
handläggningstid för bygglov, förhandsbesked, nybyggnadskartor och lägeskontroller
för kompletta ärenden. Bägge förvaltningarna
har rekryterat nya chefer och medarbetare
vilket skapar goda förutsättningar för att
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uppnå målen framöver.
Barn- och utbildningsförvaltningen har under
2019 fortsatt arbetet med att ytterligare stärka
samverkan för Bjuvs barns bästa genom utveckling av nya arbetssätt. Uppföljning av initiativet skedde under hösten 2019, vilken visar att samtliga planerade aktiviteter från
2018 är helt eller delvis genomförda. Förvaltningen har även identifierat nya utvecklingsområden för fortsatt arbete.
I den stora kvalitetsundersökningen i förskola
och skola, vilken genomfördes under april

2019, framkommer det att elevernas nöjdhet
och upplevelse av delaktighet har ökat. Vårdnadshavares nöjdhet har däremot sjunkit något, medan upplevelsen av delaktighet har
ökat. Märkbart är att andelen svarande vårdnadshavare i skolan är väldigt låg, endast
cirka 25 procent besvarade enkäten. Förvaltningen kommer framåt att arbeta för en ökad
svarsfrekvens från kommunens vårdnadshavare. Vidare visar betygssättning från läsåret
2018/2019 att meritvärdet för kommunens
ungdomar i årskurs 9 höjdes från 211 till 214.

Jämlikhet i olikhet
Kommunfullmäktiges mål

Indikator

Utfall

Målvärde

Vi har jämlika förutsättningar för alla oavsett
vem du är

Skillnaden mellan
andel anställda
med utländsk bakgrund i kommunen jmf med andel
utländsk befolkning i kommunen
(18–65 år).

14 procentenheter

högst 11
procentenheter

Vi har jämlika förutsättningar för
alla oavsett vem du är
Målet bedöms delvis uppnått, kommunen har
inte tagit betydande steg i rätt riktning. Analysen av måluppfyllelsen baseras på sju
nämndmål från totalt fem olika nämnder. Ett
nämndmål bedöms av förvaltningen uppnått,
två nämndmål bedöms av förvaltningarna
delvis uppnådda med betydande steg i rätt
riktning, ett nämndmål bedöms av förvaltningen delvis uppnått utan betydande steg i
rätt riktning, medan tre nämndmål bedöms ej
uppnådda. Utfallet för den enda indikatorn
har inte uppnått målvärdet.
Kommunens medarbetarundersökning visar
att 71 procent av medarbetarna instämmer
helt gällande huruvida kommunen arbetar aktivt för att vara en jämlik arbetsplats, 17 procent instämmer delvis. Vidare anser 79 procent att alla på arbetsplatsen behandlas lika
oavsett kön, könsöverskridande identitet, ålder, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell
läggning eller religion/annan trosuppfattning,
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11 procent instämmer delvis.
Däremot visar utfallet av målets indikator att
kommunen fortsatt måste arbeta mot att
minska skillnaden mellan andelen anställda
med utländsk bakgrund i kommunen jämfört
med andel utländsk befolkning i kommunen.
Inom skolan finns det fortfarande rum för utveckling, kommunen måste aktivt arbeta med
att öka elevers behörighet till yrkesprogram
på gymnasiet samt antal avslutade gymnasieutbildningar.
Antalet deltagartillfällen i olika föreningar har
ökat under 2019 till följd av att ett fåtal föreningar vuxit väldigt fort. Bristande vuxenengagemang, utbud och kvalité på föreningslokaler samt svårigheter att öka mångfalden
kvarstår och kommer innebära stora utmaningar kommande år.
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Nästa generation i fokus
Kommunfullmäktiges mål

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

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

Vi har en hållbar kommunal verksamhet och det är enkelt för våra
invånare att leva miljövänligt
Målet bedöms delvis uppnått, kommunen har
tagit betydande steg i rätt riktning. Analysen
av måluppfyllelsen baseras på sex nämndmål
från totalt fem olika nämnder. Ett nämndmål
bedöms uppnått, två nämndmål bedöms delvis uppnådda med betydande steg i rätt riktning, två nämndmål bedöms delvis uppnådda
utan betydande steg i rätt riktning, ett nämndmål bedöms ej uppnått. Utfallet för indikatorerna visar att två målvärden uppnåtts, två
målvärden är delvis uppnådda, en indikator
saknar klassificering till följd av saknat målvärde.
Under 2019 har kommunen antagit en regional avfallsplan. Syftet med avfallsplanen är
att verka för minskad avfallsmängd samtidigt
som kommunen aktivt ska arbeta mot ett hållbart samhälle och cirkulär ekonomi.

Indikator

Utfall

Målvärde

Nöjd medborgarindex - Miljöarbete

52

minst 50

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

4,56
ekv/ inv

högst
5,38 ekv/
inv

Total frisknärvaro i
kommunen

72,1 %

Total sjukfrånvaro
i kommunen

6,3 %

högst
6%

Andel medarbetare i kommunen
som upplever att
de har balans
mellan arbete och
fritid ska öka

75 %

minst
90 %

Andel av befolkningen med ekonomiskt bistånd
ska minska

5,2 %

högst
4,3 %

Ohälsotal, dagar
ska minska

30,5 st

högst 32
st

Andel elever som
får behörighet till
yrkesprogram på
gymnasiet ska
öka

79,2 %

minst
90 %

Andel elever som
avslutar sin gymnasieutbildning
inom 4 år ska öka

76,4 %

100 %

Vidare har kommunen tagit fram en förstudie
gällande ISO14001, ett miljöledningssystem
vilket kan implementeras i befintlig verksamhet. Systemet förväntas underlätta arbetet
samt ger en arbetsmodell för förbättringar
inom det kommunala miljöarbetet. Arbetet
förväntas fortlöpa under 2020.

På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar
varje enhet med att välja miljövänliga och
hållbara alternativ både gällande vilka inköp

som görs och hur transporter planeras. Förvaltningen strävar aktivt efter att minska bilkörandet genom planering av transporter och
samåkning, samt erbjuda god tillgång till
cyklar. Kostenheten fortsätter med gott resultat sitt arbete för att minska matsvinnet vilket
också sprider sig till särskilda boenden.
Under året har byggnadsförvaltningen arbetat
med att ta fram information om solceller vilka
finns på kommunens hemsida, solceller har
även monterats på nya Brogårdaskolan.
Kultur- och fritidsförvaltningen har anordnat
arrangemang och föreläsningar på kommunens bibliotek i syfte att sätta fokus på hållbarhetsfrågor och öka medborgarnas kunskap och engagemang inom området. Vidare
har förvaltningen även arbetat internt med att
kartlägga vilket utbud som finns till försäljning
i verksamheternas kiosker samt vilka engångsartiklar som används vid förvaltningens
arrangemang.
Vi har ett samhälle där invånare
mår bra och kan påverka sitt liv
och sin framtid.
Målet bedöms delvis uppnått, kommunen har
inte tagit betydande steg i rätt riktning. Analysen av måluppfyllelsen baseras på åtta
nämndmål från totalt fem olika nämnder. Tre
nämndmål bedöms uppnådda, ett nämndmål
bedöms delvis uppnått med betydande steg i
rätt riktning, två nämndmål bedöms delvis
uppnådda utan betydande steg i rätt riktning,

två nämndmål bedöms ej uppnådda. Utfallet
för indikatorerna visar att ett målvärde uppnåtts, ett målvärde är delvis uppnått, två målvärden är inte uppnådda.
Andelen invånare med försörjningsstöd samt
arbetslösheten i åldrarna 18–65 år har ökat
under året. Flera bakomliggande orsaker kan
identifieras, bland annat språkhinder hos nyanlända vilket försvårar möjligheten till arbete, samt generell låg utbildningsnivå i kommunen.
Barn- och utbildningsförvaltningen noterar att
antalet anmälningar om oro för barn samt andelen elever med hög frånvaro ökat under
året. Det sistnämnda antas bero på förändrat
arbetssätt inom förvaltningen vilket synliggör
fler elever. Däremot finns det ett fortsatt behov av att arbeta med att stärka barn och elevers hälsa.
Vård- och omsorgsförvaltningen har under
2019 arbetat med att ställa brukaren inom
LSS-verksamheterna i fokus genom att utveckla en genomförandeplan med syfte att
möta varje individ utifrån dennes enskilda behov. Vidare har förvaltningen utvecklat samtliga kommunens träffpunkter med förlängda
öppettider och ändamålsenliga lokaler.
Kultur- och fritidsförvaltningen kunde under
2019 erbjuda kommunens barn och unga ett
välfyllt sommarlovsprogram med fler aktiviteter än tidigare, med hjälp av bidrag från Socialstyrelsen.

God ekonomisk hushållning
Uppföljning av kommunens mål för god ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktiges
mål

Vi har en stabil ekonomi att lämna över
till nästa generation.
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Indikator

Utfall

Målvärde

Resultatet ska vara positivt och uppgå till
minst 2 procent av skatter och statsbidrag

0,5 %

minst 2 %

Kommunens soliditet
ska förbättras

13,3 % *

minst 33,5 %

Investeringar i skattefinansierad verksamhet
ska självfinansieras
över tid

67 %

100 %

God budgetföljsamhet i
samtliga nämnder och
styrelser

50 %

100 %

Åtgärdsplan är upprättad vid befarad negativ
avvikelse.

100 %

100 %
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Kommunfullmäktiges
mål

Indikator

Utfall

Målvärde

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

100 %

100 %

Plan för intern kontroll
är upprättad

100 %

100 %

Soliditetemålet är inte jämförbart med budget, då inlösen av pensionsskuld utanför balansräkningen skett med 150 mnkr under året. Borträknad
denna transaktion skulle den redovisade soliditeten enligt blandfondsmodellen uppgått till ca 32,8 procent. Soliditeten enligt fullfondsmodellen uppgår
till ca 2,9 procent.

Vi har en stabil ekonomi att lämna
över till nästa generation
Målet är inte uppnått då många indikatorer
avviker ifrån målvärden.
Finansiella mål och indikatorer:

Verksamhetsmässiga mål och indikatorer:

Resultatet för 2019 på 4,6 mnkr (0,5 procent)
ligger under resultatmålet för god ekonomisk
hushållning på 2 procent av skatter och generella statsbidrag. Soliditeten har minskat
främst på grund av inlösning av pensionsskulden, men även på grund av lägre resultat
och ökad belåning till 13,3 procent, vilket ligger under målet om 33,5 procent och på sikt
ökande. Exkluderat inlösen av pensionsskulden motsvarar soliditeten ca 32,8 procent.

Angående målet om budgetföljsamhet redovisar fyra nämnder och utskott underskott, vilket innebär att målet inte uppnås. Samtliga
nämnder och styrelser har antagit mål för intern kontroll.

Av totala investeringarna 105,2 mnkr avser 29,3 mnkr långsiktiga fastighetsinvesteringar, 23,1 mnkr investeringar i VA-verksamheten samt 4,3 mnkr investeringar i exploateringsverksamheten. Resterande 48,5 mnkr finansieras till 67 procent av kassaflödet i den
skattefinansierade verksamheten vilket är
summan av resultatet och avskrivningarna.
Detta innebär att vi inte når målet om 100
procent självfinansieringsgrad i skattefinansierad verksamhet, exklusive större och långsiktiga investeringar samt investeringar i exploateringsverksamheten.

Angående målet om åtgärdsplaner vid befarad negativ avvikelse har fem nämnder och
utskott aviserat befarade underskott i samband med tertial- eller delårsrapporten. Av
dessa har samtliga tagit beslut om åtgärdsplaner för att nå en budget i balans vilket redovisades för Kommunstyrelsen i samband
med delårsrapporten. Endast Kommunstyrelsens förvaltning vände befarat underskott till
budget i balans. Samtliga nämnder och styrelser har under året lämnat minst 6 stycken
rapporter om det ekonomiska läget.
Sammantaget innebär ovan att varken finansiella mål eller verksamhetsmässiga mål för
god ekonomisk hushållning uppnås för helåret. Detta ligger i linje med uppföljningen i
både tertial- som delårsrapporten.

Utvärdering av god ekonomisk hushållning för kommunkoncernen
Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska från och med 1 januari 2019 följas
upp och utvärderas för hela den kommunala
koncernen. För Bjuvs kommun innebär det en
samlad bedömning för kommunen inklusive
våra hel- och majoritetsägda bolag, AB
Bjuvsbostäder och Bjuvs Stadsnät AB.
Kommunkoncernens resultat och soliditet
Kommunkoncernens resultat för helåret uppgår till 37,8 mnkr. AB Bjuvbostäder redovisar
ett resultat på 33,2, mnkr varav 25 mnkr
Årsredovisning 2019

avser återföring av tidigare nedskrivningar
och 4 mnkr försäkringsersättningar. Resultatet är 29 mnkr bättre än budget medan Bjuvs
Stadsnät AB redovisar ett noll resultat vilket
är i linje med budget. Sammantaget innebär
det att kommunkoncernen redovisar ett resultat 18,7 mnkr bättre än budget, vilket innebär
en positiv budgetavvikelse på 98 procent.
Kommunkoncernens soliditet uppgår till 20,6
procent att jämföra med 31,2 procent för tre
år sedan. Anledningen till minskningen är
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främst effekten av inlöst pensionsskuld samt
svaga resultat i kommunen.

procent. Kommunens soliditet uppgår till 13,3
procent, vilket är under det långsiktiga målet.

Uppföljning av finansiella mål för bolagen

Sammanfattande utvärdering

Finansiella mål för AB Bjuvsbostäder är direktavkastning som lägst 4,5 procent samt
soliditet 18 procent, +/- 3 procent. Soliditeten
per årsskiftet uppgår till över 35 procent och
direktavkastningen har varit i nivå eller högre
med målet de senaste två åren. Goda resultat de senaste åren, men framförallt återföring av tidigare nedskrivningar under tre år,
har gjort att soliditeten har ökat markant.

Sammantaget innebär utvärderingen att kommunkoncernen enbart till viss del når finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Det
positiva resultatet för kommunkoncernen är
mer bokföringsmässigt än resultatet av god
ekonomisk utveckling. Budgetföljsamheten
behöver förbättras samt beslutade åtgärder
kunna genomföras för att klara välfärdens
finansiering över tid och fokus på låneskuldens utveckling. Den senaste tidens utveckling relaterat till covid-19 kommer öka dessa
krav om inte staten finansierar kommunerna.

Soliditeten för Bjuvs Stadsnät AB, inklusive
obeskattade reserver, uppgår till 20,4

Balanskravsresultat
Avstämning mot KL balanskrav
Ingående resultat att återställa
Årets resultat enligt resultaträkningen
Realisationsvinster som inte
står i överensstämmelse med
god ekonomisk hushållning
Realisationsförluster till följd av
försäljning som står i överensstämmelse med god ekonomisk
hushållning
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper
Justerat resultat

Kommunen
2018

2019

0

0

6 086

4 562

-4 212

0

168

0

0

0

0

0

2 042

4 562

Förklaringar till balanskravsutredning
I denna utredning ska det justeras med de olika posterna som anges ovan för att komma fram till
om kommunen klarat balanskravet och därmed undviker att återställa ett negativt resultat.

Årsredovisning 2019
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DRIFTREDOVISNING
Nettokostnader nämnder och finansförvaltning
tkr
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
varav utskottet för arbete och tillväxt
Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnd

Bokslut
2017

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Förändring
jmf med
2018 %

Budget
2019

Budgetavvikelse

-2 399

-2 654

-2 746

3

-3 099

353

-122 577

-105 707

-104 321

-1

-103 842

-479

-43 778

-49 160

-45 206

-8

-44 143

-1 063

-24 813

-21 936

-28 346

29

-27 618

-728

-415 886

-450 992

-467 275

4

-457 898

-9 377

-204 389

-219 495

-224 968

2

-220 511

-4 457

-30 784

-32 081

-32 703

2

-32 762

59

-4 318

-4 164

-4 496

8

-4 851

355

3 500

-3 500

Effektivisering
S:a skattefinansierad
verksamhet

0
-805 166

-837 029

-864 855

4

-847 081

-17 774

Vatten och avlopp (VA)

-704

5 115

4 143

-19

2 500

1 643

S:A STYRELSER OCH
NÄMNDER

-805 870

-831 914

-860 712

4

-844 581

-16 131

-14 153

-14 972

-14 637

-2

-13 728

-909

7 929

9 935

10 347

4

11 606

-1 259

-2 955

16 913

6 447

4 075

2 372

-815 049

-820 038

-858 555

-842 628

-15 927

803 916

827 273

865 178

860 919

4 259

Avgiftsfinansierad
verksamhet

Kommungemensamt
Pensionskostnader
Intern ränta
Övrigt
SUMMA VERKSAMHETER
Finansiering
Skatter och statsbidrag
Finansiella intäkter

5

398

109

110

1

80

30

-646

-1 258

-2 171

73

-3 500

1 329

S:a Skatter och finansnetto

803 668

826 124

863 117

857 499

5 618

RESULTAT

-11 381

6 086

4 562

14 871

-10 309

-704

5 115

4 143

2 500

1 643

Finansiella kostnader

varav avgiftsfinansierad
verksamhet

Personalredovisning
Rekrytering och kompetensförsörjning
För att långsiktigt trygga kompetensförsörjning och kvalitén på verksamheten arbetar vi
aktivt, professionellt och kompetent med
medarbetarens hela livscykel i organisationen: attrahera, rekrytera, motivera, utveckla
Årsredovisning 2019

och avsluta. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en viktig del i att locka medarbetare
och då främst det promotiva hälsoarbetet.
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Rekrytering och kompetensförsörjning
Mått

Utfall 171231

Utfall 181231

Utfall 191231

1 216

1 242

1 234

Antal heltidsanställda

796

825

815

Antal deltidsanställda

421

418

420

Antal anställda

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Utgångspunkten i hälso- och arbetsmiljöarbetet i Bjuvs kommun är att arbeta för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv med hälsa i fokus
och att främja en sund livsstil. Målet är att förena en väl fungerande verksamhet med ett

långsiktigt hållbart arbetsliv. Arbetsmiljöarbetet kan vara av hälsofrämjande, förebyggande eller rehabiliterande karaktär. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är prioriterat.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Mått
Frisknärvaro

Utfall 171231

Utfall 181231

Utfall 191231

72,3 %

69,8 %

72,1 %

Lön och lönesättning
Grunderna för lönesättning ska vara gemensamma för hela kommunen. Lönepolitiken
ska vara tydlig och enhetlig. Den lönepolitiska
dialogen ska vara öppen och förtroendeskapande och i samverkan mellan arbetsgivare,
fackförbund och medarbetare.
Rätt använd är lön ett effektivt och betydelsefullt styrmedel för arbetsgivaren. Genom arbetet med lönebildning synliggör vi för medarbetaren att deras insats är betydelsefull och

att vi som arbetsgivare belönar goda prestationer. Lönen ska vara ett resultat av medarbetarens prestation och bidrag till verksamheten och medarbetare ska på så sätt känna
att de kan påverka sin lön.
Löneöversynen är en av de största investeringarna vi gör under året och det är viktigt att
vi ser på den som en investering som ska
leda till effektivitet, produktivitet och kvalitet i
våra verksamheter.

Lön och lönesättning
Mått

Utfall 171231

Utfall 181231

Utfall 191231

Medianlön

27 200

28 000

28 650

Medellön

29 370

30 021

30 808

Medarbetardialog
Den viktigaste resursen och vår största tillgång för att utföra vårt uppdrag är våra medarbetare.
Alla medarbetare har en medarbetardialog
med sin chef där medarbetarsamtal, medarbetarplan och lönesamtal är en naturlig del.
Dialogen bygger på ett individuellt och aktivt

ansvar från både chef och medarbetare.
Medarbetare i Bjuvs kommun är aktiva medskapare till kommunens utveckling och framgång. Medarbetardialog syftar till att åstadkomma bättre resultat i verksamheten. Det är
därför viktigt att förhållandet mellan mål, resultat och lön är tydligt för medarbetaren.

Medarbetardialog
Mått
HME (Hållbart medarbetarindex)

Utfall 171231

Utfall 181231

Utfall 191231

82

83

82

Mått

Utfall 171231

Utfall 181231

Utfall 191231

Andel medarbetare som har haft medarbetarsamtal

91 %

88 %

89 %

Andel medarbetare som har haft lönesamtal

82 %

77 %

Andel medarbetare som upplever att medarbetarsamtalet
bidragit till min utveckling

84 %

86 %

Andel medarbetare som känner sig motiverade i sitt arbete

93 %

95 %

85 %

Under 2019 genomfördes en förändring av medarbetarundersökningen vilket bl.a. innebär nya frågor. Frågan gällande "Andel medarbetare som har
haft lönesamtal" och "Andel medarbetare som känner sig motiverade i sitt arbete" ställs inte på detta sätt i undersökningen fr.o.m. 2019.

Rehabilitering
I Bjuvs kommun ska vi ha sunda och hälsosamma arbetsplatser. Rehabiliteringsarbetet
är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen.

arbetsgivaren arbetar tillsammans med Försäkringskassan, läkare, företagshälsovård,
arbetsförmedling och andra aktörer. Medarbetarens egen medverkan är avgörande för
att nå framgång i rehabiliteringsarbetet.
Andra avgörande faktorer för en lyckad rehabiliteringsprocess är att den genomförs i tidigt
skede och på ett strukturerat sätt.

Rehabiliterings- och anpassningsarbetet i
kommunen ska kännetecknas av tidiga insatser och ett aktivt arbete i hela processen. En
framgångsfaktor i rehabiliteringsarbetet är att

Rehabilitering
Mått

Utfall 171231

Utfall 181231

Utfall 191231

Sjukfrånvaro total

6,25 %

6,7 %

6,3 %

Sjukfrånvaro kort

57,1 %

57,1 %

60 %

Sjukfrånvaro lång

42,9 %

43 %

39,9 %

Sjukfrånvaro total kvinnor

6,9 %

7,3 %

7%

Sjukfrånvaro total män

3,7 %

4,2 %

3,1 %

Sjukfrånvaro total 29 år eller yngre

4,2 %

4,1 %

3,5 %

Sjukfrånvaro total 30-49

5,8 %

6,6 %

6,2 %

Sjukfrånvaro total 50 år eller äldre

7,4 %

7,7 %

7,2 %

Analys av HR nyckeltal och statistik
En av de största utmaningarna i offentlig
verksamhet är kompetensförsörjningen. För
att kunna locka medarbetare och talanger behöver kommunen arbeta professionellt med
hela medarbetarens livscykel. Detta gör
Bjuvs kommun bland annat genom kompetensbaserad rekrytering, tydlig och professionell medarbetardialog, föreläsningar kring
hållbart arbetsliv för chefer, gemensam ledarskapsutbildning för alla chefer i kommunen,
hälsocoachning för medarbetare genom
Bjuvsmodellen samt modell för första dagsintyg, samt årlig medarbetarundersökning. Med
målsättningen att skapa ett hållbart arbetsliv
arbetar kommunen utifrån ett salutogent förhållningssätt för att uppnå känsla av sammanhang (kasam) för alla medarbetare och
chefer i kommunen.
Personalomsättningen är stabil. Det finns en
tendens till fler sökande till tjänster i
Årsredovisning 2019

kommunen totalt. Kandidaterna är positiva till
visionen "Var med och forma ett helt samhälle" och medarbetarkrafts "Vad arbetar du
för?" som används i annonsering. Dock har
kommunen fortfarande svårt att bland annat
rekrytera specialister med längre erfarenhet
samt legitimerade lärare. För att förbättra
kompetensförsörjningen inom skolan har
barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med HR startat ett projekt som sedan
ett år tillbaka arbetar med olika frågor för att
förbättra kompetensförsörjningen.
För att fortsätta locka svårrekryterade grupper till Bjuvs kommun är det viktigt att employer branding-arbetet upprätthålls. För att
fortsatt skapa ett hållbart arbetsliv för medarbetare krävs det att kommunen ytterligare arbeta med hälsoresan och talangresan.
Antalet heltids- och deltidsanställda har inte
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ändrats i stort. Det är viktigt att arbetet med
heltid som norm prioriteras och att kommunen är innovativ i sitt sätt att organisera verksamheterna.

hållbara lokaler är den viktigaste frågan framöver.
HR-avdelningen har under 2019 påbörjat införandet av ett digitalt system för medarbetardialog. Detta är en vidareutveckling av det
nya materialet som lanserades i april 2018 i
samband med lanseringen av medarbetarkraft. Digitaliseringen av medarbetardialogen
ska skapa mer insyn och större delaktighet
för medarbetaren att ta ansvar för sin egen
utveckling - ett steg mot att bli medledare.

Den totala sjukfrånvaron har sjunkit från 6,7
procent till 6,3 procent. Det är främst de
långa sjuktalen som har sänkts, vilket är en
följd av det systematiska rehabiliteringsarbetet - rehabtrappan med tidiga hälsosamtal
och med arbetsförmågeutredningar. Det finns
en tendens till ökning av korttidssjukfrånvaron. Korttidssjukfrånvaron är mycket kostsam
och försämrar kvalitén i verksamheten. Det är
därför viktigt att kommunen arbetar utifrån ett
salutogent arbetssätt och att det finns resurser för att arbeta med samt stötta cheferna i
det arbetet.

Kommunen har under de senaste fem åren
arbetat med att förbättra löneöversynsprocessen. Löneöversyn 2019 är ett resultat av det
utvecklingsarbetet och har gjort att cheferna i
Bjuvs kommun använder möjligheten till differentierad och individuell lönesättning på ett
mycket professionellt sätt, i syfte att styra
verksamheten mot uppsatta mål. När medarbetare är insatta i verksamhetens och sina
egna individuella mål finns förutsättningar för
arbete med hög måluppfyllelse och kvalitet. I
medarbetarundersökningen för 2019 är det
endast 9 procent som upplever att de inte är
delaktiga när verksamhetsmål och aktiviteter
tas fram på arbetsplatsen.

Under 2019 har en ny medarbetarundersökning tagits fram. Medarbetarundersökningen
är den största kartläggningen av arbetsmiljön
kommunen som arbetsgivare gör. Nytt för i år
är mätningen av visionens fyra byggstenar;
utveckling, jämlikhet, hållbarhet och framtid,
samt kasam för chefer och kasam för medarbetare. Överlag är det ett mycket bra resultat.
HME, hållbart medarbetarindex i Bjuv är 82,
jämfört med resultatet av 104 av Sveriges
kommuner där medelindex är 78. Kasamindex för chefer i Bjuvs kommun är 76. Kasamindex för medarbetare är 83, vilket är ett
bra resultat. På frågan om medarbetarens arbete känns meningsfullt har 92 procent svarat
ja och endast 1 procent har svarat instämmer
inte. Överlag är kommunens medarbetare
nöjda och kan tänka sig att rekommendera
Bjuvs kommun som arbetsgivare. Det arbetsmiljöarbete som behöver förbättras är den fysiska arbetsmiljön, där ändamålsenliga och

Utfallet i löneöversyn 2019 var 2,28 procent
(2018: 2,73 procent).
2019 har varit ett framgångsrikt år för Bjuvs
kommun som arbetsgivare, både när det gäller kompetensförsörjning i stort men även resultatet i medarbetarundersökningen. Då den
viktigaste resursen och största tillgången för
att utföra kommunens uppdrag är medarbetarna, behöver kommunen fortsatt locka nya
talanger till Bjuvs kommun.

Fem år i siffror
2015

2016

2017

2018

2019

14 962

15 202

15 429

15 501

15 715

20,89

20,89

20,99

20,99

20,99

7,5

3

13,4

6,1

4,6

736,1

770,6

803,9

826

865,2

-728,4

-767,9

-790,2

-820

-858,6

-0,1

0,2

-0,2

-1,1

-2,1

99

99,6

98,3

99,1

99,2

Allmänt
Folkmängd, 31 dec (personer)
Kommunal utdebitering (%)
Resultat
Årets resultat (mnkr)
Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr)
Verksamheternas nettokostnader
Finansnetto
Nettokost exkl fin.netto i % av skattenetto
Balans
Årsredovisning 2019
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Total låneskuld (mnkr)

2015
300,5

2016
186,1

2017
235

2018
363,8

2019
614,2

Låneskuld per invånare (kr) kommunen

9 070

12 241

15 231

23 469

39 084

Tillgångar (mnkr)

750,7

660,6

761,7

903,3

1 015,7

Eget kapital (mnkr)

256,7

259,7

273,1

279,2

134,7

Soliditet (eget kapital i % av tillgångar)

34,2

39,3

35,9

30,9

13,3

Fullfonderingssoliditet(eget kapital i % av
tillgångar) *

-1,2

1,1

3,7

5,3

2,9

53,3

52,6

140,8

203,9

105,2

7,3

6,8

17,6

24,9

12,3

Ansvarsförbindelse utanför balansräkning
(mnkr)

265,4

252,7

245,1

231,3

105,2

Total pensionsförpliktelse per invånare (kr)

17 738

16 623

15 886

14 922

6 694

Balansomslutning (mnkr)

965,7

1 051,0

1 224,8

1 422,3

1 567,9

Eget kapital (mnkr)

315,7

328

373,5

428,3

322,2

32,7

31,2

30,4

30

20,6

1 140

1 207

1 216

1 242

1 234

6,9

6,7

6,3

6,7

6,3

Investeringar
Investeringsutgifter, netto (mnkr)
Investeringar i % av tot nettokostnader

Pensionsförpliktelser

Koncernen Bjuvs kommun

Soliditet (%)
Personal
Antal anställda i kommunen
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

Resultaträkning
Resultaträkning, Sammanställd redovisning
tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not

Bokslut 2018
(kommun)

Bokslut 2019
(kommun)

Bokslut 2018
(koncern)

Bokslut 2019
(koncern)

1

241 512

216 468

321 619

301 217

2,3

-1 031 096

-1 037 299

-1 080 057

-1 088 719

4

-30 454

-37 724

-9 998

-35 298

-820 038

-858 555

-768 436

-822 799

S:a verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

5

592 579

618 878

592 579

618 878

Statsbidrag och utjämning

6

234 694

246 300

234 694

246 300

7 235

6 623

58 837

42 379

109

110

274

263

-1 258

-2 171

-4 046

-4 999

6 086

4 562

55 065

37 643

Extraordinära poster

0

0

-186

171

ÅRETS RESULTAT

6 086

4 562

54 879

37 814

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella
poster
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Resultaträkning kommun
tkr

Bokslut
2017

Bokslut
2018

Budget
2019

Bokslut
2019

Budgetavvikelse

Verksamhetens intäkter

247 319

202 046

216 468

14 422

-1 000 661

-1 037 299

-36 638

-28 185

241 512
-1 031
096
-30 454

-44 013

-37 724

6 289

-790 235

-820 038

-842 628

-858 555

-15 927

Skatteintäkter

574 590

592 579

619 752

618 878

-874

Statsbidrag och utjämning

229 326

234 694

241 166

246 300

5 134

13 681

7 235

18 290

6 623

-11 667

Verksamhetens kostnader

-1 009 369

Avskrivningar
S:a verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter

398

109

80

110

30

-646

-1 258

-3 500

-2 171

1 329

13 433

6 086

14 870

4 562

-10 308

Extraordinära poster

0

0

0

0

0

ÅRETS RESULTAT

13 433

6 086

14 870

4 562

-10 308

Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

Förklaringar till resultaträkning
Resultatet för året slutade på 4,6 mnkr och
det är ca 10,2 mnkr lägre än budget för
året. Det är framförallt verksamheterna
BUN och VoO som står för de största avvikelserna ca 14 mnkr.

