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1. INLEDNINGSORD

Sverigedemokraterna gick in i rollen som 
Bjuvs största oppositionsparti 2019 och med 
stort allvar och ansvar. Detta har vi förvaltat 
och fört fram en bra politik för Bjuvs kommun. 

Tillsammans med övrig opposition har vi fått 
igenom bra förslag. Den första motionen som 
Sverigedemokraterna fick igenom var ISO 
14001 – ett sätt att arbeta strukturerat och 
medvetet med vårt miljöarbete. Denna ska 
implementeras under innevarande 
mandatperioden så Bjuvs kommun blir 
certifierade 2022. 

I budget 2019 gav minoritetsstyret 
förvaltningen i uppdrag att effektivisera och 
minska på kostnaderna motsvarande 3 
miljoner 2019 och ytterligare 7 miljoner 2020.  
I april kom förvaltningen med ett smörgåsbord 
med bra förslag på åtgärder som skulle ge 
kommunen en stabil ekonomi. Men eftersom 
det fanns förslag som minoritetsstyret inte 
tyckte om, så började man vända ut och in på 
Kommunallagen för att vinna fördel.  
Sverigedemokraterna, tillsammans med den 
övriga oppositionen visade sin styrka och lade 
initiativärende för att de bästa förslagen på 
effektiviseringar skulle bli verklighet. 
Socialdemokratin troget, har ärendena hamnat 
i långbänk och återremitterats. Om förslagen 
trots allt går igenom i höst, kan vi räkna med 
full effekt 2022. Utan Sverigedemokraterna 
står däremot Bjuv inför mycket stora 
ekonomiska utmaningar. 

I budget 2020 kommer Sverigedemokraterna 
att fortsatt satsa på barn, utbildning samt vård 
och omsorg. Barn och utbildning har stått, och 
kommer fortsatt stå inför stora utmaningar. 
Därför väljer vi att göra en satsning på ett 
socialt insatsteam för unga, samt att införa 
resursklass för de som behöver extra stöd. Vi 
vill också säkerställa kvaliteten på skolmaten, 
där vi i nuläget har en fantastisk kvalitet som 
vi måste behålla. 

Sverigedemokraterna har alltid värnat om våra 
äldre och sjuka. Med en redan stram budget, 

vill därför Sverigedemokraterna skjuta till mer 
resurser för att säkerställa den höga nivå på 
omsorg som vi har idag. Vi Sverigedemokrater 
vill också utreda heltid som norm. 

För att säkerställa den ekonomiska tillväxten i 
Bjuvs Kommun, måste vi öka tillgången på 
bostäder i våra kommunorter, så att fler väljer 
att flytta till oss. Därför driver 
Sverigedemokraterna frågan om att sälja delar 
av AB Bjuvsbostäder. På så sätt får vi större 
utbud av bostadsbolag till kommunen, större 
möjlighet att rusta upp bostäderna i vårt 
kommunala bostadsbolag och på köpet en 
sundare ekonomi. Det är i synnerhet viktigt 
när exploateringen av Sellebergaområdet står 
för dörren.  
Som ytterligare ett led att öka tillväxten, gör 
Sverigedemokraterna även en satsning på nya 
detaljplaner för villor i Bjuv men också i 
Ekeby, så det finns större möjligheter att välja 
vilken kommunort man vill nyetablera sig i. 
Sverigedemokraterna har även arbetat hårt för 
att det ska bli ett trygghetsboende i Bjuv, så 
fler äldre kan lämna sina villor. Vi vill att de 
äldre på ålderns höst ska kunna bo tryggt, 
samtidigt som man får rotation på boende. 
Sammantaget ökar även inflyttningen av 
potentiella barnfamiljer till kommunen.  

Avslutningsvis - för att vi ska behålla och 
säkerställa tryggheten samt minska 
vandaliseringen i kommunen, gör vi en 
satsning på en trygghetsvärd. 

Med Sverigedemokraternas 
budget säkerställer vi en 
trygg ekonomi, en trygg 
kommun och en kommun 
som man vill leva och verka i. 

Välkommen till den kommun 
vi gick till val för -  
Ett levande och tryggt  
Bjuv, Billesholm och Ekeby. Mikael Henrysson 

Oppositionsråd 
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2. ÖVERGRIPANDE VISION

Bjuvs kommun har det, som de flesta kommuner bara kan drömma om:  
strategiskt läge med närhet till kontinenten, närhet till underbara Söderåsen, närheten till 
havsbad, sjöar, strövområden och inte minst engagerade medborgare. Detta måste vi 
självklart dra nytta av! 

Engagerade medborgare kan vara en inspirationskälla såväl som en irritationskälla då de 
naturligtvis ställer krav på oss politiker. Sverigedemokraterna har valt att se våra 
kommuninvånare som en inspirationskälla och tillgång för ständiga förbättringar och vi 
lyssna gärna på vad kommuninvånarna säger. 

Småskaligt, privat företagande, tror vi är av avgörande karaktär om kommunen även 
fortsättningsvis ska utvecklas positivt och det ska skapa nya arbetstillfällen - inte minst inom 
livsmedelsindustrin där vi är oerhört stolta att ha Foodhills som en av de stora drivkrafterna. 

Vi tror att alla är överens om att Bjuvs kommun måste ställas om till en boendekommun för 
invånare som valt att arbeta på annan ort än Bjuv. Därför är det avgörande att byggnationen 
kommer igång i kommunen så att allt fler har möjlighet att bosätta sig här, vilket också visar 
sig i de satsningar vi gör på detaljplaner i Bjuv och Ekeby, samt med det initiativ vi tagit för 
att sälja av delar av AB Bjuvsbostäders bestånd. Sammantaget kommer ett ökat invånarantal 
även öka kommunens intäkter som idag stagnerat. 

