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Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde torsdagen den 29 oktober 2020 kl. 18:00 i 
Foodhills samlingslokal, Billesholmsvägen 4 Bjuv för att behandla 
följande ärenden: 

Ärende 

1.  Upprop  
 

2.  Val av justerare  
Justering torsdag 5 november kl 16:00  

3.  Godkännande av dagordning  
 

4.  Delårsrapport mål och ekonomi för Bjuvs kommun 2020 
Dnr 2020-00312  

5.  Redovisning av partistöd utbetalt 2019, beslut om partistöd 2021 
Dnr 2020-00081  

6.  Budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023 för Bjuvs kommun 
Dnr 2020-00406  

7.  Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest 
Ekonomisk förening 
Dnr 2020-00422  

8.  Regler för föreningsstöd i Bjuvs kommun gällande från 2021 
Dnr 2020-00407  

9.  Redovisning av motioner som ännu ej avslutats 
Dnr 2020-00220  

10.  Redovisning av medborgarförslag som ännu ej avslutats 
Dnr 2020-00221  

11.  Flytt av kostenheten 
Dnr 2020-00332  

12.  Avsägelse från Börje Sjöstrand (SD) från uppdraget som ersättare i Söderåsens 
miljöförbund samt val av ny ersättare 
Dnr 2020-00467  

13.  Anmälningar  
A: Räddningstjänsten Skåne Nordväst: delårsrapport 2020, med bilagor 
B: Motion från Anders Månsson (S) angående lokaler till föreningen Gamla Bjuf 
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Pia Trollehjelm 
Ordförande 
pia.trollehjelm@bjuv.se 
0730-58 87 15 

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

 

 

GRUPPSAMMANTRÄDEN 
 

Sverigedemokraterna   2020-10-29 kl 17:00 
Foodhills AB, Bjuv 

Moderaterna 
 
Socialdemokratiska   2020-10-26 kl 18:30 
fullmäktigegruppen   Mikaelstugan, Bjuv 
 
V-gruppen  

 
Centern, Kristdemokraterna,   
Liberalerna     
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§ 123 Dnr 2020-00312  

Delårsrapport mål och ekonomi för Bjuvs kommun 
2020 

Sammanfattning 

Bjuvs kommun har beslutat att under 2020 skall rapporter till 
kommunfullmäktiga göras tertialvis. Det innebär tertial 1 rapport per april, 
delårsrapport per augusti samt årsredovisning.  

 

Delårsrapporten, som avser perioden januari - augusti, innehåller förutom 
periodens ekonomiska utfall och helårsprognos för 2020 även 
verksamheternas uppföljning av verksamhet och mål för perioden.  

 

Prognosen för helåret 2020 visar på ett överskott på 26,6 mnkr, vilket är 6 
mnkr bättre än budget och motsvarar 2,9 procent av skatter och generella 
statsbidrag. Prognosen innebär en negativ avvikelse mot budget på 15,5 
mnkr för nämnder och styrelser medan finansredovisningen överstiger 
budget med 21,5 mnkr. VA-verksamheten följer budget. Sammantaget 
innebär uppföljningen av god ekonomisk hushållning att de finansiella målen 
uppnås medan de verksamhetsmässiga målen enbart uppnås till viss del. 

 

De tre nämnder och utskott som prognostiserar ett underskott för 2020 
behöver i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning ta fram en åtgärdsplan för att nå en budget i balans. 

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-10-05 
Delårsrapport 2020 
Bilaga Investeringsredovisning delår 2020 
  

Ärendet 

Tertialrapport, januari – augusti, visar på nämndernas uppföljning av 
verksamhet och ekonomi under årets åtta första månader samt prognos för 
helåret 2020. En bedömning har gjorts över måluppfyllnaden av 
kommunfullmäktiges mål kopplat till visionen, Bjuv 2030. 
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Tre nämnder och utskott prognostiserar ett underskott för 2020: 

- Barn- och utbildningsnämnden  - 12,8 mnkr 

- Vård- och omsorgsnämnden - 3,5 mnkr 

- Utskottet för arbete och tillväxt - 1,2 mnkr 

 

Tekniska nämnden prognostiserar ett överskott på 1,3 mnkr och 
byggnadsnämnden ett överskott på 0,8 mnkr. jämfört med budget. Övriga 
nämnder och utskott prognostiserar enligt budget. 

 

Angående nämndernas prognostiserade underskott 

 

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på - 12,8 mnkr 
inklusive tilläggsbudget. Underskottet beror bland annat på ökade volymer 
inom gymnasiet inklusive gymnasiesärskola och IM-program, underskott 
inom socialtjänsten samt HVB-verksamheten samt ett budgeterat 
effektiviseringsbehov inom kosten. Jämfört med prognosen i tertialrapporten 
har underskottet ökat. 

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott på - 3,5 mnkr. 
Underskottet beror i huvudsak på sedan tidigare ökade volymer inom 
personlig assistans. 

Arbete och tillväxt prognostiserar ett underskott på - 1,2 mnkr. Underskottet 
beror i huvudsak på ökade kostnader avseende försörjningsstöd, 
samt underskott inom arbetsmarknadsenheten relaterat till lägre intäkter 
från Arbetsförmedlingen. 

Tekniska nämnden samt byggnadsnämnden prognostiserar ett överskott 
medan kommunfullmäktiges verksamheter, kultur- och fritidsnämnden samt 
VA följer budget. 

 

Finansen lämnar totalt en prognos 21,5 mnkr bättre än budget. Det är 
framförallt effekten av en uppreviderad skatteunderlagsprognos från SKR 
den 24 augusti jämfört med vårens kraftigt försämrade prognoser, i 
kombination med kraftigt ökade generella statsbidrag under våren samt 
positiva resultat vid försäljning av mark och fastighet, som gör att resultatet 
har förbättrats jämfört med tertialrapporten.  

Den 1 oktober lämnade SKR en ny skatteunderlagsprognos vilken inte har 
tagits hänsyn till i delårsrapporten. Jämfört med prognosen i augusti är 
prognosen nedreviderad med ca 4,9 mnkr. Det understryker hur osäkra 
förutsättningarna är i olika prognoser och vi kan troligtvis räkna med 
ytterligare förändringar innan året är slut. 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (5) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-21 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Sammantaget innebär uppföljningen av god ekonomisk hushållning att de 
finansiella målen uppnås medan de verksamhetsmässiga målen enbart 
uppnås till viss del. Utvärdering av kommunkoncernen innebär att 
kommunkoncernen till största del uppfyller finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning. 

 

Av de av kommunfullmäktige antagna målen för god ekonomisk hushållning 
framgår bland annat att samtliga nämnder och styrelser ska ha god 
budgetföljsamhet samt ska upprätta åtgärdsplan vid befarad negativ 
avvikelse. Nämnderna ska därför fortsatt vidta åtgärder för att nå en budget 
i balans.  

 

Fram till halvårsskiftet har kommunen tagit upp nya lån med 110 mnkr. 
Förutom finansiering av investeringar samt betalning av särskild löneskatt 
avseende inlösen av pensionsskuld har en ökad finansiell beredskap 
vidtagits i inledningen av Corona pandemin vilket innebär att kommunen 
hållit en något högra kassa än normalt. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

godkänna delårsrapporten per augusti 2020 

kommunstyrelsen noterar att prognosen för helåret indikerar ett överskott 
mot budget under innevarande budgetår  

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

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

godkänna delårsrapporten per augusti 2020 

kommunstyrelsen noterar att prognosen för helåret indikerar ett överskott 
mot budget under innevarande budgetår  

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

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-10-14, § 167 
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Yrkande 

Ulrik Thulin (S) yrkar att till Kommunfullmäktige redovisa samtliga tillfälliga 
statliga pandemistöd och statsbidrag Bjuvs kommun erhållit under 2020. 
 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl 9:25-9:35. 

 

Yrkande 

Ledamöterna från (SD) och (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Ledamöterna från (S), (C) och (KD) yrkar bifall till Ulrika Thulins (S) 
yrkande. 
Jörgen Johnsson (M) yrkar avslag på Ulrika Thulins (S) yrkande. 
Ledamöterna från (SD) och (M) yrkar bifall till avslagsyrkandet. 
 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) yrkande och Jörgen 
Johnsson (M) avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avslå Ulrika Thulins (S) yrkande. 
 
 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras.  

NEJ = Ulrika Thulins (S) yrkande 

JA = Jörgen Johnssons (M) avslagsyrkande 

 

Omröstningsresultat  
./.  Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:  

 6 NEJ-röster 7 JA-röster 

 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

godkänna delårsrapporten (2020-10-20) per augusti 2020 

kommunstyrelsen noterar att prognosen för helåret indikerar ett överskott 
mot budget under innevarande budgetår  
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uppdra åt nämnder och utskott som aviserar underskott att vidta åtgärder för 
att nå en budget i balans. 