På plussidan finns ett par reavinster vid
markförsäljning på ca 5 mnkr samt att skatteintäkterna och statsbidragen överskred
budgeten med ca 3,4 mnkr.

Balansräkning
Balansräkning, sammanställd redovisning
Bokslut 2018
(kommun)

Bokslut 2019
(kommun)

Bokslut 2018
(koncern)

Bokslut 2019
(koncern)

8

4 002

2 887

4 002

2 887

9

673 051

763 956

1 143 788

1 287 841

10

29 267

28 222

38 300

38 795

Aktier, andelar m.m.

11

30 467

33 844

23 767

24 144

Långfristiga fordringar

11

2 300

2 300

2 340

2 340

tkr

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader, tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
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Bokslut 2018
(kommun)

Bokslut 2019
(kommun)

Bokslut 2018
(koncern)

Bokslut 2019
(koncern)

739 087

831 209

1 212 197

26 484

12

26 292

25 040

26 292

25 040

Förråd m.m.

13

27 794

46 113

27 901

46 182

Kortfristiga fordringar

14

83 974

81 745

85 543

76 770

Kassa och bank

15

26 179

31 590

70 394

63 886

S:a Omsättningstillgångar

137 947

159 448

183 838

186 838

SUMMA TILLGÅNGAR

903 326

1 015 697

1 422 327

1 567 885

279 170

134 653

428 317

322 211

6 086

4 562

54 880

37 814

6 541

9 178

6 541

9 178

Andra avsättningar

53 757

20 342

60 588

21 767

S:a Avsättningar

60 298

29 520

67 129

30 945

tkr

Not

S:a Anläggningstillgångar
Bidrag till infrastruktur
Bidrag till infrastruktur
Omsättningstillgångar

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital

16

Varav årets resultat
Pensioner och liknande

17

Skulder
Långfristiga skulder

18

361 509

605 364

703 338

949 436

Kortfristiga skulder

19

201 205

241 766

223 543

265 293

S:a Skulder

563 858

851 524

926 811

1 214 729

S:A EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

903 326

1 015 697

1 422 327

1 567 885

Tillägg balansräkning, sammanställd redovisning
tkr

Not

Bokslut 2018
(kommun)

Bokslut 2019
(kommun)

Bokslut 2018
(koncern)

Utfall 2019
(koncern)

ANSVARSFÖRBINDELSER
Borgensåtaganden

20

395 924

389 252

395 924

389 252

Pensionsförpliktelser

21

231 269

105 188

231 269

105 188

0

0

146

140

0

0

0

Garantiförbindelser FASTIGO
STÄLLDA PANTER
Fastighetsinteckningar
Varav eget innehav
NYCKELTAL
Soliditet exkl. pensionsförbindelser

30

13

30

21

Soliditet inkl. pensionsförpliktelser

5

3

14

14
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Förklaringar till balansräkning
Balansomslutningen för kommunen passerade 1 miljard kronor för första gången. De
största förändringarna mot föregående år
ligger på det egna kapitalet, där inlösen av
del av pensionsskulden medfört en minskning till 134 mnkr. I samband med detta tog
det upp ett lån på motsvarande 150 mnkr
för finansiering. På tillgångssidan ökade

markreserven med ca 41,5 mnkr i samband
med köpet av Selleberga från Findus. Den
avsättning som fanns vid ingången av året
vad gäller regresserna i samband med skyfallet 2016 är nu avslutade och den avsättning som gjordes var nästan lika mycket
som betaldes ut. Mellanskillnaden påfördes
resultatet under året.

Kassaflödesanalys
Kommunen

Koncernen

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Bokslut
2018

Bokslut
2019

6 086

4 562

55 064

37 643

Av- och nedskrivningar

30 454

37 724

9 936

60 297

Avsättningar

-2 049

-3 889

-2 049

-3 889

-7 335

-140 506

-7 335

-166 285

27 156

-102 109

55 616

-72 234

Ökning (-)/ minskning (+) kortfristiga fordringar

18 559

2 229

27 439

-363

Ökning(-)/minskning(+) förråd

-5 597

-18 319

-3 953

-21 163

7 503

7 146

6 831

17 142

MEDEL FRÅN RÖRELSEKAPITAL

20 465

-8 944

30 317

-4 384

MEDEL FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET

47 621

-111 053

85 933

-76 618

-186 528

-103 738

-211 295

-152 298

200

200

200

200

8 402

5 543

8 534

5 543

(tkr)

Not

LÖPANDE VERKSAMHET
Årets resultat
Ej likviditetspåverkande poster

Övrigt

22

MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL
FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder

INVESTERINGSVERKSAMHET
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringsbidrag
Försäljning/minskning av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

23

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

24

-27 842

-27 842

-9 909

-3 377

-9 909

-3 377

-187 835

-129 214

-212 470

-177 774

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHET

FINANSIERINGSVERKSAMHET
Nyupptagna lån

25

130 000

251 500

130 225

251 500

Amortering av lån

26

-1 144

-4 394

-1 144

-5 190

Ökning av långfristiga fordringar
Ökning bidrag till statlig infrastruktur
Årsredovisning 2019
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Minskning av långfristiga fordringar
Nyemission
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHET

3 000
128 856

247 106

129 081

249 310

-177

-1 428

-177

-1 428

-11 535

5 411

2 367

-6 509

Likvida medel vid årets början

37 714

26 179

68 029

70 395

Likvida medel vid årets slut

26 179

31 590

70 396

63 886

-11 535

5 411

2 367

-6 509

UTBETALNING STATLIG INFRASTRUKTUR
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur
ÅRETS KASSAFLÖDE

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

Förklaringar till kassaflödesanalysen
Kassaflödesanalysen redovisar hur kommunen har finansierat bland annat investeringsprojekten och hur
rörelsekapitalet förändrats under året. Ur kassaflödesanalysen ser hur mycket ny upplåning som har
skett i år, 251,5 mnkr. Det går också att utläsa hur
mycket investeringar kommunen haft under året–
103,7 mnkr. Under året har inlösen av en del av

pensionsskuld skett och i samband med detta
skedde det en förändring av det egna kapitalet på ca
149 mnkr. Detta är bara ett par poster som går att utläsa ur kassaflödesanalysen. Kommunen har haft ett
positivt kassaflöde på cirka 5,4 mnkr medans kommunkoncernen har ett negativt kassaflöde motsvarande 6,5 mnkr.

Markaffärer
Aktivitet
Selleberga
Billesholms gård 9:91, Bjuv 3:60

Budget

Utfall

41 500

41 531

6 000

5 163

Kommunens investeringar
Tabell: De 5 största investeringarna 2019
Budget
2019

Bokslut
2019

Avvikelse

224 Nya Brogårda förskola

34,9

22,4

12,5

155

158 Fastighetsinvesteringar

8,5

9,5

-1,0

155

121 Förskola Ekeby

25,0

5,5

19,5

430

438 Multianläggning

3,9

4,3

-0,4

404

413 BUN elevdatorer

2,6

2,6

0,0

74,9

44,3

30,6

Ans

Projekt

155

Summa

Sammanfattning investerings- och exploateringsprognoser
Investeringsbudget för 2019 uppgick till
225,2 mnkr och utfallet blev 105,2 mnkr.
Detta främst på att ett antal stora investeringsprojekt kom igång senare än beräknat
och i vissa fall gjordes det ett omtag inför
budget 2020. Investeringsgraden blev
knappt 47 %. När det gäller exploateringsÅrsredovisning 2019

områdena i kommunen så är Selleberga en
stor del. Sellebergaprojektet är påbörjat
med etapp 1 av det första området och det
återstår 5 etapper i området. Inköpet landade på ca 41,5 mnkr och det första områdets råmarkvärde ligger på 14,1 mnkr.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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. Kommunfullmäktige
beslutar också bland annat vilka nämnder som ska finnas, vilka ansvarsområden dessa ska ha och
utser ledamöter till nämnderna.

Ekonomi
Driftsredovisning
Bokslut
2017

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Förändring
jmf 2018 %

Budget
2019

Budgetavvikelse

-1 366

-1 388

-1 616

20

-1 743

127

Överförmyndarnämnden

-113

-142

-19

-87

-200

181

Revisionsnämnden

-913

-900

-965

7

-955

-10

-7

-225

-146

-35

-201

55

-2 399

-2 654

-2 746

3

-3 099

353

tkr
Kommunfullmäktige

Valnämnden
NETTOKOSTNAD

Intern resultaträkning
Bokslut
2017

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Budget
2019

Budgetavvikelse

Externa intäkter

0

306

290

306

-16

Interna intäkter

0

0

Summa intäkter

0

306

290

306

-16

-908

-1 376

-1 520

-1 444

-76

Övriga externa kostnader

-1 447

-1 539

-1 507

-1 958

451

Övriga interna kostnader

0

-1

-8

0

-8

-44

-44

-2

-4

2

-1

0

0

0

0

Summa kostnader

-2 399

-2 961

-3 036

-3 405

369

RESULTAT

-2 399

-2 654

-2 746

-3 099

353

tkr

Personalkostnader

Avskrivningar
Internränta

Uppföljning ekonomiskt utfall
Kommunfullmäktiges verksamheter lämnar
överskott med drygt 350. Störst avvikelse visar överförmyndarnämnden med drygt 180
tkr.

Verksamheten övergick vid årsskiftet 2019 till
en gemensam nämnd tillsammans med Perstorp, Klippan, Åstorp och Örkelljunga, medan anslaget för nämnden har legat kvar i
budget även 2019.

Kommunstyrelse
Ansvarsområde
Leda och samordna

socialtjänst. Utskottet redovisas separat.

Kommunstyrelsen ska leda och samordna
kommunens verksamhet och ha uppsikt över
övriga nämnders verksamhet, inklusive kommunala bolag och kommunalförbund.

Stödjande funktioner

Operativa verksamheter
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt ansvarar för vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, integration och

Ekonomi-, HR-, planerings- och kansliavdelning samt avdelningen för kommunikation
och service. Kommundirektörens stab med
trygghetssamordnare och näringslivssamordnare. Utöver dessa verksamheter samverkar
Bjuv tillsammans med kringliggande kommuner inom IT, gemensam upphandling samt
överförmyndarverksamhet.

Viktiga händelser under året
Selleberga och Billesholm Tag Plats

Kansliavdelningen bildades

I maj fullföljdes kommunens inköp av Sellebergaområdet och fick därmed tillträde. Under sista delen av 2019 har ett stort antal aktiviteter vidtagits på området och samtliga befintliga byggnader är uthyrda. Arbetet med
den första detaljplanen för bostäder inom området har beställts av byggnadsnämnden och
ett stort utredningsarbete har beställts och inletts.

Kansliavdelningen bildades under våren
2019. Avdelningens övergripande syfte är att
ansvara för rättssäkerhet och kvalitet i ärendeberedning, beslutsfattande och informationshantering. I samband med att avdelningen bildades anställdes en huvudregistrator/arkivarie.

Vid Västergatan i Billesholm har två marköverlåtelser skett med syftet att bygga cirka
120 lägenheter. Ett av projekten har även
haft byggstart i en första etapp. På stationsområdet har trafikverket genomfört upphandling och tilldelat den konsult som kommer färdigställa plattformen på stationen. Kommunen har tagit fram förslagshandlingar för området kring stationshuset och har påbörjat
framtagandet av förfrågningsunderlag för att
genomföra upphandling och byggnation av
busshållplats, pendlarparkering och torg.

Ny medarbetarundersökning
Under våren 2019 arbetade HR-avdelningen
med att utveckla Bjuvs kommuns medarbetarundersökningen. Medarbetarundersökningen är den största kartläggningen av arbetsmiljön för kommunens medarbetare. Arbetet har skett i samarbete med kommunens
ledningsgrupp, fackliga organisationer, samt
en arbetsgrupp med representanter av chefer
från de olika förvaltningarna i kommunen.
Syftet med arbetet har varit att förnya, förbättra och få undersökningen att synka med
visionen, medarbetarkraft och ledarkraft samt
att mäta känsla av sammanhang, kasam.

Uppföljning nämndens mål
Visionsområde

Puls i
tryggheten

Nämndmål

Vi skapar förutsättningar för
en trygg och hållbar boendemiljö med ett ökande antal
bostäder i kommunen.

Vi skapar förutsättningar för
ett positivt företagsklimat
med fokus på hållbarhet.

Indikator

Utfall

Målvärde

Nöjd region index
- trygghet ska öka

45

minst 50

Befolkningsutveckling,
målvärde perioden (1%
per år)

1,3%

1%

Antal färdigställda bostäder.

94 st

minst 64 st

Nyregistrerade företag
kommun, antal/1000 invånare

5,35 st

minst 4,5
st

Visionsområde

Nämndmål

Indikator

Utfall

Företagsklimat enligt ÖJ
(insikt) - Totalt NKI (Nöjd
kund index) ska öka

Vi arbetar för en hållbar strategisk planering av infrastruktur och transportsystem i
kommunen.

Vi ska vara tillgängliga, digitala, kommunikativa och ge
god service.
Kraft i nyskapande

Vi skapar förutsättningar för
att kommunen ska vara en
attraktiv arbetsgivare.

Jämlikhet
i olikhet

Vi skapar möjligheter för att
alla ska mötas av jämlika förutsättningar.

Vi skapar förutsättningar för
ett hållbart arbetsliv.
Nästa generation i
fokus
Vi skapar förutsättningar för
hållbara kommunala verksamheter och för våra invånare att leva miljövänligt.

Målvärde

minst 72

Nöjd region index - kommunikationer

61

minst 61

Antal resor med buss/invånare i Bjuvs kommun

21 st

minst 20 st

Andelen chefer i kommunen som upplever
våra stödjande verksamheter som tillgängliga
och serviceinriktade ska
öka.*

68 %

76 %

Andelen chefer i kommunen som upplever att
det finns bra digitala system som underlättar i
deras arbete.*

57 %

minst 63 %

Andelen chefer i kommunen som upplever att
de har förutsättningar för
att vara goda chefer och
ledare ska öka.

66 %

minst 82 %

Skillnaden mellan andel
anställda med utländsk
bakgrund i kommunen
jmf med andel utländsk
befolkning i kommunen
(18–65 år).

14 procentenheter

högst 11
procentenheter

Andel medarbetare i
kommunen som anser
att de på arbetsplatsen
arbetar aktivt för att vara
en jämlik arbetsplats ska
öka

71 %

minst 80 %

Total sjukfrånvaro i kommunen

6,3 %

högst 6 %

Total frisknärvaro i kommunen

72,1 %

Andel medarbetare i
kommunen som upplever att de har balans
mellan arbete och fritid
ska öka

75 %

minst 90 %

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

4,56 ekv/
inv

högst 5,38
ekv/ inv

Miljöbilar av personbilar
och lätta lastbilar i kommunal verksamhet

28 %

minst 35 %

Antal resor med cykel/
invånare i Bjuvs kommun*

*Utfallet baseras på frågan Jag har tillräckligt med stöd för att utföra mitt chefsuppdrag
*Utfallet baseras på frågan Jag har de resurser (personal, befogenheter, ekonomi, tid, utrustning) som krävs för att utföra mitt arbete
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Vi skapar förutsättningar för en trygg och
hållbar boendemiljö med ett ökande antal
bostäder i kommunen.
Kommunstyrelsen har under 2019 fortsatt arbetet med Selleberga i form av kvalitetsprogram, tillträde till mark samt en första detaljplan. Vidare har ett antal byggprojekt färdigställts samt haft inflyttning under året, vilket
inneburit att kommunen överträffar målet för
antalet nya invånare och antalet färdigställda
bostäder.
Under de första tre kvartalen 2019 ökade totala antalet polisanmälningar i kommunen
med cirka 9 procent, jämfört med 2018.
Brottsutsattheten och upplevelsen av otrygghet motiverar ytterligare förebyggande trygghetsskapande- och brottsförebyggande insatser. Arbetet med ökad närvaro i kommunen
fortlöper under 2020 då två trygghetsvärdar
ska rekryteras.
Vi skapar förutsättningar för ett positivt
företagsklimat med fokus på hållbarhet.
Antalet nyregistrerade företag per 1000 invånare överstiger utsatt målvärde. Vidare arbetar kommunstyrelsen aktivt för att öka samverkan mellan näringsliv och skola, under
2019 har bland annat speed dating på kommunens skolor samt en företagsmässa på
Ekeby skola anordnats i samverkan med Företagarna Bjuv i syfte att öka elevernas arbetslivskunskap.
Resultatet för kommunens företagsklimat vilket representeras i SKR:s undersökning
Öppna Jämförelser är inte tillgängligt förrän
den 22 april.
Vi arbetar för en hållbar strategisk planering av infrastruktur och transportsystem i
kommunen.

inte kunnat prioriteras varför mätning inte genomförts. Indikatorn är således borttagen för
2020.
Vi ska vara tillgängliga, digitala, kommunikativa och ge god service.
Nämndmålet är kopplat till två indikatorer,
vilka visar att förvaltningen delvis uppnått målet om att vara tillgängliga, digitala, kommunikativa samt ge god service. Däremot saknas
betydande steg i rätt riktning.
Indikatorerna bygger på frågor i medarbetarundersökningen, vilken gjordes om hösten
2019. Med anledning av detta stämmer angivna indikatorer inte överens med de uppdaterade frågorna i medarbetarundersökningen.
Uppföljning har därmed baserats på den/de
frågor som ligger närmast angiven indikator
för 2019.
Under 2019 har digitaliseringsresan fortsatt,
bland annat har en systemförvaltningsmodell
tagits fram och beslut är fattat att samtliga
medarbetare i Bjuvs kommun ska ha en epostadress. Även flera nya e-tjänster har
skapats för att öka tillgängligheten gentemot
medborgare, bland annat har arbetet med att
införa digital medarbetardialog påbörjats och
kommer införas under 2020.
Kontakten mellan medborgare och Bjuvs
kommun fortsätter aktivt att utvecklas. Resultaten för Kommunens Kvalitet i Korthet visar
att andelen lyckade kontaktförsök där svar på
fråga/frågor erhölls är 74 procent, motsvarande siffra för 2017 är 56 procent vilket innebär en ökning med 18 procentenheter på två
år. Andelen personer som fick svar på sin
fråga via e-post uppgick till 90 procent, år
2016 låg motsvarade siffra på 65 procent vilket innebär en ökning med 25 procentenheter
på tre år.

Planeringsavdelningen har under 2019 ingått
i trepartssamverkan tillsammans med Skånetrafiken, Familjen Helsingborg samt operatörer i syfte att hitta en gemensam utveckling
för den regionala busstrafiken i nordvästra
Skåne. Återkommande samordningsmöten
med Skånetrafiken och operatören fortlöper
under 2020.

Vi skapar förutsättningar för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Kommunen har tecknat medfinansieringsavtal med Trafikverket om att bygga en cykelväg mellan Mörarp och Bjuv. Genomförandet
av åtgärden bedöms skapa goda förutsättningar för en framtida ökning av regional cykling mellan Bjuv och Helsingborg.

Under 2019 gjordes frågorna i medarbetarundersökningen om, vilket innebär att indikatorerna kopplade till undersökningen inte följer
de nya frågorna. Uppföljning har därmed baserats på den/de frågor som ligger närmast
angiven indikator för 2019.

Den tänkta mätmetoden gällande antal resor
med cykel per invånare i kommunen kräver
investering i stationär mätstation, denna har

Arbetet med Hälsoresan fortsatte under 2019
med fokus på ledarskap. För att skapa ett
hållbart arbetsliv behöver kommunstyrelsens

Baserat på utfallet av indikatorerna samt
verksamheternas berättelser bedöms målet
delvis uppfyllt, kommunstyrelsens förvaltning
har således tagit betydande steg i rätt riktning
för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare.

förvaltning fokusera på arbetsgivarperspektivet samt kommunens chefer. Stort fokus
läggs vid salutogent ledarskap.
Avdelningen för kommunikation och service
påbörjade under 2019 projektet Den kommunikativa organisationen i syfte att stärka kommunens chefer och ledningsgrupper i kommunikativt ledarskap. I november hölls en
workshop med samtliga chefer på vilken behovet av stöd för cheferna i relation till kommunikation diskuterades. Arbetet fortlöper under 2020.
Vi skapar möjligheter för att alla ska mötas av jämlika förutsättningar.
Baserat på indikatorerna samt verksamhetsmålens utfall bedöms angivet nämndmål ej
uppnått. Arbetet kräver därmed ett tydligare
strategiskt tag.
Trots detta visar indikatorn att kommunens
medarbetare anser att kommunen arbetar aktivt för att vara en jämlik arbetsplats. Vidare
upplever 79 procent av de svarande i medarbetarundersökningen att alla på deras arbetsplats behandlas lika oavsett kön, könsöverskridande identitet, ålder, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller religion/annan trosuppfattning, 11 procent instämmer delvis.
Under året har HR-avdelningen bland annat
arbetat med Talangresan, där chefer stöttas
utifrån Medarbetarkraft med tydligt fokus på
jämlikhetsperspektiv. Vidare har HR-avdelningen även arbetat med lönekartläggning
genom att analysera eventuella löneskillnader bland medarbetare, samt stötta cheferna i
att minska dessa. Rutinbeskrivningar och anvisningar har uppdaterats för att bättre spegla
jämlikhetsperspektivet, bland annat anvisningen om kränkande särbehandling.
Vi skapar förutsättningar för ett hållbart
arbetsliv.
Utfallet för indikatorerna överskrider de angivna målvärdena, målet anses därmed

Årsredovisning 2019

endast delvis uppnått utan betydande steg i
rätt riktning.
Sjukfrånvaron ligger något högre än målvärdet, samtidigt är den totala frisknärvaron i
kommunen 72,1 procent - detta gäller dock
för samtliga kommunens medarbetare, och
inte enbart personal på kommunstyrelsens
förvaltning.
HR-avdelningen har under 2019 fortsatt arbetat med Hälsoresan. För att kunna locka och
behålla medarbetare i Bjuvs kommun behövs
rätt förutsättningar för hälsa i arbetslivet. Arbetet med Hälsoresan är dels ett sätt att undvika sjukfrånvaro hos medarbetare, dels ett
sätt att arbeta med employer branding och
hur kommunen uppfattas som arbetsgivare
av potentiella, nuvarande och tidigare anställda.
Vi skapar förutsättningar för hållbara kommunala verksamheter och för våra invånare att leva miljövänligt.
Utifrån utfallet för indikatorerna och verksamhetsmålen bedöms målet delvis uppnått, utan
betydande steg i rätt riktning. Kommunstyrelsens förvaltning har under 2019 inte haft möjlighet att prioritera miljöarbete, ett strategiskt
angreppssätt gällande miljöfrågor skulle således behövas för att uppfylla målet.
Under 2019 har kommunen arbetat fram
samt antagit en regional avfallsplan, samt tagit fram en förstudie gällande ISO14001.
Standarderna förväntas skapa ett miljöledningssystem vilket ska underlätta kommunens miljöarbete.
Genom Bjuvs medlemskap i forskningsprogrammet "SSEC" samarbetar kommunen nationellt tillsammans med offentliga och privata
aktörer samt akademien för att nå full potential inom hållbar och cirkulär livsmedelsutveckling. Bjuvs kommun har även rönt uppmärksamhet genom industriklustret "Food
Valley of Bjuv" såväl nationellt som internationellt.
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Ekonomi
Driftsredovisning
Bokslut
2017

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Förändring
jmf 2018 %

Budget 2019

Budgetavvikelse

Kommunstyrelsen och arbetsutskott

-2 979

-2 939

-3 312

13

-3 392

80

Kommunledningen

-43 735

-44 954

-46 685

4

-47 307

622

Räddningstjänst

-7 271

-8 654

-9 119

5

-9 000

-119

NETTOKOSTNAD

-53 986

-56 547

-59 116

5

-59 699

583

tkr

Intern resultaträkning
Bokslut
2017

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Budget
2019

Budgetavvikelse

Externa intäkter

4 845

3 474

3 380

2 030

1 350

Interna intäkter

1 543

1 986

649

529

120

Summa intäkter

6 388

5 460

4 030

2 559

1 471

Personalkostnader

-32 908

-32 322

-26 773

-26 931

158

Övriga externa kostnader

-20 768

-23 831

-30 974

-29 349

-1 625

Övriga interna kostnader

-2 966

-3 067

-3 448

-3 384

-64

Avskrivningar

-1 885

-2 122

-1 534

-1 727

193

-630

-665

-416

-866

450

Summa kostnader

-60 374

-62 006

-63 145

-62 258

-887

RESULTAT

-53 986

-56 547

-59 115

-59 699

584

tkr

Internränta

Uppföljning ekonomiskt utfall
Kommunstyrelsen lämnar ett överskott med
drygt 580 tkr, dessa fördelas mellan styrelsen
knappt 70 tkr och förvaltningen drygt 500 tkr.
Överskottet motsvarar knappt 1 procent av
nettobudget (59 699 tkr).

Årsredovisning 2019

Orsak till överskottet är främst minskade kapitalkostnader, avskrivningarnas utfall är cirka
200 tkr under budget och internräntan 450 tkr
under budget.
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Utskottet för arbete och tillväxt
Ansvarsområde
Vuxenutbildning

arbetsförmedlingen och socialtjänsten.

Ansvar för vuxenutbildningen, grundläggande-, gymnasial- och SFI-utbildning. Rektor har även ansvar för Särskild undervisning
för vuxna.

Integration
Ansvar för integrationsfrågor med speciellt
ansvar för nyanlända
Socialtjänst

Arbetsmarknadsinsatser
Ansvar för kommunala arbetsmarknadsinsatser som arbetsrehabilitering och motivationsfrämjande insatser av enskilda till i första
hand arbete och studier på uppdrag av

Ansvar för socialtjänst för vuxna innehållande
försörjningsstöd, integration, missbruk både
utredning och öppenvård, boende samt budget och skuldrådgivning.

Viktiga händelser under året
uppmarksamhet.

Enheten för kvalité och administration
Enheten för kvalité och administration bildades i april 2019.
Vuxenutbildning
Efter ett beslut i KS 190410 övergick IM i
BUN:s regi 190701.
Under vårterminen startade ett samarbete
inom vuxenutbildningen med Åstorp. Syftet är
att minimera kostnaderna för de elever som
har rättighet att läsa kursen på annan ort.
Bjuv tillhandahåller närundervisning och
Åstorp distansundervisning.
Planeringen inför flytten till Bjuvs Lärcentrum
pågår.
Socialtjänst
Vuxenomsorgen inom socialtjänsten har påbörjat ett nytt arbetssätt riktat mot de individer
som uppbär försörjningsstöd. I arbetet ingår
en automatisering av vissa delar av handläggningen av försörjningsstöd. Den tid som
automatiseringen frigör skall användas till att
effektivt arbeta med att föra försörjningsstödstagarna mot egen försörjning. Arbetet
omfattar medarbetare från vuxenomsorgen
och AME. Enheten har deltagit i ett riksomfattande SKR-projekt kring automatisering av
försörjningsstöd, vilket fått stor

Antalet individer som söker sig till socialtjänsten efter att de varit utsatta för våld i nära relation har tyvärr fortsatt att öka under 2019.
Många av de individer som sökt sig till socialtjänsten har varit utsatta för såpass grovt fysiskt och psykiskt våld att de varit i behov av
placering i skyddat boende på annan ort.
Dessa placeringar har ofta varit långvariga
och kostsamma, men nödvändiga.
Arbetsmarknad
Insatsen Servicepoolen som funnits i drygt 5
år avvecklades under 2019. Arbetsmarknadsenheten kommer framöver arbeta med ett
större och tydligare fokus på arbete och studier. Samtliga verksamheter har under 2019
påbörjat ett förändringsarbete. Ett nytt Lärcentrum och ett förändrat sätt att arbeta med
fokus på självförsörjning kommer under 2020
bli resultatet av vårt gemensamma arbete under året.
Nya direktiv från regeringen har kommit under 2019 och har inneburit att möjligheten
återigen finns att teckna överenskommelser
kring Extratjänster. Bjuv har fått 40 platser tilldelat varpå 8 personer påbörjade en anställning under 2019. Resterande 32 platser bedöms kunna tecknas under 2020.

Uppföljning nämndens mål
Visionsområde

Kraft i nyskapande

Nämndmål

Vi inom arbete och tillväxt
ska kontinuerligt förbättra
kvalitén samt öka effektiviteten i arbetet.

Indikator

Utfall

Målvärde

Andel ej återkommande
försörjningsstödsärenden

82 %

minst 90 %

Nöjda klienter och deltagare. Skala 1–5

4,3

minst 4

Visionsområde

Nämndmål

Indikator

Vi inom arbete och tillväxt
ska ha den tillgänglighet som
krävs för att möta invånarnas
förväntningar.

Målvärde

Nöjda studerande
vid vuxenutbildningen,
Futurum.

97 %

minst 95 %

Antal e-tjänster inom avdelningen

4 st

minst 4 st

Upplevd tillgänglighet
inom våra verksamheter. Skala 1–5.

4,3

minst 4,5

Andel av interna insatser för ökad egenförsörjning i snitt per månad

66%

minst 75%

Andel av externa insatser för ökad egenförsörjning i snitt per månad

44 %

minst 50 %

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd i snitt

155 st

högst 125
st

Andel av befolkningen
med ekonomiskt bistånd
(avser föregående verksamhetsår)

5,2 %

högst
4,3 %

Andel personer inskrivna på AME som går
vidare till arbete eller
studier

48 %

minst 40 %

Andel studerande som
fullföljt kurs med godkänt betyg.

78 %

minst 75 %

Antalet studerande på
yrkesutbildning har ökat
jämfört med förra mätningen.

114 st

minst 30 st

Arbetslösheten i Bjuv
jämfört med Skåne län

10,1 %

högst
9,8 %

Andel IM-elever som
slutför och når nivån för
nationella programmen

Jämlikhet
i olikhet
Vi inom arbete och tillväxt
ska verka för att våra invånare inkluderas i samhället.

Vi inom arbete och tillväxt
ska främja invånarnas möjlighet att försörja sig själva.

Nästa generation i
fokus
Vi inom arbete och tillväxt
ska främja invånarnas möjligheter att utbilda sig.

Arbetslösheten ska minska

Vi inom arbete och tillväxt ska kontinuerligt förbättra kvalitén samt öka effektiviteten i arbetet.
Antalet personer som återkommer till försörjningsstöd är fortfarande är högt. En förklaring
är att personer som tidigare haft försörjningsstöd under den högkonjunktur som varit, fått
arbete och när konjunkturen försvagas har de
inte tillräckligt starkt fäste på arbetsmarknaden. Det finns också individer som studerat
och efter avslutade studier inte fått arbete
utan sökt sig tillbaka till försörjningsstöd som
inkomstkälla.
Försäkringskassans allt hårdare
Årsredovisning 2019

Utfall

bedömningar av personers rätt till ersättning
från olika typer av ersättning från socialförsäkringssystemet har också lett till att personer måste söka sig tillbaka till försörjningsstöd som inkomstkälla.
Måttet på nöjdhet är hämtat från avdelningens lokala brukarundersökning som genomförs i april varje år. Utfallet på 4,3 (skala 1–5)
är det samma som förra året och återspeglar
en hög nöjdhetsgrad hos de invånare som är
i kontakt med avdelningens verksamhet.
Resultaten på enkäten avseende elevernas
nöjdhet med studierna vid Vuxenutbildningen
är fortfarande högt.
Målet är därmed delvis uppnått.
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Vi inom arbete och tillväxt ska ha den tillgänglighet som krävs för att möta invånarnas förväntningar.

hushåll. Förvärvsintensiteten är lägre än i såväl Skåne som riket. Dessa faktorer spelar
roll för utvecklingen av att kunna försörja sig
själva.