En boendekommun ställer krav på kvalitén på skola, boende, äldreomsorg och trygghet om 
vi ska kunna vara konkurrenskraftig mot våra grannkommuner på ett sådant sätt, att man 
väljer Bjuv framför andra kommuner.  

Denna budget speglar därmed vår fokus; satsningar går till välfärden och ett byggande av ett 
levande, vitalt samhälle på nytt.  

SVERIGEDEMOKRATERNA 

Sverigedemokraterna är ett demokratiskt, socialkonservativt parti med nationalistisk 
grundsyn. Vi betraktar oss som ett mittenalternativ i svensk politik och kombinerar 
strävandet efter social- och ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa idéer. Det 
övergripande målet med Sverigedemokraternas verksamhet är att återskapa ett modernt 
folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en 
stark inre solidaritet. 

När prioriteringar måste göras är det Sverigedemokraternas uppfattning att behoven inom 
skola, omsorg, brottsbekämpning och kulturarvsbefrämjande verksamheter bör ges 
företräde. 
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3. Valnämnden

4. BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Nya Brogårdaskola har blivit en stor succé och är väl omtalad långt utanför kommunens 
gränser. På tur står härnäst Ekeby skola. Det är mycket positivt med nya skolor, även om 
Sverigedemokraterna helst förespråkar småskalighet, då vi tror att barnen blir synliga och 
får en lugnare arbetsmiljö i en miljö med färre barn. 

Sverigedemokraterna är också i grunden positiv till friskolor som ett komplement till den 
offentliga skolan, inte minst för att öka utbudet och valfriheten i kommunen – dock bör inte 
kvantiteten av friskolor bli så stor att den offentliga skolan blir lidande.  

Sverigedemokraterna tycker det är viktigt att barn får bra näringsrik närodlad mat, för att de 
ska växa och vara friska! Slakt av kött ska följa svensk lagstiftning samtidigt som det ska 
vara lokalproducerad mat. 

För att vara konkurrenskraftiga, tror Sverigedemokraterna att det är av yttersta vikt att 
kommunen kan leverera bra kvalitet på och i skolan där antalet barn med behörighet till 
gymnasium ökar, när barnfamiljer väljer ort för var de vill bosätta sig. Därför är det viktigt 
att det läggs mer resurser på pedagoger och personalresurser, så att de kan undervisa och 
inte tillrättavisa.  

Sverigedemokraterna anser att de barn som är i behov av särskilt stöd ska få detta utanför 
ordinarie klassrum. Därför lägger vi en separat satsning på en resursklass med motsvarande 
1 miljon kronor som ska kunna stödja de barn som behöver detta. På så vis får de barnen 
som har särskilda behov det stöd de behöver för att klara sin skolgång och får en lugnare 
miljö vilket leder till mer studiero. Detta leder det till förbättrade skolresultat.   

Sverigedemokraterna i Bjuv anser att det måste bli ordning och reda i skolorna om vi ska 
klättra i ranking och därmed bli en attraktivare kommun för barnfamiljerna.  

Vi gör också ytterligare en satsning på 2,5 miljoner på ett socialt insatsteam, som kan och ska 
sätta in tidiga insatser för att stödja de barn som till exempel har det svårt och inte kommer 
till skolan. Detta skapar på sikt bättre förutsättningar för barnen att lyckas i skolan och på 
ytterligare längre sikt mindre kostnader för samhället. Vi tror på kvalitet där alla barn syns. 

Dagens barn är morgondagens framtid. 

I vår budget har vi dragit ner vår Barn- och Utbildningsnämnden från 12 till 9 ledamöter som 
en del i effektiviseringen. 



6/24 

Intern resultatbudget Barn- och Utbildningsnämnden 

tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 
Externa intäkter 79 953 75 952 75 952 75 952 75 952 
Interna intäkter 196 688 204 269 204 428 204 269 204 269 
Summa intäkter 276 641 280 221 280 380 280 221 280 221 

Personalkostnader -298 254 -301 062 -313 381 -320 275 -327 321
Övriga externa kostnader -153 412 -143 841 -146 647 -148 114 -149 595
Övriga interna kostnader -273 403 -288 564 -291 308 -292 927 -294 236
Avskrivningar -2 422 -4 335 -5 248 -6 817 -7 158
Intern ränta -143 -318 -331 -337 -354
Summa kostnader -727 634 -738 120 -756 915 -768 470 -778 664
RESULTAT -450 993 -457 899 -476 535 -488 249 -498 443

Investeringsbudget Barn- och utbildningsnämnden 

Vad ska 
projektet leda 
till? 

Nr Investerings- 
projekt 

Budget 
2019 

Budget 
2020 Plan 2021 Plan 2022 

Jämlikhet i 
olikhet  
Nästa generation 
i fokus  

413 BUN - Elevdatorer 
och dyl. 3 400 3 400 3 900 

Nästa generation 
i fokus  

Inventarier till nya 
förskolan på 
Brogårdaområdet 

2 200 

Kraft i 
nyskapande 410 Investering BUN 

övergripande 1 000 1 500 1 500 

SUMMA 4 400 7 100 5 400 0 
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5. VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN

De som byggt upp vårt samhälle förtjänar största respekt. 

De äldre som inte längre orkar klara sig själva, förtjänar att få tillgång till världens bästa 
äldreomsorg.  

Sverigedemokraterna kan inte acceptera att äldre dör ensamma, slutar sina liv i social 
isolering eller att människor känner stark oro för att bli gamla på grund av brister inom 
omsorgen. Alla människor ska kunna åldras med värdighet. Den dag man får svårt att klara 
sig själv ska Bjuvs kommun gå in och erbjuda den hjälp som behövs för att den äldre ska 
kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv.  

De äldre ska ha rätt att kunna bo kvar i sin invanda miljö, även om vård- och omsorgsbehov 
ökar, och ingen ska tvingas till ett uppbrott från husdjur, vänner och anhöriga annat än då 
det är nödvändigt för till exempel vård på sjukhus. Samtidigt ska de som så önskar, ha rätt 
till trygghetsboende eller serviceboende. Sverigedemokraterna vill alltså att resurser 
prioriteras så att våra äldre får den hjälp de behöver oavsett var och hur de själv väljer att bo. 