   
 

Reservation 

Ledamöterna från (S), (C) och (KD) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. 
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 

 

 



  2020-04-29 

 

 

 

 
 
Sammanträdesdag  
 
Tid 09:00 – 10:20 

 
§ 123 

Ja 

 
§ 123 

Nej 

 
§ 123 
Avstår 

 
§ 125 

Ja 

 
§ 125 

Nej 

 
§ 125 
Avstår 

 
 
Ja 

 
 
Nej 

 

 
Avstår 

Mikael Henrysson (SD) ordf 
 

X   X      

Raymond Blixt (SD) 
 

X   X      

Kalle Holm (SD) 
 

         

Christel Hedlund (SD) 
 

X   X      

Anne Li Ullerholm (SD) 
 

         

Bengt Gottschalk (SD) 
 

         

Lars Hein (SD) 
 

X   X      

Nathalie Svaneborn (SD) 
 

         

Claes Osslén (SD) 1:e v ordf 
 

X   X      

Pia Trollehjelm (SD)          

Patric Fors (M) 
 

         

Zofia Svensson (M) 
 

X   X      

Jörgen Johnsson (M) 
 

X   X      

Lisbeth Madsen (M) 
 

         

Anders Månsson (S) 2:e v ordf 
 

 X   X     

Alf Nilsson (S) 
 

 X   X     

Christer Landin (S) 
 

         

Bert Roos (S) 
 

         

Ulrika Thulin (S) 
 

 X   X     

Bo Hallqvist (S) 
 

         

Kenneth Bolinder (S) 
 

 X   X     

Terhi Laine (S) 
 

         

Nils Nilsson (C) 
 

 X   X     

Leif Johansson (V)          

Urban Berglund (KD) 
 

 X   X     

Krister Bergsten (L) 
 

         

 

Summa 
7 6  7 6     

 

BJUVS KOMMUN                    VOTERINGSLISTA                Kommunstyrelsen 2019-2022 
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Delårsrapport mål och ekonomi för Bjuvs kommun 
2020 

 

Sammanfattning av ärendet 

 Bjuvs kommun har beslutat att under 2020 skall rapporter till 
kommunfullmäktiga göras tertialvis. Det innebär tertial 1 rapport per april, 
delårsrapport per augusti samt årsredovisning.  

 

Delårsrapporten, som avser perioden januari - augusti, innehåller förutom 
periodens ekonomiska utfall och helårsprognos för 2020 även 
verksamheternas uppföljning av verksamhet och mål för perioden.  

 

Prognosen för helåret 2020 visar på ett överskott på 26,6 mnkr, vilket är 6 
mnkr bättre än budget och motsvarar 2,9 procent av skatter och generella 
statsbidrag. Prognosen innebär en negativ avvikelse mot budget på 15,5 
mnkr för nämnder och styrelser medan finansredovisningen överstiger 
budget med 21,5 mnkr. VA-verksamheten följer budget. Sammantaget 
innebär uppföljningen av god ekonomisk hushållning att de finansiella målen 
uppnås medan de verksamhetsmässiga målen enbart uppnås till viss del. 

 

De tre nämnder och utskott som prognostiserar ett underskott för 2020 
behöver i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning ta fram en åtgärdsplan för att nå en budget i balans. 

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-10-05 
Delårsrapport 2020 
Bilaga Investeringsredovisning delår 2020 
  

 

Ärendet 

Tertialrapport, januari – augusti, visar på nämndernas uppföljning av 
verksamhet och ekonomi under årets åtta första månader samt prognos för 
helåret 2020. En bedömning har gjorts över måluppfyllnaden av 
kommunfullmäktiges mål kopplat till visionen, Bjuv 2030. 

 

Tre nämnder och utskott prognostiserar ett underskott för 2020: 

- Barn- och utbildningsnämnden  - 12,8 mnkr 
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- Vård- och omsorgsnämnden - 3,5 mnkr 

- Utskottet för arbete och tillväxt - 1,2 mnkr 

 

Tekniska nämnden prognostiserar ett överskott på 1,3 mnkr och 
byggnadsnämnden ett överskott på 0,8 mnkr. jämfört med budget. Övriga 
nämnder och utskott prognostiserar enligt budget. 

 

Angående nämndernas prognostiserade underskott 

 

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på - 12,8 mnkr 
inklusive tilläggsbudget. Underskottet beror bland annat på ökade volymer 
inom gymnasiet inklusive gymnasiesärskola och IM-program, underskott 
inom socialtjänsten samt HVB-verksamheten samt ett budgeterat 
effektiviseringsbehov inom kosten. Jämfört med prognosen i tertialrapporten 
har underskottet ökat. 

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott på - 3,5 mnkr. 
Underskottet beror i huvudsak på sedan tidigare ökade volymer inom 
personlig assistans. 

Arbete och tillväxt prognostiserar ett underskott på - 1,2 mnkr. Underskottet 
beror i huvudsak på ökade kostnader avseende försörjningsstöd, 
samt underskott inom arbetsmarknadsenheten relaterat till lägre intäkter 
från Arbetsförmedlingen. 

Tekniska nämnden samt byggnadsnämnden prognostiserar ett överskott 
medan kommunfullmäktiges verksamheter, kultur- och fritidsnämnden samt 
VA följer budget. 

 

Finansen lämnar totalt en prognos 21,5 mnkr bättre än budget. Det är 
framförallt effekten av en uppreviderad skatteunderlagsprognos från SKR 
den 24 augusti jämfört med vårens kraftigt försämrade prognoser, i 
kombination med kraftigt ökade generella statsbidrag under våren samt 
positiva resultat vid försäljning av mark och fastighet, som gör att resultatet 
har förbättrats jämfört med tertialrapporten.  

Den 1 oktober lämnade SKR en ny skatteunderlagsprognos vilken inte har 
tagits hänsyn till i delårsrapporten. Jämfört med prognosen i augusti är 
prognosen nedreviderad med ca 4,9 mnkr. Det understryker hur osäkra 
förutsättningarna är i olika prognoser och vi kan troligtvis räkna med 
ytterligare förändringar innan året är slut. 

 

Sammantaget innebär uppföljningen av god ekonomisk hushållning att de 
finansiella målen uppnås medan de verksamhetsmässiga målen enbart 
uppnås till viss del. Utvärdering av kommunkoncernen innebär att 
kommunkoncernen till största del uppfyller finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning. 

 

Av de av kommunfullmäktige antagna målen för god ekonomisk hushållning 
framgår bland annat att samtliga nämnder och styrelser ska ha god 
budgetföljsamhet samt ska upprätta åtgärdsplan vid befarad negativ 
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avvikelse. Nämnderna ska därför fortsatt vidta åtgärder för att nå en budget 
i balans.  

 

Fram till halvårsskiftet har kommunen tagit upp nya lån med 110 mnkr. 
Förutom finansiering av investeringar samt betalning av särskild löneskatt 
avseende inlösen av pensionsskuld har en ökad finansiell beredskap 
vidtagits i inledningen av Corona pandemin vilket innebär att kommunen 
hållit en något högra kassa än normalt. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

godkänna delårsrapporten per augusti 2020 

kommunstyrelsen noterar att prognosen för helåret indikerar ett överskott 
mot budget under innevarande budgetår  

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

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör 

Samuel Sköld 
ekonomichef 

 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder och styrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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Bjuvs kommun, KF 

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 (Delår) 

Status Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2020 
Utfall 

200831 
Prognos 

Avvikelse 
mot pro-

gnos 

 107 Digitalisering av KF's möten 500 0 500 0 

SUMMA   500 0 500 0 
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Kommunstyrelse 

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 (Delår) 

Status Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2020 
Utfall 

200831 
Prognos 

Avvikelse 
mot pro-

gnos 

 232 
Allmän IT-investering (fd GDPR 
dataöversiktssystem) 

238 0 238 0 

 807 Billesholm stationsområde 2 820 874 2 820 0 

 813 Billesholms gård 9:19 2 965 556 1 000 1 965 

 804 Bjuv 4:4 850 35 850 0 

 820 Cykelväg Mörarp Bjuv 250 91 250 0 

 818 Elestorp 7:86 Bjuvsbostäder 250 9 250 0 

 801 
Expl B-holmsgård 9:235 (Kungs-
gård) 

50 0 50 0 

 816 Folketshusparken 2 046 35 1 000 1 046 

 163 Försäljning Flamman Ekeby -2 000 0 0 -2 000 

 163 Försäljning Vårdcentralen Ekeby -3 500 0 0 -3 500 

 110 HR/Personalsystem 147 0 147 0 

 105 
Markförsäljning - exploateringsom-
råden 

-6 000 0 -3 300 -2 700 

 100 Markförvärv 2 000 0 2 000 0 

 106 Ny webb 300 287 300 0 

 802 Nya Hedvallska (Bjuv 3:3) 156 0 156 0 

 108 Proceedo 101 114 101 0 

 112 QlikView 600 0 300 300 

 819 Rudolfska gården 750 0 250 500 

 169 Stratsys 200 12 100 100 

 805 Tibbarp 1:80 250 0 250 0 

 817 Tidiga exploateringsutredningar 1 000 81 500 500 

 810 Ulven 2 (Trygghetsboende) 479 0 479 0 

 120 Utredning Söderåsbanan 22 142 507 7 300 14 842 

 811 Utveckling av Selleberga 5 731 2 301 5 731 0 

 803 Valleberga 2:139 250 0 250 0 
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Status Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2020 
Utfall 

200831 
Prognos 

Avvikelse 
mot pro-

gnos 

 176 Visma Window 172 0 172 0 

 109 
Väg 110 Flytt av utfart Kristine-
torpsvägen 

3 250 134 3 250 0 

 111 
Väg 110 Kristinetorpsvägen (Tra-
fikverket åtgärd 4) 

3 000 0 3 000 0 

 114 
Väg 110 Kungsgårdsvägen (Tra-
fikverket åtgärd 3) 

50 0 50 0 

 113 
Väg 110 Mellersta vägen (Trafik-
verket åtgärd 1) 

3 634 1 650 3 634 0 

 115 
Väg 110 Södra vägen (Trafikver-
ket åtgärd 2) 

350 0 350 0 

 148 
Årlig investering miljöförbättrande 
åtgärder - ISO 14001 

100 0 100 0 

SUMMA   42 631 6 686 31 578 11 053 

Billesholm stationsområde 

Arbetet med upprättande av förfrågningsunderlag har fortsatt över sommaren. 

Ett köpeavtal har ingåtts mellan Fastighetsägaren av stationshuset och Bjuvs kommun för den 
del av stationsområdet som ligger norr om stationshuset och där kommunen ska bygga torg 
och cykelparkering. 

I samband med miljöutredning kopplat till detaljplanen har en oväntad förorening stötts på 
framför gamla kommunhuset. En fördjupad utredning är beställd och kostnader för att avhjälpa 
denna ska utredas och ligga med som underlag för upphandlingen. 