Avdelningen har fyra väl fungerande och väl
använda e-tjänster inom våra verksamhetsområden som riktar sig till kommuninvånaren.
Ansökan studier, Ansökan feriepraktik, ansökan försörjningsstöd samt ansökan dödsboanmälan.

Andelen personer inskrivna på AME som gick
vidare till studier eller arbete har sjunkit något
sedan förra året. En bidragande orsak tros
vara att arbetsförmedlingen dragit in sin medverkan.

Måttet om tillgänglighet är hämtat från avdelningens lokala brukarundersökning som genomförs i april varje år. Utfallet på 4,1 (skala
1–5) är något lägre än förra året. Vi når inte
upp till målvärdet 4,5 och behöver göra ytterligare ansträngningar för att uppnå den tillgänglighet som är önskvärd. Brukarundersökningen utförs inom alla verksamheter utom
vuxenutbildningen.

Målet är inte uppnått även om utfallet för arbetsmarknadsindikatorn klarar målvärdet.

Målet anses uppnått.

Målet är därmed uppfyllt.

Vi inom arbete och tillväxt ska verka för
att våra invånare inkluderas i samhället.

Arbetslösheten ska minska

Vi inom arbete och tillväxt ska främja invånarnas möjligheter att utbilda sig.
Andelen elever som fullföljt kurs med godkänt
betyg ligger över målvärdet och antalet studerande på yrkesutbildningar har ökat sedan
föregående period.

Arbetslösheten har ökat avseende åldern 18–
65 år samt 18–24 år. Siffrorna är hämtade
från Arbetsförmedlingen och avser januari
månad 2020, vilket speglar helår 2019 väl.

Andelen personer som aktiveras har ökat.
Främst till interna insatser (Arbetsmarknadsenheten). Att de externa insatserna minskat
beror främst på Arbetsförmedlingens reformering.

Arbetsmarknadsenheten ser sedan en tid tillbaka en förändring av målgruppen. Vi ser en
ökning av personer som är utrikesfödda, saknar gymnasieutbildning och framför allt kunskaper i det svenska språket. Språkkunskaperna är avgörande för att kunna etablera sig
på arbetsmarknaden, en gymnasial- eller eftergymnasial utbildning behövs för att kunna
få en hållbar etablering på arbetsmarknaden.

Målet är inte uppnått och betydande insatser
för att nå resultat behöver göras.
Vi inom arbete och tillväxt ska främja invånarnas möjlighet att försörja sig själva.
Antalet hushåll som uppburit försörjningsstöd
under året och andel av befolkningen som
uppburet försörjningsstöd har ökat markant.
Flera orsaker påverkar utvecklingen. Under
året har antalet personer som lämnat etableringen utan att ha kommit i arbete ökat. Nyanländas etablering på arbetsmarknaden
kantas av bland annat språkhinder och
cirka 50 procent har högst förgymnasial utbildning. Den låga utbildningsnivån är något
som är generellt i kommunen och den socioekonomiska strukturen medför hårt ansträngda

Subventioner som Extratjänst är en öppning
för en del att få inträde på arbetsmarknaden.
Då anställningen är tidsbegränsad krävs ytterligare insatser, framförallt utbildning, för att
ge långsiktiga effekter.
Målet är därför inte uppnått men det är främst
den strukturella arbetslösheten som påverkar
resultatet.

Ekonomi
Driftsredovisning
Bokslut
2017

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Förändring
jmf 2018 %

Budget
2019

Budgetavvikelse

-271

-259

-229

-12

-340

111

Administration, arbete och tillväxt

-4 453

-5 907

-4 519

-23

-4 441

-78

Gemensam administration

-2 637

-2 833

-2 760

-3

-2 879

119

tkr
Utskottet för arbete och tillväxt
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Bokslut
2017

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Förändring
jmf 2018 %

Budget
2019

Budgetavvikelse

Futurum/komvux

-11 976

-12 968

-10 967

-15

-11 897

930

Vuxenomsorg

-21 652

-24 372

-23 917

-2

-21 003

-2 914

-2 789

-2 822

-2 813

0

-3 584

771

-43 778

-49 160

-45 206

-8

-44 143

-1 063

Arbetsmarknadsenheten 4Y
Projekt arbete och tillväxt
NETTOKOSTNAD

Intern resultaträkning
Bokslut
2017

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Budget
2019

Budgetavvikelse

Externa intäkter

16 397

15 739

24 469

19 853

4 616

Interna intäkter

6 718

3 975

2 048

3 250

-1 202

23 115

19 714

26 517

23 103

3 414

Personalkostnader

-33 171

-34 070

-32 216

-35 486

3 270

Övriga externa kostnader

-26 541

-28 113

-32 664

-25 269

-7 395

Övriga interna kostnader

-7 145

-6 537

-6 633

-6 258

-375

-35

-145

-202

-225

23

-1

-9

-9

-8

-1

Summa kostnader

-66 893

-68 874

-71 723

-67 246

-4 477

RESULTAT

-43 778

-49 160

-45 206

-44 143

-1 063

tkr

Summa intäkter

Avskrivningar
Internränta

Uppföljning av ekonomiskt utfall
Utskottet för arbete och tillväxt visar ett
överskott på 0,1 mnkr medan administration, arbete och tillväxt (ledning) har något
högre personalkostnader mot budget med
80 tkr. Gemensam administration visar ett
överskott mot budget på 118 tkr då en leasingbil är återlämnad.
Futurum/Komvux visar ett överskott på
930 tkr vilket främst beror på lägre personalkostnader då Individuella programmet är avvecklat. Överskottet för Futurum blev något
lägre än prognosen. Anledningen är bland
annat att statsbidraget för yrkesutbildningar
blev lägre än väntat.

Vuxenomsorgen visar ett underskott mot
budget på 2,9 mnkr. Ekonomiskt bistånd visar
en nettoavvikelse mot budget på 2,3 mnkr
där bl. a. kostnader för försörjningsstöd,
skyddsjour och tolkkostnader ingår. Under
året har även kostnader för institutionsvård
och vård- och behandling vuxna ökat mer än
beräknat för institutionsplaceringar.
Arbetsmarknadsenheten visare en positiv
nettoavvikelse mot budget på 770 tkr. Ersättningar från Arbetsförmedlingen har blivit något högre än förväntat, cirka 200 tkr samt vakanta tjänster.

Resultaträkning
Externa intäkter har ökat under året vilket
främst beror på att statsbidrag inom Vuxenomsorgen och återbetalning av hyra samt av
inbetalning av så kallade framställda krav till
Försäkringskassan för utbetalt försörjningsstöd.
Interna intäkter är lägre mot budget beror på
att Individuella programmet avslutades under
sommaren och då avslutades också intäkter
Årsredovisning 2019

från Kultur och Fritidsnämnden.
Personalkostnader är lägre mot budgeterat
vilket främst beror på att Futurum/Komvux
har avvecklat IM, Arbetsmarknadsenheten ej
har tillsatt vakanta tjänster samt att Servicepoolen har avvecklats.
Under Övriga externa kostnader återfinns
kostnaden för försörjningsstöd och institutionsplaceringar. Externa kostnader visar total
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en negativ budgetavvikelse på 7,4 mnkr där
Vuxenomsorgen står för 8,9 mnkr, men balanseras av Futurums positiva avvikelse mot
budget på 0,8 mnkr och Administrationen för
Arbete och Tillväxt med 0,7 mnkr.

Futurum/Komvux har gjort inköp av elevhälsotjänster för 200 tkr.
Sammantaget visar Utskottet för arbete och
tillväxt ett underskott mot budget på 1,063
mnkr för 2019.

Övrig interna kostnader visar en negativ avvikelse på 375 tkr där bland annat
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Barn- och utbildningsnämnden
Ansvarsområde
Förskola, grundskola och gymnasium
Förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasium, KAA (kommunens aktivitetsansvar för unga i åldern 16–
20 år som varken studerar eller arbetar).
Elevhälsa
Tvärprofessionell elevhälsa; Skolsköterska,

skolläkare, psykolog och kurator. Specialpedagog, språkutvecklare och logoped.
Socialtjänst barn, unga, familj
Socialtjänst för barn, unga, familjer, HVB och
Stödboende för barn och unga, öppenvårdscentra och social rådgivning och öppen förskola i familjecentral.

Viktiga händelser under året
Barn och elever med omfattande behov av
stöd inom förskola, grundskola och socialtjänst
I förskola och skola har fler elever med omfattande behov av särskilt stöd uppmärksammats än tidigare. Under hösten 2018 gjordes
en utredning i syfte att dels kartlägga nuvarande organisation kring elever i behov av
särskilt stöd, dels för att få ett underlag och
förslag till åtgärder och förändringar för att
säkerställa att eleverna når så långt som möjligt i sitt lärande och sin personliga utveckling. Kartläggningen visar att elevernas
lärmiljö, skolpersonalens kompetens och hur
elevernas behov utreds skiljer sig åt avsevärt
mellan de olika skolorna. Förvaltningen har
under 2019 arbetat med de föreslagna åtgärderna att säkerställa likvärdighet i kartläggningen samt regelbundet analysera och
skapa överblick över skolornas behov, samt
den centrala elevhälsans kompetenser. Arbetet resulterade i ett konstaterande om att
elevhälsans kompetenser motsvarar skolverksamheternas behov. Arbetet vidare innebär att effektivisera elevhälsans insatser och
ett mer flexibelt arbetssätt.

elevhälsa och socialtjänst samt genomföra en
översyn av kommunövergripande rutiner som
ska stödja skolornas arbete utifrån skollagens
uppdrag.

Förebyggande och åtgärdande arbete
kopplat till närvaro i skolan
En betydande del av eleverna i Bjuvs skolor
har en hög skolfrånvaro som är mer än 20
procent. Det innebär att många elever är
borta från undervisningen vilket kan påverka
möjligheterna till måluppfyllelse. Barn och utbildningsförvaltningen har under 2019 identifierat ett behov av intensifiering av följande
områden; tydliggöra ansvarsfördelning på enhets- och huvudmannanivå, ta fram en sammanställning och analys av arbetet på huvudmannanivå, utveckla samverkan med skola,

Samverkan för bästa skola
Skolverket stödjer skolor och förskolor med
låga kunskapsresultat 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.

Parallellt med de insatser som sker på förvaltningsnivå pågår mellan 2018–2020 ett utvecklingsprojekt, Tidiga och samordnade insatser, för att främja närvaro i skolan. Syftet
har varit att utreda befintliga rutiner och ta
fram förslag på hur skolan, elevhälsa, socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrins
Första linjen tillsammans kan ge rätt insatser i
ett tidigt skede.
Kompetensförsörjning
Som arbetsgivare har Bjuvs kommun stora
utmaningar med att uppfylla Skollagens krav,
att endast behörig lärare får ansvara för
undervisning i skolan. För att öka andelen behöriga lärare i kommunens skolor har förvaltningen bland annat kvalitetssäkrat befintliga
rekryteringsprocesser samt tillsammans med
HR tagit fram en riktad kompetensförsörjningsplan med inriktning på främst personal i
skola och med syftet att öka andelen behöriga lärare.

Uppföljning nämndens mål
Visionsområde

Nämndmål

Kvalité: Vi har hög kvalité i
våra uppdrag.

Kraft i nyskapande

Delaktighet och demokrati - Vi
har verksamheter som utvecklas genom delaktighet, inflytande och ansvar.

Jämlikhet i
olikhet

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

Indikator

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse årskurs 9

67 %

100 %

Medarbertarindex HME

83 %

minst 85 %

Andel anmälningar till SI
där beslutet inte innehåller någon kritik

92%

100%

Nöjda vårdnadshavare i
förskolan

95,7
%

minst 90 %

Nöjda vårdnadshavare i
skolan

75,6
%

minst 80 %

Nöjda vårdnadshavare fritidshemmet

92,9
%

minst 80 %

Nöjda elever skola

85,5
%

minst 80 %

Nöjda elever fritidshemmet

95,9
%

minst 80 %

Elevers upplevda delaktighet

81,7
%

minst 80 %

Föräldrainflytande skola

73,5
%

minst 80 %

Föräldrainflytande förskola

88,9
%

minst 80 %

Barn och ungas delaktighet i vården

68 %

minst 80 %

Avslutad gymnasieutbildning

76,4
%

100 %

Behörighet till yrkesprogram (gymnasiet)

82 %

minst 90 %

Resultat nationella prov i
ämnet svenska årskurs 9

91 %

100 %

Hälsoenkät elev (förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7)

100 %

100 %

Minska andelen ärenden,
av totalt anmälda ärenden, som visat att diskriminering, trakasserier
och/eller kränkande behandling skett.

39%

högst 35 %

Andel inledda utredningar.

42 %

minst 40 %

Antal inkomna anmälningar till socialtjänsten

886 st

550 st

Minskad skolfrånvaro >
10% oavsett anledning till
frånvaron (OBS! Inget
målvärde då även förskoleklassen ingår från aug.
2018)

37%

högst 20%

Elevers upplevda trygghet

93,3%

minst 95%

SKLs sammanvägda resultat - kommunala skolor. Kolumn A10

Nästa generation i
fokus

Hälsa: Vi har ett samhälle där
barn och unga mår bra och kan
påverka sitt liv och sin framtid.

Kvalité: Vi har hög kvalité i våra uppdrag.
Betygssättning från läsåret 2018/2019 visar
att meritvärdet för kommunens ungdomar i
årskurs 9 höjdes från 211 till 214. För de enskilda skolorna var resultaten av olika kvalitet
där Jens Billeskolan höjde sitt meritvärde från
205 till 219. Den totala måluppfyllelsen minskat, lika så behörigheten till gymnasiet i jämförelse med föregående år.
Arbetet med att ytterligare stärka samverkan
för Bjuvs barns bästa har fortsatt genom utveckling av nya arbetssätt i samverkan. En
uppföljning kring Bjuvs, barns bästa gjordes
under hösten 2019. Uppföljningen visar att
planerade aktiviteter från 2018 är helt eller
delvis genomförda. Nya utvecklingsområden
är identifierade.
Delaktighet och demokrati - Vi har verksamheter som utvecklas genom delaktighet, inflytande och ansvar.
Stora kvalitetsundersökningen i förskola och
skola gjordes under april 2019 och visar att
elevernas nöjdhet och upplevelse av delaktighet har ökat. Vårdnadshavares nöjdhet har
sjunkit något men upplevelsen av delaktighet
har ökat. Märkbart är att andelen svarande
vårdnadshavare i skolan är väldigt låg, endast cirka 25 procent besvarade enkäten. Förvaltningen kommer framåt att arbeta för en
ökad svarsfrekvens från kommunens vårdnadshavare.

Jämlikhet i olikhet: Vi har jämlika förutsättningar för alla, oavsett vem du är.
Det är stor skillnad mellan flickor och pojkars
resultat i årskurs 9. Medan flickornas meritvärde ökat från 227 år 2018 till 232 år 2019
har pojkarnas värde minskat från 196 till 193
för samma tidsspann. Likaså visar resultaten
för gymnasiebehörighet att andelen flickor
ökat från 82 procent år 2018 till 84 procent
2019. Pojkarnas resultat visar en minskning
från 82 procent år 2018 till 79 procent år
2019. Skillnaden mellan flickor och pojkars
resultat är märkbar vilket gör att detta är ett
område förvaltningen kommer att arbeta med
under läsåret 2019/2020.
I resultaten framgår ett lägre resultat i de behörighetsgrundande ämnena Svenska,
Svenska A, Engelska och Matematik i åk 6
och 9. I årskurs 3 kan vi se att resultatet ökar
i Svenska, Svenska A och Matematik.
Hälsa: Vi har ett samhälle där barn och
unga mår bra och kan påverka sitt liv och
sin framtid.
Antalet anmälningar om oro för barn som far
illa under 2019 har ökat i jämförelse med
både 2017 och 2018.
Andelen med hög frånvaro har ökat sedan föregående redovisning. Förvaltningens bedömning är att andelen elever med hög frånvaro inte har ökat utan förvaltningen har förbättrat sig arbete kring närvaro/frånvaro vilket
har resulterat att fler elever har blivit synliga i
statistiken. Resultatet avser läsår 2018/2019.

Ekonomi
Driftsredovisning
Bokslut
2017

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Förändring
jmf 2018 %

Budget
2019

Budgetavvikelse

-929

-873

-1 402

61

-1 011

-391

Förvaltningsövergripande intäkter

33 478

28 238

28 249

0

27 876

373

Förvaltningsövergripande kostnader

-48 197

-54 342

-52 182

-4

-49 094

-3 088

-251 369

-257 519

-271 901

6

-272
841

940

-3 077

-2 707

715

-126

361

354

Grundskolan F-9

1 810

-3 468

-766

-78

-359

-407

Gymnasieskolan

-70 085

-73 480

-77 884

6

-73 963

-3 921

Särskolan, modersmål och studiehandledning

-15 796

-14 774

-16 911

14

-17 497

586

Elevhälsan

-18 023

-19 946

-24 418

22

-25 433

1 015

Socialtjänsten

-40 354

-45 477

-48 924

8

-45 937

-2 987

-3 344

-6 643

-1 852

-72

0

-1 852

-415 886

-450 992

-467 275

4

-457
898

-9 377

tkr
Barn- och utbildningsnämnden
och arbetsutskott

Interna kostnader (hyra, städ,
kost, resursfördelning)
Förskolan

HVB inklusive ensamkommande
NETTOKOSTNAD

Intern resultaträkning
tkr

Bokslut
2017

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Budget
2019

Budgetavvikelse

Externa intäkter

108 891

79 953

74 553

75 952

-1 399

Interna intäkter

191 053

196 688

203 501

204 269

-768

Summa intäkter

299 944

276 641

278 054

280 221

-2 167

Personalkostnader

-286 014

-298 254

-298 967

-301 062

2 095

Övriga externa kostnader

-158 005

-153 412

-156 669

-143 841

-12 828

Övriga interna kostnader

-269 963

-273 403

-286 583

-288 564

1 981

-1 738

-2 422

-2 896

-4 335

1 439

-111

-143

-215

-318

103

Summa kostnader

-715 830

-727 633

-745 329

-738 119

-7 210

RESULTAT

-415 886

-450 992

-467 275

-457 898

-9 377

Avskrivningar
Internränta

Uppföljning ekonomiskt utfall
Styrelsen för barn- och utbildningsnämnden
Här visas ett underskott som förklaras med
fler politiker i nämnden samt ett avgångsvederlag till förra ordföranden.
Förvaltningsövergripande
De centrala kostnaderna och intäkterna för
personal, drift och kapitalkostnader visar ett
överskott på runt 3,7 mnkr. Överskottet är ett
Årsredovisning 2019

resultat av förvaltningens arbete med kostnadseffektivisering utifrån gällande åtgärdsplan. Samtidigt visar den interkommunala ersättningen (IKE) ett underskott på runt 6,5
mnkr på grund av ökade volymer för för- och
grundskola utanför kommunen.
Interna kostnader; hyra, städ, kost, resursfördelning
De interna kostnaderna visar på ett överskott
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på nästan 1 mnkr som förklaras med lägre
volymer inom kommunens egna förskolor och
grundskolor. Överskottet tillgodoräknas den
interkommunala verksamheten ovan. I övrigt
är budget i balans för hyra, städ och kost.
Förskolan och Grundskolan F-9 inklusive
Särskolan och Elevhälsan
Resursfördelningen ska täcka kostnaderna, i
samband med bokslutet framgår det att
dessa verksamheter tillsammans visar ett
överskott.
Gymnasiet
Gymnasiet går med ett underskott på runt 4
mnkr som förklaras av ökade volymer. En
jämförelse av höstterminen med vårterminen
visar att gymnasiesärskolan ökat med sex
elever (ökade kostnader på 1,2 mnkr per år)
och övriga gymnasieelever har ökat med tjugofyra elever (ökade kostnader på 3,7 mnkr
per år). Med ökade volymer ökar även transportkostnaderna.
Socialtjänsten barn, unga och familj
Underskottet beror på ökade volymer av köpt

Årsredovisning 2019

extern vård (externa placeringar). När det
gäller tex institutionsplaceringar så ökade de
från sex i januari till som mest tolv stycken i
maj och med en nedgång till nio stycken i december. Snittkostnaden för en placering är
73 tkr per månad (en årskostnad på cirka 876
tkr).
HVB verksamheten inklusive ensamkommande barn
Visar ett underskott som förklaras med att
stora volymförändringar på kort tid har kraftigt
förändrat förutsättningarna för verksamheten.
Anpassning till volymförändringar, lokaler,
samverkan med andra förvaltningar samt arbetsbristprocessen har varit kritiska faktorer
för att minska underskottet.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis går det att se att ökade
volymer för köpta tjänster såsom interkommunal ersättning för utbildning (IKE) och extern
vård (socialtjänsten) står för det största underskottet. HVB verksamheten har inte kunnat anpassa sina kostnader mot sina intäkter
vilket har resulterat i ett underskott.
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Vård- och omsorgsnämnden
Ansvarsområde
Vård och omsorgsnämndens uppdrag är att
arbeta för att äldre och personer med funktionsvariationer kan leva ett värdigt liv och
känna välbefinnande. Förvaltningen arbetar
för att värna och respektera den enskildes integritet, självbestämmande, delaktighet och
individuella behov.
Hälso- och sjukvård
Hemsjukvård och rehabilitering
Äldreomsorg
Särskilt boende, hemtjänst, dagverksamhet
för personer med demensdiagnos, korttidsboende, fixartjänst, stöd till anhöriga, hälsofrämjande och förebyggande verksamheter.

Lagen om särskilt stöd och service, LSS
Bostad med särskild service enligt LSS, daglig verksamhet, personlig assistans, korttidstillsyn, korttidsvistelse, avlösar- och ledsagarservice samt kontaktperson.
Socialpsykiatri
Särskilt boende, dagverksamhet, boendestöd
samt kontaktperson åt personer med allvarliga, psykiska funktionsnedsättningar.
Kostverksamheten
Distribuerar måltider åt förskolor, skolor, särskilt boende i äldreomsorgen och kyld mat åt
personer i ordinärt boende.

Viktiga händelser under året
Volymutveckling inom hemtjänst
Hemtjänsttimmarna har under året ökat med
12,6 procent vilket till en stor del beror på
ökat behov av avlösning i hemmet. I takt med
att hemtjänsttimmarna ökar måste även bemanningen och schemaplaneringen anpassas efter volymökningen och ett stort arbete
läggs på att få till effektiva och bra schema
men samtidigt klara ambitionen om att hålla
så god kontinuitet som möjligt.
Betalningsansvarslagen ställer också krav på
hemtjänsten att snabbt kunna planera för,
och sätta in insatser i takt med att patienter
som behöver hjälp och stöd i hemmet blir utskrivningsklara.
Förändringar i sjuksköterskeorganisationen
Verksamheten har haft ett chefsbyte efter
sommaren, hela HSL-organisationen slogs
ihop under samma chef. Syftet med detta har
varit att få ett tätare samarbete mellan all legitimerad personal samt att få en samlad helhet gällande HSL frågorna. En samlad HSLverksamhet är viktigt för att utveckla verksamheten och klara omställningen till en god
och nära vård.
Under året har det även fattats beslut om att
införa hjälpmedelsabonnemang, vilket har inneburit att verksamheten också gjort en
grundlig översyn och inventering av alla
hjälpmedel i kommunen.
Kostenheten
På kostenheten har arbetet fortsatt för att

minska portionspriserna, minska matsvinnet
och tillsammans med skolpersonal arbeta
fram rutiner och handlingsplan för att minska
oron i matsalarna och skapa en lugn måltidsmiljö. Den förändrade hanteringen kring önskekost inom skolan har också inneburit en hel
del arbete och krävt både information och
samtal med både föräldrar, skola och elevhälsan för att möta synpunkter som har kommit i
samband med förändringen.
Omorganisation LSS/ socialpsykiatri
En ny organisation inom verksamhetsområdet LSS/Socialpsykiatri sattes på plats under
sommaren, områdena renodlades och samtidigt utökade bemanningen från tre till fyra enhetschefer. Den nya organisationen har
skapat förutsättningar till större möjlighet att
arbeta med utveckling, hållbarhet, jämlikhet
och framtid inom verksamhetsområdet.
Socialpsykiatrin
De olika verksamheterna (dagverksamhet,
boendestöd, satellitlägenheter) inom området
har påbörjat en utvecklingsresa under hösten, vilken kommer att fortsätta under 2020.
Syftet är att i högre grad arbeta för att öka
motivationen hos den enskilde för att i större
utsträckning vilja delta i aktiviteter samt att tillskapa en meningsfull sysselsättning. Framtagande av riktlinjer/verksamhetsbeskrivning
för vad den enskilde kan förvänta sig inom de
olika insatserna har påbörjats och kommer att
färdigställas under våren 2020.
Kommunen har under hösten ingått ett avtal
med allmänpsykiatrin gällande deltagande i
F-ACT, ett heltäckande program för

organisering av vård och stöd med både

psykiatriska och sociala insatser.

Uppföljning nämndens mål
Visionsområde

Nämndmål

Puls i
tryggheten

Kraft i nyskapande

Vår verksamhet ska präglas
av god kvalitet, trygghet och
trivsel

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där vi tillsammans
utvecklar, utmanar och
skapar nytt

Vi arbetar för en hållbar kommunal verksamhet med fokus
på att minska vår miljöbelastning

Nästa generation i
fokus

Vår verksamhet präglas av
inflytande och delaktighet för
att bibehålla den enskildes
självbestämmande och integritet

Vi ska erbjuda och utveckla
en förebyggande och hälsofrämjande verksamhet

Årsredovisning 2019

Indikator

Utfall

Målvärde

Andelen som upplever
ett gott bemötande i
kontakten med verksamheten

90 %

minst 97 %

Andelen som känner sig
trygga med stödet från
verksamheten

70 %

minst 90 %

Andelen som känner förtroende för vår verksamhet

87 %

minst 91 %

Andelen som upplever
att maten som serveras
smakar bra

72 %

minst 80 %

Andelen korttidssjukfrånvaro

4%

högst 3 %

Andelen långtidssjukfrånvaro

3%

högst 3 %

Andelen nöjda medarbetare i HME- undersökningen

81

minst 83

Andelen av inköpta råvaror som är närproducerade

30 %

minst 25 %

Andelen mat som blir till
matsvinn inom äldreomsorgen

25g/portion

högst
20g/portion

Andelen mat som blir till
matsvinn inom skolverksamheterna

20g/portion

högst
35g/portion

Andelen som upplever
att personalen tar hänsyn till mina åsikter och
önskemål

84 %

minst 90 %

Andelen som upplever
att personalen har tillräckligt med tid för att
kunna utföra sitt arbete
hos mig

84 %

minst 82 %

Antal unika besökare på
våra olika mötesplatser
under ett år

133 st

minst 120
st

Andelen som upplever
att deras livssituation
har förbättrats sedan de
började besöka en mötesplats

100 %

minst 85 %
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Vår verksamhet ska präglas av god kvalitet, trygghet och trivsel
Målet om god kvalitet, trygghet och trivsel är
ett centralt mål och genomsyrar allt arbete i
förvaltningen. Resultaten i de olika kundundersökningarna inom äldreomsorgen visar ett
högt resultat på frågor om bemötande, trygghet och förtroende för personalen vilket är
glädjande och visar på en god kvalitet i det
utförda arbetet. Däremot behöver verksamheten bli bättre på att informera om förändringar och vart kunder vänder sig med synpunkter och klagomål.

Genomgående visar undersökningen på ett
positivt resultat med både nöjda medarbetare
och en hög känsla av sammanhang och motivation. Särskilt nöjda är förvaltningen med
det goda resultatet på frågor kring kasam,
känsla av sammanhang för medarbetare,
som visar på höga medelvärde. Dock syns
inte motsvarande höga resultat på kasam för
chefer där det visar ett tydligt behov av att arbeta med frågor om förutsättningar och stöd
för chefer inom förvaltningen. Förutsättningarna för enhetschefer är en prioriterad fråga
för 2020 som kommer hanteras på flera olika
sätt.
Enhetscheferna arbetar tillsammans med HR
ett aktivt arbete med att sänka sjukfrånvaron
och även om den totala sjukfrånvaron är
lägre än föregående år finns det olika grupper
med betydligt högre frånvaro och där arbetet
fortgår.
Vi arbetar för en hållbar kommunal verksamhet med fokus på att minska vår miljöbelastning

En stor andel svarande upplever ensamhet,
70 procent på särskilt boende och 51 procent
i ordinärt boende. Detta är inte unikt för Bjuv
men värt att uppmärksamma då ensamhet är
en faktor som skapar ohälsa.
Resultatet i brukarundersökningen LSS/ socialpsykiatri visar att förvaltningen behöver arbeta vidare med frågan om trygghet då
knappt hälften av de svarande upplevde att
de är trygga med stödet de får från våra verksamheter. Svarsfrekvensen i undersökningen
var låg vilket gör att utfallet i sig inte är tillförlitligt, det går således inte att dra några större
slutsatser från resultatet. Verksamheterna
har börjat med och kommer fortsätta involvera brukarna i undersökningen och tillsammans med brukarna ta fram tydliga handlingsplaner på varje enhet för att arbeta vidare med det som kommer fram.
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där vi
tillsammans utvecklar, utmanar och
skapar nytt
Resultatet av 2019 års medarbetarundersökning visar att index för HME har sjunkit från
83 till 81. HME mäts utifrån motivation, ledarskap och styrning och det är inom blocket ledarskap som resultatet minskat. En anledning
till detta kan vara den omsättning som var på
chefsuppdrag under 2019 och som påverkat
organisationen.

Varje enhet arbetar med att finna och välja
miljövänliga och hållbara alternativ både gällande vilka inköp som görs och hur transporter planeras. Det finns en god tillgång till
cyklar som är ett bra alternativ när det är möjligt och strävar annars efter att minska bilkörandet genom planering och samåkning.
Kostenheten fortsätter med gott resultat sitt
arbete för att minska matsvinnet vilket också
sprider sig till särskilda boenden. Målet om
matsvinn nåddes inte för 2019 inom äldreomsorgen, men arbetet fortgår under 2020
med att se över rutiner, beställningar och hur
maten hanteras.
Varagården ingår från hösten 2019 i ett projekt mellan Bjuvs kommun och NSR som heter Översta steget - minskad användning av
plast.
Vår verksamhet präglas av inflytande och
delaktighet för att bibehålla den enskildes
självbestämmande och integritet
Resultatet från undersökning inom äldreomsorgen visar på ett gott resultat gällande
frågor om personalen tar hänsyn till åsikter
och önskemål om hur insatser ska utföras.
Generellt har Bjuvs kommun på flera frågor
högre resultat än genomsnittet för riket, vilket
är glädjande och bekräftar den goda kvalitet
som kommunen har.
Brukarundersökningen från LSS-verksamheterna visar dock att det finns behov av att arbeta vidare med frågan om hur verksamheterna på ett bättre sätt kan få brukarna att

känna att vi tar hänsyn till deras önskemål
och åsikter. Ett arbete är påbörjat för att ta
fram en mall för en ny genomförandeplan
som ska leda till att varje brukare ska känna
sig ännu mer trygg, få möjlighet till ett välmående genom önskade aktiviteter samt att bli
bemött utifrån sina unika villkor och förutsättningar. I arbetet med att kvalitetssäkra verksamheten har utbildning i social dokumentation, dess utformning, syfte och innehåll fortsatt och det syns redan ett bättre resultat genom att fler medarbetare förstår syftet med
dokumentation och att fler dokumenterar enligt styrande dokument och riktlinjer.

hälsofrämjande verksamheten.
En ny träffpunkt har startats upp i Ekeby
samtidigt som den befintliga träffpunkten Solskenet i Billesholm har utökat sina öppettider.
Mötesplatsen Solträffen har fått nya lokaler i
Bjuvs centrum och med en mer anpassad lokal och med en bättre placering mitt i centrum
ökat tillgängligheten och gett möjlighet för fler
besökare.
Den uppsökande verksamheten för de personer som är 75 år eller äldre är en viktig förebyggande insats för att i ett tidigt skede
kunna fånga upp behov av insatser, social
samvaro eller anhörigstöd.