Maten som serveras de äldre ska vara närproducerad mat av hög kvalitet och av det slag 
som överensstämmer med den matkultur de äldre är vana vid, detta för att de ska kunna 
bibehålla sin matlust och hålla sig friska. Mat ska se tilltalande ut och den ska smaka gott. 

Slakt av kött ska följa svensk lagstiftning och ska i största möjligaste mån vara 
lokalproducerat. 

I en Sverigedemokratisk kommun stävar man också efter de äldre får komma ut och 
aktiveras. Vi anser att det är varje människas rättighet att få komma ut och andas frisk luft 
som en del av en kvalitativ vård. 

För att de anställda ska bättre anställningsförhållande gör Sverigedemokraterna i sin budget 
för Vård- och Omsorgsnämnden en satsning på att utreda heltid som norm. 

I vår budget har vi dragit ner vår Vård- och Omsorgsnämnden från 12 till 9 ledamöter som 
en del i effektiviseringen. 
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Intern resultatbudget Vård- och omsorgsnämnden 

tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Externa intäkter 48 401 45 431 46 001 46 795 47 802 
Interna intäkter 36 256 36 952 37 262 37 754 38 155 
Summa intäkter 84 657 82 383 83 263 84 549 85 957 

Personalkostnader -209 048 -214 405 -222 610 -227 507 -232 512
Övriga externa kostnader -59 407 -52 421 -49 978 -50 477 -50 982
Övriga interna kostnader -34 079 -33 748 -34 280 -34 796 -35 312
Avskrivningar -1 484 -2 108 -2 432 -2 712 -2 848
Intern ränta -135 -212 -212 -326 -342

Summa kostnader -304 153 -302 894 -309 512 -315 818 -321 996

RESULTAT -219 496 -220 511 -226 249 -231 269 -236 039

Investeringsbudget Vård- och Omsorgsnämnd 

Vad ska 
projektet leda 
till? 

Nr Investerings- 
projekt 

Budget 
2019 

Budget 
2020 Plan 2021 Plan 2022 

Jämlikhet i 
olikhet 644 

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

350 350 350 

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

1 200 1 200 1 200 1 200 

Effektivisering
/ekonomi  191 Tillagningskök 

inventarier  500 500 500 500 

Nästa 
generation i 
fokus 

224 
Tillagningskök 
Nya Brogårda 
förskola 

2 500 

Övrigt Trygghetsboende 
inventarier  0 300 

Jämlikhet i 
olikhet, Kraft i 
nyskapande  

645 

Äldreomsorg, 
Särskilda boenden, 
Inomhus- o 
utomhusmiljö  

500 500 500 500 

SUMMA 2 550 5 050 2 850 2 200 
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6. BYGGNADSNÄMNDEN

En starkt upprustad kommun, gör att det blir attraktivare att bo i Bjuv och attraherar 
köpstarka potentiella kommuninvånare. Vi kan med förfäran konstatera att nästan samtliga 
butiker i Bjuv idag har jalusier framför fönsterna, något som inte fanns för bara några år sen. 
Detta i sin tur gör att hela byn känns öde efter stängningsdags, vilket i sig skapar en känsla 
hopplöshet. Att promenera genom Bjuv och ”fönstershoppa” i skyltfönsterna efter 
stängningstid är inte längre möjligt med väldigt få undantag. 

För oss är det av ytterst viktigt att Billesholm och Ekeby också blir en del av denna 
omfattande plan, då de är delorter som sedan längesen glömts bort och inte fått ta del av den 
utveckling som Bjuvs tätort genomgått. Bara genom att ta fram planer och skisser för 
framtiden, och succesivt upprusta områdena, tror vi bidrar till en positivare inställning. 

Sverigedemokraterna menar att det måste bli fart på byggandet. Det kommunala 
bostadsbyggandet släpar efter, då det måste till mycket fler bostäder än vad som tidigare var 
planerat. Samtidigt ska man ta fram en hållbar och långsiktig detaljplan som speglar Bjuvs 
kommun och Bjuvs kommuns historia, något som är viktigt för oss Sverigedemokrater. 
Man bör också se över om tidigare industritomter kan bebyggas.  

Nuvarande Folketshus i Bjuv förespråkar Sverigedemokraterna fortsättes utredas.  
Det är av yttersta vikt att det ny tas fram en ny översiktsplan så att visionen för Bjuv tätort, 
men även Billesholms- och Ekebys tätorter blir kristallklar. Den översiktsplan som är aktuell 
är från 2006 och borde varit reviderad flera gånger sen dess. Normalt uppdateras 
översiktsplaner minst vart fjärde år. Detta är en förklaring till den totala förvirring som råder 
idag över det som kallas Folketshusområdet. 

En uppdaterad översiktsplan och påföljande detaljplaner hade bidragit till ett mer levande 
centrum som inte nödvändigtvis Bjuvs kommun behöver finansiera. Det finns gott om 
intressenter för att bygga på en så pass centralt placerad tomt med ett underbart läge där ån 
rinner igenom. Med fördel kan restauranger och caféer placeras på baksidan ner mot ån, 
vilket ger en trevlig samlingspunkt och ett trevligt inslag i Bjuv. 

Vi förespråkar även att Protistaområdet blir självfinansierade lägenhetsfastigheter, möjligen 
med möjlighet till gemensamhetsanläggningar. Ju fler människor som ges tillfälle att röra sig 
direkt kring och runt våra centrum genom att de har sitt boende där, desto tryggare blir vårt 
centrum eftersom rörelsen av människor stör oönskad verksamhet. 

Sverigedemokraterna förespråkar en boendemiljö som speglar människors behov av social 
samvaro, närhet till natur, skönhet och symmetri, vilket i synnerhet folketsparkområdet kan 
ge de boende. 