I samband med Budget-21 kommer projektets kalkyl kompletteras med en post för oförutsedda 
kostnader kopplade till markföroreningen om 1,2 milj. 

  

Billesholms gård 9:19 

Marköverlåtelsen, som sker genom fastighetsreglering, mellan kommunen och Byggkoncept 
Syd AB för en mindre del av området har dragit ut på tiden. Diskussioner förs mellan parterna 
för att påskynda denna. 

För ErHos del av planområdet håller ny bebyggelse på att uppföras. 

Planeringsavdelningen samverkar fortsatt med Gata/Park om att får fram underlag för upp-
handling av lekplatsen. 

Bjuv 4:4 

Detaljplanen arbetas om efter de synpunkter som inkommit efter samrådet. I samverkan med 
konsult och NSVA tar planeringsavdelningen fram en dagvattenanläggning som nu kommer 
ligga i anslutning till den planerade bebyggelsen, detta för att inte behöva inkräkta på natur-
marken. 

Den del av planområdet som i samrådet föreslogs för bebyggelse och ägs av fastighetsägaren 
söder om kyrkvägen utgår med anledning av att parterna inte kommer arbeta fram utformning 
och reglera bebyggelse inom den tidplan som gäller för projektet samt att strandskyddet återin-
träder för hela detta område och att det av den anledningen är svårt att motivera bostadsbe-
byggelse i föreslagen omfattning. Eventuell planläggning för bostäder iu denna del får avvakta 
till en framtida process. 
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Cykelväg Mörarp Bjuv 

Under vår och sommar har diskussioner förts med Trafikverket kring förändrad omfattning av 
projektet och ekonomiska ramar. Bjuvs kommun har meddelat Trafikverket att det är den be-
slutade ramen i avtalet som ska gälla för projektet med respekt att hela överenskommelsen 
därmed riskerar att falla. Trafikverket har ställt frågan till Kommunen hur vi ser på att projektet 
kommer behöva utökade ramar från 5 milj till 7 milj. Det har anförts att det är naturvärden och 
vatten som kan driva upp kostnaderna. 

Elestorp 7:86 Bjuvsbostäder 

Kommunen har valt att inte drivit aktiva markförhandlingar med Bjuvsbostäder i väntan på att 
processen om försäljning av delar av lägenhetsbeståndet slutförs. 

Möjligheten att tillföra byggrätt via ny anslutning från Franz Daumanss väg i samband med 
planändringen för ny förskola har studerats översiktligt. Dock har inget exploateringsprojekt 
skapats eller någon kalkyl tagits fram. 

Nästa punkt i processen med Bjuvsbostäder är att antingen teckna avtal kring markanvisning 
(för att lägga fast hur detaljplanen ska arbetas fram samt hur mark ska överlåtas) eller exploa-
teringsavtal (om de hittar en placering inom egen fastighet). 

Expl B-holmsgård 9:235 (Kungsgård) 

Ett förslag till ny prissättning för kvarvarande tomter inom området är under framtagande. Gö-
tenehus har påbörjat uppförandet av sitt visningshus på en av de tomter de kommer fördela åt 
kommunen enligt avtal. 

  

Folketshusparken 

En inbjudan om att anmäla intresse för att bugga bostäder på den gamla protista-tomten har 
gått ut till byggbolag och intressenter med syftet att få in förslag och kunna teckna markanvis-
ning med en eller flera intressenter och gemensamt driva arbete med detaljplan för området. 

För kv Medborgaren 1 har ett rivningslov för Folkets hus lämnats in, och beviljats, av Bygg-
nadsnämnden. Syftet med att pröva rivningslovet är att säkerställa att det inte finns formella 
hinder mot rivning för fortsatt exploatering av området. 

Markförsäljning - exploateringsområden 

Fortsatt osäkert om en affär med överlåtelse för trygghetsboendet kan genomföras innan årets 
slut. 

Köpeskilling för Gröningen i Billesholm av 3,2 milj har erlagts. 

Om Marköverlåtelsen på nya Hedvallska kan tas i oktober KF kan köpeskilling om 3,9 milj från 
3hus ab komma in innan årsskiftet. 

Intäkter från större markförsäljningar är då ca 7,1 milj 

  

Markförvärv 

Kommunen har genom KS ingått avtal om att förvärva en villatomt inom Protistaområdet som 
låg till försäljning i Juni. Fastigheten bedöms som strategisk för att genom utökad rådighet 
kunna genomföra markanvisning och bostadsbebyggelse på området. Köpeskillingen uppgick 
till ca 1,5 milj. Köpet genomförs i Oktober. 

Nya Hedvallska (Bjuv 3:3) 

Överenskommelse kring avtal om marköverlåtelse har nåtts med 3hus och kommer lyftas till 
KF för beslut i oktober. 
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Proceedo 

Projektet är inne i slutskede och driftstart är planerad till den 1:e september. 
 
Utbildning är planerad i slutet av augusti för användarna. 

  

Systemet är uppe och rullar - utbildningar är utförda - finjustering pågår. 

Rudolfska gården 

Arbete har ej påbörjats på grund av andra prioriteringar. 

Stratsys 

Utvecklingsarbetet med Stratsys har försenats dels på grund av att systemansvar skiftat från 
kommunstrateg till utredare, dels på grund av att coronapandemin har krävt insatser på annat 
håll. Under året färdigställs dock en ny styrmodell för systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Tibbarp 1:80 

Arbete har inte påbörjats på grund av andra prioriteringar. Dock har en tomtkö beslutats som 
kommer ge förvaltningen ett verktyg för att bedöma efterfrågan på tomtmark varefter en plan 
för fribyggartomter kan ges högre prioritet. 

Tidiga exploateringsutredningar 

Inga nya kostnader projektkostnader har förts på projektet under T2. 

Ulven 2 (Trygghetsboende) 

Förhandlingar har förts med NCC om projekt och byggstart. 

Utredning Söderåsbanan 

Trafikverkets entreprenör NRC kommer etablera sig på stationsområdet efter årsskiftet. Pro-
jektet pågår dock för fullt med byggnation i Svalövs kommun. 

Utveckling av Selleberga 

Ett planprogram för hela området har varit utställt för samråd och det har hållits två sam-
rådsmöten i fruktladan på Selleberga. Planarbetet för den första detaljplanen har påbörjats och 
förprojektering av gator, park och dagvattenanläggningar har inletts. 

Valleberga 2:139 

Arbete har inte påbörjats på grund av andra prioriteringar. 

Väg 110 Flytt av utfart Kristinetorpsvägen 

Trafikverkets konsult Veidekke har färdigställt arbeten på LV 110 och kommunens konsult på-
börjar sin del av projektet, själva flytten av utfarten, i oktober. 

Väg 110 Kristinetorpsvägen (Trafikverket åtgärd 4) 

Redovisas under projekt 113 

Väg 110 Kungsgårdsvägen (Trafikverket åtgärd 3) 

Redovisas under projekt 113 

Väg 110 Mellersta vägen (Trafikverket åtgärd 1) 

Trafikverkets entreprenör har färdigställt arbeten vid infarter till Billesholm, Kristinetorpsvägen 
och södravägen. Besiktning är bokad. 

Arbete med de tillfälliga vägarna vid Mellersta vägen har påbörjats. Projektet följer tidsplan. 
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Väg 110 Södra vägen (Trafikverket åtgärd 2) 

Redovisas under projekt 113 

Årlig investering miljöförbättrande åtgärder - ISO 14001 

Inga aktiviteter har genomförts som har inneburit investeringskostnader på grund av personal-
situationen på förvaltningen. 
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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. 

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 (Delår) 

Status Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2020 
Utfall 

200831 
Prognos 

Avvikelse 
mot pro-

gnos 

 135 
Inventarier - Bjuvs Lärcenter - Fu-
turum 

1 200 1 177 1 200 0 

 510 
IT-tekniska utrustning Almlidens 
konferensrum 

37 14 37 0 

SUMMA   1 237 1 191 1 237 0 
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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. 

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 (Delår) 

Status Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2020 
Utfall 

200831 
Prognos 

Avvikelse 
mot pro-

gnos 

 413 BUN -elevdatorer och dylikt. 3 400 2 648 3 400 0 

 415 
Inventarier till ny förskola på Bro-
gårda området 

2 200 713 2 200 0 

 410 Investering BUN övergrip. 1 500 519 1 500 0 

SUMMA   7 100 3 880 7 100 0 
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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. 

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 (Delår) 

Status Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2020 
Utfall 

200831 
Prognos 

Avvikelse 
mot pro-

gnos 

 644 

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

350 0 0 350 

 605 
Inventarier VO - fördelas på an-
svar 641, 642 och 690 

1 200 836 1 500 -300 

 191 Tillagningskök inventarier 500 35 500 0 

 224 
Tillagningskök Nya Brogårda för-
skola 

2 500 2 190 2 500 0 

 645 
Äldreomsorg, Särskilda boenden, 
Inomhus- och utomhusmiljö 

500 0 500 0 

SUMMA   5 050 3 061 5 000 50 

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

tarier 2021- 

De budgeterade medel (350 tkr) som fanns för 2020 är efter beslut i VON flyttade till inventa-
rier VO projekt 605 (300 tkr). 

Projekt 1, en gruppbostad med 5 platser kommer att förhyras av extern part på Billesholms 
Gård 9:19. Beräknad inflyttning hösten 2021. 

Projekt 2, en gruppbostad med 6 platser är under projektering på Bjuv 4:4. Beräknad möjlig 
inflyttning hösten 2021. 