Vi ska erbjuda och utveckla en förebyggande och hälsofrämjande verksamhet

Arbetet pågår också för att bygga upp och utveckla en volontärverksamhet för att ta tillvara på frivilliga krafter som vill göra en insats
för andra människor.

Utifrån målet att skapa mening i tillvaron har
förvaltningen under 2019 satsat och tagit ett
nytt grepp om den den förebyggande och

Ekonomi
Driftsredovisning
Bokslut
2017

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Förändring
jmf 2018 %

Budget
2019

Budgetavvikelse

Vård- och omsorgsnämnd
och arbetsutskott

-1 081

-904

-1 061

17

-1 194

133

Förvaltningsadministration

-11 247

-11 581

-8 438

-27

-10 240

1 802

0

-4 401

-9 548

-6 577

-2 971

-2 951

-755

-897

19

-770

-127

-371

-243

-321

32

-200

-121

Äldreomsorg; korttid, Almliden

-7 806

-7 391

-7 400

0

-7 605

205

Färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag

-4 018

-4 101

-5 074

24

-4 758

-316

HSL; Rehabverksamhet

-6 862

-7 966

-8 509

7

-8 931

422

HSL; sjuksköterskeverksamhet

-15 255

-18 091

-14 965

-17

-15 162

197

Särskilt boende äldreomsorg

-70 217

-72 775

-76 606

5

-75 827

-779

Hemtjänst

-33 584

-37 162

-37 127

0

-34 299

-2 828

LSS-verksamheter

-46 129

-49 263

-49 205

0

-49 765

560

-5 873

-4 895

-5 933

21

-5 183

-750

-205 395

-219 528

-225 085

3

-220 511

-4 574

1 006

33

114

245

0

114

-204 388

-219 495

-224 971

2

-220 511

-4 460

tkr

Myndigheten
Anhörig och dagverksamhet
Äldreomsorg; köpt vård

Socialpsykiatri
NETTOKOSTNAD
Kostenheten
TOTAL NETTOKOSTNAD
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Intern resultaträkning
Bokslut 2017

Bokslut 2018

Bokslut 2019

Budget
2019

Budgetavvikelse

Externa intäkter

49 610

48 401

46 281

45 431

850

Interna intäkter

36 240

36 256

37 000

36 952
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Summa intäkter

85 850

84 657

83 281

82 383

898

-200 932

-209 048

-214 051

-214 405

354

Övriga externa kostnader

-54 692

-59 407

-57 739

-52 421

-5 318

Övriga interna kostnader

-33 305

-34 079

-34 690

-33 748

-942

-1 191

-1 484

-1 620

-2 108

488

-119

-135

-151

-212

61

Summa kostnader

-290 238

-304 152

-308 251

-302 894

-5 357

RESULTAT

-204 388

-219 495

-224 971

-220 511

-4 460

tkr

Personalkostnader

Avskrivningar
Internränta

Uppföljning ekonomiskt utfall
Vård och omsorgsnämnd och arbetsutskott visar ett överskott mot budget på cirka
130 tkr vilket beror på lägre förväntade kostnader för nämnden.
Förvaltningsadministrationen visar ett
överskott mot budget på 1,8 mnkr vilket beror
på lägre personalkostnader men även på
grund av lägre kostnader för konferenser och
kringkostnader i samband med kurser och
konferenser. Myndigheten där assistansärenden finns visar ett underskott mot budget på
3 mnkr. Budget 2019 för assistansärenden
var inte paritet med det förväntade utfallet.
Färdtjänst och bostadsanpassning visar sammantaget ett underskott mot budget på drygt
300 tkr.
Anhörigstöd och dagverksamhet visar ett
underskott mot budget på 127 tkr vilket beror
på att kostnader för internhyra och lokalvård
inte har varit budgeterade.
Äldreomsorg köpt vård redovisas ett underskott mot budget på 120 tkr medan Äldreomsorgen korttiden Almliden visar överskott mot budget med drygt 200 tkr på grund
av lägre personalkostnader.
HSL Rehab visar en lägre kostnad för personal och en högre kostnad mot budget för
hjälpmedel vilket sammantaget ger ett totalt
överskott mot budget på drygt 420 tkr. HSL
Sjuksköterskor visar budgetöverskott på
cirka 200 tkr vilket i huvudsak beror på lägre
personalkostnader.
Särskilt boende äldreomsorg visar ett underskott mot budget på cirka 780 tkr vilket
kan relateras till högre personalkostnader
Årsredovisning 2019

men där avvikelsen i kostnader, dess fördelningen mellan olika äldreboendena skiljer sig
åt.
Under 2019 har antalet hemtjänsttimmar ökat
med 1321 timmar (12,6 procent) vilket också
medför ökade personalkostnader. Totalt visar
Hemtjänsten ett negativt underskott mot
budget på drygt 2,8 mnkr.
LSS-verksamheten / Socialpsykiatri, under
verksamhet LSS administration, gem visar ett
överskott mot budget på 560 tkr vilket kan
härledas till ett inkommet, ej utnyttjat, statsbidrag inom området psykisk hälsa på 530 tkr
medan ett underskott mot budget på 750 tkr
vilket kan härledas till ett avslag, i ett ärende,
hos Försäkringskassan vilket leder till minskade intäkter inom verksamhetsområdet.
Kostenheten visar ett överskott mot budget
på 114 tkr.
Resultaträkning
Externa intäkter har ökat mot budget med
cirka 850 tkr där statsbidrag har inkommit
med cirka 600 tkr mer än budgeterat och
250 tkr avser återsökning av moms. Interna
intäkter har en marginell ökning mot budget.
Personalkostnader visar sammantaget en
positiv avvikelse mot budget med drygt
350 tkr. De större differenserna som presenteras här finns under Vård och Omsorg gemensamt, med ansvar 641, där en positiv avvikelse mot budget finns på drygt 1 mnkr,
kostenheten visar en positiv budgetavvikelse
med 1 mnkr, HSL visar en positiv avvikelse
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mot budget med drygt 1 mnkr medan hemtjänsten visar en negativ budgetavvikelse
med drygt 2,2 mnkr.
Övriga externa kostnader visar ett underskott mot budget på drygt 5,3 mnkr där placeringskostnaden hos privata vårdgivare står
för 4 mnkr av dessa.

underskott mot budget på drygt 900 tkr där
de största differenserna varit inom kostenheten som har fått en städkostnad på 250 tkr,
vilket inte har varit budgeterat.
Sammantaget visar därmed Vård- och omsorgsnämnden ett negativt utfall mot budget
med 4,45 mnkr för 2019.

Övriga interna kostnader visar ett
.
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Kultur- och fritidsnämnden
Ansvarsområde
Bibliotek
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.

Viktiga händelser under året
M1
Under året har arbetet med "Att utreda på vilket sätt den mest centrala tomten i kommunen kan användas för att på bästa sätt stödja
visionen om Bjuv som boendekommun" avslutats i och med slutredovisningen av utformning och kostnadsberäkning. Kommunfullmäktige beslutade i november att inte investera i de nya verksamhetslokaler som redovisats under 2020. Därmed kvarstår utmaningen att hitta en annan lösning för hur arbetsmiljön för kommunens huvudbibliotek ska
lösas, samt hur kultur- och fritidsnämnden
ska leva upp till fullmäktigemålet "Bjuvs kommun har ett kultur- och fritidsutbud som utmanar...", vilket inkluderar kulturskolans utveckling, samt andra möjligheter som M1 skulle bidra med för att nå Vision 2030.
Organisationsförändring
Under andra halvåret genomfördes en omorganisation av förvaltningens ledning och styrning. Tidigare har vissa enhetschefer haft
personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar
för två verksamheter. Omorganisationen innebär att samtliga enhetschefer enbart ansvarar för en verksamhet. I de fall enhetschefer ansvarar för mindre verksamheter har
chefskapet kompletterats med andra ansvarsområden med direkta kopplingar och
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beröringspunkter med den verksamhet personen är chef över. Genom att organisera förvaltningens ledning och administration på det
sättet ges större möjligheter till ett verksamhetsnära chefskap som driver utvecklingen
framåt på ett mer effektivt sätt.
Tydligare målgruppstänk
Ett genomgående arbete kring målgrupper
och syfte med kommunens arrangemang har
skapat välplanerade, välbesökta och uppskattade arrangemang för många olika invånare. Genom att våga tänka nytt kring arrangemang som pågått under tidigare år utan
förväntat resultat har idéer lyckats växa fram
som möter ett föränderligt och nyfiket Bjuv på
ett bättre sätt. Genom att fokusera arrangemanget utifrån målgrupper är det enkelt att
skapa mål och syfte i det som erbjuds besökarna. Genom att låta olika grupper bli bemötta med varsitt arrangemang slipper förvaltningen lägga fokus på att alla ska känna
sig tilltalade samtidigt. Konceptet blir enklare
att greppa och kommunicera, och besökaren
förstår vad den kan vänta sig. Exempelvis har
arrangemanget Barnens fredag hittat en plats
i sommarens lovprogram, där yngre barns aktivering och underhållning har högst prioritering.
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Uppföljning nämndens mål
Visionsområde

Nämndmål

Indikator

Utfall

Målvärde

Puls i
tryggheten

Kultur- och fritidsnämnden
skapar sammanhang, mötesplatser och samarbetsformer
som på ett attraktivt och inspirerande sätt utmanar, bildar och exponerar oss för
nya intryck. (1.1)

Nöjd Regionindex - Fritidsmöjligheter ska öka
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minst 52

Kraft i nyskapande

Genom öppenhet skapar kultur- och fritidsnämnden förutsättningar för delaktighet, arbetsglädje och ett aktivt medarbetarskap som uppmuntrar
och möjliggör nya arbetssätt
och kreativitet. (1.2)

HME (Hållbart Medarbetar Engagemang)

80

minst index86

Jämlikhet
i olikhet

Kultur- och fritidsnämndens
verksamheter och aktiviteter
speglar och möjliggör delaktighet för alla i Bjuvs kommun. (1.3)

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, 7-20 år

Kultur- och fritidsnämndens
verksamheter skapar engagemang för invånarna i Bjuvs
kommun att göra hållbara
livsval samt arbetar för en
hållbar verksamhet. (1.4)

Nöjd medborgarindexmiljöarbete

52 st

minst 50 st

Kultur- och fritidsnämndens
verksamheter ska skapa engagemang, ge redskap samt
möjligheter för alla att hantera en föränderlig omvärld
och göra kloka livsval. (1.5)

Sommarlovsaktiviteter
för barn i åldern 6-15 år

26 st

minst 25 st

Nästa generation i
fokus

Kultur- och fritidsnämnden skapar sammanhang, mötesplatser och samarbetsformer som på ett attraktivt och inspirerande
sätt utmanar, bildar och exponerar oss för
nya intryck. (1.1)
På många sätt har kultur- och fritidsutbudet i
Bjuvs kommun utvecklats och breddats under
de senaste åren, så även under 2019. Etablerade evenemang som Bjuvs filmdagar och
Utomhusbio har förfinats och blivit mer publika. Arbetet fokuserar i hög utsträckning på
att skapa innehåll som bildar och öppnar upp
besökaren för nya perspektiv.
Fortfarande arbetar kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter i miljöer som kräver
många mobila och tillfälliga lösningar, vilket i
sin tur leder till att många av medarbetarnas
arbetstimmar läggs på att skapa förutsättningar för genomförandet istället för att utveckla innehåll och kvalitet. Utifrån de fysiska
förutsättningarna har kultur- och fritidsnämnden en relativt hög måluppfyllelse på det här

minst 18 st

nämndmålet. Det går att skruva fram ännu
högre kvalitet i nämndens kärnverksamheter
och alla de arrangemang som genomförs
men det behövs attraktivare och mer ändamålsenliga lokaler för att ta kultur- och fritidsutbudet till nästa nivå.
Slutsatsen av att kultur- och fritidsnämnden
inte fullt ut når upp till det satta målvärdet för
indikatorn beror till stor del på en tröghet i att
förflytta människors uppfattningar av det som
sker i närmiljön. Att fortsätta kvalitetsarbetet
kommer att få påverkan på människors attityd
över tid.
Genom öppenhet skapar kultur- och fritidsnämnden förutsättningar för delaktighet, arbetsglädje och ett aktivt medarbetarskap som uppmuntrar och möjliggör
nya arbetssätt och kreativitet. (1.2)
Kultur- och fritidsnämndens sammanställda
HME har ökat under 2019. Värdet ligger trots
det något under det genomsnittliga HME-värdet för kommunen i sin helhet. Framförallt är

det resultatet för delen som handlar om Motivation som ligger under kommungenomsnittet. Orsakerna till resultatet diskuteras i respektive personalgrupp utefter de specifika
förutsättningarna. Generellt kan sägas att
medarbetarna upplever sitt arbete som meningsfullt i väldigt hög utsträckning men att
möjligheterna till att lära nytt och utvecklas
brister något.

kommun av Riksidrottsförbundet. Det bygger
delvis på sviktande antal deltagartillfälle men
även på generella folkhälsotal. Som ett resultat har en handlingsplan tagits fram mellan
Skåneidrotten och Bjuvs kommun. Denna tillsammans med fortsatt fokus och arbete för
nya regler för föreningsstöd kommer vara viktiga bitar för att stärka föreningslivet i Bjuvs
kommun.

Över tid, vilket redan påbörjats, måste kulturoch fritidsförvaltningen arbeta för att utveckla
ett synsätt som bygger på att förvaltningen är
en verksamhet med gemensamma mål. Gemensamma utbildningsinsatser för samtliga
verksamheter i förvaltningen har genomförts
och flera är inplanerade. Även verksamhetsspecifika fortbildningar ligger i plan med syfte
att utveckla bemötande-, förändrings- och
helhetskompetensen hos alla medarbetare.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter
skapar engagemang för invånarna i Bjuvs
kommun att göra hållbara livsval samt arbetar för en hållbar verksamhet. (1.4)

Ett tydligt resultat i medarbetarundersökningen i övrigt är att medarbetare upplever
sin fysiska arbetsmiljö som väldigt dålig. Att
arbeta i lokaler som inte är ändamålsenliga
och som har eftersatt underhåll bidrar till hur
motiverade medarbetarna känner sig för att
gå dit.
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter
och aktiviteter speglar och möjliggör delaktighet för alla i Bjuvs kommun. (1.3)
Indikatorn bygger på antalet deltagartillfällen
som ligger till grund för det statliga aktivitetsstödet (LOK-stöd). Statistiken för 2019 är inte
sammanställd i nuläget utan förväntas senare
under våren.
Antalet deltagartillfällena som rapporterats i
samband med det kommunala LOK-stödet visar att den nedåtgående trenden för deltagande i föreningslivet har brutits under 2019.
Inte sedan 2016 har antalet deltagartillfällen
varit på den nivå som 2019. Detta trendbrott
bör reflekteras även i det statliga LOK-stödet
även om det delvis bygger på andra kriterier
för vad som anses vara ett bidragsberättigat
deltagartillfälle.
Det positiva trendbrottet bygger till största delen på att ett fåtal föreningar växer väldigt
fort, och inte ett generellt trendbrott i föreningslivet i stort. Problem med bristande vuxenengagemang, utbud och kvalité på föreningslokaler och svårigheter att öka mångfalden kvarstår och kommer innebära stora utmaningar kommande år.
I slutet av 2019 utsågs Bjuvs kommun som
en av två kommuner i Skåne till Idrottssvag
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Under 2019 har kultur- och fritidsförvaltningen haft stort fokus på hållbarhetsfrågor
vilket speglas i den goda måluppfyllelsen. Arbetet har bestått dels av arrangemang och föreläsningar på kommunens bibliotek för att
sätta fokus på hållbarhetsfrågor och på så
sätt öka invånarnas engagemang i frågan.
Arbetet har även bestått av att belysa och förändra delar av kultur- och fritidsnämndens
verksamheter. Det har bland annat inneburit
förändringar i vilket utbud som erbjuds till försäljning i verksamheternas kiosker och vilka
engångsartiklar som används på kultur- och
fritidsnämndens arrangemang. Under 2019
har arbetet med att införa ett digitalt kemikaliehanteringssystem för sim- och badanläggningarna inletts i samarbete med kommunens
lokalvårdsenhet. Syftet är att synliggöra vilka
kemikalier som används och vilken påverkan
de har på medarbetares hälsa och den gemensamma miljön. Den informationen kan
sedan användas för att ersätta kemikalier.
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter
ska skapa engagemang, ge redskap samt
möjligheter för alla att hantera en föränderlig omvärld och göra kloka livsval. (1.5)
För fjärde året i rad har kultur- och fritidsförvaltningen skapat ett digert sommarlovsprogram med hjälp av statliga medel från Socialstyrelsen. Till sommaren 2019 ökade bidraget
något, till 446 tkr. Genom bättre framförhållning, struktur och planering kunde förvaltningen för första gången använda bidraget i
sin helhet. Det ledde inte bara till fler aktiviteter med en större bred för att attrahera fler
barn och unga utan även till en högre kvalité i
det som erbjöds.
Innehållet utformas i samarbete med andra
kommunala verksamheter, föreningar och
ideella organisationer. Utbudet kommuniceras genom affischer och digitala kanaler.
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Ekonomi
Driftsredovisning
Bokslut
2017

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Förändring
jmf 2018 %

Budget 2019

Budgetavvikelse

-328

-298

-400

34

-336

-64

Kultur- och fritidsförvaltningen

-1 837

-3 098

-1 740

-44

-2 449

709

Bibliotek och museiverksamhet

-9 382

-9 348

-9 377

0

-9 554

177

Fritidsgårdar

-4 260

-4 336

-4 584

6

-4 462

-122

Idrottsanläggningar

-6 721

-6 135

-6 763

10

-6 915

152

Badanläggningar

-3 793

-4 296

-4 307

0

-4 122

-185

Kulturskola

-1 768

-1 638

-1 764

8

-1 880

116

Allmän fritid ex föreningsbidrag

-2 695

-2 932

-2 936

-3 044

108

NETTOKOSTNAD

-30 784

-32 081

-32 703

-32 762

59

tkr
Kultur- och fritidsnämnden

2

Intern resultaträkning
Bokslut
2017

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Budget
2019

Budgetavvikelse

2 475

3 222

2 160

2 793

-633

301

51

44

0

44

2 776

3 273

2 204

2 793

-589

-13 786

-15 295

-14 940

-15 392

452

Övriga externa kostnader

-6 391

-6 473

-6 370

-6 331

-39

Övriga interna kostnader

-12 585

-12 642

-12 624

-12 639

15

Avskrivningar

-647

-775

-832

-1 021

189

Internränta

-152

-169

-141

-172

31

Summa kostnader

-33 560

-35 354

-34 907

-35 555

648

RESULTAT

-30 784

-32 081

-32 703

-32 762
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tkr
Externa intäkter
Interna intäkter
Summa intäkter
Personalkostnader

Uppföljning ekonomiskt utfall
Kultur- och fritidsnämnden håller sin budget
för 2019, och kan dessutom redovisa ett litet
överskott. I de enskilda verksamheterna finns
vissa avvikelser mot budget. Dessa beror på
oförutsedda händelser under året. På grund
av täta och regelbundna uppföljningar har

underskott i vissa verksamheter kunnat
vägas upp av överskott i andra. Eftersom
vissa ansvar och verksamheter ändrats till
2019 så är utfallet inte helt jämförbart med
2018, jämförelse bör istället göras med den
ackumulerade budgeten.

Tekniska nämnden
Ansvarsområde
Fastighetsavdelningen:
Förvaltning av kommunens fastigheter. Fastighetsavdelningen ansvarar för drift och underhåll av för- och grundskolor, särskilt boende, fastigheter med annan kommunal verksamhet samt idrotts-och badanläggningar. I
uppdraget ingår att underhålla, renovera och
utveckla inomhus- och utomhusmiljön, säkerställa inomhusklimatet, minska energianvändningen och att arbeta med brand, larm och
säkerhet för våra fastigheter.

Gata/park-enheten:
Drift och skötsel av det offentliga rummet
(parker och grönytor), gator, vägar, gång- och
cykelvägar samt gatubelysning och trafik.
Vatten och avlopp samt renhållning.
Lokalvårdsenheten:
Lokalvård av flertalet av kommunens fastigheter.

Viktiga händelser under året
Fastighetsavdelningen

Gata/parkenheten

Fastighetsavdelningen har under året haft
stora problem med skadegörelse som leder
till stora kostnader för kommunen. Avdelningen har påbörjat en inventering av fastighetsbeståndet samt utemiljön i syfte att upprätta en gedigen underhållsplan samt arbeta
med att öka tryggheten och minimera skadegörelse.

En dagvattenplan har arbetats fram tillsammans med NSVA för att öka tryggheten och
minimera risker för framtida översvämningskostnader.

I slutet av året påbörjades även det viktiga arbetet med att upprätta en lokalförsörjningsplan. Ett arbete som fastighetsavdelningen
genomför tillsammans med samtliga förvaltningar i kommunen.

Asfaltåterställningar efter fibergrävningar har
slutförts under 2019. Kommande efteranmälningar till fiberanslutning kan dock medföra
ytterligare grävningsarbeten under 2020.
Lokalvårdsenheten
I januari var det uppstart av städning på nya
Brogårdaskolan.

Uppföljning nämndens mål
Visionsområde

Nämndmål
Vi i tekniska nämnden ska
skapa och utveckla hälsosamma, trygga och hållbara
offentliga miljöer samt vårda
det vi har.

Indikator
Nöjd Regionindex - Fritidsaktiviteter

Vi i tekniska nämnden ska
skapa och underhålla ett
transportsystem som främjar
hållbart resande i kommunen.

Målvärde

48 st

minst 52 st

61

minst 61

42 st

minst 56 st

Aktiviteter genomförda
enligt dagvattenplan
Nöjd region index - kommunikationer

Puls i
tryggheten

Utfall

Antal kollektiva resor/ invånare
Nöjd Medborgarindex
- Gator och vägar
Nöjd merborgarindex
- Gång och cykelvägar

minst 53

Antal resor med cykel/
invånare
Kraft i nyskapande

Vi i tekniska nämnden ska
uppmuntra våra medarbetare

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

80

minst85

Visionsområde

Nämndmål
att vara nyskapande genom
höga förväntningar, nyfikenhet och mod.

Indikator

Utfall

Målvärde

4%

högst 6 %

Andel fossilbränslefria
fordon i den kommunala
verksamheten

Minst17

26st

Andelen av kommunens
fastigheter med en energiförbrukning på jämförbarnivå med liknande
fastigheter

0%

minst 70 %

1 st

minst 2 st

Minskad sjukfrånvaro

Vi i tekniska nämnden ska
prioritera, välja och välja bort.

Jämlikhet
i olikhet

Nästa generation i
fokus

Vi i tekniska nämnden ska
skapa jämlika förutsättningar
i det offentliga rummet så att
broar byggs mellan alla människor.

Vi i tekniska nämnden ska
sträva mot klimat- och miljösmarta lösningar för att
skapa ett sunt samhälle att
lämna över till nästa generation.

Andel av genomförda
projekt i den offentliga
miljön som ger förutsättningar för olika intressenter.

Andel eluppvärmning av
den totala uppvärmningen i kommunala fastigheter ska minska
Antal solcellsanläggningar på kommunala
tak
Användningen av kemikalier i lokalvården ska
minska

Vi i tekniska nämnden ska
skapa miljöerna så att barn
och unga ges de bästa förutsättningar att vilja vara nyfikna och våga utvecklas.

Barn och föräldrars
nöjdhet med inne och
utemiljöerna på för- och
grundskolorna ökar

Vi i tekniska nämnden ska
hålla angiven ram.

Verksamheterna håller
budget

Vi i tekniska nämnden ska skapa och utveckla hälsosamma, trygga och hållbara
offentliga miljöer samt vårda det vi har.

Vi i tekniska nämnden ska skapa och underhålla ett transportsystem som främjar
hållbart resande i kommunen.

Byggnation av utegym i Billesholm har genomförts, multiarenor i Ekeby och Bjuv (Varagårdsskolan) är under projektering och byggnation sedan hösten. Samtliga lekplatser har
besiktigats med avseende på säkerhet, löpande underhåll sker. Lekplatsutredning påbörjades under hösten. Motionsslinga i Selleberga har röjts och försetts med flis. Löpande
skötsel sker av grönytor i den offentliga miljön.

Under sommaren har kommunens gatunät inventerats med avseende på standard, kvalitet
och underhåll enligt ett nyinköpt program
RoSy. Statusen visar en stor förbättringspotential som nämnden har äskat medel till under nio år framåt. Viss medverkan har skett i
projektet Billesholms station.
Vi i tekniska nämnden ska uppmuntra våra
medarbetare att vara nyskapande genom
höga förväntningar, nyfikenhet och mod.
Rekrytering av förvaltningschef, avdelningschefer och projektledare har skett under året,
vilket skapar förutsättningar för att uppnå
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målen.

nyproduktion och större renoveringar. Solcelller har monterats på nya Brogårdaskolan.
Energieffektiva lösningar har införts, exempelvis styrsystem, belysning och ventilation.
Ett kemikaliehanteringssystem har introducerats.

Vi i tekniska nämnden ska prioritera, välja
och välja bort.
Avveckling av fastigheter som inte är av strategiskt värde för kommunen eller ska utgöra
markreserv har påbörjats och prioriteras.

Vi i tekniska nämnden ska skapa miljöerna så att barn och unga ges de bästa
förutsättningar att vilja vara nyfikna och
våga utvecklas.

Vi i tekniska nämnden ska skapa jämlika
förutsättningar i det offentliga rummet så
att broar byggs mellan alla människor.
Personalsituationen under året har inte medgett några större insatser inom målområdet.

Motorikbana har byggts och multiarenor har
projekterats och är under byggnation och i sin
slutfas att färdigställas våren 2020.

Vi i tekniska nämnden ska sträva mot klimat- och miljösmarta lösningar för att
skapa ett sunt samhälle att lämna över till
nästa generation.

Vi i tekniska nämnden ska hålla angiven
ram.
Se rubriken "Uppföljning ekonomiskt utfall".

Klimatsmarta lösningar eftersträvas vid

Ekonomi
Driftsredovisning
Bokslut
2017

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Förändring
jmf 2018 %

Budget
2019

Budgetavvikelse

-277

-284

-509

79

-321

-188

-1 845

-2 223

-3 763

69

-2 419

-1 344

-236

-400

-463

16

0

-463

2 158

4 102

1 444

-65

2 552

-1 108

Teknisk drift

-24 612

-23 131

-25 054

8

-27 430

2 376

NETTOKOSTNAD

-24 813

-21 936

-28 346

29

-27 618

-728

tkr
Tekniska nämnden
Administration
Lokalvård
Fastighetsavdelningen

Intern resultaträkning
Bokslut
2017

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Budget
2019

Budgetavvikelse

Externa intäkter

18 537

16 558

9 345

5 077

4 268

Interna intäkter

94 444

99 161

105 745

107 644

-1 899

Summa intäkter

112 981

115 719

115 089

112 721

2 368

Personalkostnader

-32 440

-32 539

-35 178

-37 322

2 144

Övriga externa kostnader

-80 749

-78 378

-73 718

-65 191

-8 527

Övriga interna kostnader

-2 278

-3 278

-2 076

-1 909

-167

-17 091

-18 172

-24 786

-27 960

3 174

-5 236

-5 288

-7 678

-7 957

279

-137 794

-137 655

-143 435

-140 339

-3 096

-24 813

-21 936

-28 346

-27 618

-728

tkr

Avskrivningar
Internränta
Summa kostnader
RESULTAT

Uppföljning ekonomiskt utfall
Resultatet för det gångna året är ett
Årsredovisning 2019

underskott på drygt -700 tkr.
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Kapitalkostnaderna blev 3 400 tkr lägre än
budget. Totalt är kontot för entreprenad/konsultköp överskridet med cirka 3 400 tkr. Personalkostnader drygt 2 200 tkr mindre än
budget.
Teknisk nämnd visar ett underskott på 190 tkr, huvudsakligen arvode avseende
övergång till Teknisk nämnd
Driftadministration underskott drygt -1
300 tkr, huvudsakligen inhyrd förvaltningschef och teknisk chef kostar mer än budgeterad personalkostnad.
Lokalvård knappt -500 tkr, beror på personalkostnader och uppstart på nya Brogårdaskolan.
Fastighet lämnar ett resultat på cirka -1
100 tkr sämre än budgeterat. Fastighetsavdelningen har bland annat högre intäkter än
budgeterat med cirka 1 000 tkr, merparten av
detta är olika bidrag samt återsökning av

Årsredovisning 2019

skatter för gas, dock har biobränsle inte återsökts för 2019, återsökning kommer att ske
under 2020 för tre år retroaktivt. Den stora
avvikelsen för årets resultat beror bland annat på högre kostnader för el och uppvärmning av lokaler. Bland annat kostar samtliga
tillkommande modulbyggnader mer i uppvärmning och el än beräknat. Total avvikelse
för avdelningens mediakostnader (el, värme
samt VA) ligger på cirka - 2 000 tkr för 2019.
Utöver det har avdelningen underbudgeterat
kostnaden för externa hyreskostnader motsvarande cirka 1 600 tkr. Dessutom har kostnaden för rivning av Tornevallens Idrottsplats
belastat fastighetsavdelningen driftbudget
med cirka -500 tkr för 2019.
Gata / Park drygt +2 300 tkr. Lägre personalbemanning än planerat. Överskridande av
budget inom entreprenadkostnader. Intäktsprognosen pekar mot en positiv avvikelse
som beror på återställningsarbeten.
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Byggnadsnämnden
Ansvarsområde
Byggnadsnämnden ansvarar för framtagande
av detaljplaner, lov och tillsyn, karta och mätning samt bostadsanpassning. Nämnden ansvarar också för bevarandefrågor, kulturminnesvård, namngivning och lägenhetsregistret.
Ansvaret för kommunens Översiktsplan ligger
sedan årsskiftet 2018 hos kommunstyrelsen.

Byggnadsnämnden har också ansvar för
bygglov, marklov, rivningslov och tillsyn enligt
plan- och bygglagen.

Planer

Bostadsanpassning

Byggnadsnämnden har ansvar för att ta fram
nya detaljplaner och ändra gamla detaljplaner.

Byggnadsnämnden har ansvaret för den
byggnadstekniska granskningen och bedömningen avseende bostadsanpassningsärenden.

Bygglov och tillsyn

Karta och mätning
Byggnadsnämnden ansvarar även för kommunens kartverksamhet och mätning.