För att kommunen ska bli attraktiv att bo i, tror Sverigedemokraterna att det är viktigt att 
tillsynen ökar gentemot de fastigheter som missköts ökar. Sverigedemokraterna förespråkar i 
första hand riktade insatser för de fastigheter som ligger längs våra huvudgator och 
infartsvägar för att på sätt få upp det visuella intrycket av kommunorterna. 
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Intern resultatbudget Byggnadsnämnden 

tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Externa intäkter 2 786 3 242 3 242 3 242 3 242 
Interna intäkter 220 0 0 0 
Summa intäkter 3 006 3 242 3 242 3 242 3 242 

Personalkostnader -5 509 -6 906 -7 108 -7 264 -7 424
Övriga externa kostnader -1 457 -1 088 -1 072 -1 083 -1 093
Övriga interna kostnader -139 -7 -7 -7 -7
Avskrivningar -62 -89 -158 -119 -125
Intern ränta -3 -4 -4 -6 -6

Summa kostnader -7 170 -8 094 -8 348 -8 478 -8 655

RESULTAT -4 164 -4 852 -5 106 -5 236 -5 413

Intern investeringsbudget 

Inga äskande föreligger
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7. KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN

Kultur är av stor vikt, men då Bjuvs kommun redan har bra förbindelser med Helsingborg 
stad, finner Sverigedemokraterna Medborgaren 1 bäst kan användas på annat sätt.  

Sverigedemokraterna anser att olika arrangemang kan skapa gemenskap i kommunen. 
Konserter, bilträffar, marknader mm. för människor tillsammans, varför vikt ska läggas på 
traditionella svenska kulturaktiviteter.  

Vi anser att det är ytterst viktigt att våra gamla kulturbyggnader som Billesholms Folkets 
park får en stärkt position som kulturbärare i kommunen. 

För att bli en bra framtida boendeort måste Bjuvs kommun följa hälsa- och motions trenden. 
Hälsa och motion är en stor, viktig del av livet för många familjer. Som en boendekommun 
där man bor men inte jobbar, kommer många att vara borta från hemmet under en lång tid 
under dagen. Därefter behöver barnen i familjen sin tid.  

Sverigedemokraterna anser att närheten till motion är nödvändig och måste finnas så nära 
hemmet som möjligt. I en Sverigedemokratiskt kommun är motion lättillgänglig, nära 
boendet med bland annat upplyst motionsspår, med fördel i direkt anslutning till annan 
cykel- eller gångstig 

Intern resultatbudget Kultur- och Fritidsnämnden 

tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Externa intäkter 3 222 2 793 2 793 2 793 2 793 
Interna intäkter 51 0 0 0 0 
Summa intäkter 3 273 2 793 2 793 2 793 2 793 

Personalkostnader -15 295 -15 392 -15 142 -15 141 -15 140
Övriga externa kostnader -6 474 -6 331 -6 216 -6 278 -6 341
Övriga interna kostnader -12 642 -12 639 -13 325 -13 559 -13 793
Avskrivningar -775 -1 021 -1 922 -2 712 -2 848
Intern ränta -169 -172 -172 -326 -342

Summa kostnader -35 355 -35 555 -36 777 -38 016 -38 464

RESULTAT -32 082 -32 762 -33 984 -35 223 -35 671
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Investeringsbudget Kultur- och Fritidsnämnden 

Vad ska 
projektet 
leda till? 

Nr Investerings- 
projekt Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

430 Investering KOF 
övergrip.  500 750 

438 Multianläggningar i 
hela Bjuvs kommun 3 909 1 500 1 500 

Ommålning och 
bänkbyte i 
Brogårdaskolans 
idrottshall  

500 

Tillbyggnad av 
tillagningskök i 
Bowlinghallen  

1 500 

Utreda 
förutsättningar för 
ny sporthall i Bjuv 

250 

Toalett gruvmuseet 250 
Upprustning 
sporthall Ekeby 500 500 

Belysning 
Fotbollsplan Ekeby 
skola 

1 000 

SUMMA 4 409 6 000 2 250 0 
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8. TEKNISKA NÄMNDEN

Tekniska nämnden har under året genomgått en transformering från ett utskott till egen 
förvaltning. 

Vi menar att det finns många punkter där AB Bjuvsbostäder och Tekniska nämnden utför 
amma arbeten, varför vi anser att det behövs en översyn på vilka uppdrag som kan 
samköras mellan AB Bjuvsbostäder och Tekniska nämnden för att hålla nere kostnader och 
effektivisera verksamheterna. 

Vi anser också att alla asfalteringsarbete ska läggas in i RoSY för att få en bättre helhet i vilka 
asfalteringsbehov som finns i kommunen, inte minst för att RÄTT prioriteringar ska kunna 
göras och motiveras gentemot kommuninvånarna. 

I vår investeringsbudget lägger vi också en extra satsning på 1,5 miljoner kr 2020 och 
ytterligare 1,5 miljoner kronor 2021 för att göra en uppfräschning av Ekeby. Det läggs även 
strax över 2 miljoner kronor för om-asfaltering av norra delen av Storgatan i Ekeby. 

Däremot väljer Sverigedemokraterna att lägga projekt 149, Upprustning Storgatan på plan 
framåt, tills det finns en bättre projektbeskrivning av projektet, samt att det ska fram tydliga 
översiktsplaner som ger en bild av visionen för Bjuv. 

Sverigedemokraterna tycker att kommunen ska rusta upp i både Bjuv, Billesholm och Ekeby, 
så man känner att man kommer till en trygg kommun. Det ska finnas bra, upplysta 
cykelstigar, trottoarer och motionsspår, så ingen känner sig hotad i nattens mörker.  