  

Inventarier VO - fördelas på ansvar 641, 642 och 690 

Under året har förbättringar gjorts i inomhusmiljön på Västergatan för att tillgodose och för-
bättra såväl arbetsmiljön som det pedagogiska innehållet i omvårdnaden. 
Under året går avtalet ut på trygghetslarm på Solhemmet vilket kommer belasta invsterings-
kontot med uppskattningsvis 375 tkr. 
För att säkra upp läkemedelshanteringen har ett antal elektroniska läkemedelsskåp köpts in. 
Under året planeras också att investera in ett ordentligt cykelförråd åt hemtjänsten. 
Löpande finns behov av att förbättra arbetsmiljön med inköp av både arbetsstolar och belys-
ning. 
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Bedömningen är att utrymmet kommer användas under året. 

Tillagningskök inventarier 

Utrymmet används för att byta ut och underhålla befintlig utrustning i köken. En pågående in-
ventering görs av befintlig utrustning för att se över hur vi kan återanvända alternativt reparera 
för att hushålla med de resurser vi har. 

Bedömningen är att utrymmet kommer användas under året. 

Tillagningskök Nya Brogårda förskola 

Förberedelser pågår för att få klart köket med utrustning och inventarier och bedömningen är 
att utrymmet kommer användas. 

Äldreomsorg, Särskilda boenden, Inomhus- och utomhusmiljö 

I samband med att en avdelning på Varagården omvandlas till demensboende behöver utom-
husmiljön anpassas för behoven. I stället för en öppen tomt kommer området avgränsas och 
göras tillgängligt och inbjudande för de boende. 

Bedömningen är att utrymmet kommer användas under året. 
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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. 

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 (Delår) 

Status Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2020 
Utfall 

200831 
Prognos 

Avvikelse 
mot pro-

gnos 

 445 
Belysning av fotbollsplan vid 
Ekeby skola 

1 000  0 1 000 

 430 Investering KOF övergrip. 750 141 750 0 

 446 
Ljud och bild upptagning Gruv-
museet 

84 2 84 0 

 438 
Multianläggningar i hela Bjuvs 
kommun 

1 500 31 400 1 100 

 441 
Ommålning och bänkbyte i Bro-
gårdaskolans idrottshall 

500  500 0 

 442 
Tillbyggnad av tillagningskök i 
Bowlinghallen 

1 500 692 1 500 0 

 444 Toalett Gruvmuseet 250  0 250 

 443 Upprustning sporthall Ekeby 500  500 0 

 440 Utreda sim- och badanläggningar 90  90 0 

SUMMA   6 174 866 3 824 2 350 

Belysning av fotbollsplan vid Ekeby skola 

Investeringen har strukits p.g.a. bristande behov. 

Investering KOF övergrip. 

Planering och prioritering utifrån de behov som finns för kultur- och fritidsutbudet. Investerings-
projektet slutredovisas i årsbokslutet. 

Ljud och bild upptagning Gruvmuseet 

Projektet är påbörjat och pågår enligt plan. 

Multianläggningar i hela Bjuvs kommun 

Det här investeringsprojektet avviker från plan. Planeringen för 2020 omfattar kompletteringar 
av utemiljön i anslutning till Ekeby skola. 

Ommålning och bänkbyte i Brogårdaskolans idrottshall 

Projektet är påbörjat och pågår enligt plan. 
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Tillbyggnad av tillagningskök i Bowlinghallen 

Projektet är påbörjat och pågår enligt plan. 

Toalett Gruvmuseet 

Investeringsprojektet kommer inte att genomföras under 2020. 

Upprustning sporthall Ekeby 

Projektet är påbörjat och pågår enligt plan. 

Utreda sim- och badanläggningar 

Projektet är påbörjat och pågår enligt plan. 



Delårsrapport 2020 

 

15 

Tekniska nämnden 

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 (Delår) 

Status Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2020 
Utfall 

200831 
Prognos 

Avvikelse 
mot pro-

gnos 

 138 
Asfaltering; nyproduktion, sidoan-
läggningar och återställningar 

500 0 500 0 

 144 Belysning GC-tunnlar 200 62 200 0 

 211 
Bevattning och dränering på kom-
munens fotbollsplaner. 

600 54 600 0 

 140 
Billesholms station - reinvestering 
genomfartsväg, Storgatan 

25 0 25 0 

 228 
Brandposter - Reinvesteringar enl 
avtal med NSVA 

517 11 517 0 

 172 Brogårda 8:4 / Slutstycket 578 9 578 0 

 229 Byte av kabelskåp 500 6 500 0 

 122 Ekeby skola 1 000 217 1 000 0 

 156 Förnyelse av gamla lekplatser 1 615 182 1 615 0 

 162 
Förnyelse gatubelysning Ljungs-
gård (1600m) 

900 0 900 0 

 124 Förråd till förskolor 400 0 400 0 

 166 GC-väg Billesholm - Ekeby 50 0 50 0 

 174 

GC-vägar Orkestergatorna - Asfal-
tering av enstaka grusgång samt 
belysning på GC-vägarna i områ-
det. 

500 0 500 0 

 175 
Gunnarstorpsvägen - Hastighets-
dämpande åtgärder 

50 19 50 0 

 186 Industrigatan - Ringgatan, Bjuv 500 0 0 500 

 216 
Investeringar för VA- översväm-
ning efter sommaren 2016 

5 016 4 623 5 016 0 

 123 Jens Bille skolan entrén vid badet 4 000 1 528 4 000 0 

 188 
Kristinetorpsvägen - Hastighets-
dämpande åtgärder 

50 0 50 0 

 201 
Kyrkskolan -LSS-verksamhet och 
konferenslokal 

6 969 4 242 6 969 0 
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Status Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2020 
Utfall 

200831 
Prognos 

Avvikelse 
mot pro-

gnos 

 192 Köket matsal Brogårdaskolan 43 24 24 19 

 125 LSS-boende fristående, Bjuv 4:4 17 896 977 1 000 16 896 

 189 LSS-boende IT och lås 400 0 0 400 

 197 Lärcenter (fd Futurum) 26 233 30 244 30 470 -4 237 

 121 Ny fsk Lärkgatan 6 - 8 avd. 20 000 2 624 2 700 17 300 

 224 Nya Brogårda förskola 12 534 15 538 17 200 -4 666 

 221 
Nytt omklädningsrum Jens Billes-
kolan 

2 305 2 179 2 250 55 

 190 
Omasfaltering och anläggning av 
hastighetsdämpande åtgärder 
- Storgatan Ekeby, norra delen. 

2 150 0 2 150 0 

 193 
Re-investering i befintlig asfaltbe-
läggning enligt RoSy 

3 000 0 3 000 0 

 209 
Skolutredning (lokaler)- Jens Bille-
skolan 

20 0 0 20 

 149 Storgatan Bjuv - upprustning 154 58 100 54 

 210 Trafiklösning vid Brogårdaskolan 931 14 15 916 

 196 
Trafiksignal Billesholmsvägen vid 
plankorsning 

400 0 0 400 

 227 Upprustning Ekeby centralt 1 500 0 1 500 0 

 226 
Utbyggnad Ekeby skola - P-yta 
+ Körytor 

500 0 0 500 

 225 Utemiljö Bofinken 179 0 0 179 

 131 Utemiljö kommunalhuset 325 0 250 75 

 208 Utredning Ekeby nya dagvatten 1 000 0 0 1 000 

 127 Varagårdsskolan entrén 163 458 460 -297 

 205 
Varagårdsskolan utemiljö högsta-
diet 

2 000 841 2 000 0 

 185 
Årlig investering - Maskiner - lokal-
vård 

140 41 140 0 

 207 Årlig investering Asfaltering 1 000 0 1 000 0 

 200 
Årlig Investering energieffektivise-
ring 

3 975 1 942 4 000 -25 

 158 
Årlig investering Fastighetsinve-
steringar (generella/underhålls-
plan) 

9 000 5 438 8 500 500 

 198 
Årlig investering -Maskiner o for-
don gata/park 

700 159 700 0 

 194 
Årlig investering -Trafiksäkerhets-
åtgärder 

300 24 300 0 

 154 Årlig investering utemiljö Fastighet 1 000 1 163 1 200 -200 

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

500 163 500 0 

SUMMA   132 318 72 840 102 929 29 389 
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Ekeby skola 

Workshops har genomförts. Utredningar ventilation pågår, utredning Belysning pågår. 

Rapport levereras till BUN under 2021 

 

LSS-boende fristående, Bjuv 4:4 

Färdig projekterat sen 6 månader tillbaka men byggnation ej påbörjat.  

 

Nya Brogårda förskola 

Enligt plan. Projektet har två projektnummer vilket ska slås samman. 

  

Trafiklösning vid Brogårdaskolan 

Belysning saknas och kommer upp i oktober och därefter slutregleras. 
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Byggnadsnämnden 

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 (Delår) 

Status Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2020 
Utfall 

200831 
Prognos 

Avvikelse 
mot pro-

gnos 

 146 
Digitalisering av bygglovshand-
lingar 

94 8 94 0 

SUMMA   94 8 94 0 

Digitalisering av bygglovshandlingar 

Digitaliseringen av bygglovshandlingar påbörjades under 2019 och fortsätter under 2020. Un-
der årets första två tertial har dock inte så mycket aktivt arbete med detta skett. 
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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 (Delår) 

Status Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2020 
Utfall 

200831 
Prognos 

Avvikelse 
mot pro-

gnos 

 266 Ny investeringar NSVA 4 350 1 161 3 000 1 350 

 266 Reinvesteringar NSVA 24 125 6 578 21 100 3 025 

SUMMA   28 475 7 739 24 100 4 375 
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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 

Två tredjedelar av året ligger nu bakom oss 
och vi kan konstatera att en dramatisk vår 
har övergått i en något lugnare sommar 
och sensommar. Coronaviruset har inte 
försvunnit och det råder fortfarande en 
pandemi i världen men vi kan tack och lov 
konstatera att smittspridningen hittills varit 
relativt begränsad i vårt närområde. Inom 
alla kommunens verksamheter bevakar vi 
den fortsatta utvecklingen och vi gör allt vi 
kan för att minimera riskerna. 