Viktiga händelser under året
Personalsituationen
Under 2019 har en del förändringar skett när
det gäller personalen på byggnadsförvaltningen. En planarkitekt och en bygglovshandläggare har varit föräldralediga liksom planoch byggchefen. Tjänsten som plan- och
byggchef upprätthölls av konsult till och med
den 5 augusti, därefter av tillförordnad förvaltningschef av anställd på byggnadsförvaltningen. Ny planarkitekt och ny tillsynshandläggare har anställts under perioden. Ny förvaltningschef har anställts och börjar under
vintern 2020. En bygglovshandläggare/byggnadsinspektör behöver rekryteras efter vakans som uppstod under sommaren.
Detaljplaner

Detaljplan för Billesholms gård 9:19 och 9.91
antogs av byggnadsnämnden på junisammanträdet och vann lagakraft den 1 juli. Planen möjliggör att bygga cirka 130 lägenheter i
flerfamiljshus i 2, 3 och 6 våningar. Två privata byggherrar har lämnat in bygglov för lägenheter och på ett av områdena uppförs nu
flerbostadshus.
Digitalisering
Under hösten har projektet avseende digitalisering av de historiska bygglovshandlingarna
fortsatt. Upphandling och tecknande av avtal
har skett. Skanningen av mikrofilmerna är
klar och dessa ska under 2020 läggas in i det
digitala arkivet.
Organisationsförändring

Detaljplan för Billesholms gård 9:137 antogs
av byggnadsnämnden vid marssammanträdet och vann lagakraft den 10 april. På området håller Bjuvsbostäder på att uppföra radhus.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-10 att
inrätta en teknisk förvaltning samt en byggnadsförvaltning samt att avveckla samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta verkställdes
2019-10-01

Uppföljning nämndens mål
Visionsområde

Puls i
tryggheten

Nämndmål
Byggnadsnämnden ska arbeta för vårdade tomter och
lagliga byggnader i kommunen.
Byggnadsnämnden ska bidra
till att det finns nya byggrätter
för bostäder.

Indikator

Utfall

Målvärde

Antal inkomna tillsynsärenden ska minska över
tid

68 st

högst 92 st

Antal nyproducerade bostäder

94 st

minst 40 st

Antal nya byggrätter för
bostäder

259 st

minst 40 st

Visionsområde

Nämndmål

Utfall

Målvärde

Den genomsnittliga
handläggningstiden för
bygglov och förhandsbesked, nybyggnadskartor
och lägeskontroll ska
ligga på 14 dagar.

20 dagar

högst 14
dagar

Begära kompletteringar för bygglov och
förhandsbesked inom 10
arbetsdagar

10,7 dagar

högst 10
dagar

Hållbart medarbetarengagemang (HME). Minst
HME på 88.

84

minst 88

Arbetsgivaren ska erbjuda medarbetaren att
kompetensutveckla sig
vid minst ett tillfälle per
år.

1 st

minst 1 st

Vi ska hålla minst två
aktiviteter per år för att
öka "vi känslan"

2 st

minst 2 st

Klarspråka hemsidan
(som Byggnadsnämnden har ansvar för) under 2019.

Delvis

Ja

All personal ska ha gått
en Klarspråksutbildning
under 2019.

Ja

Ja

Byggnadsnämnden bidrar till
att skapa förutsättningar för
hållbar byggnation i kommunen och bedriver en miljövänlig verksamhet.

Vi ska ta fram och förmedla information och
riktlinjer om solceller

Ja

Ja

Byggnadsnämnden ska ha
kontroll på ekonomin.

Prognoser och uppföljningar.

100 %

100%

Byggnadsnämnden ska ge
snabb och personlig service
med kvalitet.

Kraft i nyskapande

Byggnadsnämnden ska ha
engagerade medarbetare.

Jämlikhet
i olikhet

Nästa generation i
fokus

Byggnadsnämnden ska ha
jämlika förutsättningar för alla

Byggnadsnämnden ska arbeta för vårdade
tomter och lagliga byggnader i kommunen.
Antalet nya tillsynsärenden under perioden
har varit 68 stycken. Att antalet tillsynsärenden har minskat beror på att byggnadsförvaltningen på grund av personalsituationen inte
har kunnat jobba så aktivt med tillsyn som det
var tänkt.
Byggnadsnämnden ska bidra till att det
finns nya byggrätter för bostäder.
Under perioden har slutbesked meddelats för
totalt 94 nya bostäder, varav 16 enbostadshus och 78 lägenheter.
De under perioden antagna detaljplanerna för
Billesholms gård 9:137 och Billesholms gård
Årsredovisning 2019

Indikator

9:19 och 9:91 ger möjlighet till 259 byggrätter
vid maximalt utnyttjande av planerna. En
byggrätt definieras som 100 kvm.
Byggnadsnämnden ska ge snabb och personlig service med kvalitet.
Den genomsnittliga handläggningstiden för
bygglov, förhandsbesked, nybyggnadskartor
och lägeskontroller för kompletta ärenden ligger under perioden i genomsnitt på 20 dagar.
Skälet till att handläggningstiden har ökat är
för att byggnadsförvaltningen har haft låg bemanning under hösten på bygglov och förhandsbesked jämfört med tidigare period.
Kompletteringar för bygglov och förhandsbesked har begärts i genomsnitt inom 11,7 dagar under perioden, vilket inte når upp till målet på 10 dagar. Detta beror på den låga
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bemanningen på Bygglovshandläggare/byggnadsinspektörer under hösten.

byggnadsnämnden har ansvar för har byggnadsförvaltningen delvis gått igenom under
året.

Byggnadsnämnden ska ha engagerade
medarbetare.

All personal har gått en intern klarspråksutbildning den 10 april under ledning av avdelningen för kommunikation och service.

Medarbetarundersökningen 2019 gav ett resultat för byggnadsförvaltningen med ett
sammanvägt HME på 83. Under året har flera
tjänster varit vakanta vilket kan påverka arbetstagarnas situation samt bidragit till ett
lägre HME än tidigare år. Trots detta har
byggnadsförvaltningen ändå ett bra resultat.

Byggnadsnämnden bidrar till att skapa
förutsättningar för hållbar byggnation i
kommunen och bedriver en miljövänlig
verksamhet.
Arbetet med att ta fram information för solcelller är klart och informationen finns på kommunens hemsida.

Samtliga medarbetare har haft möjlighet till
kompetensutveckling vid minst ett tillfälle under perioden.

Byggnadsnämnden ska ha kontroll på
ekonomin.

Den 9 maj genomfördes en våraktivitet för
personalen och den 30 augusti anordnades
en personalaktivitet i Kristianstad.

Resultatet för 2019 ligger inom ram. Ekonomin följs upp kontinuerligt och presenteras för
byggnadsnämnden varje månad.

Byggnadsnämnden ska ha jämlika förutsättningar för alla
Informationen på kommunens hemsida som

Ekonomi
Driftsredovisning
Bokslut
2017

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Förändring
jmf 2018 %

Budget
2019

Budgetavvikelse

-449

-483

-606

25

-586

-20

Plan och byggnadsavdelningen

-1 476

-1 441

-2 449

70

-1 123

-1 326

Detaljplaner

-1 376

-1 134

-569

-50

-1 261

692

Bygglovsverksamhet

-497

-420

-199

-53

-895

696

Karta/Mätning

-520

-686

-673

-2

-986

313

-4 318

-4 164

-4 496

8

-4 851

355

tkr
Byggnadsnämnden och arbetsutskott

NETTOKOSTNAD

Intern resultaträkning
Bokslut 2017

Bokslut 2018

Bokslut 2019

Budget 2019

Budgetavvikelse

2 144

2 786

2 789

3 242

-453

Interna intäkter

162

220

128

0

128

Summa intäkter

2 306

3 005

2 917

3 242

-325

Personalkostnader

-5 454

-5 509

-5 158

-6 906

1 748

Övriga externa
kostnader

-1 084

-1 457

-2 191

-1 088

-1 103

Övriga interna
kostnader

-19

-139

-9

-7

-2

Avskrivningar

-63

-62

-54

-89

35

tkr
Externa intäkter
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Bokslut 2017

Bokslut 2018

Bokslut 2019

Budget 2019

Budgetavvikelse

-4

-3

-2

-4

2

Summa kostnader

-6 624

-7 169

-7 413

-8 093

680

RESULTAT

-4 318

-4 164

-4 496

-4 851

355

tkr
Internränta

Uppföljning ekonomiskt utfall
Resultatet för det gångna året är ett överskott
med 355 tkr. Byggnadsnämnden överskred
budget med 20 tkr och byggnadsförvaltningen lämnar ett överskott med 375 tkr.
Totalt är byggnadsförvaltningens största budgetavvikelse, personalkostnader cirka
1 800 tkr. Överskottet beror främst på vakanser och ledigheter. På byggnadsförvaltningen
har fyra personer varit tjänstlediga under
2019 och sedan juli har byggnadsförvaltningen haft en vakant tjänst för byggnadsinspektör/bygglovshandläggare. En bygglovshandläggare/inspektör har sedan augusti arbetat som tillförordnad förvaltningschef för
byggnadsförvaltningen. Som en följd av antalet tjänstlediga personer så har byggnadsförvaltningen tagit in konsulter för att klara verksamheten detta medför att kostnaderna för
konsultköp överskridits cirka 900 tkr.
Bygglovsverksamhet
Avvikelsen inom bygglovsverksamheten förklaras främst av lägre personalkostnader
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med knappt 800 tkr. Bygglovsverksamheten
har haft en person som varit tjänstledig och
en tjänst som varit vakant sedan juli 2019.
Karta och mätning
Avvikelsen inom karta och mätning består av
något bättre intäkt cirka 70 tkr än budget och
nästan 200 tkr lägre personalkostnader.
Detaljplaner
Detaljplaner lämnar nästan 700 tkr i överskott
trots lägre intäkter med drygt 300 tkr. Personalkostnader drygt 1 000 tkr lägre. Intäkterna
baserar sig på planavtal som tecknats tidigare år men där planarbetet drivits fram först
under 2019 och slutfakturering har kunnat
ske samt på internfakturering för detaljplaner
som planeringsavdelningen beställt.
Ledning/Administration
Avvikelsen inom ledning/administration beror
huvudsakligen på konsultkostnader men
också högre personalkostnader, 1 000 tkr respektive 300 tkr.
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KOMMUNENS BOLAG
AB Bjuvsbostäder
Viktiga händelser under året
I februari brandskadades en radhuslänga på
Korngatan i Bjuv. Upphandling av entreprenaden genomfördes och återställning av tre
lägenheter påbörjades, vilka kommer stå
klara för inflyttning under våren 2020. Beräknad försäkringsersättning var resultatförd
men slutregleringen rörande branden var inte
fastställd.

Hyresförhandling och marknad
Utfallet av hyresförhandlingarna blev en hyreshöjning om 1,65 procent från och med 1
januari. Uthyrningssituationen var god med få
vakanser. Litet hyresbortfall och en varaktig
efterfrågan gjorde att intäktssidan lämnade
ett konstant och jämnt kassaflöde.
Ny och ombyggnation

Återföring av tidigare nedskrivningar

Nyproduktionen i Billesholm etapp 1 om sex
lägenheter färdigställdes, samtliga lägenheter
var uthyrda under året. Uppförandet av etapp
2 och 3 påbörjades, planerad inflyttning är
satt till hösten 2020. Ombyggnation av lokaler
på Solgatan pågår, tio lägenheter kommer att
färdigställas i början av 2020. Styrelse och
ledning utvärderade under året olika platser
för nybyggnation i Ekeby.

Bolaget återförde tidigare nedskrivningar om
25,0 mnkr vilket också bidrog till ett starkt resultat och ökad soliditet. Utifrån värderingar
av fastigheterna samt med hänsyn tagen till
försiktighetsprincipen var den samlade bedömningen att en återföring om 25,0 mnkr
var rimlig. Bolaget följer Årsredovisningslagen 4 kap. 5§ gällande återföring av tidigare
nedskrivningar.

Skadereglering

Ekonomi AB Bjuvsbostäder
Resultaträkning
Resultaträkning (tkr)

Not

Bokslut 2018

Bokslut 2019

85 404

87 500

726

5 248

86 130

92 748

-29 436

-30 395

Underhållskostnader

-6 823

-10 019

Fastighetsskatt

-1 608

-1 643

Övriga externa kostnader

-7 994

-7 643

-11 671

-12 079

22 442

4 542

-35 090

-57 237

51 040

35 511

165

153

-2 247

-2 412

Nettoomsättning
Hyresintäkter
Övriga rörelsintäkter
Summa intäkter

Rörelsenskostnader
Driftkostnader

Personalkostnader
Avskrivningar
Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Res. finansiella investeringar
Ränteintäkter o liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultaträkning (tkr)

Not

Bokslut 2018

Bokslut 2019

Summa Res. finansiella investeringar

-2 082

-2 259

Resultat efter finansiella poster

48 958

33 252

48 958

33 252

Aktuell och uppskjuten skatt
Årets vinst

Balansräkning
(mnkr)

Bokslut 2018

Bokslut 2019

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
* mark, byggnader, tekn. anläggn.

436 199

466 943

* maskiner och inventarier

9 373

10 717

* pågående investeringar

2 555

23 528

40

40

448 167

501 228

107

69

2 642

5 879

* kassa och bank

34 998

27 912

S:a omsättningstillgångar

37 747

33 860

485 914

535 088

Aktiekapital

5 000

8 000

Reservfond

1 567

1 567

Summa bundet eget kapital

6 567

9 567

Balanserad vinst

97 727

146 611

Årets vinst

48 958

33 252

Summa fritt eget kapital

146 685

179 863

Summa eget kapital

153 252

189 430

Finansiella anläggningstillgångar
* aktier, andelar m.m.
* långfristiga fordringar
S:a anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
* förråd m.m.
* kortfristiga fordringar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Avsättningar
Årsredovisning 2019
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(mnkr)

Bokslut 2018

Bokslut 2019

* pensioner och liknande
* andra avsättningar
S:a avsättningar

Skulder
* långfristiga skulder till kreditinstitut och kommun

312 476

312 476

20 186

33 182

S:a skulder

332 662

345 658

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

485 914

535 088

* kortfristiga skulder

Kassaflödesanalys
2018

2019

LÖPANDE VERKSAMHET
Periodens resultat

51 039

35 511

Justering för avskrivningar

17 558

20 458

-40 000

-25 776

165

153

-2 247

-2 412

79

38

-238

-778

Ökning(-)/minskning(+) övriga kortfristiga fordringar

8 038

-2 459

Ökning(-)/minskning(+) leverantörsskulder

2 054

6 770

-610

3 226

35 838

34 731

-17 012

-44 817

-17 012

-44 817

Övriga ej likviditetspåverkande poster
Erhållen ränta
Erlagd ränta

Förändringar av rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) varulager
Ökning(-)/minskning(+) kundfordringar

Ökning(+)/minskning(-) övriga kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHET
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning/minskning materiella anl.tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån

225

Amortering av långfristiga skulder
Lämnad utdelning
Nyemission
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE

Årsredovisning 2019

3 000
225

3 000

19 051

-7 086
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2018

2019

Likvida medel vid årets början

15 947

34 998

Likvida medel vid årets slut

34 998

27 912

FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL

19 051

-7 086

Uppföljning ekonomiskt utfall
Hyresintäkter
Hyresförhandlingarna som startade under
hösten 2018 ledde fram till en överenskommelse om en hyreshöjning på 1,65 procent
ifrån 1 januari 2019. De nyproducerade lägenheterna på Sofias gata bidrog till ökade
hyresintäkter samtidigt som de brandskadade
lägenheterna påverkar hyresintäkterna negativt. Sammantaget föll hyresintäkterna ut i
linje med budget.
Hyresbortfall
Uthyrningsläget var fortsatt stabilt under 2019
med en god efterfrågan. Däremot ökade antalet omflyttningar och likaså ökade antalet
korta uppsägningar vilket bidrog till ett något
högre hyresbortfall än budget. Elva lägenheter var ställda per den 31 december, där
fyra återställdes efter brand, och två renoverades efter vattenskada, och ett par pågick
uthyrning efter kort uppsägning.
Avseende lokaler blev hyresbortfallet lägre än
budget.
Övriga intäkter
Till följd av branden har en beräknad försäkringsersättning resultatförts vilken har en positiv påverkan på intäkterna vilket medför att
övriga intäkter överskrider budget med 4,7
mnkr. Fråntaget försäkringsersättningen landar utfallet för övriga intäkter strax över budget med drygt 700 tkr.
Driftkostnader
Kostnaderna för fastighetsskötsel och städ
landade på drygt 390 tkr över budget vilket
beror på att visst underhåll av grönytor var eftersatt efter föregående års överklagan av
upphandlingen. Detta togs igen i början av
2019 vilket medförde ökade kostnader.
Kostnaderna för reparationer ökade kraftigt
och föll ut 1,4 mnkr över budget vilket var en
ökning med drygt 40 procent. Det ökade antalet omflyttningar bidrog till ökat antal felanmälningar som i sin tur bidrog till ökade kostnader för reparationer. Antalet felanmälningar
ökade med knappt 30 procent jämfört med
2018.
Årsredovisning 2019

Kostnaderna för el översteg budget med
drygt 160 tkr vilket berodde på ökad förbrukningen med nästan 9 procent. Kostnaderna
för renhållningen ökade till följd av en ej aviserad taxehöjning under våren samt ökade
kostnader för längre dragvägar.
Bolagets arbete aktivt med energibesparingar
vilket visade en god effekt på förbrukningen
vilket medför minskade kostnader för uppvärmning med 1,3 mnkr.
Övriga kostnader avvek positivt främst beroende på ej genomförd övergång till molntjänster samt att större del av konsulttjänster
använts till olika investeringsprojekt som aktiveras och därmed inte har en direkt påverkan
på resultatet.
Underhåll
Bolaget redovisar enligt K3 metoden vilket innebär att en stor del av underhållet aktiveras
istället för att kostnadföras. Bolaget har en
långsiktig underhållsplan som uppdateras årligen. Underhållskostnader slutade på 10,0
mnkr vilket är i linje med budgeterat 10,2
mnkr.
Personalkostnader
Personalkostnaderna föll ut på 12,1 mnkr vilket är i linje med budget.
Avskrivningar
Avskrivningarna slutade på 18,1 mnkr vilket
var drygt 800 tkr lägre än beräknat. Detta på
grund av att investeringsprojekten färdigställts sent.
Branden på Korngatan samt återställningen
av lokaler på Solgatan medför utrangering av
tillgångar vilka ej var till fullo avskrivna vilket
medförde att avskrivningarna ökade med 2,3
mnkr.
Återföring av tidigare nedskrivningar på 25,0
mnkr bidrog positivt och stärkte både årets
resultat och soliditet.
Räntor
Utfallet för räntekostnaderna låg i linje med
budget
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Bjuvs stadsnät AB
Viktiga händelser under året
Under året har all utbyggnad inom villaprojektet helt avslutats. Utbyggnad inom villaprojektet har skett till knappt 1 500 villor inom nio
utbyggnadsområden. Anslutningsgraden uppgår till ca 70 procent, vilket motsvarar de antaganden som gjordes vid utbyggnadsbeslutet.
Bolaget har ställt krav på ersättning från entreprenören på grund av förseningar och brister i leveransen och förhandlingar pågår.
Återställningskostnaden för asfaltering till

Bjuvs kommun har överskridit budgeterade
projektkostnader.
Utbyggnad till övriga områden och delar av
Bjuvs kommun har genomförts, eller pågår,
via andra operatörer. Det innebär att takten
för den fortsatta tillväxten och utbyggnaden
av stadsnätet kommer vara lägre och utgörs
av nya exploateringsområden samt efteranslutningar av de cirka 30 procent villor som
ännu inte anslutit sig.

Ekonomi Bjuvs stadsnät AB
Resultaträkning
Resultaträkning (tkr)

Not

Bokslut 2018

Bokslut 2019

4 751

3 900

Kostnader

-1 753

-1 123

Avskrivningar

-2 337

-2 489

661

288

Nettoomsättning
Intäkter

Rörelsenskostnader

Rörelsens nettokostnader

Finansiella intäkter

0

Finasiella kostnader
Rörelseresultat före extra ordinära poster

Extra ordinära poster

-636

-489

25

-201

-218

204

0

-3

-193

0

Skatt
Årets resultat

Balansräkning
(mnkr)

Not

Bokslut 2018

Bokslut 2019

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
* mark, byggnader, tekn. anläggn.

35 321

37 252

1 906

1 889

* maskiner och inventarier
* pågående investeringar
Finansiella anläggningstillgångar

(mnkr)

Not

Bokslut 2018

Bokslut 2019

* uppskjuten skattefordran
* långfristiga fordringar
S:a anläggningstillgångar

37 227

39 141

1 695

936

* kassa och bank

10 844

5 158

S:a omsättningstillgångar

12 539

6 094

SUMMA TILLGÅNGAR

49 766

45 235

100

100

100

100

Balanserad vinst

1 246

2 953

Erhållna aktieägartillskott

1 900

0

-193

0

Summa fritt eget kapital

2 953

2 953

Summa eget kapital

3 053

3 053

7 500

7 500

537

333

8 037

7 833

33 187

32 002

5 489

2 347

S:a skulder

38 676

34 349

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

49 766

45 235

Omsättningstillgångar
* färdiga varor och handelsvaror
* kortfristiga fordringar

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital

Årets resultat

Obeskattade reserver
* Avskrivning utöver plan
* periodiseringsfond
S:a obeskattade reserver

Skulder
* långfristiga skulder till kreditinstitut och kommun
* kortfristiga skulder

Årsredovisning 2019
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Kassaflödesanalys
2018

2019

LÖPANDE VERKSAMHET
Periodens resultat
Justering för avskrivningar

662

288

2 263

2 488

Övriga ej likviditetspåverkande poster

-3

Erhållen ränta
Erlagd ränta

-636

-489

Ökning(-)/minskning(+) kundfordringar

1 841

-589

Ökning(-)/minskning(+) övriga kortfristiga fordringar

1 271

1 348

-98

-146

-2 392

-3 245

2 911

-348

-9 124

-4 403

Försäljning/minskning materiella anl.tillgångar

155

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-8 969

-4 403

Betald inkomstskatt
Förändringar av rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) varulager

Ökning(-)/minskning(+) leverantörsskulder
Ökning(+)/minskning(-) övriga kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHET
Investering i materiella anläggningstillgångar

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av långfristiga skulder

-936

Lämnad utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-936

ÅRETS KASSAFLÖDE

-6 058

-5 687

Likvida medel vid årets början

16 903

10 845

Likvida medel vid årets slut

10 845

5 158

FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL

-6 058

-5 687

Uppföljning ekonomiskt utfall
Resultatet innebär ett nollresultat vilket ligger
i linje med budget. Intäkterna har minskat mot
tidigare år vilket beror på hanteringen av

Årsredovisning 2019

anslutningsintäkterna som var stora vid utbyggnaden nya områden men minskar därefter då det mest sker efteranslutningar
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VA-verksamhet (NSVA)
Ansvarsområde
Nordvästra Skånes vatten och avlopp
(NSVA) har till uppgift att ansvara för vatten-

och avloppsfrågor för kommunens räkning.

Viktiga händelser under året
Högsta prioritet på dagvattenhantering
Dagvattenhanteringen hade under 2019 prioritet gällande planerade aktiviteter vilka
måste planeras och budgeteras. Samsyn råder att både kommunen och NSVA fokuserar
på planerna och har en gemensam syn på
vilka projekt som kommer stå i fokus de kommande 12 månaderna (löpande).

ventiler och brandposter, har till stora delar
utförts enligt planering.
Hantering av vattenläckor
Under året har det varit totalt 21 vattenläckor.
För att styra uttag av tillfälligt vatten till tankstationer har ytterligare en vattentanksstation
installerats.
Utöka verksamhetsområde
NSVA arbetar enligt planen för att utöka verksamhetsområdet för kommunalt vatten och
avlopp.

Underhåll ledningsnät
Renspolning av vattenhuvudledningsnätet på
ledningar har utförts enligt planering. Motionering och tillsyn av VA-anordningar, så som

Ekonomi
Driftsredovisning
Bokslut
2017

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Förändring
jmf 2018 %

Budget
2019

Budgetavvikelse

Vatten och avlopp

-704

5 115

4 143

-19

2 500

1 643

NETTOKOSTNAD

-704

5 115

4 143

-19

2 500

1 643

tkr

Intern resultaträkning
Bokslut
2017

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Budget
2019

Budgetavvikelse

44 419

45 739

47 628

46 122

1 506

44 419

45 739

47 628

46 122

1 506

-989

-432

Övriga externa kostnader

-34 810

-30 360

-32 909

-31 482

-1 427

Övriga interna kostnader

-2 158

-2 851

-3 040

-3 529

489

Avskrivningar

-5 490

-5 227

-5 799

-6 543

744

Internränta

-1 676

-1 754

-1 736

-2 068

332

-45 123

-40 624

-43 485

-43 622

137

-704

5 115

4 143

2 500

1 643

tkr
Externa intäkter
Interna intäkter
Summa intäkter
Personalkostnader

Summa kostnader
RESULTAT

0

Uppföljning ekonomiskt utfall
Det ekonomiska utfallet slutade på 4,1 mnkr,
vilket är 1,6 mnkr bättre än budget. En stor
anledning till den positiva avvikelsen är att
kapitalkostnaderna understeg budget med
cirka 1 mnkr beroende på något lägre genomförande men framförallt senare avslutningar av investeringsprojekt. 300 tkr har
kostnadsförts avseende översvämningen
2016. 1 250 tkr har betalats till Sydvatten som extra avgift då industriförbrukningen
understigit volymerna i gällande avtal med
Sydvatten.

NSVA har bytt ett mindre antal mätare än planerat men har haft en hög andel underkända
anläggningar. Det leder i sin tur till högre
kostnader för övriga mätarärenden och fler
ärenden att hantera inom övrig kundservice.

Särkostnadsredovisning VA
Kostnader

Budget

Utfall

Personalrelaterade kostnader

866

767

Övriga kostnader

110

110

Summa

976

887

Årsredovisning 2019
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RÄKENSKAPER
Investeringstabell total
Nedan visas en sammanställning över kommunens projekt med statusmarkering
= Ej startat
= Pågående enligt plan
= Pågående med avvikelse
= Utvärderat/Slutredovisat
= Ej genomfört/ Slutredovisat

Status

Budget
2019

Bokslut
191231

Budgetavvikelse

Stratsys

100

101

-1

112

QlikView

300

51

249

176

Visma Window

172

0

172

100

Markförvärv

1 850

0

1 850

105

Markförsäljning - exploateringsområden

-6 000

0

-6 000

120

Utredning Söderåsbanan

2 570

1 428

1 142

802

Nya Hedvallska (Bjuv 3:3)

0

44

-44

813

Billesholms gård 9:19

1 500

1 035

465

113

Väg 110 Mellersta vägen (Trafikverket åtgärd 1)

4 000

2 616

1 384

807

Billesholm stationsområde

2 016

596

1 420

810

Ulven 2 (Trygghetsboende)

244

15

229

232

Allmän IT-investering (fd GDPR dataöversiktssystem)

300

9

291

151

Utbyggnad av 3Par SAN

150

203

-53

110

HR/Personalsystem

147

0

147

109

Väg 110 Flytt av utfart Kristinetorpsvägen

367

167

200

235

Konferenslokaler kommunhuset

510

581

-71

148

Årlig investering miljöförbättrande åtgärder - ISO 14001

80

67

13

817

Tidiga exploateringsutredningar

1 000

22

978

816

Folketshusparken

2 000

1 954

46

811

Utveckling av Selleberga

5 000

1 269

3 731

108

Proceedo

400

299

101

507

IT-strategi för vuxnas lärande steg. 1

200

202

-2

510

IT-tekniska utrustning Almlidens konferensrum

150

113

37

410

Investering BUN övergrip.

1 650

917

733

413

BUN -elevdatorer och dylikt.

2 750

2 694

56

199

Inventarier nya Brogårdaskolan

0

704

-704

605

Inventarier VO - fördelas på ansvar 641, 642 och 690

1 200

1 064

136

642

Tvätteri LSS

400

0

400

191

Tillagningskök inventarier

500

454

46

Nr

Investeringsprojekt

169
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Status

Budget
2019

Bokslut
191231

Budgetavvikelse

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

350

0

350

645

Äldreomsorg, Särskilda boenden, Inomhus- o utomhusmiljö

500

476

24

203

UV-ljus i kylrum

120

0

120

202

Utrustning för mätning av matsvinn

65

0

65

430

Investering KOF övergrip.

500

558

-58

435

Meröppet bibliotek självservice

212

9

203

438

Multianläggningar i hela Bjuvs kommun

3 909

4 267

-358

431

Renovering av Gruvmuseet

200

116

84

440

Utreda sim- och badanläggningar

150

60

90

183

Utegym i Ekeby

240

313

-73

185

Årlig investering - Maskiner - lokalvård

140

139

1

150

Utbyte av ventilation på förskolor

193

270

-77

172

Brogårda 8:4 / Slutstycket

591

13

578

194

Årlig investering -Trafiksäkerhetsåtgärder

500

537

-37

198

Årlig investering -Maskiner o fordon gata/park

700

884

-184

207

Årlig investering Asfaltering

2 500

2 660

-160

131

Utemiljö kommunalhuset

866

541

325

149

Storgatan Bjuv - upprustning

500

346

154

209

Skolutredning (lokaler)- Jens Billeskolan

81

61

20

210

Trafiklösning vid Brogårdaskolan

2 510

1 579

931

126

Om- och tillbyggnad av förskola på Brogårda området

34 570

50

34 520

211

Bevattning och dränering på kommunens fotbollsplaner.

600

597

3

158

Årlig investering Fastighetsinvesteringar (generella/underhållsplan)

8 500

9 799

-1 299

199

Ny Brogårda skola

0

-2 446

2 446

179

KS investeringar - fastighetsavdelningen

500

268

232

216

Investeringar för VA- översvämning efter sommaren 2016

4 600

2 084

2 516

206

Billesholm stationsområde gångväg

95

100

-5

214

Kommunhuset, Ombyggnad av ventilationen

975

1 038

-63

231

Årliga investeringar i den offentliga miljön (gata/park)

800

791

9

180

Projektering Brogårda lärcentrum - anslaget flyttas i samband med beslut

500

875

-375

221

Nytt omklädningsrum Jens Billeskolan

4 788

2 483

2 305

201

Kyrkskolan -LSS-verksamhet och konferenslokal

7 200

231

6 969

192

Köket matsal Brogårdaskolan

646

603

43

124

Förråd till förskolor

400

444

-44

127

Varagårdsskolan entrén

2 000

1 494

506

133

Varagårdsskolan skolutredning

250

87

163

200

Årlig Investering energieffektivisering

2 525

2 281

244

204

Hedvalla

250

0

250

Nr

Investeringsprojekt

644
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Status

Budget
2019

Bokslut
191231

Budgetavvikelse

0

11

-11

Ekeby skola

15 500

0

15 500

122

Ny fsk Lärkgatan 6 - 8 avd.