Tekniska nämnden får i den här investeringsbudgeten i uppgift att starta projektering för 
belysning på cykelstigen mellan Ekeby och Billesholm (banvallen) för att därefter elektrifiera 
den och så småningom även asfaltera delar av den. Möjlighet till ridspår kommer finnas 
kvar. 

I vår driftsbudget har vi avsatt 1,6 miljoner kronor för rivning av Brogårda förskola. 

Intern resultatbudget Tekniska Nämnden 

tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Externa intäkter 16 558 5 077 5 077 5 077 5 077 
Interna intäkter 99 161 107 644 110 839 113 298 115 171 
Summa intäkter 115 719 112 721 115 916 118 375 120 248 

Personalkostnader -32 539 -37 322 -38 411 -39 256 -40 120
Övriga externa kostnader -78 378 -65 191 -66 069 -66 730 -67 397
Övriga interna kostnader -3 278 -1 909 -1 945 -1 981 -2 017
Avskrivningar -18 172 -27 960 -29 515 -31 230 -34 025
Intern ränta -5 288 -7 957 -8 441 -10 156 -11 183
Summa kostnader -137 655 -140 339 -144 381 -149 353 -154 742
RESULTAT -21 936 -27 618 -28 465 -30 978 -34 494
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Investeringsbudget Tekniska Nämnden 

Vad ska projektet leda 
till? Nr Investeringsprojekt Budget 

2019 
Budget 

2020 
Plan 
2021 

Plan 
2022 

Effektivisering/ekono
mi Puls i tryggheten 
Övrigt  

Asfaltering; nyproduktion, 
sidoanläggningar och 
återställningar  

500 2 000 2 000 

Puls i tryggheten 144 Belysning GC-tunnlar 200 200 200 

Puls i tryggheten 211 
Bevattning och dränering 
på kommunens 
fotbollsplaner.  

600 600 

Effektivisering/ekono
mi Kraft i nyskapande 
Nästa generation i 
fokus Puls i tryggheten 

Billesholms station - 
reinvestering 
genomfartsväg, Storgatan 

25 2 500 

Nästa generation i 
fokus  Bofinken yttre renovering 0 0 1 500 

Effektivisering/ekono
mi Puls i tryggheten  

Brandposter - 
Reinvesteringar enl. avtal 
med NSVA  

517 517 517 

Effektivisering/ekono
mi Puls i tryggheten  Byte av kabelskåp 500 500 

Nästa generation i 
fokus  121 Ekeby skola ny 

skolbyggnad  25 000 1 000 20 000 30 000 

Nästa generation i 
fokus  122 Ekeby förskola åtgärder 20 000 30 000 

Nästa generation i 
fokus  156 Förnyelse av gamla 

lekplatser  1 000 1 000 4 000 4 000 

Effektivisering/ekono
mi Puls i tryggheten  

Förnyelse gatubelysning 
Ljungsgård (1600m)  900 

Nästa generation i 
fokus  124 Förråd till förskolor 400 400 400 

Kraft i nyskapande, 
Nästa generation i 
fokus 

GC-väg Billesholm - Ekeby 
Inkl. Belysning 50 1800 

Jämlikhet i olikhet, 
Nästa generation i 
fokus Puls i tryggheten 

GC-vägar orkestergatorna - 
Asfaltering av enstaka 
grusgång samt belysning 
på GC-vägarna i området.  

500 

Puls i tryggheten 
Gunnarstorpsvägen - 
Hastighetsdämpande 
åtgärder  

50 

Effektivisering/ekono
mi Jämlikhet i olikhet, 
Nästa generation i 
fokus Puls i tryggheten 

Industrigatan - Ringgatan, 
Bjuv  500 500 

Övrigt 216 
Investeringar för VA- 
översvämning efter 
sommaren 2016  

4 600 2 500 2 500 
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Jämlikhet i olikhet, 
Nästa generation i 
fokus Puls i tryggheten 

123 Jens Bille skolan entrén vid 
badet  0 4 000 2 000 

Puls i tryggheten Kommunalhuset 
asfaltering parkeringen 

Puls i tryggheten 
Kristinetorpsvägen - 
Hastighetsdämpande 
åtgärder  

50 

Puls i tryggheten LSS-boende IT och lås 400 

Effektivisering/ekono
mi Kraft i nyskapande, 
Nästa generation i 
fokus Puls i tryggheten 

Omasfaltering och 
anläggning av 
hastighetsdämpande 
åtgärder  
- Storgatan Ekeby, norra
delen.

2150 

Effektivisering/ekono
mi Nästa generation i 
fokus Puls i tryggheten 

Re-investering i befintlig 
asfaltbeläggning enligt 
RoSy  

3 000 9 500 9 500 

Puls i tryggheten 149 Storgatan Bjuv - 
upprustning  500 15 000 

Övrigt 210 Trafiklösning vid 
Brogårdaskolan  2 510 

Nästa generation i 
fokus Puls i tryggheten 

Trafiksignal 
Billesholmsvägen vid 
plankorsning  

400 

Effektivisering/ekono
mi Kraft i nyskapande, 
Nästa generation i 
fokus  

Utbyggnad Ekeby skola - 
P-yta + Kör ytor 500 6 000 

Nästa generation i 
fokus  

Varagårdsskolan utemiljö 
högstadiet  2 000 

Effektivisering/ekono
mi Övrigt  

Försäljning Vårdcentralen 
Ekeby  

Effektivisering/ekono
mi Övrigt  

Försäljning Flamman 
Ekeby 

Övrigt 185 Årlig investering - 
Maskiner - lokalvård 140 140 140 140 

Nästa generation i 
fokus  207 Årlig investering 

Asfaltering-bärlager 2 500 1 000 1 000 1 000 

Nästa generation i 
fokus  200 Årlig Investering 

energieffektivisering 2 575 3 975 3 000 3 000 

Effektivisering/ekono
mi Puls i tryggheten  158 

Årlig investering 
Fastighetsinvesteringar 
(generella/underhållsplan) 