Hjulen snurrar dock vidare i Bjuvs kommun, 
coronaviruset till trots. Kommunen har till 
exempel blivit delägare i en flygplats! 
Räddningen av nedläggningshotade 
Ängelholm Helsingborg Airport visar på 
styrkan i samarbetet inom Familjen 
Helsingborg. Det ligger i kommunens och 
hela regionens intresse att bibehålla 
möjligheten till kommunikationer med flyg. 
Genom att trygga flygplatsens fortlevnad 
tar vi ansvar för vår framtida utveckling och 
vi bevarar goda förutsättningar för 
näringsliv, tillväxt och turism. Övertagandet 
skedde 1 september, på dagen 60 år efter 
att det första civila flyget lyfte från 
flygplatsen. 

Under sommaren har kommunen satt in 
både väktare och sommarvärdar i syfte att 
skapa trygghet, bygga relationer och 
anordna aktiviteter för ungdomar. 
Insatserna har varit uppskattade, av såväl 
ungdomar som företrädare för många 
verksamheter. Antalet skadegörelsebrott 
har tyvärr ökat något, jämfört med 
sommaren 2019, samtidigt som de totala 
kostnaderna för dessa brott har sjunkit. 
Trygghet i det sociala rummet är en 
prioriterad fråga för Sverigedemokraterna 
och Moderaterna och vi ser fram emot att 
äntligen få nya trygghetsvärdar på plats i 
början av september. 

Kommunens ekonomiska prognos för året 
har förbättrats, vilket är glädjande. Under 
våren har regeringen successivt höjt 
statsbidragen i syfte att stödja kommuner 
och regioner i den pågående pandemin. 
SKR uppreviderade dessutom nyligen sina 
skatteberäkningar vilket medför att 
kommunen får ett större plus i finansen än 
väntat. Till detta kan vi även lägga en del 

intäkter från försäljning av mark och 
fastigheter och sammantaget ligger det 
prognostiserade överskottet för 2020 nu på 
25 miljoner kronor. Detta är givetvis 
positiva besked men överskottet ligger 
alltså på finansen; verksamheten går tyvärr 
mot ett underskott. 

Under året har vi slutligen tagit ytterligare 
steg på vägen mot att förverkliga visionen 
om en attraktiv boendekommun. 
Utvecklingen av Brogårdaområdet fortsätter 
med öppnandet av en ny förskola, som fått 
namnet Kullerbyttan efter omröstning bland 
barnen. Och i renoverade lokaler på gamla 
Brogårdaskolan erbjuder nu Bjuvs 
Lärcentrum utbildning för vuxna. 
Kommunen har vidare tecknat en 
avsiktsförklaring med fastighetsbolaget 
Hemsö om att utveckla och investera i 
kommunens expansion med fokus på 
lokaler för samhällsservice. Avtalet omfattar 
nybyggnation av ett LSS-boende samt en 
förskola. Utvecklingen av Selleberga rullar 
samtidigt vidare: planprogrammet har varit 
ute på samråd och detaljplanen kommer 
ställas ut under hösten. Sist men inte minst: 
kommunen har nu erhållit rivningslov för 
Folkets hus i centrala Bjuv. Detta är första 
steget mot en efterlängtad utveckling och 
försköning av hela tomten. 

Trevlig läsning! 

 

 

Mikael Henrysson 
Kommunstyrelsens ordförande 
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DET HÄR FINNS I RAPPORTEN 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Här hittar du kommunövergripande resultat. Du får en överblick över årets viktigaste händelser 
och utvecklingar och du kan ta del av kommunens ekonomiska ställning. Informationen som 
presenteras här kompletteras av de mer detaljerade uppgifter du finner i driftsredovisningen, 
verksamhetsberättelsen och räkenskaperna. 

I förvaltningsberättelsen beskrivs även kommunens långsiktiga vision och arbetet med mål- 
och ekonomistyrning. Kommunens övergripande mål följs upp och verksamheten utvärderas. 

För att du snabbt ska få en överblick redovisas målen med både text och en färgad 
symbol: 

 = 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 enligt en liknande princip upp 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. 
 

DRIFTSREDOVISNING 

Här hittar du redovisning och analys av nyckeltal knutna till personalfrågor. Du kan även ta del 
av kommunens översiktliga nettokostnader, resultaträkning och större investeringar. 

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. 

RÄKENSKAPER 

Här kan du fördjupa dig i kommunens ekonomiska resultat. Du hittar också noter och 
redovisningsprinciper. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Utdrag ur verksamheterna 

Covid-19 

En av årets stora händelser för Bjuvs 
kommun, liksom för Sverige och hela 
världen, är den pågående 
coronapandemin. Viruset, och åtgärderna 
som genomförts för att dämpa 
smittspridning, har orsakat stora 
påfrestningar och utmaningar för 
kommunen, även om vi ser att 
påverkansgraden varierar mellan de olika 
verksamheterna. Avdelningen för arbete 
och tillväxt har under våren och sommaren 
genomfört större delen av sina utbildnings- 
och arbetsmarknadsinsatser på distans för 
att nu i höst försiktigt återgå till fysiska 
mötesformer. Vård- och omsorgsförvaltning 
följer noggrant rekommendationer och 
restriktioner från Folkhälsomyndigheten, 
Vårdhygien Skåne och Smittskydd Skåne, 
och har under ett antal månader haft 
besöksförbud på kommunens 
äldreboenden. Kultur- och 
fritidsförvaltningen har ställt in olika 
firanden och evenemang och vid den 
tekniska förvaltningen har 
lokalvårdsenheten utökat rutinerna för 
rengöring och desinficering av 
gemensamma utrymmen. Den nationella 
händelseutvecklingen har under de senaste 
månaderna gått åt rätt håll men kommunen 
bevakar kontinuerligt läget, planerar för 
olika scenarier och fortsätter anstränga sig 
för att begränsa riskerna för smittspridning. 

Omsorg i Bjuv AB 

I april tog kommunfullmäktige beslut om att 
låta bilda ett aktiebolag som ska bedriva 
delar av vård- och omsorgsförvaltningens 
verksamheter. Kommunstyrelsen har nu i 
uppdrag att i samråd med vård- och 
omsorgsnämnden ta de initiativ och vidtaga 
de åtgärder som är nödvändiga för att 

genomföra denna bolagisering. Utöver 
arbetet med tillståndsprocessen behöver 
processen för facklig samverkan, risk- och 
konsekvensbedömning samt 
verksamhetens planering för övergången 
pågå för att kunna genomföra 
bolagiseringen under 2021. 

Nya trygghetsvärdar 

Från och med september är två 
trygghetsvärdar på plats i kommunen. 
Värdarnas uppdrag är att arbeta 
uppsökande, relationsskapande och 
förebyggande med barn, unga och vuxna. 
De ska fungera som goda förebilder och 
guida barn och unga vidare till aktiviteter. 
Värdarna ska arbeta ute i samhället, där 
invånare befinner sig, på dagtid, kvällstid 
och på helger. Målsättningen är att öka 
tryggheten i kommunen. 

Nytt lärcentrum 

Den 10 augusti slog Bjuvs Lärcentrum upp 
portarna i nyrenoverade lokaler på gamla 
Brogårdaskolan. På Lärcentrum erbjuds 
såväl vuxenutbildning som 
arbetsmarknadsinsatser, två verksamheter 
som kommer komplettera varandra på ett 
flexibelt och ändamålsenligt sätt. 

Förebyggande insatser 

Barn- och utbildningsförvaltningen har 
under året inlett en strategisk utveckling av 
insatserna inom socialtjänsten med ett 
förstärkt fokus på förebyggande arbete. På 
nämndens uppdrag har förvaltningen 
skapat ett socialt insatsteam vars uppgift är 
att ge tidigt och intensivt stöd till barn, unga 
och deras familjer. Insatsteamets arbete 
har redan resulterat i att familjer som har 
upplevt omfattande utmaningar har fått en 
förbättrad livssituation.
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Ekonomisk ställning 

Övergripande prognos för 2020 

Delårsrapporten visar på ett prognostiserat 
resultat för kommunen för helåret 2020 på 
26,6 miljoner kronor (mnkr). Detta 
motsvarar cirka 2,9 procent av skatter och 
generella statsbidrag och innebär en positiv 
avvikelse mot årets budget (20,6 mnkr) på 
6 mnkr för helåret. Skattefinansierad 
verksamhet prognostiserar ett resultat på 
24,6 mnkr (2,6 procent), vilket är 6 mnkr 
bättre än budget. Anledningen till det 
förbättrade resultatet jämfört med 
tertialrapporten är främst ökade skatter och 
generella statsbidrag med drygt 22 mnkr 
samt reavinster av fastigheter, medan 
verksamheterna fortsatt visar på underskott 
mot budget. Sammantaget innebär det att 
kommunen delvis når upp till antagna mål 
för god ekonomisk hushållning 

Kommunkoncernen 

Kommunkoncernens prognostiserade 
resultat för helåret uppgår till 31 mnkr. AB 
Bjuvbostäder prognostiserar ett resultat på 
3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr sämre än budget 
medan Bjuvs Stadsnät AB prognostiserar 
ett resultat på 0,5 mnkr vilket följer budget. 
Sammantaget innebär det att 
kommunkoncernen prognostiserar ett 
resultat ca 5 mnkr bättre än budget, vilket 
innebär en positiv budgetavvikelse på cirka 
20 procent. 

Nämndernas prognoser 

Verksamheterna prognostiserar totalt ett 
underskott på - 15,4 mnkr mot budget, 
vilket är en försämring med cirka 2 mnkr 
jämfört med tertialrapporten. Jämfört med 
tertialrapporten har en nämnd vänt ett 
befarat underskott till en budget i balans, 
en verksamhet har minskat sitt 
prognostiserade underskott medan två 
nämnder beräknar ett något större 
underskott. 