25 000

5 533

19 467

154

Årlig investering utemiljö Fastighet

1 500

1 419

81

145

Utredning Ekeby skola - P-yta + Trafiksituation

250

8

242

125

LSS-boende fristående, Bjuv 4:4

18 000

104

17 896

144

Belysning GC-tunnlar

200

27

173

143

Asfaltplaneringsverktyg

500

547

-47

142

Anslutningsväg Rapsgatan-Tibbarpsvägen

150

0

150

156

Förnyelse av gamla lekplatser

1 000

385

615

197

Lärcenter (fd Futurum)

27 000

392

26 608

225

Utemiljö Bofinken

750

571

179

224

Nya Brogårda förskola

368

22 354

-21 986

218

Moduler Bofinken och Ekeby skola

0

122

-122

146

Digitalisering av bygglovshandlingar

500

406

94

266

Ny investeringar NSVA

10 500

9 230

1 270

266

Reinvesteringar NSVA

16 390

13 844

2 546

225 190

105 166

120 024

Nr

Investeringsprojekt

123

Jens Bille skolan entrén vid badet

121

SUMMA
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Resultaträkning Skattefinansierad
tkr
Verksamhetens intäkter

Bokslut
2017

Bokslut
2018

Budget
2019

Bokslut
2019

Budgetavvikelse

202 900

531 788

155 924

168 840

12 916

-972 237

-1 331 715

-963 582

-999 614

-36 032

-22 694

-25 227

-37 470

-31 925

5 545

-792 031

-825 154

-845 128

-862 699

-17 571

Skatteintäkter

574 590

592 578

619 752

618 878

-874

Statsbidrag och utjämning

229 326

234 694

241 166

246 300

5 134

11 885

2 118

15 790

2 479

-13 311

1 425

109

580

110

-470

827

-1 258

-3 500

-2 171

1 329

14 137

969

12 870

418

-12 452

Extraordinära poster

0

0

0

0

0

ÅRETS RESULTAT

14 137

969

12 870

418

-12 452

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
S:a verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraord. poster

Resultaträkning – Avgiftsfinansierad
Bokslut
2017

Bokslut
2018

Budget
2019

Bokslut
2019

Budgetavvikelse

44 419

45 739

46 122

47 628

1 506

-37 972

-33 643

-35 011

-35 949

-938

-5 490

-5 227

-6 543

-5 799

744

957

6 869

4 568

5 880

1 312

Skatteintäkter

0

0

0

0

0

Statsbidrag och utjämning

0

0

0

0

0

957

6 869

4 568

5 880

1 312

tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
S:a verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

29

0

0

0

0

-1 690

-1 754

-2 068

-1 736

332

-704

5 115

2 500

4 144

1 644

0

0

0

0

5 115

2 500

4 144

1 644

Extraordinära poster
ÅRETS RESULTAT

Årsredovisning 2019

-704
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Balansräkning, skattefinansierad
Bokslut 2018
(kommunen)

Bokslut 2019
(kommunen)

1 365

364

596 000

691 118

31 015

26 952

21 678

25 055

1 577

2 300

651 635

745 789

26 292

25 040

Förråd m.m.

27 794

46 113

Kortfristiga fordringar

68 056

67 582

Kassa och bank

26 179

31 590

S:a Omsättningstillgångar

122 032

145 285

SUMMA TILLGÅNGAR

799 959

916 115

283 927

135 265

971

419

6 541

9 177

Andra avsättningar

39 770

20 342

S:a Avsättningar

46 311

29 519

Långfristiga skulder

280 335

522 003

Kortfristiga skulder

189 386

229 328

S:a Skulder

469 721

751 331

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

799 959

916 115

tkr

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader, tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar m.m.
Långfristiga fordringar
S:a Anläggningstillgångar
Bidrag till infrastruktur
Bidrag till infrastruktur
Omsättningstillgångar

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
varav årets resultat
Avsättningar
Pensioner och liknande

Skulder
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Balansräkning, avgiftsfinansierad
Bokslut 2018
(kommunen)

Bokslut 2019
(kommunen)

2 637

2 523

77 051

72 838

1 293

1 269

9 512

8 789

90 493

85 419

12 876

14 164

12 876

14 164

103 369

99 583

-4 755

-612

5 115

4 143

Andra avsättningar

13 987

0

S:a Avsättningar

13 987

0

Långfristiga skulder

82 318

87 756

Kortfristiga skulder

11 819

12 439

S:a Skulder

94 137

100 150

103 369

99 583

tkr

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader, tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar m.m.
Långfristiga fordringar
S:a Anläggningstillgångar
Bidrag till infrastruktur
Bidrag till infrastruktur
Omsättningstillgångar
Förråd m.m.
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
S:a Omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
varav årets resultat
Avsättningar
Pensioner och liknande

Skulder

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Årsredovisning 2019
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Noter
Not

KOMMUNEN

1 Intäkter
Avgår interna intäkter
Summa

KONCERNEN

2018

2019

2018

2019

577 527

565 581

577 527

565 581

-336 015

-349 114

-336 015

-349 114

241 512

216 467

241 512

216 467

86 130

92 748

Bjuvsbostäder
Bjuvs Stadsnät
Eliminering koncernen
Summa

4 038

3 315

-10 061

-11 314
301 216

241 512

216 467

321 619

Bidrag flyktingmottagning

11 000

0

11 000

Engångskostnad FÅP

-9 692

2 Jämförelsestörande poster

Förändringspost Eget kapital

-9 692
-149 078

Inlösen del av pensionsskulden

119 973

Särskild löneskatt p g a inlösen

29 105

Avsättning skyfall 2016
Summa

0

-149 078
119 973
0

29 105

0

1 308

0

1 308

0

-1 328 030

-1 325 888

-1 328 030

-1 325 888

336 015

349 114

336 015

349 114

-2 610

-488

-2 610

-488

3 Verksamhetens kostnader
Kostnader
Avgår interna kostnader
Förändring semesterlöneskuld
Ökning/minskning pensionsavsättning
Pensionsutbetalning inkl löneskatt

292

-26 470

292

-26 470

-14 972

-14 637

-14 972

-14 637

Pensionskostnad individuell del

-22 225

-19 507

-22 225

-19 507

434

577

Anslutningsavgifter
Bjuvsbostäder

434

577

-57 532

-61 779

Bjuvs Stadsnät

-1 490

-955

Eliminering

10 061

11 314

Summa

-1 031 096

-1 037 299

-1 080 057

-1 088 719

4 Avskrivningar
Immateriella anläggningstillgångar
Byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier

-1 151

-1 166

-1 151

-1 166

-21 487

-28 678

1 922

-24 770

-7 816

-7 880

-10 769

-9 362

Summa

-30 454

-37 724

-9 998

-35 298

595 717

625 161

595 717

625 161

-2 226

369

-2 226

369

-912

-6 653

-912

-6 653

592 579

618 877

592 579

618 877

220 645

221 808

220 645

221 808

30 207

31 132

30 207

31 132

5 Skatteintäkter
Preliminära skatteintäkter
Justering slutavräkning året före
Prognos slutavräkning
Summa
Generella statsbidrag och utjäm6
ning
Inkomstutjämning
Fastighetsavgift
Kostnadsutjämning

4 459

8 586

4 459

8 586

Regleringsbidrag/avgift

2 419

10 864

2 419

10 864

0

0

0

0

Strukturbidrag
Årsredovisning 2019
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Utjämningsavgift LSS
Övriga bidrag från Staten
Summa

-23 036

-26 090

-23 036

-26 090

0

0

0

0

234 694

246 300

234 694

246 300

0

0

0

0

6 086

4 562

54 879

4 562

-4 212

0

-4 212

0

0

0

0

0

0

0

0

0

168

0

168

0

2 042

4 562

50 835

4 562

7 Avstämning mot KL balanskrav
Ingående resultat att återställa
Årets resultat enligt Resultaträkningen
Avgår: Samtliga realisationsvinster
Tillägg: realisationsvinster enl undantag
Tillägg: ianspråktagande av sparande
Tillägg: realisationsförlust enl undantag
Justerat resultat

Noter Balansräkningen
Not

KOMMUNEN

KONCERNEN

2018

2019

2018

2019

4 904

4 002

4 904

4 002

251

51

251

51

-1 151

-1 166

-1 151

-1 166

4 002

2 887

4 004

2 887

Redovisat värde vid årets början

514 112

673 051

1 132 939

1 302 793

Investeringar

175 803

119 555

194 863

171 546

-2 034

1 200

8 Immateriella tillgångar
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Redovisat värde avyttrat/utrangerat
Avskrivningar
Omklassificering
Utgående balans
9 Mark, fastigheter och anläggningar

Redovisat värde avyttrat/utrangerat
Nedskrivningar

-1 743

-158 000

-133 000

-28 649

-39 789

-50 941

15 809

-3 757

673 051

763 957

1 143 788

1 287 841

Redovisat värde vid årets början

29 819

29 267

36 157

37 341

Investeringar

10 475

6 835

16 098

9 660

Redovisat värde avyttrat/utrangerat

-3 289

-3 186

1 346

Avskrivningar

-7 816

-10 921

-10 769

-12 403

Avskrivningar
Omklassificering
Utgående balans

0
-21 487
6 566

10 Inventarier

Omklassificering
Utgående balans

3 041
29 267

28 222

AB Bjuvsbostäder

5 000

8 000

Bjuvsstadsnät AB

1 700

1 700

2

2

2 851
38 300

38 795

2

2

11 Värdepapper,andelar mm

Kommentusgruppen
Nordvästra Skånes Renhållnings AB
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB
KommunassuransSyd
AB Sydvatten
Årsredovisning 2019

385

385

385

385

1 000

1 000

1 000

1 000

663

663

663

663

7 789

7 789

7 789

7 789
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Kommuninvest
Inera AB
RSNV - Räddningstjänsten
Summa värdepapper,andelar m.m.

13 886

13 886

13 886

13 886

42

42

42

42

0

377

0

377

30 467

33 844

23 767

24 144

2 300

2 300

2 300

2 300

40

40

Långfristiga fordringar
Förlagslån Kommuninvest
NSVA
HBV Förening
Summa långfristiga fordringar

2 300

2 300

2 340

2 340

26 292

25 040

26 292

25 040

Ingående anskaffningsvärde

22 198

27 794

22 383

27 794

Årets utgifter

18 003

24 366

18 003

24 366

Omklassificering av anläggningstillgångar

-6 566

-6 566

0

1 611

1 611

0

-7 452

-6 047

107

69

12 Bidrag Söderåsbanan
13 Exploateringsverksamhet

Reavinst/förlust exploateringsområde
Årets tomtförsäljning

-7 452

-6 047

AB Bjuvsbostäder
Summa

27 794

46 113

28 086

46 182

23 440

19 994

24 417

22 250

14 Kortfristiga fordringar
Konsumtionsavgifter
Avgifter och ersättningar för tjänster
Interimsfordringar
Upplupna skatteintäkter

0
18 365

21 726

18 365

21 726

Förutbetalda kostnader

18 855

17 492

20 398

18 793

Statsbidragsfordringar

8 704

3 511

8 704

3 511

Mervärdesskatt

6 051

10 533

6 051

10 533

Upplupna ränte-och övriga intäkter

Nästa års amortering
Övriga fordringar

0
8 558

8 489

Eliminering
Summa

83 973

81 745

10 121

11 607

-2 514

-11 650

85 542

76 770

15 Kassa och Bank
Kassa
Plusgiro

6 100

21 517

6 100

49 429

19 469

9 030

63 684

13 414

611

1 043

611

1 043

0

0

0

0

26 180

31 590

70 395

63 886

16 Skattefinansierad verksamhet

283 923

134 653

283 923

134 653

Avgiftsfinansierad verksamhet

-4 754

Bank-checkräkning
Skattekonto
Övrigt-konto hos KPA
Summa
Eget Kapital

Bundet eget kapital, Bjuvsbostäder
Fritt eget kapital, Bjuvsbostäder
Bjuvs Stadsnät
Summa eget kapital

-4 754

0

1 567

1 567

146 685

179 863

895

6 128

279 169

134 653

428 316

322 211

5 264

5 817

5 264

5 817

0

1 568

0

1 568

1 277

1 792

1 277

1 792

17 Avsättningar för pensioner mm
Pensioner exkl garantipensioner ÖK-SAP
Garantipensioner ÖK-SAP
Löneskatt inkl ÖK-SAP
Årsredovisning 2019
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Övriga avsättningar

53 757

20 342

53 757

21 767

Summa avsättningar

60 298

29 519

60 298

30 944

6 247

6 540

6 247

6 540

Pensionsutbetalningar ÖK-SAP

-108

-624

-108

-624

Nyintjänadpension exkl ÖK-SAP

236

304

236

304

Ränteuppräkning

63

84

63

84

Basbeloppsuppräkning

Förändringar i pensionsavsättningar
Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar exkl ÖK-SAP

98

144

98

144

Sänkning av diskonteringsränta

0

0

0

0

Övrigt

4

2 730

4

2 730

Förändring löneskatt
Utgående avsättning

0
6 540

9 178

6 540

9 178

363 797

614 152

363 797

614 152

-1 144

-4 394

18 Långfristigaskulder
Kommunen
Nästa års amortering

-1 144

-4 394

Bjuvsbostäder

312 476

312 476

Bjuvs Stadsnät

28 209

27 202

Summa

362 653

609 758

703 338

949 436

1 144

4 394

1 144

5 297

Leverantörsskulder

29 907

41 007

39 793

57 539

Semesterlöneskuld

34 139

32 827

34 391

33 168

Pensionskostnad individuell del

22 226

19 507

22 226

19 507

5 381

5 773

5 381

5 773

190

471

190

471

8 316

7 657

8 316

7 657

11 520

15 681

11 520

15 681

5 185

5 802

19 Kortfristiga skulder
Amorteringar på långfristiga lån
Avräkningskonto

Upplupna löner
Upplupna räntekostnader
Särskild löneskatt
Förutbetalda anslutningsavgifter
Förutbetalda hyror
Förutbetalda skatteintäkter

6 228

7 566

6 228

7 566

25 873

48 605

26 335

49 025

1 491

1 758

1 491

1 758

Upplupna leverantörsfakturor

12 219

18 246

15 689

18 246

Övriga upplupna kostnader

20 397

16 826

20 619

17 249

Övriga kortfristiga skulder

22 173

21 448

27 458

32 205

-2 514

-11 650

Övrig skuld till staten
Mervärdesskatt

Eliminering
Summa

201 204

241 766

223 452

265 293

62

30

62

30

Bjuvsbostäder

312 476

312 476

312 476

312 476

Bjuvs Stadsnät

28 900

28 167

28 900

28 167

718

714

718

714

20 Borgensåtaganden
Bostadslån
Statliga bostadslån till egna hem
Ansvarsförbindelser.för statligkreditgaranti

BjuvsTennisklubb
SkrombergaRyttarförening
Nordvästra Skånes Renhållnings AB NSR
NSR Underborgen HBGstad Bjuvsandel
7,7% av 73mnkr.
Årsredovisning 2019

462

422

462

422

14 457

12 936

14 457

12 936

5 621

0

5 621

81

Sydvatten
Summa

33 228

34 536

33 228

34 536

395 924

389 281

395 924

389 281

245 097

21 Ansvarsförbindelse,pensionsskuldföre1998
Ingåendevärde

245 097

231 267

Försäkring IPR

0

-149 078

Ränteuppräkning

1 521

1 291

1 521

1 291

Basbeloppsuppräkning

3 830

5 083

3 830

5 083

-14 241

-14 118

-14 241

-14 118

Diskonteringsränta,sänkning

0

0

0

0

Aktualisering

0

0

0

0

0

0

-4 939

30 743

-4 939

30 743

231 267

105 188

231 267

105 188

Åretsutbetalningar

Bromsen
Övrigt

231 267
-149 078

0

Löneskatt
Utgående värde ansvarsförbindelse

Noter Kassaflödesanalysen
Not

KOMMUNEN
2018

KONCERNEN
2019

2018

2019

22 Ej rörelsekapitalpåverkande poster
Ianspråktagande av avsättning pensionsskuld
Övrigt

-149 078

-149 078

-7 335

8 572

-7 335

8 572

- 7 335

-140 506

- 7 335

-166 285

Ekebysparbank och SvFF konstgräs

200

200

200

200

Summa

200

200

200

200

Återföring nedskrivning mm
Summa

-25 779

23 Investeringsbidrag
Trafikverket

24 Förvärv av finansiella tillgångar
Kommuninvest

-9 909

-9 909

0

Inera AB

0

0

0

RSNV - Räddningstjänsten

0

377

Aktiekapital Bjuvsstadsnät AB
Summa

377

0

3 000

0

3 000

-9 909

3 377

-9 909

3 377

130 000

251 500

130 000

251 500

0

0

0

25 Nyupptagna lån
Kommuninvest AB
Bjuvsbostäder AB:s nettoupplåning
Bjuvs Stadsnät
Summa nyupptagna lån

0

0

0

130 000

251 500

130 000

251 500

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

26 Amortering av långfristiga skulder
Swedbank
Kommuninvest AB
Ekeby sparbank

-3 250
-144

-144

Amortering

Årsredovisning 2019

-144

-144

0

Bjuvsbostäder AB
Summa

-4 046

0
-1 144

-4 394

-1 144

-5 190
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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

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.

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.

Intern ränta

Lånekostnader

Man skiljer på två typer av leasing: finansiell
och operationell. Ett finansiellt leasingavtal
kan sägas motsvara ett köp av objektet i
fråga, medan ett operationellt leasingavtal
motsvarar hyra av objektet. Rådet för kommunal redovisning rekommenderar att väsentlighetsprincipen tillämpas, d.v.s. om leasingavtalets värde är obetydligt ska det klassificeras som operationellt. Leasingavtal med
kortare avtalstid klassificeras ofta som operationellt. Bjuvs kommun följer RKR:s rekommendationer.

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 2019 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.
Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) har
rekommenderat att avskrivning av större
Årsredovisning 2019

I den interna redovisningen belastas verksamheterna med intern ränta. Räntesatsen
för 2019 är 1,50 procent.
Leasing

Inlösen del av pensionsskuld
Enligt RKR 12, punkt 3, ska jämförelsetal justeras som om de nya principerna hade tilllämpats på tidigare år. Av 5 kap 6 § tredje
stycket och 6 kap 5 § tredje stycket LKBR
framgår att omräkning eller ändring av jämförelsetal inte behöver göras om det finns särskilda skäl och är förenligt med god redovisningssed samt kravet i 4 kap 3 § på rättvisande bild. Bedömning har gjorts att en sådan omräkning svårligen kan genomföras
utan en avsevärd tidsinsats och innebär
också att pensionskostnader och pensionsåtaganden i tidigare perioder delvis får uppskattas. En sådan omräkning förändrar inte
de ekonomiska resultaten i tidigare perioder
och därmed bedöms det inte stå i strid med
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god redovisningssed eller rättvisande bild att
inte göra dessa omräkningar.
•

AV 9 kap 3 § LKBR framgår att upplysningar ska lämnas i noter om skälen för
avvikelser och en bedömning av effekterna på kommunens resultat och ekonomiska ställning vid avvikelse av någon av
de grundläggande redovisningsprinciperna som anges i lagen, t ex ”förändringar i eget kapital ska redovisas i resultaträkningen”. I grunden kommer följande upplysning lämnas:
Om pensionsinlösen ej hade hanterats
som ändrad redovisningsprincip, hade
hela kostnaden för inlösen om 149 mnkr
redovisats i resultatet och inneburit ett
kraftigt redovisas underskott för kommunen 2019 på ca – 144 mnkr.
Detta underskott hade undantagits i balanskravet enligt särskilda skäl, vilket innebär att
underskottet inte behöver regleras och därmed inte skulle påverka kommunens framtida
ekonomi och verksamhet.
Eget kapital skulle inte påverkas och inte heller soliditeten.
Framåt kommer effekten av inlösen bli att
kostnaderna, som fram till 2020 har redovisats som pensionskostnader, minskar och
omvandlas till amortering av lånen för finansieringen. Det innebär att överskottsmålet för
kommunen måste justeras upp för att kompensera för denna effekt för att långsiktigt
inte försämra kommunens kassaflöde och
finansiering. Så har gjorts inför budget 2020

Årsredovisning 2019

där effekten motsvarar ca 0,3 procent av
skatter och generella statsbidrag och beräknas öka till ca 0,5 -. 0,7 procent kommande
år.
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 samt det delägda Bjuvs
Stadsnät AB.
Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter avseende 2019 baseras på Sveriges
Kommuner och Landstings prognos från den
december 2019.
Arbetsgivaravgifter
Arbetsgivaravgifterna inkl. avtalsförsäkringar
och pensionskostnader, det så kallade POpålägget, beräknas exakt för varje anställd direkt i lönesystemet enligt gällande lag och avtal i enlighet med Sveriges kommuner och
landstings rekommendation.
Anslutningsavgifter VA
Skuldförs och avskrivs på 33 år för att möta
avskrivningar av anläggningstillgångar.
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Inledning
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Inledning
• På uppdrag av kommunrevisionen i Bjuvs kommun har vi gjort en granskning
•

•

•

•

av årsbokslut och årsredovisning för 2019.
Revisorerna har bland annat till uppgift att pröva om räkenskaperna är
rättvisande. Inom ramen för denna uppgift är syftet med granskningen av
årsredovisningen att bedöma om den är upprättad i enlighet med lagen om
kommunal redovisning och i enlighet med god redovisningssed.
Enligt kommunallagen ska revisorerna även bedöma om resultatet i
årsbokslutet är förenligt med de mål, kopplade till begreppet god ekonomisk
hushållning, som fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning ska
biläggas årsbokslutet.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i kommunal
verksamhet. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med
hög men inte absolut säkerhet försäkra oss att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter.
Vi har översiktligt, enligt kommunallagen 12 kap 2 § granskat om resultatet
är förenligt med fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk
hushållning.
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Väsentliga händelser i kommunen
• Brogårdaskolan har invigdes under januari
• Kommunen har löst pensionsskulder för 150 mnkr inkl. särskild

löneskatt genom att teckna en försäkringslösning hos KPA
• Kommunen har förvärvat mark i ett område Selleberga och detta är
första området på 30 ha som på sikt skall kunna ge möjligheten till
1200-2000 bostäder. Det återstår ytterligare 2 områden med
potential till 5000 bostäder totalt.
• Befolkningsökning 214 personer till 15715 invånare
• Under året har beslutats om att bolagisera vård- och
omsorgsförvaltningen

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019

Kommentarer till
resultat och
årsredovisning
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Resultat med jämförelsetal samt prognos och budget för

helåret (mnkr)

14,8

Belopp i mnkr

6,1

Årsbokslut 2018
►
►
►

6,9
4,6

Prognos 2019

Budget 2019

Årsbokslut 2019

Resultatet för 2019 uppgår till 4,6 mnkr
Prognosen för 2019 uppgick till 6,9 mnkr, således en försämring
med ca 2,3 mnkr
För detaljerade kommentarer, se efterföljande sidor.
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Resultat för 2019 jämfört med 2018

Beloppp i mnkr

Verksamhetens just nettokostn
Skatter och gen statsbidrag
Resultat efter skattenetto
Finansiella poster
Resultat exkl jämf.stör. poster
Jämförelsestörande poster
Nettoresultat

►

2019
-858,6
865,2
6,6
-2,1
4,6
0,0
4,6

2018
-822,4
827,3
4,9
-1,1
3,7
2,4
6,1

Förändring
-36,2
37,9
1,8
-0,9
0,8
-2,4
-1,6

Förändring (%)
4,4%
4,6%
35,9%
79,4%
22,5%
-25,5%

Årets resultat i förhållande till föregående år är 1,6 mnkr lägre.
► Ökningstakten för verksamhetens nettokostnader är något lägre än
ökningen av skatteintäkter. Finansnetto är 0,9 mnkr sämre än
föregående år.
► I 2018 års resultat ingår återföring medel för flyktingmottagande
med 11 mnkr och engångskostnad pensioner 9,6 mnkr.
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Resultat för 2019 jämfört med budget

Belopp i mnkr

Verksamhetens just nettokostn
Skatter och gen statsbidrag
Resultat efter skattenetto
Finansiella poster
Resultat exkl jämf st poster
Jämförelsestörande poster
Nettoresultat

►

2019
-858,6
865,2
6,6
-2,1
4,6
0,0
4,6

Budget Avvikelse Bokslut f år
-842,6
-15,9
-822,4
860,9
4,3
827,3
18,3
-11,7
4,9
-3,4
1,4
-1,1
14,9
-10,3
3,7
0,0
0,0
2,4
14,9
-10,3
6,1

Avvikelsen mellan utfall och budget uppgår till totalt -10,3
mnkr
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Överskott i verksamheter
Underskott i verksamheter
Skatter och statsbidrag
Finansnetto
Exploateringsredovisning
Lägre räntekostnader pga. gynnsamt ränteläge
Pensionskostnader
Ej genomförda effektiviseringsuppdrag
KS förfogandemedel
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+2,4
-16,1
+4,3
-1,2
+5,5
+2,1
-5,9
-3,5
+2,0

Utfall för kommunen

Prognossäkerhet - nettokostnader och skatteintäkter/generella statsbidrag vid delår i
förhållande till respektive utfall helår
70,0%

66,4%
63,4%

66,4%
64,5%

66,1%65,4%

65,9%66,4%

2016

2017

2018

2019P

60,0%
50,0%

52,0%
50,1%

50,2%50,2%

50,4%49,9%

2013

2014

2015

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Andel nettokostnader vid delår mot utfall

Andel Skatteintäkter och statsbidrag vid delår mot utfall



2016 ändrades delårsperioden till augusti mot tidigare juni månad.



Nettokostnader vid delår 2019 uppgår till 65,9 av prognostiserade nettokostnader vilket är i nivå med tidigare
år. Förklaringen är att avsättningar gjorts föröversvämningar 2016 och 2017 vilket inte varit med i prognosen.
Detta innebär att nettokostnadsutvecklingen september-december enligt prognos bör vara högre i september december än tidigare år.



Skatteintäkter och generella statsbidrag var i delåret 66,4 % av prognostiserade intäkter vilket är i nivå med hur
det fördelats i tidigare prognoser.
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Utfall för kommunen

Prognossäkerhet och budgetavvikelser. Resultat enligt prognos i förhållande till utfall

mnkr
20,0
15,0
10,0
6,1
4,5

5,0

6,4
4,6

0,0
-5,0
-10,0
2013

2014

2015

2016

Prognos vid delår
►

►

2017

2018

2019

Utfall

I boksluten 2016 och 2017 har avsättningar tagit in i årsbokslutet vilket inte varit med i
prognosen, det är avsättningar för regresskraven i samband med översvämningarna. Bortses
från dessa har utfallet överstigit prognosen.
För 2019 är utfallet något sämre än prognosen, dock inte till några väsentliga belopp.
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Driftsredovisning

Utfall för helår i jämförelse med budget (mnkr)
Budget

Utfall

Budgetavvikelser

-3,1

-2,7

0,4

-103,8

-104,3

-0,5

- varav utskottet för arbete och tillväxt

-44,1

-45,2

-1,1

Tekniska nämnden

-27,6

-28,3

-0,7

Barn- och utbildningsnämnden

-457,9

-467,3

-9,4

Vård- och omsorgsnämnden

-220,5

-225,0

-4,5

Kultur- och fritidsnämnden

-32,8

-32,7

0,1

-4,9

-4,5

0,4

3,5

0,0

-3,5

Skattefinansierad verksamhet

-847,1

-864,9

-17,8

Avgiftsfinansierad verksamhet

2,5

4,1

1,6

Kommungemensamt

2,0

2,2

0,2

860,9

865,2

4,3

0,1

0,1

0,0

Finansiella kostnader

-3,5

-2,2

1,3

Resultat

14,9

4,6

-10,3

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Byggnadsnämnden
Effektivisering

Skatter och statsbidrag
Finansiella intäkter
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• Kommunfullmäktige, Kulturoch fritidsnämnden samt
Byggnadsnämnden redovisar
positiv budgetavvikelse
• Kommunstyrelsen redovisar 0,5, mnkr i underskott varav
utskottet för arebte och
tillväxt -1,1 mnkr.
• Barn- och
utbildningsnämnden
redovisar underskott -9,4
mnkr och Vård- och
Omsorgsnämnden redovisar
underskott -4,5 mnkr.
• Tekniska nämnden redovisar
underskott -0,7 mnkr
• Avgiftsfinansierad
verksamhet redovisar 1,6
mnkr över budget
• Skatteintäkter och
statsbidrag ökar med 4,3
mnkr mot budget
• Effektivisering i
verksamheterna på 3,5 mnkr
har inte fördelats ut på
nämnderna.

Driftsredovisning

Verksamheter med underskott – Barn- och utbildningsnämnden

• Barn- och utbildningsnämnden redovisar en budgetavvikelse på -9,4
mnkr. De största avvikelserna inom nämnden är
• Förvaltningsövergripande kostnader -3,1
• Gymnasieskolan -3,9
• Socialtjänsten -2,9
• HVB inklusive ensamkommande -1,8
• Elevhälsan +1,0
• Interna kostnader +0,9

•
•
•
•
•

Avgångsvederlag till förra ordföranden
Interkommunala ersättningen redovisar underskott på 6,5 mnkr
Ökade volymer i gymnasieskolan -4 mnkr
Volymförändringar på kort tid i HVB verksamheten
Högre kostnader för köpta tjänster påverkar utfallet.
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Driftsredovisning

Verksamheter med underskott – Vård- och Omsorgsnämnden

• Vård- och Omsorgsnämnden redovisar en budgetavvikelse på -4,5
mkr. De största avvikelserna inom nämnden är
• Förvaltningsadministration +1,8 mnkr
• Myndigheten -2,9 mnkr
• Hemtjänst -2,8 mnkr

• Volymutveckling inom hemtjänsten
• Omorganisation i sjuksköterskeorganisationen och LSS/psykiatri
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Nyckeltal
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Nyckeltal

Nyckeltalsanalys, nettoinvesteringar (mnkr)

225,2

►
►

►
►
►

105,1

99,8

Utfall 12 mån

Prognos 12 mån

Budget 12 mån

Av budgeten uppnås 47% av budget.
De största investeringarna är investering i Brogårda skola 22,4 mnkr,
Fastighetsinvesteringar 9,5 mnkr, Förskola Ekeby 5,5 mnkr samt Multianläggning 4,3
mnkr.
Avvikelserna är främst ett antal större fastighetsinvesteringar som blivit försenade.
Investeringsvolymen är väsentligt högre än kommunens resultat plus avskrivningar
(som utgör mättalet för självfinansiering).
Kommunen har under året upptagit nya lån för 250 mnkr varav 150 mnkr avser lån för
pensionsskuld och 41,5 mnkr för förvärv av Sellebergaområdet (Exploateringsområde).
Nyupplåning uppgår till ca 60 mnkr.
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Nyckeltal

Pensionsskulder och ansvarsförbindelser för pensioner
300

271,4

258,7

250

250,1

237,8
Avsättning pensioner

200

Ansvarsförbindelse pensioner
Totalt pensionsåtagande

150
114,3
100

Marknadsvärde kapitalförvaltning
84,7

79,1

73,7

Progons ansvarsförbindelser
Prognos Avsättning pensioner

50
0

0
2015

2016

0

0 0

2017

2018

0
2019

2020

2021

2022

• Kommunen har ansvarsförbindelser per 2019-12-31 uppgående till 105 mkr. En

minskning med 126 mnkr. Anledningen till minskningen är att kommunen löst delar av
pensionsskulden som redovisas som ansvarsförbindelse och betalat en premie för dessa
pensionsförpliktelser varefter kommunen inte har något åtagande för detta.
• Fram till 2022 kommer inte pensionsskulden eller ansvarsförbindelsen att öka enligt KPA.
• Kommunen har inte något särskilt sparkapital för att täcka pensionsförpliktelserna.
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Nyckeltal

Soliditet (%)
►

Soliditet exkl pensionsåtagande
Soliditet inkl pensionsåtagande
50%

►

40%

39,30%
33,40%

35,90%

34,20%

30,90%

30%

►

20%
13,1%
10%

0%

-10%

7,90%
1,06%

-1,03%
dec 14
dec 15 dec 16
-3,52%

3,68%

dec 17

dec 18

2,900%
19-dec

►

Soliditeten, det egna kapitalet i
förhållande till totalt kapital, är i
något sämre i förhållande till
föregående år.
Den nedre kurvan visar effekten
av om även den del av pensionsförpliktelserna som redovisas
som ansvarsförbindelse beaktas.
Kommunen har 92% av
pensionsåtagandet som
ansvarsförbindelse.
Investeringarna påverkar
soliditeten negativt genom ökad
upplåning och högre
skuldsättning ökar känsligheten
för ränteförändringar.
Kommunen har under året
upptagit nya lån för 250 mnkr
varav 150 mnkr avser lån för
pensionsskuld och 41,5 mnkr
för förvärv av
Sellebergaområdet
(Exploateringsområde). Detta
har stor effekt på soliditeten
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Strategiska frågor: Soliditet

Soliditet (exkl. pensionsförpliktelser) 2016-2018

Svalöv
Staffanstorp
Burlöv
Vellinge
Östra Göinge
Örkeljunga
Bjuv
Kävlinge
Lomma
Svedala
Skurup
Sjöbo
Hörby
Höör
Tomelilla
Bromölla
Osby
Perstorp
Klippan
Åstorp
Båstad
Malmö
Lund
Landskrona
Helsingborg
Höganäs
Eslöv
Ystad
Trelleborg
Kristianstad
Simrishamn
Ängelholm
Hässleholm

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

2016
►
►
►
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2017

2018

2016-2018 genomsnitt

Tabellen visar soliditeten för Skånes kommuner för perioden 2016-2018.
Soliditeten för Bjuvs Kommun per 2020-12-31 uppgår till 13,1%
Genomsnittlig soliditet för 2018 uppgår till 53,8%
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Strategiska frågor
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Strategiska frågor

Nettokostnads- och skatteutveckling (mnkr)

Nettokostnad

Skatteintäkter

►

900
865,178
850

827,2 858,555
803,9

800
770,6
736,1

750

686,9

700

►

820

790,2

767,9

728,4

664,8
650

671,6
651,1

600
2012

2013

2015

2016

2017

2018

2019
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Diagrammet visar
utvecklingen av
nettokostnaderna och
skatteintäkterna över 6 år.
Årets ökning prognos 2019
jfr med utfall 2018, mnkr:
► Skatteintäkter ökar 38
mnkr.
► Nettokostnader ökar
38,6 mnkr.
► Ej justerat för
jämförelsestörande
poster

Strategiska frågor

Nettokostnads- och skatteutveckling (mnkr)
►
Nettokostnad

Skatteintäkter

6,0%
5,5%

5,4%

5,0%
4,7%
4,5%

4,7%
4,6%

4,7%
4,3%

4,1%

4,0%

3,8%
3,6%

3,5%
3,0%

3,3%
3,1%
2,9%

2,9%

2,9%

2,5%
2,0%
2013
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2019
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Diagrammet visar den
procentuella utvecklingen av
nettokostnaderna och
skatteintäkterna över 7 år.
► Trenden är att
skatteintäkterna
överstiger
nettokostnaderna men
att den procentuella
utvecklingen är jämn.
► Riskerna i utvecklingen
är utfallet för
nämnderna med
underskott.