8 500 4 000 9 500 10 000 

Övrigt 198 
Årlig investering -
Maskiner o fordon 
gata/park  

700 700 700 700 

Puls i tryggheten 194 Årlig investering -
Trafiksäkerhetsåtgärder 500 300 500 500 

Nästa generation i 
fokus  154 Årlig investering utemiljö 

Fastighet  1 500 1 000 1 000 1 000 

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

800 500 800 800 
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Jämlikhet i olikhet, 
Kraft i nyskapande, 
Nästa generation i 
fokus Puls i tryggheten 

NY Upprustning Ekeby 
centralt 1500 1500 

Nästa generation i 
fokus  

Detaljplan 
Skeneholmssalen/Bilbiotek
et till förskola inkl. 
utredning 

50 200 

SUMMA 138 795 54 907 117 257 63 157 

9. NVSA

NVSA Investeringsbudget 

Vad ska projektet 
leda till?  Nr Investeringsprojekt Budget 

2019 
Budget 

2020 
Plan 
2021 

Plan 
2022 

266 Nya investeringar NSVA 10 500 4 350 1 000 2 450 
266 Reinvesteringar NSVA 16 390 24 125 24 285 24 170 

Utredning Ekeby nya 
dagvatten 1 000 

SUMMA   26 890 29 475 25 285 26 620 
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10.KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen i en svensk kommun är formellt den nämnd i kommunen som ansvarar 
för samordningen av arbetet i alla nämnder i kommunen.  

De uppgifter som åligger kommunstyrelsen kräver relativt avancerade fackkunskaper på en 
rad områden. Kommunstyrelsens politiker har därför en tjänstemannaorganisation till sitt 
förfogande, bestående av bl.a. ekonomer, jurister, samhällsplanerare, kvalificerade utredare, 
och specialister m.m. 

Sverige är på väg mot en lågkonjunktur. 
Bjuvs kommun har stora lån som Sverigedemokraterna anser vi borde betala tillbaka mer på. 
Enligt prognoser går räntan sakta men säkert uppåt vilket innebär en fördyrning av lånen för 
kommuninvånaren. För att inte tvingas höja skatten ytterligare, är det därför mycket viktigt 
att invånarantalet ökar, som i sin tur till stor del är beror på hur vi lyckas bereda nya 
boenden.  

För att hålla nere Bjuvs kommuns kostnader, anser Sverigedemokraterna att kommunen 
måste effektivisera och se över slöseriet i olika processer. Där har förvaltningen under det 
gångna året gjort ett bra jobb med att komma fram med bra, vettiga förslag som nu 
Sverigedemokraterna har för avsikt att driva vidare. Sverigedemokraterna ser också till att 
hålla nere belåningsgraden så att den inte skena ytterligare då vi ser till att 
självfinansieringsgraden i den här investeringsbudgeten är väldigt nära de riktlinjer SKL satt 
upp på 50%. I Sverigedemokraternas investeringsbudget ligger självfinansieringsgraden 
ganska nära SKLs riktlinjer med 47%. 

Sverigedemokraterna fortsätter sin satsning för att miljöcertifiera Bjuvs kommun. Det är en 
långsiktigt bättre väg för ett hållbart samhälle, då det redan finns riktlinjer för hur 
miljöarbetet ska ske. Vi menar att detta är mer kostnadseffektivt då man inte ”springer på 
alla puckar” dvs. slösar tid och framförallt pengar på de saker som inte har någon större 
effekt på miljön. Istället arbetar man systematiskt med kommunens betydande 
miljöaspekter.  

Sverigedemokraterna ställer sig positiva till att erbjuda ett kommunalt återvandringsbidrag 
för de ensamkommande flyktingarna eller andra flyktingar som kom till Bjuv under det som 
i allmänna ordalag kallas ”flyktingkrisen” men som ännu inte erhållit svenskt 
medborgarskap, då det på sikt kommer ge kommunen och därmed kommuninvånarna lägre 
kostnader. För att förtydliga ytterligare, då detta väljs att missförstås – danskar, norrmän, 
finländare, engelsmän, tyskar eller andra personer med andra nationaliteter som kommit till 
Bjuv för arbetets skull under flera årtionden, anses inte vara ”flyktingar”.  

Stor kraft ska läggas på att Bjuvs kommun får en levande polisstation, där poliser snabbt kan 
vara på plats när någon form av brott begås, men framförallt ska poliserna finnas för att 
förebygga brott genom sin närvaro. Människor måste kunna känna sig trygga i Bjuvs 
kommun. Kommunen ska också stödja alla ideella initiativ som nattvandrare mm. Vi gör 
också i det här sammanhanget en egen satsning på 1,2 miljoner kronor till Trygghetsvärdar 
för att få en tryggare kommun. Vi menar att satsningen kommer att löna sig, då 
skadegörelsen kommer att minska. 
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I vår budget avsätter vi även 600 tkr för att få en översyn av översiktsplanerna som för 
längesen borde varit reviderade, för att på så sätt få en bättre översyn på hur våra 
kommande detaljplaner ska utformas. Prioritet är att börja med översiktsplaner på våra 
centrumkärnor. 