Barn- och utbildningsnämnden 
prognostiserar ett underskott på - 12,8 
mnkr, vilket är en försämring med 3,2 mnkr 
jämfört med tertialrapporten. Det ökade 
underskottet beror till största delen på 
ökade kostnader inom socialtjänsten för 
barn och unga medan underskottet i övrigt 
härrörs till ökade volymer inom gymnasiet 

inklusive gymnasiesärskola och IM 
program, underskott inom socialtjänsten 
och HVB verksamheten samt en 
budgeterad kostnadsminskning inom 
kosten som inte faller ut. 

Vård- och omsorgsnämndens 
prognostiserar ett underskott på - 3,5 mnkr 
vilket är en liten försämring på -0,2 mnkr 
från tertialrapportens beräknade underskott 
på - 3,3 mnkr. Underskottet beror i 
huvudsak på sedan tidigare ökade volymer 
inom personlig assistans. 

Arbete och tillväxt prognostiserar ett 
underskott på -1,2 mnkr, vilket är en 
förbättring med 1,2 mnkr jämfört med 
tertialrapportens beräknade underskott på 
- 2,4 mnkr. Underskottet beror i huvudsak 
på ökade kostnader avseende 
försörjningsstöd, institutionsplaceringar och 
skyddat boende samt underskott inom 
arbetsmarknadsenheten relaterat till lägre 
intäkter från Arbetsförmedlingen 

Kommunstyrelsens förvaltning har vänt ett 
mindre befarat underskott till en budget i 
balans, kultur och fritidsnämnden liksom 
kommunfullmäktiges verksamheter håller 
budget medan byggnadsnämnden fortsatt 
beräknar ett överskott på 0,8 mnkr 

Finansverksamheten 

Finansen prognostiserar ett resultat på 21,5 
mnkr bättre än budget. Skatteprognosen 
per augusti innebär en kraftigt ökad 
prognos för skatter och generella stats-
bidrag med 22,2 mnkr. Orsaken är främst 
stora extra tillskott av generella statsbidrag 
under våren samtidigt som SKR:s 
uppdaterade prognoser pekar mot en 
betydligt mindre nedjustering av skatte-
underlaget jämfört med vårens prognos. 
Nettoresultat av markförsäljning och 
försäljningen av före detta kommunhuset i 
Ekeby beräknas ge ett överskott på drygt 
11 mnkr. På den negativa sidan finns 
ökade pensionskostnader, främst på grund 
av engångspremier för förmånsbestämd 
ålderspensions, med ca 6,7 mnkr över 
budget samt budgeterade effektiviseringar 
på 4 mnkr som inte får effekt förrän nästa 
år. Utrangering av anläggningstillgångar av 
två förskolor beräknas påverkar resultatet 
negativt med drygt 2 mnkr. 
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Räntekostnaderna beräknas fortsatt landa 
0,8 mnkr lägre än budget medan intäkter 
avseende internräntan understiger budget 
med 1,5 mnkr på grund av lägre 
investeringsutnyttjande och därmed lägre 
internräntekostnader för verksamheterna. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

Avgiftsfinansierad verksamhet (VA) 
prognostiserar ett överskott på 2 mnkr, 
vilket följer budget. Därmed är tidigare 
underskott från 2017 återbetalade och det 
tidigare ackumulerade underskottet vänt till 
ett visst överskott för VA-verksamheten 

Effekter av coronapandemin 

Utvecklingen under våren har starkt 
påverkats av coronapandemin, både lokalt, 
nationellt och internationellt. Staten har 
skjutit till stora summor i både generella 
och riktade statsbidrag som har betalats ut 
under sommaren för att lindra effekterna för 
kommuner och regioner av befarade 
kraftigt minskade skatteintäkter och 
kostnadsökningar. Under början av hösten 
har prognoserna reviderats något mer 
positivt och framförallt har SKR reviderat 

upp prognoserna för löneinkomsterna 
jämfört med prognoserna i april och juni, 
även om prognoserna fortsatt är osäkra. 
Budgetpropositionen för 2021 innehåller 
också stora satsningar till kommuner och 
regioner i både generellt höjda statsbidrag 
samt riktade statsbidrag, främst under åren 
2021–2022. 

För Bjuvs kommun har effekterna på 
kostnadssidan varit relativt begränsade. De 
kostnader som relateras till hälso- och 
sjukvård enligt merkostnadsförordningen 
uppgår till och med juli månad till cirka 1,6 
mnkr varav majoriteten avser 
skyddsutrustning samt ökade 
personalkostnader. Dessa kostnader har 
eftersökts i enlighet med förutsättningarna 
från Socialstyrelsen. Utöver dessa 
kostnader uppskattas mellan 0,5–1 mnkr i 
ytterligare kostnader eller minskade intäkter 
relateras till coronapandemin under 
perioden vilket påverkat periodens resultat. 
I detta ingår kostnader för det inställda 
Bjuvskalaset, lunchkostnader för 
gymnasielever men även vissa minskade 
intäkter. 
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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  Indikator Utfall Målvärde 

 

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

 Befolkningsutveckling 0% 0,67 % 

 Nöjd-Region-Index – helhet ska öka  minst 50 

 Nöjd-Region-Index – trygghet ska öka  minst 45 

 
Företagsklimat enlig ÖJ (Insikt) - totalt 
NKI ska öka 

68 minst 74 

 

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

 Nöjd-Region-Index – kommunikationer  minst 63 

 
Vi har ett kultur- och 
fritidsutbud som utmanar  

Nöjd-Region-Index – fritidsmöjligheter 
ska öka 

 minst 55 

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

entreprenörer 

 

Kommunen har gjort framsteg i sin strävan 
att säkerställa en varierad, trygg och 
attraktiv boendemiljö, med god service och 
i samverkan med lokala entreprenörer. Ett 
antal intressanta byggprojekt runt om i 
kommunen befinner sig i olika faser av 
planering, genomförande eller 
färdigställande. Här följer ett axplock: 

• slutbesked har lämnats på nya 
bostäder i Billesholm och Bjuv; 

• en ny förskola och ett nytt 
lärcentrum har öppnat på 
Brogårdaområdet; 

• byggnationen av cirka 40 nya 
hyreslägenheter på Hedvallska 
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ligger i startgroparna efter att en 
markanvisning tecknades i slutet av 
förra året; 

• kommunen tog nyligen första steget 
mot ett nytt trygghetsboende i 
centrala Bjuv efter att 
markanvisning tecknats med 
företaget Grefstad bygg;  

• en avsiktsförklaring har tecknats 
med fastighetsbolaget Hemsö om 
att bygga ett LSS-boende samt en 
förskola. 

• en detaljplan som möjliggör fler än 
100 nya bostäder har vunnit laga 
kraft 

• den mer omfattande utvecklingen 
av Selleberga tar också steg framåt, 
nu närmast med utställning av 
detaljplanen.  

Det är dock bekymmersamt att 
befolkningstillväxten stått stilla hittills i år. 
Folkökningen i Sverige under första halvan 
av 2020 är den lägsta på 15 år, något som 
alltså märks av även i Bjuv. Ett antal nya 
bostäder har fått slutbesked under 
sommaren vilket gissningsvis kommer leda 
till viss befolkningstillväxt under senare 
halvan av året. Det ska även tilläggas att 
prognosen för antal färdigställda bostäder 
inte kommer nå upp till vårt målvärde för 
helåret. 

Skadegörelsen i kommunen var 
förhållandevis låg under våren för att öka 
något under sommaren. Kostnaderna för 
denna skadegörelse är betydligt lägre än 
föregående år, vilket är positivt. Arbetet 
med trygghetsskapande i kommunen går 
framåt, bland annat med väktarinsatser, 
sommarvärdar och med rekryteringen två 
nya trygghetsvärdar. 

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

 

Ett antal projekt som kan förväntas ha en 
positiv inverkan på vårt mål att vara en del 
av och bidra till ett regionalt sammanhang i 
framtiden är igång eller under uppstart men 
resultaten är ännu inte påtagliga. 
Kommunstyrelsens förvaltning deltar aktivt i 
regionens samverkansforum kring 
kollektivtrafik och samtal förs bland annat 
med Nobina och Skånetrafiken om en 
framtida förändring av busslinje 298 mellan 
Ekeby och Ramlösa/Knutpunkten. 
Förändringarna väntas ge en avsevärt 
snabbare bussförbindelse på sikt och öka 
möjligheterna för arbetspendling mellan 
Ekeby och Malmö. Planeringsavdelningen 
har även tagit fram förslag till ny 

busshållplats på Västra storgatan samt 
ansökt om medfinansiering för ett antal 
trafiksäkerhetsåtgärder. 

Förberedelserna med att återuppta 
persontågtrafiken i Billesholm rullar på: 
Trafikverkets entreprenör har påbörjat 
färdigställandet av plattformar på 
Billesholm station och under våren har 
arbete bedrivits för att ta fram 
förfrågningsunderlag för att utveckla 
stationsområdet. Arbetet med att bygga tre 
nya cirkulationsplatser längsmed länsväg 
110 pågår och asfaltering av gamla och 
undermåliga gator sker fortlöpande enligt 
RoSy. 

Vi har ett kultur- och fritidsutbud som utmanar 

 

Med tanke på tiderna vi befinner oss i har 
det under året varit svårt för kommunen att 
erbjuda intressanta och utmanande kultur- 
och fritidsmöjligheter. Kultur- och 
fritidsförvaltningen fortsätter arbetet med att 
utveckla och målgruppsanpassa sitt utbud 

av aktiviteter och mötesplatser men med 
anledning av covid-19 har flera evenemang 
och sammankomster fått ställas in eller 
begränsas. Detta medför att målet kan vara 
svårt att uppnå vid årets slut. 

 

  



Delårsrapport 2020 

 

10 

Kraft i nyskapande 

  Kommunfullmäktiges mål  Indikator Utfall Målvärde 

 

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

 

Hållbart 
medarbetarengag
emang HME 
(totalt kommunen) 

 minst 85 

 

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

 minst 74 

Vi är en attraktiv arbetsgivare och har en verksamhet med hög kvalitet som utvecklar, 

utmanar och skapar nytt. 