Strategiska frågor

Befolkningsutveckling

Antal invånare

Prognos

►

Tillväxt

16 000

2,0%

15 800

1,6%

15 600

1,5%
15 501

15 400

1,5% ►

1,4%

1,2% 1,0%

15 200
0,5%

15 000

0,2%

14 800
14 600

0,5%

0,5% ►
0,0%

-0,4%

-0,5%

14 400
14 200

-1,0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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►

Trenden med
befolkningsökning
fortsätter.
Befolkningsökningen
speglar det bostadsbyggande som sker i
kommunen.
Befolkningen per 201912-31 uppgår till 15715,
en ökning sedan årsskiftet
med 1,4%.
Utvecklingen 2012-2019
ligger på ca 0,6% i
genomsnitt.

God redovisningssed
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God redovisningssed

Bokslutsprocessen och sammanställd redovisning
• Bokslutsprocessen
• Inför upprättandet av årsredovisningen har ekonomiavdelningen, i likhet med

tidigare år, upprättat en detaljerad bokslutsanvisning.
• Kommunen tillämpar kommunen fullt ut oförändrade redovisningsprinciper
jämfört med föregående årsbokslut.
• Några väsentliga avstämningsproblem för balansposterna har enligt uppgift ej
förelegat vid upprättandet av årsbokslutet.
• Kommunens konton för immateriella och materiella anläggningstillgångar
behöver ses över så att dessa har samma struktur som kommunens
anläggningsregister.
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God redovisningssed
Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597)
• Riksdagen har beslutat om en ny lag om kommunal bokföring och
•
•
•
•
•

•
•

redovisning.
Syftet med utredningen var att komma med förslag på en mer rättvisande
redovisning, ökad insyn och ökad jämförbarhet.
Lagen innebär att kommunernas årsredovisning får fler delar.
Den nya kommunala redovisningslagen medför vissa förändrade
värderingsregler:
Exempelvis ska huvudregeln vara att finansiella instrument som innehas för
att ge avkastning eller värdestegring ska värderas till verkligt värde. Bjuvs
Kommun har inte några tillgångar som skall värderas till verkligt värde.
Krav på att lämna information om kommunala koncernföretag i
förvaltningsberättelsen ska även omfatta utvärdering av mål och riktlinjer för
god ekonomisk hushållning och utvärdering av ekonomisk ställning för dessa
företag.
Balanskravsutredningen utökas.
Lagen innehåller specificerat vad en årsredovisning skall innehålla för delar.
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God redovisningssed
Uppdaterade redovisningsrekommendationer från RKR
• Rådet för Kommunal redovisning har uppdaterat samtliga
•

•
•
•

rekommendationer med anledning av nya redovisningslagstiftningen.
I oktober 2019 utkom uppdaterad RKR R15 Förvaltningsberättelse
med tillämpning från räkenskapsåret 2020. I december 2019
publicerades RKRs exempelskrift till RKR R15 Förvaltningsberättelse.
Denna innehåller krav på en struktur att följa vid upprättande av
årsredovisningen. Frivillig tillämpning får ske 2019.
En anpassning av årsredovisningen enligt rekommendationen är
omfattande och det skall tydligt framgå vilket sammanhållet avsnitt
av årsredovisningen som utgör förvaltningsberättelse.
Lagtexten reglerar nu vad en förvaltningsberättelse skall innehålla
Årsredovisningen innehåller obligatoriska delar och till 2020 kommer
kommunen att behöva anpassa strukturen till nya rekommendationer
om Förvaltningsberättelsen. Strukturen i årsredovisningen bör
uppdateras att följa årsredovisningslagen och RKRs rekommendation.
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God redovisningssed
Övriga bokslutskommentarer
• Redovisning av investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar
• RKR har i december 2019 utgivit en idéskrift kring kommuner/regioners
•

•
•
•
•

redovisning av markexploatering.
Enligt idéskriften tydliggörs i RKR R2 intäkter att endast offentliga bidrag
får periodiseras över investeringsperioden och intäktsredovisas när
intäktskriterierna är uppfyllda och när det inte finns någon ytterligare
förpliktelse gentemot bidragsgivaren att redovisa skuld i balansräkningen.
Enligt RKR ska intäktsredovisningen inte påverkas av de principer som
tillämpas för avskrivningar.
I förhållande till tidigare praxis kommer detta att innebära att volatiliteten i
redovisade resultat kommer att öka.
Den uppdaterade RKR R 2 träder i kraft 1/1 2020.
Kommunen behöver under 2020 se över sina redovisningsprinciper för att
följa RKR R2.
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God redovisningssed
Redovisningsfrågor i Årsbokslutet
• Exploateringar
• Kommunens redovisningsprinciper bedöms följa rekommendationer för redovisning

av exploateringar. Avstämning avseende Exploateringsredovisningen har upprättats
i bokslutsprocessen. Vi bedömer att dokumentation och regelverk för hur pågående
projekt skall hanteras av kommunen. Vi rekommenderar därför att färdigställa en
policy för hantering av exploateringsredovisningen i kommunen.
• Materiella anläggningstillgångar
• Avskrivning har skett enligt komponentavskrivning. Övergång till
komponentavskrivning gjordes 2016 varvid omräkning skedde av äldre större
investeringar. Alla fastighetsprojekt åsätts en komponentindelning. För aktivering
skall ske i anläggningsregistret så skall investeringen uppgå till minst halva gällande
prisbasbeloppet.
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God redovisningssed
Redovisningsfrågor i Årsbokslutet
• Ändring av redovisningsprinciper i 2019 års bokslut
• Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2019 att lösa in delar av pensionsskulden

för intjänade pensionsrätter före 1998 som enligt den s.k. blandmodellen redovisas
utanför balansräkningen. Totalt löstes pensionsskuld med 150 mnkr inklusive
särskild löneskatt genom att teckna en försäkringslösning med KPA. Under rubriken
”Hantering av inlösta pensionskostnader” i förvaltningsberättelsen och i
redovisningen av redovisningsprinciper under ”Inlösen av pensionsskuld” till
räkenskaperna redogör kommunen för sina ställningstagande kring redovisningen
av inlösen och betalning av pensionskostnaden.

• Då den skuld som löses har tidigare redovisats som ansvarsförbindelse d.v.s. har

inte redovisats i kommunens balansräkning. Kommunen har genom att tillämpa
reglerna för ändrad redovisningsprincip tagit in skulden i balansräkningen och
redovisat denna som avsättning. Vid betalning har försäkringslösningen som
tecknats redovisats som pensionskostnad och ianspråktagandet av avsättningen
som minskning av avsättning. Såväl pensionskostnaden som ianspråktagandet har i
not till resultaträkningen redovisats som extraordinär kostnad.

• Årsredovisningen innehåller förklaring och ställningstagande för den redovisning
som sker och detta måste ställas mot de rekommendationer som finns och vad
redovisningslagen gäller.
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God redovisningssed
Redovisningsfrågor i Årsbokslutet
• Ändring av redovisningsprinciper i 2019 års bokslut
• Enligt LKBR (2018:297) skall årsredovisningen upprättas som en helhet och ge en

rättvisande bild av verksamhetens resultat (KLBR 4 kap. 3§). Om det behövs för att
bilden skall bli rättvisande, ska ytterligare upplysningar lämnas i not.

• LKBR redovisar i 4 kap. 4§ ett antal grundläggande redovisningsprinciper. Om det

finns särskilda skäl och det är förenligt med god redovisningssed och kravet i 4 kap.
3§ på en rättvisande bild, får avvikelse göras från första stycket d.v.s. om
grundläggande redovisningsprinciper.

• Redovisning över eget kapital vid inlösen måste således testas med stöd av LKBR och
RKR 12, Redovisning av ändring av redovisningsprinciper. Med stöd av RKR 12
varvid åberopas RKR 12 punkt 1 att byte kan ske om den nya redovisningsprincipen
på goda grunder kan anses leda till en mer rättvisande redovisning av resultat- och
ställning, och om den inte står i strid med rekommendation utgiven av RKR. Vidare
har beaktats i årsredovisningen den tidigare diskussionen om att införa
fullfonderingsmodell varvid hela pensionsskulden skulle intas i balansräkningen och i
samband med detta skulle redovisningen ske över eget kapital. Fullfonderingsmodellen har inte införts i redovisningslagstiftningen.
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God redovisningssed
Redovisningsfrågor i Årsbokslutet
• Ändring av redovisningsprinciper i 2019 års bokslut
• Med beaktande av ovanstående så redovisar kommunen ett resultat för

verksamheten på 4,6 mnkr och föregående år var resultatet 6,1 mnkr. Av betydelse
för kommunens resultat är det s.k. Balanskravsresultatet vilket är i nivå med
verksamhetens resultat, d.v.s. några väsentliga justeringsposter föreligger inte.
Betalningen av försäkringslösningen inklusive särskild löneskatt på 150 mnkr är
således väsentlig och skulle mot kommunens resultat för de senaste två åren inte ge
en rättvisande bild av resultat och ställning vilket anges i årsredovisningen. Det
underskott som skulle uppkomma, 144 mnkr, skulle därtill kunna justeras med 150
mnkr vid beräkning av Balanskravsresultatet av särskilda skäl.

• Vid ändring av redovisningsprincip ställer lagen och rekommendationerna krav på

omräkning av jämförelsetal i årsredovisningen såsom om principerna hade
tillämpats tidigare år. Omräkning behöver dock inte ske enligt LKBR om det finns
särskilda skäl och är förenligt med kravet på rättvisande bild. En omräkning
förändrar inte resultaten i tidigare perioder varför det inte påverkar rättvisande bild
att inte göra omräkningar. Uppgifter om exakt värdering 2018-12-31 för de som
försäkring tecknats för finns inte att tillgå.
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God redovisningssed
Redovisningsfrågor i Årsbokslutet
• Ändring av redovisningsprinciper i 2019 års bokslut
• Inlösen av pensionsskulden finansierades med ökad upplåning och de ekonomiska

fördelarna med inlösen finns beskrivna i förvaltningsberättelsen under rubriken
Hantering av inlösta pensionskostnader. Genom inlösen så minskar framtida
pensionskostnader samt att överskottsmålet kan justeras upp vilket motiveras som
led i kommunens Vision 2030. Detta har också justerats i kommande budgetar vilket
innebär att kommunen har beaktat förändringarna.

• Genom inlösen så minskar eget kapital med 150 mnkr och den synliga soliditeten

exklusive ansvarsförbindelsen sjunker därmed från 30,9% till 20,9% och denna
effekten hade uppkommit även om inte ändring av redovisningsprincip tillämpats.

• Redovisningen av principförändringen är transparant dels i förvaltningsberättelsen
och dels i beskrivning av redovisningsprinciper och i not till resultaträkning och
balansräkning framgår de extraordinära posterna. Således bedöms
årsredovisningen sammantaget redovisa en rättvisande bild enligt LKBR 4 kap. 34§§ avseende effekter och redovisning av pensionsskulden.
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God ekonomisk
hushållning
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Måluppföljning, balanskravet (justeringar)
• I årsredovisningens förvaltningsberättelse redogörs över

balanskravsresultatet för räkenskapsåret 2019 på 4,6 mnkr.
Kommunallagens krav på en ekonomi i balans förväntas bli uppfyllt
vid räkenskapsårets utgång. Det finns inget underskott från tidigare
år att återställa.
• Kommunen har inte fastställt någon resultatutjämningsreserv
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Måluppföljning, verksamhetsmål
• Kommunfullmäktige har definierat kommunfullmäktigemål kopplade

till kommunens vision. Varje mål har ett antal indikatorer där utfallet
jämförs med målvärdet för respektive indikator. Kommunens
visionsmål är följande:
•
•
•
•
•

Puls i tryggheten à 3 kommunfullmäktigemål à 6 indikatorer
Kraft i nyskapande à 1 kommunfullmäktigemål à 2 indikatorer
Jämlikhet i olikhet à 1 kommunfullmäktigemål à 1 indikator
Nästa generation i fokus à 2 kommunfullmäktigemål à 9 indikatorer
God ekonomisk hushållning à 1 kommunfullmäktigemål à 7 indikatorer

• 5 visionsmål, 8 kommunfullmäktigemål, 25 indikatorer
• Nämnderna sätter sina egna nämndsmål och indikatorer kopplade till
visionsmålen.
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Måluppföljning, verksamhetsmål
• Kommunfullmäktige beslutar om fokusområden som alla nämnder och

styrelser ska förhålla sig till samt om prioriterade mål som är strategiskt
viktiga för att nå framgång inom respektive fokusområde. Därefter beslutar
nämnder och styrelser om sina utvecklingsmål i sina verksamhetsplaner där
de själva definierar vilka områden de vill prioritera för utveckling. Enligt
förvaltningsberättelsen ska nämnder och styrelser förhålla sig till de
gemensamma fokusområden och besluta om utvecklingsmål som ska bidra till
den egna basverksamheten eller den gemensamma utvecklingen. Vid
uppföljningen ska nämnder och styrelser redovisa hur de bidragit till den
gemensamma utvecklingen samt på vilket sätt de bidrar till uppfyllande av
fokusområden.
• För att kunna följa och mäta utvecklingen av kommunfullmäktiges mål och
nämndernas utvecklingsmål finns en eller flera indikatorer kopplade till
respektive mål. Förvaltningarna tar fram mål för varje avdelning eller enhet
som benämns verksamhetsmål. Dessa mål kan ha sin utgångspunkt både i
utvecklingsmålen, kvalitetsstyrningen av basuppdraget och
ekonomistyrningen.
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God ekonomisk hushållning, finansiella mål

Måluppföljning indikatorer – finansiella och verksamhetsmål

• Kommunens finansiella mål:
Indikator

Utfall

Bedömning

Resultatet skall vara positivt och uppgå till
minst 2 procent av skatter och statsbidrag

0,5%

Mål: Minst 2%, Ej uppfyllt

Kommunens soliditet skall förbättras

13,3%

Mål: Minst 33,5%, Ej uppfyllt

Investeringar i skattefinansierad verksamhet
skall självfinansieras över tid.

67%

Mål 100%, Ej uppfyllt

God budgetföljsamhet i samtliga nämnder och
styrelser

50%

Mål 100%, Ej uppfyllt

Åtgärdsplan är upprättad vid befarad negativ
avvikelse

100%

Mål 100%, Uppfyllt

Nämnden får minst 6 rapporter om
verksamhetsmässiga och ekonomiska läget

100%

Mål 100%, Uppfyllt

Plan för intern kontroll är upprättad

100%

Mål 100%, Uppfyllt

• Ovanstående utfall innebär att 3 av 7 mål är uppfyllt.
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Uppföljning av mål och indikatorer
• Kommunfullmäktigemål

0

13%

Målen bedöms enligt följande:
Målet är uppnått
Målet är delvis uppnått och kommunen har
tagit betydande steg i rätt riktning
Målet är delvis uppnått men kommunen har
inte tagit betydande steg i rätt riktning
Målet är inte uppnått

38%
50%

• Indikatorer
Indikatorerna bedöms enligt följande:
Uppfyllt till 100 %
Uppfyllt till mer än 80 %
Uppfyllt till mindre än 80 %
Målet eller indikatorn kan av någon anledning
inte följas upp vid tidpunkten

8%
28%
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32%

32%

Bedömning av god ekonomisk hushållning

• Kommunstyrelsens sammanfattande bedömning av god ekonomisk

hushållning är sammantaget att varken finansiella mål eller
verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning uppnås för helåret.

• Kommunstyrelsens sammanfattande utvärdering av god ekonomisk

hushållning för kommunkoncernen är sammantaget att kommunkoncernen
enbart till viss del når finansiella mål för god ekonomisk hushållning.

• Sammantaget har vi ingen invändning mot kommunstyrelsens bedömning av
måluppfyllelsen.
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Sammanfattande bedömning
• Efter granskningen av årsredovisningen för 2019 är vår sammanfattande bedömning
följande:
• Kommunen tillämpar LKBR (2018:597) som infördes 1 januari 2019. Övergång till det nya
•
•
•

lagen har inte inneburit någon omräkning av jämförelsematerialet för kommunens resultat- och
balansräkningar.
Det lagstadgade balanskravet har uppfyllts.
Fullmäktiges finansiella målsättningar visar att tre av sju finansiella mål uppnåtts för 2019.
Av de 7 övriga fullmäktigemålen har 3 delvis uppnåtts med betydande steg i rätt riktning, 4 har
delvis uppnåtts med inte i betydande steg i rätt riktning.
Kommunen lever inte upp till kraven på god ekonomisk hushållning.

•
Vi bedömer att årsredovisningen med de noteringar som framgår i denna rapport ger en
rättvisande bild av kommunens resultat och ställning.
Årsredovisningen har, i allt väsentligt med de noteringar som framgår i denna rapport,
upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

Helsingborg den 6 april 2020
Lars Starck
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Lars Starck
Auktoriserad revisor
0703-901742
lars.starck@se.ey.com

The better the question. The better the answer.
The better the world works.

Bilaga 1
Befolkningsutveckling
Bjuvs kommun

Regionala observationer
►
►
►
►
►

►

Skånes befolkning förväntas öka med 9,1 procent
Skåne växer snabbare än riket.
Ökning till följd av nyfödda och nyinflyttade till regionen.
Många personer i familjebildande åldrar
Störst ökning bland äldre barn och personer i åldrarna 80 år och
äldre. Ungdomar i gymnasieåldern ökar
Minskning av flyktingströmmar till följd av hårdare lagstiftning och
Total befolkningsutveckling – mot 2018
gränskontroller.
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Källa: Region Skåne, 2019. ”Skånes
befolkningsprognos år 2019-2028”)
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Bjuvs kommun
Åldrar 10-19 – Utveckling mot 2018

Åldrar 0-9 – Utveckling mot 2018
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Åldrar 65-w – Utveckling mot 2018

Åldrar 20-64 – Utveckling mot 2018
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Iakttagelser
Bjuvs kommun
►

Prognosen visar att Bjuvs kommuns befolkning förväntas minska med 4 %
fram till 2028.

►

För personer i arbetsför ålder visar nuvarande befolkningsprognos en
minskning i kommunen med 8,7 % fram till 2028 jämfört med dagens
befolkning. Samtidigt prognostiseras den största ökningen vara för personer
i pensionsålder som väntas öka med 7 % jämfört med dagens befolkning.

►

Prognosen visar att färre personer kommer behöva försörja allt fler, vilket
kommer ställa förändrade krav på vård och omsorg samt andra
välfärdsfunktioner.

►

Analysen baserar sig på extern statistik vilken avviker från kommunens
egen bedömning vilken förutsätter nybyggnation enligt de
planeringsförutsättningar som kommunen har, exempelvis via
Sellebergaområdet.
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Kommunstyrelsen

§ 57

Dnr 2019-00355

Tilläggsbudgetering avseende extra välfärdsmiljarder
2020
Sammanfattning
Under årets första månader har såväl regering med samarbetspartier som
oppositionen agerat för extra tillskott till kommuner och regioner, de så
kallade extra välfärdsmiljarderna.
Totalt beräknas detta för 2020 innebära ca 7,9 mnkr i extra generella
statsbidrag för Bjuvs kommun. Ett förslag har arbetats fram innebär att
dessa medel används dels för att kompensera utifrån befolkningstillväxten
inför 2020 som överträffade kommunens prognos främst med fler barn- och
ungdomar jämfört med resursfördelningsberäkningen inför budget 2020,
samt extra tillskott till barn- och utbildningsnämndens och vård- och
omsorgsnämndens verksamheter.
Totalt föreslås 6,8 mnkr tilläggsbudgeteras till verksamheterna och
resterande 1,1 mnkr avsätts till kommunstyrelsen till förfogande.

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott
Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-03-19

Ärendet
Under årets första månader har såväl regering med samarbetspartier som
oppositionen agerat för extra tillskott till kommuner och regioner, de så
kallade extra välfärdsmiljarderna.
Regeringen och samarbetspartierna presenterade den 20 januari ett förslag
om tillskott till kommuner och regioner. Det kommer att rymmas i
vårändringsbudgeten för 2020 som beslutas i juni. Förslaget innebär att 5
miljarder kronor tillskjuts, varav 3,5 miljarder till kommunerna. Dessa medel
ska enligt förslaget inte påverka tidigare aviserade förändringar inför 2021.
Enligt SKR:s bedömning kommer medlen fördelas som generella
statsbidrag motsvarande 339 kronor per invånare. För Bjuv motsvarar det
5,3 miljoner kronor.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

1 (5)
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Oppositionen har samlats kring en ändringsbudget som innebär att utöver
regeringens ändringsbudget kommer ytterligare 2,5 miljarder betalas till
kommuner och regioner genom en omprioritering inom budgetanslagen.
Med motsvarande fördelning som de 5 miljarderna beräknas det motsvara
169 kr/invånare. För Bjuv motsvarar det 2,6 miljoner.
Sammantaget beräknas Bjuvs kommun under 2020 tilldelas ca 7,9 mnkr i
extra välfärdpengar.
Fördelning av extra välfärdspengar
Ett förslag har arbetats fram av kommunstyrelsens förvaltning som innebär
dels en retroaktiv justering utifrån befolkningsutvecklingen samt en
prioritering av medel till verksamheterna.
Under 2019 växte Bjuvs kommun mer än befolkningsprognosen för året
visade. Inför budget 2020 beräknades befolkningsökningen i en
resursfördelningsmodell, som innebär att fler barn och äldre kompenseras
verksamheterna utifrån utjämningssystemets prislappar, med justering för
lokalkostnader. En uppföljning av utfallet visar att antalet barn ökade mer än
befolkningsprognosen tog hänsyn till, med över 40 fler barn främst i
åldersgruppen 1-5 år samt 16-18 år.
Effekterna av denna justering innebär en extra volymjustering för barn- och
utbildningsnämnden med 3,8 mnkr 2020 som även ingår i budgetunderlaget
för 2021. Motsvarande beräkning för vård- och omsorgsnämnden visar på
en viss minskning jämfört med befolkningsprognosen.
Utöver denna fördelning föreslås ytterligare 3 mnkr fördelas mellan barnoch utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Resterande 1,1
mnkr avsätts till kommunstyrelsen medel till förfogande under 2020.
Generella statsbidragen tilläggsbudgeteras med motsvarande summor vilket
innebär att budgetöverskottet bibehålls.

Beräkning (tkr)
Befolkning
Fördelning
KS till förfogande
Summa

Justerarnas signaturer

BUN
VoO
Summa
3 830
0
3 830
1 500
1 500
3 000
1 100
5 330
1 500
7 930

Protokollsutdraget bestyrks
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
tilläggsbudgetera generella statsbidragen med 7 930 tkr avseende 2020,
tilläggsbudgetera barn- och utbildningsnämnden med 5 330 tkr avseende
2020,
tilläggsbudgetera vård- och omsorgsnämnden med 1 500 tkr avseende
2020,
tilläggsbudgetera kommunstyrelsen till förfogande med 1 100 tkr avseende
2020,
uppdra åt barn- och utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden
att snarast besluta om dessa medel i ändringsbudget 2020,

Yrkande
Anders Månsson (S) yrkar att 1 100 tkr som föreslagits tilläggsbudgeteras
kommunstyrelsen till förfogande istället ska tilläggsbudgeteras vård- och
omsorgsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden med vardera 550 tkr.
Ulrika Thulin (S) och Kenneth Bolinder (S) yrkar bifall till Anders Månssons
(S) yrkade.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Anders
Månsson (S) yrkande, och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens
förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
tilläggsbudgetera generella statsbidragen med 7 930 tkr avseende 2020,
tilläggsbudgetera barn- och utbildningsnämnden med 5 330 tkr avseende
2020,
tilläggsbudgetera vård- och omsorgsnämnden med 1 500 tkr avseende
2020,
tilläggsbudgetera kommunstyrelsen till förfogande med 1 100 tkr avseende
2020,

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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uppdra åt barn- och utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden
att snarast besluta om dessa medel i ändringsbudget 202.0

Reservation
Anders Månsson (S), Kenneth Bolinder (S) och Ulrika Thulin (S) reserverar
sig till förmån för eget yrkande.

Beslutsunderlag kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-04-08, § 47

Yrkande
Anders Månsson (S) yrkar att 1 100 tkr som föreslagits tilläggsbudgeteras
kommunstyrelsen till förfogande istället ska tilläggsbudgeteras vård- och
omsorgsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden med vardera 550 tkr.
Ulrika Thulin (S), Kenneth Bolinder (S), Alf Nilsson (S) och Leif Johansson
(V) yrkar bifall till Anders Månssons (S) yrkade.
Pia Trollehjelm (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Anders
Månsson (S) yrkande, och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
tilläggsbudgetera generella statsbidragen med 7 930 tkr avseende 2020,
tilläggsbudgetera barn- och utbildningsnämnden med 5 330 tkr avseende
2020,
tilläggsbudgetera vård- och omsorgsnämnden med 1 500 tkr avseende
2020,
tilläggsbudgetera kommunstyrelsen till förfogande med 1 100 tkr avseende
2020,
uppdra åt barn- och utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden
att snarast besluta om dessa medel i ändringsbudget 202.0

Reservation
Anders Månsson (S), Kenneth Bolinder (S), Ulrika Thulin (S), Alf Nilsson (S)
och Leif Johansson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Diariet

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Datum

Referens

2020-03-19

KS 2019-00355

Ert datum

Er referens

Tilläggbudgetering avseende extra välfärdsmiljarder
2020
Sammanfattning av ärendet
Under årets första månader har såväl regering med samarbetspartier som
oppositionen agerat för extra tillskott till kommuner och regioner, de så
kallade extra välfärdsmiljarderna.
Totalt beräknas detta för 2020 innebära ca 7,9 mnkr i extra generella
statsbidrag för Bjuvs kommun. Ett förslag har arbetats fram innebär att
dessa medel används dels för att kompensera utifrån befolkningstillväxten
inför 2020 som överträffade kommunens prognos främst med fler barn- och
ungdomar jämfört med resursfördelningsberäkningen inför budget 2020,
samt extra tillskott till barn- och utbildningsnämndens och vård- och
omsorgsnämndens verksamheter.
Totalt föreslås 6,8 mnkr tilläggsbudgeteras till verksamheterna och
resterande 1,1 mnkr avsätts till kommunstyrelsen till förfogande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-03-19

Ärendet
Under årets första månader har såväl regering med samarbetspartier som
oppositionen agerat för extra tillskott till kommuner och regioner, de så
kallade extra välfärdsmiljarderna.
Regeringen och samarbetspartierna presenterade den 20 januari ett förslag
om tillskott till kommuner och regioner. Det kommer att rymmas i
vårändringsbudgeten för 2020 som beslutas i juni. Förslaget innebär att 5
miljarder kronor tillskjuts, varav 3,5 miljarder till kommunerna. Dessa medel
ska enligt förslaget inte påverka tidigare aviserade förändringar inför 2021.
Enligt SKR:s bedömning kommer medlen fördelas som generella
statsbidrag motsvarande 339 kronor per invånare. För Bjuv motsvarar det
5,3 miljoner kronor.
Oppositionen har samlats kring en ändringsbudget som innebär att utöver
regeringens ändringsbudget kommer ytterligare 2,5 miljarder betalas till
kommuner och regioner genom en omprioritering inom budgetanslagen.
Med motsvarande fördelning som de 5 miljarderna beräknas det motsvara
169 kr/invånare. För Bjuv motsvarar det 2,6 miljoner.

Datum

Bjuvs kommun

2020-03-19

Sida

KS 2019-00355

Sammantaget beräknas Bjuvs kommun under 2020 tilldelas ca 7,9 mnkr i
extra välfärdpengar.
Fördelning av extra välfärdspengar
Ett förslag har arbetats fram av kommunstyrelsens förvaltning som innebär
dels en retroaktiv justering utifrån befolkningsutvecklingen samt en
prioritering av medel till verksamheterna.
Under 2019 växte Bjuvs kommun mer än befolkningsprognosen för året
visade. Inför budget 2020 beräknades befolkningsökningen i en
resursfördelningsmodell, som innebär att fler barn och äldre kompenseras
verksamheterna utifrån utjämningssystemets prislappar, med justering för
lokalkostnader. En uppföljning av utfallet visar att antalet barn ökade mer än
befolkningsprognosen tog hänsyn till, med över 40 fler barn främst i
åldersgruppen 1-5 år samt 16-18 år.
Effekterna av denna justering innebär en extra volymjustering för barn- och
utbildningsnämnden med 3,8 mnkr 2020 som även ingår i budgetunderlaget
för 2021. Motsvarande beräkning för vård- och omsorgsnämnden visar på
en viss minskning jämfört med befolkningsprognosen.
Utöver denna fördelning föreslås ytterligare 3 mnkr fördelas mellan barnoch utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Resterande 1,1
mnkr avsätts till kommunstyrelsen medel till förfogande under 2020.
Generella statsbidragen tilläggsbudgeteras med motsvarande summor vilket
innebär att budgetöverskottet bibehålls.