Intern resultatbudget Kommunstyrelsen 

tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 
Externa intäkter 3 474 2 030 2 030 2 030 2 030 
Interna intäkter 1 986 529 529 529 529 
Summa intäkter 5 460 2 559 2 559 2 559 2 559 

Personalkostnader -32 322 -26 931 -29 517 -30 166 -30 830
Övriga externa kostnader -23 831 -29 349 -31 538 -31 853 -32 172
Övriga interna kostnader -3 067 -3 384 -3 628 -3 996 -4 060
 Avskrivningar -2 122 -1 727 -1 486 -1 591 -1 671
Intern ränta -665 -866 -866 -992 -1 042

Summa kostnader -62 007 -62 257 -67 035 -68 599 -69 775

RESULTAT -56 547 -59 698 -64 476 -66 040 -67 216

Investeringsbudget Kommunstyrelsen 

Vad ska projektet 
leda till?  Nr Investeringsprojekt Budget 

2019 
Budget 

2020 
Plan 
2021 

Plan 
2022 

Puls i tryggheten 807 Billesholm stationsområde 2 016 1 400 8 100 1 000 
Puls i tryggheten 813 Billesholms gård 9:19 1 500 2 500 1 700 
Puls i tryggheten Bjuv 4:4 850 1 950 
Nästa generation i 
fokus    Cykelväg Mörarp Bjuv 250 5 000 

Puls i tryggheten Elestorp 7:86 Bjuvsbostäder 250 50 

Puls i tryggheten 801 Expl B-holmsgård 9:235 
(Kungsgård)  50 300 0 

Kraft i 
nyskapande 

816 Folketshusparken 2 000 2 000 0 

Puls i tryggheten 105 Markförsäljning 
exploateringsområden -6 000 -6 000 -6 000

Puls i tryggheten 100 Markförvärv 2 000 2 000 2 000 2 000 
Jämlikhet i olikhet Ny webb 300 
Puls i tryggheten 802 Nya Hedvallska (Bjuv 3:3) 0 200 
Övrigt 112 QlikView 600 400 400 
Puls i tryggheten Rudolfska gården 750 50 4 350 
Kraft i 
nyskapande 169 Stratsys 200 200 200 200 

Kraft i 
nyskapande 817 Tidiga 

exploateringsutredningar 1 000 1 000 1 000 1 000 

Övrigt 810 Ulven 2 (Trygghetsboende) 244 250 
Puls i tryggheten 120 Utredning Söderåsbanan 2 570 21 000 
Kraft i 
nyskapande, 

811 Utveckling av Selleberga 5 000 2 000 2 000 30 000 
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nyskapande, 
Nästa generation i 
fokus, Puls i 
tryggheten  

Puls i tryggheten Utvecklingsplan 
Sånnadamm  250 550 

Övrigt 109 Väg 110 Flytt av utfart 
Kristinetorpsvägen  367 3 050 

Övrigt 
Väg 110 
Kristinetorpsvägen 
(Trafikverket åtgärd 4) 

148 3 000 

Övrigt Väg 110 Kungsgårdsvägen 
(Trafikverket åtgärd 3)  50 

Övrigt 113 Väg 110 Mellersta vägen 
(Trafikverket åtgärd 1)  4 000 2 250 

Övrigt 177 Väg 110 Södra vägen 
(Trafikverket åtgärd 2) 350 

Nästa generation i 
fokus  

Årlig investering utifrån 
ISO14001 100 100 100 

Nästa generation i 
fokus  

Detaljplan Bjuv, Brogårda, 
Tibbarp 1:80 250 

Nästa generation i 
fokus  Detaljplan Valleberga 2:139 250 

Utredning förskola 
Selleberga 250 20 000 

SUMMA   15 645 38 950 17 300 38 550 

Intern resultatbudget Arbete och tillväxt 

tkr Bokslut 
2018 Budget 2019 SD 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Externa intäkter 15 739 19 853 16 253 16 253 16 253 
Interna intäkter 3 975 3 250 0 
Summa intäkter 19 714 23 103 16 253 16 253 16 253 

Personalkostnader -34 070 -35 486 -30 129 -30 792 -31 469
Övriga externa kostnader -28 113 -25 269 -26 422 -26 686 -26 953
Övriga interna kostnader -6 537 -6 258 -6 723 -7 658 -7 772
Avskrivningar -145 -225 -221 -120 -126
Intern ränta -9 -8 -8 -5 -6
Summa kostnader -68 874 -67 246 -63 504 -65 261 -66 326

RESULTAT -49 160 -44 143 -47 251 -49 008 -50 073

Investeringsbudget Arbete och tillväxt 
Vad ska 
projektet leda 
till? 

Nr Investeringsprojekt Budget 
2019 

Budget 
2020 Plan 2021 Plan 2022 

Jämlikhet i 
olikhet 

Inventarier - Bjuvs 
Lärcenter  Futurum 1 200 

SUMMA 1 200 
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11.KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utses i allmänna val, vart 
fjärde år. Kommunfullmäktiges huvuduppgift är att besluta i ärende av principiell 
beskaffenhet eller annan större vikt för kommunen, främst 

- Mål och riktlinjer för verksamheten
- Budget, skatter och andra ekonomiska frågor
- Nämndernas organisation och verksamhetsformer
- Årsredovisning och ansvarsfrihet för nämnderna

Sverigedemokraterna i Bjuv ser att intresset för politiken har ökat enormt bland 
medborgarna sedan Sverigedemokraternas inträde i politiken.  

Bjuvs kommun ligger långt efter våra grannkommuner vad gäller digitaliserat 
Kommunfullmäktige.  
För att öka insynen i politiken hos medborgarna vill Sverigedemokraterna i en särskild 
investering sats 500 tkr 2020 och ytterligare 500 tkr kommande år för att möjliggöra en 
digitalisering med inriktning att kunna livesända via webben direkt från 
Kommunfullmäktiges sammanträde. Målsättningen är även att digitalt kunna göra röstning 
och omröstning digitalt. 

Investeringsbudget Kommunfullmäktige 

Vad ska 
projektet 
leda till? 