 

Innan vi kan ta del av resultaten från årets 
medarbetarundersökning är det inte lätt att 
följa upp detta mål men bedömningen är 
ändå att vi har tagit steg i rätt riktning 
samtidigt som arbetssituationen utmanas 
av den pågående pandemin. Covid-19 har 
på ett omvälvande sätt påverkat och 
omformat etablerade arbetsrutiner. 
Samtidigt har utvecklingsinsatser pausats 
eller prioriterats bort vilket kan visa sig få 
negativa konsekvenser på längre sikt. 

Vissa utvecklingsinsatser har dock gått 
framåt. Digitaliseringsresan fortsätter och 
avdelningen för kommunikation och service 
har under året lanserat en ny webbplats för 
kommunen och ett nytt intranät där stödet 
för medarbetare och chefer har utvecklats. 
HR-avdelningen har utvecklat en ny modell 
för årlig uppföljning i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet vilket ger förutsättningar 
för cheferna att arbeta förebyggande och 
förbättra arbetsmiljön. I detta arbete har 
även ingått en översyn av våra 
rutinbeskrivningar för systematiskt 
arbetsmiljöarbete och rehabilitering. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har 
lanserat hemhandling via digitala inköp 

vilket innebär att den enskilde får hjälp att 
handla via nätet och på så vis vara mer 
delaktig i sina inköp och dessutom få ett 
större utbud. Förändringen har också 
inneburit en bättre arbetsmiljö för 
hemtjänsten och en säkerhet i att 
personalen inte hanterar kontanter. 
Förvaltningen har även utvecklat ett utbud 
av digital underhållning i syfte att bryta 
isoleringen för kommunens äldre. 

Byggnadsförvaltningen har gjort betydande 
framsteg genom att korta ner 
handläggningstiden för bygglov, 
förhandsbesked, nybyggnadskartor och 
lägeskontroll. 

Utvecklingsarbetet inom barn- och 
utbildningsförvaltningen uppvisar såväl 
positiva som negativa resultat. Den 
inrapporterade nöjdheten bland 
vårdnadshavare och elever är hög och 
tangerar eller överstiger förvaltningens 
målvärden. Samtidigt är upplevelsen av 
inflytande och delaktighet något lägre än 
önskat. En låg svarsfrekvens försämrar 
tyvärr undersökningens reliabilitet vilket 
försvårar såväl värderingen av resultat som 
utvecklingen av åtgärder. 
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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). 

 
högst 11 
procentenh
eter 

 

Vi har jämlika förutsättningar för alla oavsett vem du är 

 

Målet är delvis uppnått men det finns ett 
betydande utrymme för, och stort behov av, 
förbättringar. 

HR-avdelningen har påbörjat projektet 
"inkluderande ledarskap" som syftar till att 
skapa möjligheter för att möta de 
utmaningar vi har vad gäller rekrytering och 
kompetensförsörjning. Målsättningen är att 
skapa en inkluderande och mångfacetterad 
organisation som tar till vara på människors 
olikheter och styrkor. Projektet är dock 
pausat under våren 2020 på grund av 
covid-19. Via arbetsgruppen 
Narkotikahandel och bruk kopplat till 
kommunens ungdomar och unga vuxna har 
ett tydligare arbete kring förebyggande 
frågor som rör hälsa och ohälsa bland 
elever tagits fram. Inför sommaren 
påbörjades arbete med utökad 
vuxennärvaro i offentliga miljöer. Via det 
arbetet finns möjligheter att rekrytera fler 
ungdomar till föreningsliv och på så sätt 
skapa fler skyddsfaktorer. Arbetet är ännu i 
uppstartsfas.

Det kan konstateras att coronapandemin 
har haft en negativ inverkan på 
möjligheterna att organisera möten och 
dialoger med kommuninvånarna. Kultur- 
och fritidsförvaltningen arbetar med att 
främja utbyten och delaktighet, bland annat 
genom ett samarbete med Skåneidrotten 
som syftar till att sätta fler barn och unga i 
rörelse. Utbudet av kulturella och 
fritidsrelaterade evenemang har dock 
begränsats under året. Även inom vård- 
och omsorgsverksamheten har vanligtvis 
välbesökta träffpunkter varit stängda och 
aktiviteter blivit inställda, vilket orsakar en 
saknad och ökad isolering för många. I viss 
mån ersätts dessa av ett digitalt utbud som 
sprids via sociala medier. 

Barn- och utbildningsförvaltningen noterar 
att behörigheten till yrkesprogram ökar för 
tredje året i rad, även om resultatet 
fortfarande ligger strax under uppsatt 
målvärde. 
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Nästa generation i fokus 

  Kommunfullmäktiges mål  Indikator Utfall Målvärde 

 

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

 Nöjd medborgarindex - Miljöarbete  minst 50 

 

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

 
högst 
5,38 ekv/ 
inv 

 Total frisknärvaro i kommunen 68,1 % 
minst  

75 % 

 Total sjukfrånvaro i kommunen 7,2% högst 6 % 

 

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

 
minst 
90 % 

 

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

 
Andel av befolkningen med 
ekonomiskt bistånd ska minska 

 
högst 
4,3 % 

 Ohälsotal, dagar ska minska  
högst 32 
st 

 

Andel elever som får behörighet till 
yrkesprogram på gymnasiet ska 
öka 

 
minst 
90 % 

 

Andel elever som avslutar sin 
gymnasieutbildning inom 4 år ska 
öka 

 100 % 

 

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

miljövänligt 

 

Förutsättningarna för att arbeta strategiskt 
med miljöfrågor och hållbarhet har under 
en tid varit svaga men vi ser nu några 
viktiga steg i rätt riktning. 
Planeringsavdelningen har med hjälp av 
extern konsult tagit fram ett förslag till ny 
miljöpolicy som kommunfullmäktige ska ta 
ställning till. Konsulten har även så smått 
börjat utreda och klargöra förutsättningarna 
för en ISO-certifiering av kommunen. 

Målet om att minska matsvinnet kommer 
tyvärr inte att nås under året, vilket till stor 
del beror på att pandemiutbrottet medfört 
att antalet elever som dagligen äter 
skollunch fluktuerat kraftigt. Kultur- och 
fritidsverksamheten har tagit flera steg i rätt 
riktning för att göra förvaltningens 
arrangemang klimatneutrala och i samband 
med Earth Week anordnades ett antal 
miljö- och hållbarhetsrelaterade 
arrangemang på biblioteket. 
Byggnadsnämnden har sett över 
bygglovstaxan för bygglovspliktiga 
solcellsanläggningar i syfte att främja 

produktionen av förnybar el i kommunen.  

Inom tekniska förvaltningen pågår olika 
projekt som är lovande ur ett miljö- och 
hållbarhetsperspektiv: 
Fastighetsavdelningen arbetar med 
energioptimering av ventilationssystem, 
som skulle kunna resultera i bättre drift och 
stora besparingar, och de håller även på att 
byta ut äldre belysning. Utbyggnaden av 
solceller ligger i plan för flera fastigheter 
under de närmaste åren; bland annat 
byggs en solcellsanläggning på 
kommunhuset i Bjuv inför sommaren 2020. 
Ambitionen att öka andelen fordon med el- 
eller hybriddrift hämmas just nu av långa 
leveranstider och det är osäkert om 
satsningen kommer hinna ge utslag i år. 

Kommunen uppvisar en något lägre 
frisknärvaro och en något högre 
sjukfrånvaro än önskvärt men i ljuset av 
pågående pandemi är utfallet inte särskilt 
förvånande. Rekommendationen har varit, 
och är fortfarande, att stanna hemma vid 
minsta symptom. Tillsammans med 
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ändrade regler kring karensdag och 
läkarintyg bidrar detta givetvis till ökade 
sjuktal. Som man kan förvänta sig har 
korttidssjukfrånvaron därför ökat under 

året; långtidssjukfrånvaron har minskat, 
både räknat som andel av total 
sjukfrånvaro och i absoluta tal, vilket är 
positivt. 

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

 

I brist på statistiskt underlag är det svårt att 
göra en tillförlitlig bedömning av huruvida vi 
når upp till detta mål eller ej. 
Kommuninvånarnas mående och 
försörjningsmöjligheter är just nu hotade av 
en global pandemi och de åtgärder vi tar till 
för att begränsa smittspridningen. 
Kommunen står inför stora utmaningar när 
det kommer till att mildra pandemins 
negativa effekter på sikt och ge stöd till de 
invånare som behöver det. Det får till 
exempel anses vara sannolikt att 
arbetslösheten och andelen hushåll i behov 
av försörjningsstöd kommer stiga, vilket i så 
fall ökar trycket på utskottet för tillväxt och 
arbetsmarknad. Dessa farhågor gäller dock 
än så länge framtiden; i nuet kan vi trots allt 
notera vissa framsteg. 

Inom äldreomsorgen har under våren 
särskild vikt lagts vid att informera om vart 
den enskilde ska vända sig med 
synpunkter och klagomål. Ett arbete är 

påbörjat inom LSS och socialpsykiatrin för 
att ta fram en mall för en 
genomförandeplan som ska leda till att 
varje brukare ska känna sig tryggare, 
uppnå välmående genom önskade 
aktiviteter samt bli bemött utifrån sina egna 
unika villkor och förutsättningar. Detta, 
tillsammans med att vård- och 
omsorgsverksamheterna arbetar med att 
kvalitetssäkra verksamheten och öka 
utbildning i social dokumentation och 
förståelsen kring dokumentationen, medför 
att kvaliteten ökar. 