Beräkning (tkr)
Befolkning
Fördelning
KS till förfogande
Summa

BUN
VoO
Summa
3 830
0
3 830
1 500
1 500
3 000
1 100
5 330
1 500
7 930

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
tilläggsbudgetera generella statsbidragen med 7 930 tkr avseende 2020
tilläggsbudgetera barn- och utbildningsnämnden med 5 330 tkr avseende
2020
tilläggsbudgetera vård- och omsorgsnämnden med 1 500 tkr avseende
2020

2(3)

Datum

Bjuvs kommun

2020-03-19

Sida

KS 2019-00355

tilläggsbudgetera kommunstyrelsen till förfogande med 1 100 tkr avseende
2020
uppdra åt barn- och utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden
att snarast besluta om dessa medel i ändringsbudget 2020

Christer Pålsson
Kommundirektör

Beslutet ska skickas till
Ekonomiavdelningen
Barn- och utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Diariet

Samuel Sköld
ekonomichef
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§ 59

Dnr 2020-00232

Tilläggsbudgetering av investeringsanslag 2020 för
Bjuvs kommun
Sammanfattning
Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsbudgeten för 2020
föreslås kompletteras med beviljade men ej slutredovisade projekt för år
2019 enligt bilaga, inklusive förslag till ombudgetering av ett projekt samt
sammanläggning av projekt relaterat till väg 110. Totalt föreslås 81,1 mnkr
tilläggsbudgeteras och 84 tkr ombudgeteras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-04-09
Revidering av investeringsbudget 2020-04-08
Bilaga till Tilläggsäskande investeringar 2020
Kommunstyrelsen, 2019-10-23, § 182
Kommunstyrelsen, 2019-10-23, § 183

Ärendet
Under 2019 investerade kommunen totalt 105,2 mnkr, vilket är 47 procent
av budgeterade investeringsmedel. Flera projekt har av olika anledningar
inte kunnat slutföras eller utnyttjat hela investeringsanslaget och flera av
dessa investeringar kommer fortsätta under 2020. Därmed finns behov av
att tilläggsbudgetera hela eller delar av ej utnyttjade anslag till 2020 enligt
bifogade förslag.
För de investeringsprojekt som detta avser är överföringen från 2019 för
den skattefinansierade verksamheten totalt 81 418 tkr, vilka föreslås
tilläggsbudgeteras 2020 med totalt 81 113 tkr.
I oktober behandlade kommunstyrelsens arbetsutskott två ärenden från
Kultur- och fritidsnämnden gällande önskemål om ombudgetering. Från
projekt 435 Meröppet bibliotek med 203 tkr till projekt 430 KoF övergripande
samt 84 tkr från projekt 431 renovering av gruvmuseet till nytt projekt,
avseende dokumentation i ljud och bild av gruvmuséet. Förvaltningen
föreslår att kommunfullmäktige beviljar ombudgetering av 84 tkr från projekt
431 till nytt projekt avseende dokumentation i ljud och bild av gruvmuséet,
medan anslaget för övergripande investeringar i budgeten för 2020 har höjts
från 500 tkr till 750 tkr.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunfullmäktige beslutar
angående att de fem åtgärderna relaterat till Väg 110 enligt
medfinansieringsavtalet med Trafikverket fortsättningsvis redovisas under
samma projekt. Projektets olika delar följs upp under 5 olika aktiviteter.
Findus bidrag (6,4 mnkr) fördelas mellan åtgärd 4 och ”flytt av utfart”.
Projektet ersätter projekt nr 177, 113 och 109. Upparbetade medel förs över
i redovisningen till respektive aktivitet under ett projekt. Det innebär att
tidigare bruttoinvesteringar på totalt 8,7 mnkr för de fem projekten istället blir
en nettoinvestering på 2,3 mnkr för det gemensamma projektet. Under 2019
uppgår utfallet till totalt 2 783 tkr.
I den sammanställda investeringsbudgeten för 2020 finns upptaget 5,5 mnkr
som intäkt vid försäljning av fastigheter. Förslagsvis förtydligas att denna
post läggs till kommunstyrelsens investeringsbudget för 2020.
Dessutom förslås investeringsprojekt 153 Detaljplan
Skeneholmssalen/bibliotek inklusive utredning flyttas från tekniska nämnden
till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens
förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
tilläggsbudgetera investeringsanslag med 81 113 tkr enligt förslag daterat
2020-04-08.
ombudgetera 84 tkr från projekt 431 till nytt projekt avseende dokumentation
i ljud och bild av gruvmuséet
slå samman de fem åtgärderna relaterat till väg 110 enligt
medfinansieringsavtalet med Trafikverket från 8,7 mnkr till ett gemensamt
projekt med 2,3 mnkr
flytta investeringsanslag 163 försäljning fastigheter samt 153 Detaljplan
Skeneholmssalen från tekniska nämnden till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-04-15, § 64

Yrkande
Anders Månsson (S) tilläggsyrkar att innan projekt 153 detaljplan
Skeneholms bibliotek sätts igång utreda hur barnomsorgssituationen,
bibliotek och skolans behov ser ut i Billesholm i framtiden.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

2 (3)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-22
Kommunstyrelsen

Ordförande tilläggsyrkar att tilläggsbudgetera 5 mnkr till investeringsprojekt
nr 158 Årliga investeringar fastighetsinvesteringar för 2020.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras 9:20 – 9:25

Återkallande
Ordförande återkallar sitt tilläggsyrkande, yrkandet återkommer som separat
ärende.

Propositionsordning
Propositionsordning
Ordförande ställer propositionsordning på arbetsutskottets förslag med
Anders Månssons (S) tilläggsyrkande och arbetsutskottets förslag, och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
tilläggsbudgetera investeringsanslag med 81 113 tkr enligt förslag daterat
2020-04-08.
ombudgetera 84 tkr från projekt 431 till nytt projekt avseende dokumentation
i ljud och bild av gruvmuséet
slå samman de fem åtgärderna relaterat till väg 110 enligt
medfinansieringsavtalet med Trafikverket från 8,7 mnkr till ett gemensamt
projekt med 2,3 mnkr
flytta investeringsanslag 163 försäljning fastigheter samt 153 Detaljplan
Skeneholmssalen från tekniska nämnden till kommunstyrelsen.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Datum

Referens

2020-04-09

KS 2020-00232

Ert datum

Er referens

Tilläggsbudgetering av investeringsanslag 2020 för
Bjuvs kommun
Sammanfattning av ärendet
Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsbudgeten för 2020
föreslås kompletteras med beviljade men ej slutredovisade projekt för år
2019 enligt bilaga, inklusive förslag till ombudgetering av ett projekt samt
sammanläggning av projekt relaterat till väg 110. Totalt föreslås 81,1 mnkr
tilläggsbudgeteras och 84 tkr ombudgeteras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-04-09
Revidering av investeringsbudget 2020-04-08
Bilaga till Tilläggsäskande investeringar 2020
Kommunstyrelsen, 2019-10-23, § 182
Kommunstyrelsen, 2019-10-23, § 183

Ärendet
Under 2019 investerade kommunen totalt 105,2 mnkr, vilket är 47 procent
av budgeterade investeringsmedel. Flera projekt har av olika anledningar
inte kunnat slutföras eller utnyttjat hela investeringsanslaget och flera av
dessa investeringar kommer fortsätta under 2020. Därmed finns behov av
att tilläggsbudgetera hela eller delar av ej utnyttjade anslag till 2020 enligt
bifogade förslag.
För de investeringsprojekt som detta avser är överföringen från 2019 för
den skattefinansierade verksamheten totalt 81 418 tkr, vilka föreslås
tilläggsbudgeteras 2020 med totalt 81 113 tkr.
I oktober behandlade kommunstyrelsens arbetsutskott två ärenden från
Kultur- och fritidsnämnden gällande önskemål om ombudgetering. Från
projekt 435 Meröppet bibliotek med 203 tkr till projekt 430 KoF övergripande
samt 84 tkr från projekt 431 renovering av gruvmuseet till nytt projekt,
avseende dokumentation i ljud och bild av gruvmuséet. Förvaltningen
föreslår att kommunfullmäktige beviljar ombudgetering av 84 tkr från projekt
431 till nytt projekt avseende dokumentation i ljud och bild av gruvmuséet,
medan anslaget för övergripande investeringar i budgeten för 2020 har höjts
från 500 tkr till 750 tkr.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunfullmäktige beslutar
angående att de fem åtgärderna relaterat till Väg 110 enligt
medfinansieringsavtalet med Trafikverket fortsättningsvis redovisas under
samma projekt. Projektets olika delar följs upp under 5 olika aktiviteter.
Findus bidrag (6,4 mnkr) fördelas mellan åtgärd 4 och ”flytt av utfart”.

Datum

Bjuvs kommun

2020-04-09

Sida

KS 2020-00232

Projektet ersätter projekt nr 177, 113 och 109. Upparbetade medel förs över
i redovisningen till respektive aktivitet under ett projekt. Det innebär att
tidigare bruttoinvesteringar på totalt 8,7 mnkr för de fem projekten istället blir
en nettoinvestering på 2,3 mnkr för det gemensamma projektet. Under 2019
uppgår utfallet till totalt 2 783 tkr.
I den sammanställda investeringsbudgeten för 2020 finns upptaget 5,5 mnkr
som intäkt vid försäljning av fastigheter. Förslagsvis förtydligas att denna
post läggs till kommunstyrelsens investeringsbudget för 2020.
Dessutom förslås investeringsprojekt 153 Detaljplan
Skeneholmssalen/bibliotek inklusive utredning flyttas från tekniska nämnden
till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
tilläggsbudgetera investeringsanslag med 81 113 tkr enligt förslag daterat
2020-04-08.
ombudgetera 84 tkr från projekt 431 till nytt projekt avseende dokumentation
i ljud och bild av gruvmuséet
slå samman de fem åtgärderna relaterat till väg 110 enligt
medfinansieringsavtalet med Trafikverket från 8,7 mnkr till ett gemensamt
projekt med 2,3 mnkr
flytta investeringsanslag 163 försäljning fastigheter samt 153 Detaljplan
Skeneholmssalen från tekniska nämnden till kommunstyrelsen.

Christer Pålsson
Kommundirektör

Beslutet ska skickas till
Ekonomiavdelningen
Berörda nämnder och utskott
Diariet

Samuel Sköld
ekonomichef
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Bilaga till Tilläggsäskande investeringar 2020
Byggnadsnämnden
146

Digitalisering bygglovshandlingar
Projektet med digitaliseringen av bygglovshandlingar har pågått under hösten.
Skanningen av mikrofilmerna är klar och har levererats till oss. Det digitala arkivet är
under installation och mikrofilmerna håller på att läggas in. Utbildning i det digitala
arkivet kommer att ske under våren 2020.

Tekniska nämnden
125

LSS-boende, Bjuv 4:4
LSS-boende fristående, Bjuv 4:4 projekteras och handlingar beräknas vara klara i maj
2020. Detaljplanearbetet är påbörjats. Projektet och dess byggnation väntas stå klar
september 2021.

131

Utemiljö kommunalhuset
Medlen avses användas till tegelmur inklusive räcke, medan sidoarbeten med matjord
och grässådd avses göras i egen regi. Entreprenörer är kontaktade, men projektet är
fortfarande inte färdigställt.

149

Storgatan Bjuv – upprustning
Förstudie är utförd under 2019 och granskas under mars 2020.

197/180

Lärcenter (fd Futurum)
Projektering och upphandling av Lärcenter slutfördes i december 2019. Invändig
rivning och ombyggnation påbörjas i januari 2020 och väntas vara klart i augusti.
Lokalen ska ersätta befintliga lokaler som hyrs av Bjuvsbostäder, före detta Futurum.
Projektets kod framåt är 197

201

Kyrkskolan
Upphandling av Kyrkskolan skedde i samband med årsskiftet 2019-2020. I projektet
ska fastigheten byggas om och anpassas för LSS verksamhet, det har även projekterats
administrativa lokaler för personal. Entreprenad väntas påbörja februari 2020.

210

Trafiklösning vid Brogårdaskolan
Projektet fortlöper enligt plan. I samband med färdigställande av Brogårdas nya
förskola samt projekt 197 kommer ytan att färdigställas först efter sommaren 2020.

224/126

Nya Brogårda förskola
Nya Brogårda förskola är en ny förskola som byggs samman med en gammal
förskolebyggnad, totalt är det 6 förskole avdelningar med tillagningskök samt utemiljö.
Dock har en del projekterings missar samt sanering av mark och gamla

förskolebyggnaden medfört merkostnad. I övrigt håller projektet tidplan och väntas
tas i drift i augusti 2020.
Projektets kod framåt är 224
Kultur- och fritidsnämnden

440

Utreda sim- och badanläggningar
Utredningarna av sim- och badanläggningar är inte avslutade utan kommer löpa en bit
in på 2020. Projektet tilläggsbudgeterades under 2019 och startade inte förrän under
sommaren. Förvaltningen har tagit del av en preliminär slutrapport men det finns en
del frågor att reda ut innan slutredovisning och därmed slutfakturering kan ske.

Arbete- och tillväxt

510

IT-teknisk utrustning
IT utrustning införskaffad. Kvarstår ett fåtal skärmar.

Kommunstyrelsen
108

Proceedo
Projektet är påbörjat och arbetet med att sätta upp ramverket pågår för fullt och har
sin planerade driftstart 2020-04-23. Driftstart har nyligen skjutits tills efter sommaren
pga covid-19 som innebär att planerade utbildningar för samtliga användare i
systemet svårligen kan genomföras utan risk för ökad smittspridning.

109

Väg 110 Flytt av utfart Kristinetorpsvägen
Kommunen har genomfört en enkel förprojektering av Kristinetorpsvägens nya
sträckning för att säkerställa kopplingen mot trafikverkets planerade åtgärd. För att
genomföra åtgärden krävs en ändring av detaljplan, fastighetsbildning och
marköverlåtelse. Arbetet med detaljplanen har inletts. Planeringsavdelningen har
begärt in offert från ramupphandlat entreprenör för att gå vidare med projektering
och genomförande av åtgärden.

112

Qlikview
Under året har majoriteten av årets investeringsanslag ombudgeterats för att
möjliggöra införandet av Proceedo. Det har inneburit en viss försening av
utvecklingen av Qlikview vilket är anledningen till att anslaget inte har nyttjats under
året.

113

Väg 110 Mellersta vägen (Trafikverket åtgärd 1)
Trafikverket har genomfört förprojektering på de fyra korsningspunkter som omfattas
av medfinansieringsavtal. Kostnader som redovisas på detta projekt avser kommunens

andel av byggherrekostnader/projekteringskostnader för samtliga korsningsåtgärder. I
samband med budgetberedningen har Planeringsavdelningen redovisat ett förslag på
en ny projektbeskrivning/indelning som bättre beskriver fördelningen mellan de olika
åtgärderna inom avtalet i form av ett nytt äskande. Uppföljning av upparbetade medel
kommer redovisas på fem delprojekt/aktiviteter.
Genomförandet av projektering och genomförande av byggnation har förskjutits i tid
varför projektet tilläggsäskas
120

Utredning Söderåsbanan
Trafikverket har tilldelat en entreprenaden för att färdigställa plattformar på
Billesholm station till NRC Group. Preliminärt skulle arbetet inledas efter sommaren.
Inbetalningarna enligt trafikverkets betalningsplan avser projekteringskostnader.
Förseningar i tilldelningen av trafikverkets entreprenör gör att kommunens
betalningar skjuts framåt till 2020 varför ej upparbetade medel i projektet kommer att
lyftas i tilläggsbudgeten.

802

Nya Hedvallska (Bjuv 3:3)
Arbete har pågått inom projektet med att söka en ny exploatör för den markanvisning
kommunen fått tillbaka. Ett nytt markanvisningsavtal tecknades i december 2019 för
fastigheten som nu heter Bjuv 3:58. De kostnader som uppstått avser
projekteringskostnader från NSVA som utfördes 2018 och där faktureringen av olika
anledningar försenats.

807

Billesholms stationsområde
En förslagsritning för hur busshållplats, pendlarparkering och torg har tagits fram med
tillhörande kalkyl. Underlaget låg till grund för nytt äskande till B20. Arbetet med att
upprätta förfrågningsunderlag och inleda upphandling påbörjas under hösten med
förslagshandlingen som grund. Ansvaret för att leda kommunens byggnation kommer i
samband med upphandlingen lämnas över till den tekniska förvaltningen och
projektledas där.

810

Ulven 2 (Trygghetsboendet)
Under året arbetade kommunstyrelsens förvaltning och planeringsavdelningen med
att granska förslag på trygghetsboende som lämnats in av Bjuvsbostäder. Förslaget
med Bjuvsbostäder realiserades inte utan istället fattades ett beslut i KF att projektet
skulle genomföras i privat regi. De kostnader som MEX enligt prognosen skulle ha för
att upprätta nya handlingar och överlåtelseavtal 2019 uppstod därför inte. Utfallet
2019 avser förrättningskostnader samt anslutningsavgifter (NSVA).

811

Utveckling av Sellberga
Kommunen har i och med att fastighetsförättningen vann laga kraft fått tillträde till
fastigheten. Arbetet med förrättningen drog ut på tiden vilket innebär att
beställningar av tekniska utredningar och detaljplan har påbörjats först efter
sommaren. Budgeterade investeringsmedel kommer behöva skjutas fram i tid.

813

Billesholms gård 9:19

I juni vann detaljplanen Laga kraft och bygglov beviljades för den östra delen av
området för ca 70 bostäder.
Överlåtelseavtal och genomförandeavtal har upprättats med de två byggföretag som
ingick markanvisningsavtal med kommunen i december 2018. Avtalen har godkänts i
KF och överlåtelsen av marken sker formellt i samband med att den pågående
fastighetsförrättningen avslutas och vinner laga kraft vilket bedöms ske i mars 2020.
816

Folketshusparken
Arbetet med att avsluta rivning och marksanering efter Protista/torrmjölken har
fortsatt in på 2019. till sommaren var arbetet avslutat och SMFO har godkänt
åtgärderna. Dock har kommunen förelagts av SMFO att vidta åtgärder för den grop
som är resultat av massunderskottet på platsen. Massor från påbörjade projekt med
dagvattendammar kommer användas för att fylla upp marknivån. Arbetet med att fylla
upp gropen har anmälts till SMFO och påbörjats utförs under hösten.
För den del av projektet som berörde "M1-projektet" tog Fredblad arkitekter fram ett
förslag på byggnad utifrån verksamhetens lokalprogram. Förslaget användes som
underlag i budgetdiskussionerna under hösten och beslutet blev till slut att inte gå
vidare med byggnaden. Under 2020 drivs projektet vidare med en annan inriktning.

Nämnd
ProjektText
BN
146 Digitalisering av bygglovshandlingar
Delsumma
TN
125 LSS-boende fristående, Bjuv 4:4
TN
127 Varagårdsskolan entrén
TN
131 Utemiljö kommunalhuset
TN
149 Storgatan Bjuv
TN
156 Förnyelse av gamla lekplatser
TN
172 Brogårda 8:4 / Slutstycket
TN
192 Köket matsal Brogårdaskolan
TN
197 Lärcenter (fd Futurum)
TN
201 Kyrkskolan
TN
209 Skolutredning (lokaler)- Jens Billeskolan
TN
210 Trafiklösning vid Brogårdaskolan
TN
216 Investeringar för VA- översvämning
TN
221 Nytt omklädningsrum Jens Billeskolan
TN
224 Nya Brogårda förskola
TN
225 Utemiljö Bofinken
Delsumma
KoF
435 Meröppet bibliotek självservice
KoF
440 Utreda sim- och badanläggningar
Delsumma
ATU
510 IT-tekniska utrustning Almlidens konferensrum
Delsumma
KS
108 Proceedo
KS
109 Väg 110 Flytt av utfart Kristinetorpsvägen
KS
110 HR/Personalsystem
KS
112 QlikView
KS
113 Väg 110 Mellersta vägen (Trafikverket åtg 1)
KS
120 Utredning Söderåsbanan
KS
176 Visma Window
KS
232 Allmän IT-investering
KS
802 Nya Hedvallska (Bjuv 3:3)
KS
807 Billesholm stationsområde
KS
810 Ulven 2 (Trygghetsboende)
KS
811 Utveckling av Selleberga
KS
813 Billesholms gård 9:19
KS
816 Folketshusparken
Delsumma
Totalsumma

Budget
500
500
18 000
250
866
500
1 000
591
646
27 500
7 200
81
2 510
4 600
4 788
34 938
750
104 220
212
150
362
150
150
400
367
147
300
4 000
2 570
172
300
0
2 016
244
5 000
1 500
2 000
19 016
124 248

Övriga förändringar i investeringsbudgeten
KS
109 Väg 110 Flytt utfart Kristinetorpsvägen
KS
109 Väg 110 Kristinetorpsvägen TRV åtg 4
KS
109 Väg 110 Kungsgårdsvägen TRV åtg 3
KS
109 Väg 110 Mellersta vägen TRV åtg 1
KS
109 Väg 110 Södra vägen TRV åtg 2
Bidrag Findus
Summa
KS § 83 2019 ombudgetering för nytt projekt ljud och bild på gruvmuseet

Utfall Avvikelse TA äskande KSF förslag KS Au KS KF Not
406
94
94
94
406
94
94
94
104
17 896
17 896
17 896
87
163
163
163
541
325
325
325
346
154
154
154
385
615
615
615
13
578
578
578
603
43
43
43
1 267
26 233
26 233
26 233
*
231
6 969
6 969
6 969
61
20
20
20
1 579
931
931
931
2 084
2 516
2 516
2 516
2 483
2 305
2 305
2 305
22 404
12 534
12 534
12 534
*
571
179
179
179
32 759
71 461
71 461
71 461
9
203
203
0
*
60
90
90
90
69
293
293
90
113
37
37
37
113
37
37
37
299
101
101
101
167
200
200
200
*
0
147
147
147
51
249
200
200
2 616
1 384
1 384
1 384
*
1 428
1 142
1 142
1 142
0
172
172
172
*
9
291
238
238
44
-44
-44
-44
596
1 420
1 420
1 420
15
229
229
229
1 269
3 731
3 731
3 731
1 035
465
465
465
1 954
46
46
46
9 483
9 533
9 431
9 431
42 830
81 418
81 316
81 113

3 050
3 000
50
2 250
350
-6 400
2 300

3 050
3 000
50
2 250
350
-6 400
2 300

84

84

Ändring av projektkoder för Ekeby skola projektkod 121 och Fsk i Ekeby projektkod 122 - dessa ska skifta plats eftersom redovisning
redan har skett på Fsk projekt 121 och Ekeby skola projektkod 122. De anslag som finns i budget 2019 förs ej över utan det har
skett ombudgetering utifrån nya uppgifter.

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-10-23
Kommunstyrelsen

§ 155

Dnr 2019-00356

Ombudgetering av investeringsprojekt 435 Meröppet
biblioteket Billesholm, till 430 KOF övergripande
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 21 augusti 2019 godkänna en
ombudgetering med 203 tkr från investeringsprojekt 435 Meröppet bibliotek
till 430 KoF övergripande, och skickar ärendet till kommunstyrelsen för
beslut.
Investeringsprojekt 435 tilldelades 400 tkr i budget 2017 och 200 tkr i
budget 2018 för att åstadkomma Meröppet på biblioteket i Billesholm.
Överskjutande medel om 212 tkr tilläggsbudgeterades till 2019 för att
färdigställa funktionerna för Meröppet. Nu är investeringsprojektet avslutat
och Meröppet fungerar som det är tänkt att göra. Överskottet från
investeringsprojektet, 203 tkr, vill förvaltningen ombudgetera till
investeringsprojekt 430 ”KoF övergripande”. Investeringsprojekt 430
används för att göra investeringar i idrottsanläggningar, sporthallar,
möteslokaler eller andra lokaler som nyttjas av kommuninvånare och
föreningslivet, vilket oftast innebär stora förbättringar där de görs.
Kommunstyrelsens förvaltning har ingenting att erinra mot förslaget.

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott
Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2019-09-20
Kultur- och fritidsnämnden, 2019-08-21, § 63
Kultur- och fritidsnämnden, tjänsteskrivelse, Kent Andréasson, 2019-08-14

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen besluta att:
Ombudgetera 203 tkr från projekt 435 Meröppet bibliotek till projekt 430 KoF
övergripande.

Ordförandes förslag till beslut
Ordförande föreslår att ärendet tas upp i arbetet med tilläggsbudgetering i
investeringsbudget 2020.
Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

1 (2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-10-23
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens
beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
ärendet tas upp i arbetet med tilläggsbudgetering i investeringsbudget 2020.

Beslutsunderlag kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-10-16, § 182

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
ärendet tas upp i arbetet med tilläggsbudgetering i investeringsbudget 2020.

Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomiavdelningen
Diariet

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

2 (2)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-10-23
Kommunstyrelsen

§ 156

Dnr 2019-00357

Ombudgetering av investeringsprojekt 431 renovering
av gruvmuséet
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 21 augusti 2019 att ombudgetera
84 tkr från projekt 431, renovering av gruvmuséet, till ett nytt projekt och
skickar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
Kultur- och fritidsnämnden fick i budget 2019 investeringsmedel för
renovering av gruvmuséet, investeringsprojektet omfattar 200 tkr.
Investeringsprojektet avsåg att åtgärda följande
Fogning av yttervägg för att förhindra fuktinträngning
Inomhustoalett
Punkt ett är genomförd och avslutad och har kostat 116 tkr. Punkt två är inte
genomförbart inom ramen för investeringsbudgeten, återstående utrymme
84 tkr. Anledningen är främst att investeringsprojektet inte har grundligt
utretts av förvaltningen utan beviljades på initiativ från guiderna på
Gruvmuséet. Fastighetsavdelningens och förvaltningens bedömning är att
84 tkr inte täcker omkostnaderna för installation av en inomhustoalett.
Förvaltningens förslag är att använda det återstående investeringsutrymmet
till en historisk dokumentation i ljud och bild av den kunskap som guiderna
på Gruvmuséet har bevarat i sina minnen. Dokumentation vill förvaltningen
även komplettera med en lärarhandledning som kan användas inför, under
och efter besök från förskola och grundskola.
I investeringsunderlagen för 2020, plan 2021 - 2022 ligger inga ytterligare
budgetmedel för inomhustoalett.

Kommunstyrelsens förvaltning har ingenting att erinra mot förslaget.

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott
Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2019-10-04
Kultur- och fritidsnämnden, 2019-08-21, § 62
Kultur- och fritidsnämnden, tjänsteskrivelse, Kent Andréasson, 2019-08-14

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

1 (2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-10-23
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen besluta att:
Ombudgetera 84 tkr från projekt 431 Renovering av gruvmuseet, till nytt
projekt, dokumentation i ljud och bild av gruvmuséet.

Ordförandes förslag till beslut
Ordförande föreslår att ärendet tas upp i arbetet med tilläggsbudgetering i
investeringsbudget 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens
beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
ärendet tas upp i arbetet med tilläggsbudgetering i investeringsbudget 2020.

Beslutsunderlag kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-10-16, § 183

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
ärendet tas upp i arbetet med tilläggsbudgetering i investeringsbudget 2020.

Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomiavdelningen
Diariet

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

2 (2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-22
Kommunstyrelsen

§ 66

Dnr 2020-00028

Årsredovisning Bjuvs Stadsnät AB 2019
Sammanfattning
Bjuvs Stadsnät AB har till Bjuvs kommun inkommit med årsredovisning
2019.
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9 § kommunallagen i årliga beslut för
varje helägt och delägt kommunalt bolag pröva om den verksamhet som
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Detta innebär att kommunstyrelsen ska bedöma om verksamheten har varit
kompetensenlig och förenlig med de kommunalrättsliga principer som gäller
för sådan verksamhet. Det påverkar inte uppsiktsplikten om
bolagsordningen skulle sakna bestämmelser om det kommunala ändamålet
med verksamheten. Kommunstyrelsen ska ändå ta ställning till om
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-04-07
Årsredovisning, Bjuvs Stadsnät AB 2019
Granskningsrapport och revisionsberättelse

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna
förslag till årsredovisning för Bjuvs Stadsnät AB 2019,
samt föreslår kommunstyrelsen besluta att den verksamhet som Bjuvs
Stadsnät AB bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Jäv
Kenneth Bolinder (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendet.
Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

1 (2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-22
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens
förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till årsredovisning för Bjuvs
Stadsnät AB 2019,
samt föreslår kommunstyrelsen besluta att den verksamhet som Bjuvs
Stadsnät AB bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Beslutsunderlag kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-04-15, § 70

Jäv
Kenneth Bolinder (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag
till årsredovisning för Bjuvs Stadsnät AB 2019,
samt beslutar kommunstyrelsen att den verksamhet som Bjuvs Stadsnät AB
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

2 (2)
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TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsens förvaltning
Samuel Sköld, ekonomichef
samuel.skold@bjuv.se

1(2)

Datum

Referens

2020-04-07

KS 2020-00028

Ert datum

Er referens

Årsredovisning för Bjuvs Stadsnät AB 2019
Sammanfattning av ärendet
Bjuvs Stadsnät AB har till Bjuvs kommun inkommit med årsredovisning
2019.
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9 § kommunallagen i årliga beslut för
varje helägt och delägt kommunalt bolag pröva om den verksamhet som
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Detta innebär att kommunstyrelsen ska bedöma om verksamheten har varit
kompetensenlig och förenlig med de kommunalrättsliga principer som gäller
för sådan verksamhet. Det påverkar inte uppsiktsplikten om
bolagsordningen skulle sakna bestämmelser om det kommunala ändamålet
med verksamheten. Kommunstyrelsen ska ändå ta ställning till om
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-04-07
Årsredovisning, Bjuvs Stadsnät AB 2019
Granskningsrapport och revisionsberättelse

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till årsredovisning för Bjuvs
Stadsnät AB 2019,
samt föreslår kommunstyrelsen besluta att den verksamhet som Bjuvs
Stadsnät AB bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Christer Pålsson
Kommundirektör

Samuel Sköld
ekonomichef

Datum

Bjuvs kommun

Beslutet ska skickas till
Bjuvs Stadsnät AB
Ekonomiavdelningen
Diariet

2020-04-07

Sida

KS 2020-00028

2(2)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsens förvaltning
Samuel Sköld, ekonomichef
samuel.skold@bjuv.se

1(2)

Datum

Referens

2020-04-22

KS 2020-00254

Ert datum

Er referens

Årsredovisning AB Bjuvsbostäder 2019
Sammanfattning av ärendet
AB Bjuvsbostäder har inkommit med årsredovisning för 2019.
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap 9 § kommunallagen i årliga beslut för
varje helägt och delägt kommunalt bolag pröva om den verksamhet som
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom de kommunala
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Det innebär att kommunstyrelsen ska bedöma om verksamheten har varit
kompetensenlig och förenlig med de kommunalrättsliga principer som gäller
för sådan verksamhet. Det påverkar inte uppsiktsplikten om
bolagsordningen skulle sakna bestämmelser om det kommunala ändamålet
med verksamheten. Kommunstyrelsen ska ändå ta ställning till om
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-04-22
Årsredovisning AB Bjuvsbostäder 2019
Revisionsberättelse 2019
Granskningsrapport 2019 lekmannarevisorer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att;
Godkänna förslag till årsredovisning för AB Bjuvsbostäder 2019
Samt föreslår kommunstyrelsen besluta att
Den verksamhet som bedrivits under föregående kalenderår har varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen
för de kommunala befogenheterna.

Samuel Sköld
Ekonomichef
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