 Nr Investeringsprojekt Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Jämlikhet i 
olikhet 
Kraft i 
nyskapande 

NY 
Digitalisering av 
kommunfullmäktigessammanträde 
och möjliggörande av websändning 

500 500 

SUMMA   0 500 500 0 
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12.SAMMANSTÄLLNING - Intern resultatbudget Bjuvs kommun

Verksamhet Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Kommunfullmäktige -1 798 -1 798 -1 870
Valnämnd -30 -31 -211
Kommunrevision -974 -994 -1 013
Överförmyndarnämnd 0 0 0 
Kommunstyrelsen -111 727 -115 048 -117 289

varav arbete och tillväxt -47 251 -49 008 -50 073
Tekniska nämnden -28 465 -30 978 -34 494
Barn- och utbildning -476 535 -488 249 -498 443
Vård och omsorg -226 249 -231 269 -236 039
Kultur och fritid -33 984 -35 223 -35 671
Byggnadsnämnden -5 106 -5 236 -5 413
Effektiviseringsuppdrag 4 000 7 500 12 000 
Summa skatte-finansierad verksamhet: -880 869 -901 326 -918 445

Avgiftsfinansierad verksamhet 
Vatten och Avlopp 2 000 0 0 

Summa styrelser och nämnder -878 869 -901 326 -918 445

Kommungemensamt 
Pensionskostnader -10 492 -6 355 -6 182
Intern ränta 12 320 14 424 15 849 
Övrigt -103 -3 939 -3 939
Summa verksamheter -877 144 -897 196 -912 717

Finansiering 
Skatter och statsbidrag 900 627 927 163 957 508 
Finansiella intäkter 2 140 2 140 2 140 
Finansiella kostnader -5 000 -8 000 -11 500
Summa skatter och finansnetto 897 767 921 303 948 148 

Resultat 20 623 24 107 35 431 
Varav skattefinansierad verksamhet 18 623 24 107 35 431 
Varav avgiftsfinansierad verksamhet 2 000 0 0 

Resultat andel av skattenetto 2,29% 2,6% 3,7% 

Resultat andel skattefinansierat 2,3% 2,6% 3,7% 
Nettokostandsförändring verksamhet 4,1% 2,3% 1,9% 
Förändringar i skatter och generella 
statsbidrag 4,6% 2,9% 3,3% 



22/24 

13.SAMMANSTÄLLNING - Investeringsgrad

Nämnd Från Investeringsbudget 
NSVA 29 475 
Kommunfullmäktige 500 
Valnämnd 
Kommunrevision 
Överförmyndarnämnd (ingår i KF) 
Kommunstyrelsen 38 950 
Arbete och tillväxt 1 200 
Tekniska nämnden 54 907 
Barn- och utbildning 7 100 
Vård och omsorg 5 050 
Byggnadsnämnden 0 
Kultur och fritid 6 000 
Försäljning fastigheter -5 500
Effektiviseringsuppdrag 
ISO 14001 

SUMMA 
Investeringar 137 682 

Lån 140 000 

Avskrivningar 
Kommunfullmäktige 
Valnämnd 
Kommunrevision 
Överförmyndarnämnd (ingår i KF) 
Kommunstyrelsen 1 486 
Arbete och tillväxt 221 
Tekniska nämnden 29 515 
Barn- och utbildning 5 248 
Vård och omsorg 2 432 
Byggnadsnämnden 158 
Kultur och fritid 1 922 

SUMMA 
Avskrivningar 40 983 

Resultat 20 623 
Pension -3 000

SUMMA 
Resultat - pension 17 623 

Investeringsgrad 47% 
Investeringsgraden bör enligt SKL vara minst 50% 
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14.YRKANDEN

Sverigedemokraterna i Bjuv yrkar Kommunfullmäktige besluta 

- Att fastställa skattesatsen för år 2020 som oförändrad.
- Att fastställa taxor och avgifter i enlighet med särskild bilaga från

Kommunstyrelsen
- Att fastställa resultatet i 2020 års driftbudgetanslag till totalt 20.619 tkr i den

skattefinansierade verksamheten
- Att fastställa resultatkravet i den avgiftsfinansierade delen (VA-verksamheten till

2000 tkr år 2020
- Att godkänna resultatbudgeten för 2020 och plan 2021-2022 i enlighet med

föreliggande förslag
- Att godkänna investeringsbudgeten för 2020 och plan 2021-2022 i enlighet med

föreliggande förslag
- Att Kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera högst 2000 tkr avseende

investeringsprojekt
- Att Kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera och besluta om kostnader om

högst 1000 tkr inom anslaget utrymme KS till förfogande
- Att fastställa internräntan för år 2020 till 1,5%
- Att bevilja Tekniska nämnden att höja priser för lokalvård för 2020 med maximalt

1,7% och hyreskostnaderna med maximalt 1%, med hänsyn till löne- och
prisökningar

- Att Kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att ta upp nya lån, dvs. öka
kommunens skulder under år 2020, med totalt 140.000 tkr (etthundrafyrtio miljoner
kronor)

- Att Kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp
motsvarande belopp för de lån som förfaller till betalning under år 2020

- Att uppdra åt samtliga nämnder och styrelser att med utgångspunkt i
kommunfullmäktiges mål formulera mål för nämnden, samt att fastställs nämndens
budget senast den 31 december 2019

- Att förvaltningen för Barn och Utbildningsnämnden inför och startar upp ett socialt
intensivteam för unga inom ramen för budget med 2.500 tkr

- Att förvaltningen för Barn och Utbildningsnämnden på bästa sätt utformar en resurs
för barn med större inlärningsbehov på skolorna i kommunen inom ramen för
budget med 1000 tkr

- Att förvaltningen för Tekniska nämnden i samarbete med kommunens
trygghetssamordnare och AB Bjuvsbostäder, inför en trygghetsvärd i kommunen
inom ramen för budget med 1.200 tkr samt ev. medel från Bjuvsbostäder

- Att förvaltningen för Vård- och omsorgsnämnden tillsätter en halvtidstjänst för att
utreda heltid som norm i verksamheten

- Kommunens parlamentariska ser över att minska antalet ledamöter i barn och
utbildnings nämnde, vård och omsorgsnämnden

- Att Bjuvs kommun tilldelas en utdelning från AB Bjuvsbostäder på 2 miljoner
kronor för sociala ändamål i kommunen.
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För Sverigedemokraterna i Bjuv 

Mikael Henrysson 
Gruppledare