För första året sedan 2015 fick kommunen 
inget bidrag från Socialstyrelsen för att 
anordna kostnadsfria aktiviteter för barn 
och unga mellan 6–15 år. Trots det kunde 
kultur- och fritidsförvaltningen erbjuda ett 
brett utbud av aktiviteter och insatser för att 
skapa en meningsfull fritid för barn och 
unga i Bjuvs kommun. Viktiga insatser var 
pop-up-fritidsgården och sommarvärdarna. 

 

God ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning är ett 
sammanfattande begrepp som innebär att 
Bjuvs kommun ska ha en god ekonomisk 
hushållning i vår verksamhet och i 
verksamhet som bedrivs genom andra 
juridiska personer.  

Med målet nästa generation i fokus från 
Vision 2030, att kommunen ska ha en stabil 
ekonomi att lämna över till nästa generation, 
menas att vi tittar på de långsiktiga effekterna 
av våra beslut och säkerställer att Bjuvs 
kommun även i framtiden ska ha 
förutsättningar för en god ekonomisk 
hushållning.  

Mål och indikatorer för god ekonomisk 
hushållning delas upp på: 

•Kommunens finansiella mål och indikatorer  
Kommunens resultat, soliditet och 
självfinansieringsgrad. 

•Verksamhetsmål och indikatorer 

Budgetföljsamhet, åtgärdsplan vid behov, 

ekonomisk rapportering samt plan för intern 

kontroll.
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Uppföljning av kommunens mål för god ekonomisk hushållning 

  
Kommunfullmäktiges 
mål 

 Indikator Utfall Målvärde 

 

Vi har en stabil 
ekonomi att lämna 
över till nästa 
generation 

 
Kommunens ekonomiska resultat ska vara positivt – 
minst 2,3 procent av skatter och statsbidrag 

2,8 % minst 2,3 % 

 Kommunens soliditet ska förbättras 5,1 % minst 5,5 % 

 
Investeringar i skattefinansierad verksamhet ska 
självfinansieras över tid 

150 % 100 % 

 
God budgetföljsamhet i samtliga nämnder och 
styrelser 

63 % 100 % 

 
Åtgärdsplan är upprättad vid befarad negativ 
avvikelse. 

100 % 100 % 

 

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

100 % 100 % 

 Plan för intern kontroll är upprättad 100 % 100 % 

* Indikatorn för resultatmålet samt nämndernas budgetföljsamhet avser prognos för helåret 2020. Övriga indikatorer 
avser utfallet per 31 augusti 2020 i förhållande till målvärdet, förutom antal ekonomiska rapporter som relateras till 
periodens mål. 

Vi har en stabil ekonomi att lämna över till nästa generation 

Finansiella mål och indikatorer: 

Resultatet per april är positivt och uppgår 
till 29,8 mnkr. Prognosen för helåret visar 
ett beräknat resultat på 26,6 mnkr vilket 
motsvarar 2,9 procent och innebär en 
positiv avvikelse mot budget på 6 mnkr. 
Soliditeten per augusti enligt 
fullfonderingsmodellen uppgår till 5,1 
procent och ligger strax under målet om 5,5 
procent.  

Under perioden uppgår investeringarna till 
95,8 mnkr eller 43 procent av 
investeringsbudgeten på 223,9 mnkr. Av 
dessa avser cirka 50,6 mnkr långsiktiga 

fastighetsinvesteringar, 4 mnkr 
investeringar i exploateringsområden och 
6,2 mnkr VA investeringar. Övriga 
investeringar i skattefinansierad 
verksamhet uppgår därmed till 35 mnkr. 
Avskrivningarna i skattefinansierad 
verksamhet under perioden uppgår till 21,8 
mnkr vilket innebär ett kassaflöde på 52,4 
mnkr med hänsyn till periodens resultat. 
Finansieringsgraden under perioden är 
därmed 150 procent av skattefinansierade 
investeringar, exklusive långsiktiga 
fastighetsinvesteringar, VA och 
exploateringsområden. 

 

Verksamhetsmässiga mål och indikatorer: 

Angående målet om budgetföljsamhet 
aviserar tre nämnder och utskott ett 
prognostiserat underskott för 2020 i 
delårsrapporten, vilket innebär att målet 
inte uppnås. Samtliga nämnder och 
styrelser har antagit mål för intern kontroll 
samt har fått minst fyra rapporter om det 
ekonomiska läget under perioden. 

Samtliga nämnder och utskott som 
aviserade underskott i samband med 
tertialrapporten har tagit beslut om 
åtgärdsplan alternativt gett förvaltningschef 
i uppdrag att vidta åtgärder för en budget i 
balans.

Sammanfattande bedömning 

Sammantaget innebär uppföljningen av god 
ekonomisk hushållning i delårsrapporten att 
de finansiella målen uppnås medan de 

verksamhetsmässiga målen uppnås till viss 
del. 
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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 prognostiserade 
resultat för helåret uppgår till 31 mnkr. AB 
Bjuvbostäder prognostiserar ett resultat på 
3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr sämre än budget 
medan Bjuvs Stadsnät AB prognostiserar 
ett resultat på 0,5 mnkr, vilket följer budget.  

Sammantaget innebär det att 
kommunkoncernen prognostiserar ett 
resultat cirka 5 mnkr bättre än budget, 
vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 
20 procent.  

Kommunkoncernens soliditet enligt 
fullfondering uppgår till drygt 15 procent. 

Uppföljning av finansiella mål för bolagen 

Finansiella mål för AB Bjuvsbostäder är 
direktavkastning som lägst 4,5 procent 
samt soliditet 18 procent, +/- 3 procent. 
Soliditeten per augusti uppgår till över 36 
procent och direktavkastningen i 
delårsrapporten ligger i nivå med målet.  
Goda resultat de senaste åren tillsammans 
med återföring av tidigare nedskrivningar 
samt effekter av försäkringsersättningar har 

gjort att soliditeten har ökat markant och 
bolaget har stärkt sin balansräkning. 

Soliditeten för Bjuvs Stadsnät AB uppgår till 
24,2 procent. Resultatet för perioden är ett 
mindre underskott vilket följder budget. 
Resultatet beräknas förbättras under 
höstens efteranslutningskampanj.   

 

 

Sammanfattande utvärdering 

Sammantaget innebär utvärderingen att 
kommunkoncernen till största del uppfyller 
finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning. Budgetföljsamheten i 
skattefinansierad verksamhet behöver 

förbättras samt soliditeten höjas genom 
högre resultat och egenfinansiering av 
investeringar för välfärdens finansiering 
över tid. 

Balanskravsresultat  

Förklaringar till balanskravsutredning 

 

Delårsprognosens resultat pekar på att kommun uppfyller balanskravet, inga underskott finns 

att återställa. 
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DRIFTSREDOVISNING 

Nettokostnader nämnder och finansförvaltning 

tkr 
Utfall 

190831 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Utfall 

200831 
Förbruk
ning % 

Prognos 
År 2020 

Budgetav
vikelse 

Kommunfullmäktige -1 955 -2 746 -2 773 -1 658 60 -2 773 0 

Kommunstyrelsen -66 903 -104 321 -111 756 -72 119 65 -112 985 -1 229 

varav utskottet för arbete 
och tillväxt 

-29 400 -45 206 -47 251 -31 626 67 -48 480 -1 229 

Tekniska nämnden -18 283 -28 346 -28 465 -15 767 55 -27 166 1 299 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

-309 
377 

-467 275 -481 865 -328 536 68 -494 665 -12 800 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

-143 
260 

-224 968 -227 749 -154 062 68 -231 271 -3 522 

Kultur- och fritidsnämnden -20 867 -32 703 -33 984 -21 372 63 -33 984 0 

Byggnadsnämnd -2 791 -4 496 -5 106 -2 200 43 -4 306 800 

Effektivisering   4 000    - 4 000 

S:a skattefinansierad 
verksamhet 

-563 
436 

-864 855 -887 698 -595 714 67 -907 150 -19 452 

Avgiftsfinansierad 
verksamhet 

       

Vatten och avlopp (VA) -2 535 4 143 2 000 -794 -40 2 000 0 

S:A STYRELSER OCH 
NÄMNDER 

-565 
971 

-860 712 -885 698 -595 407 67 -905 150 -19 452 

Kommungemensamt        

Pensionskostnader -9 762 -14 637 -10 492 -7 924 76 -10 793 -301 

Intern ränta 6 754 10 347 12 320 7 236 59 11 282 -1 038 

Övrigt 1 702 6 447 -1 203 28 996 -2 410 3 957 5 160 

SUMMA 
VERKSAMHETER 

-567 
277 

-858 555 -885 073 -568 200 64 -900 704 -15 631 

Finansiering        

Skatter och statsbidrag 574 244 865 178 908 557 598 638 66 930 802 22 245 

Finansiella intäkter 1 314 110 2 140 2 756 129 756 -1 384 

Finansiella kostnader -1 331 -2 171 -5 000 -2 513 50 -4 200 800 

S:a Skatter och finansnetto 574 227 863 117 905 697 598 881 66 927 654 21 957 

RESULTAT 6 881 4 562 20 624 30 681 149 26 654 6 030 

varav avgiftsfinansierad 
verksamhet 

-2 535 4 144 2 000 -794 -40 2 000 0 
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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 och avsluta. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet är en viktig 
del i att locka medarbetare och då främst 
det promotiva hälsoarbetet. 

 

*Siffrorna som presenteras i tabellen nedan är senast tillgängliga siffror, det vill säga 1 januari 
- 31 juli 2020 och jämförs med samma period 2018 och 2019. 

Rekrytering och kompetensförsörjning 

Mått Utfall 180731 Utfall 190731 Utfall 200731 

Antal anställda 1 207 1 194 1 202 

Antal heltidsanställda 812 803 809 

Antal deltidsanställda 395 392 394 

 

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. 

 

*Siffrorna som presenteras i tabellen nedan är senast tillgängliga siffror, det vill säga 1 januari 
- 31 juli 2020 och jämförs med samma period 2018 och 2019. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Mått Utfall 180731 Utfall 190731 Utfall 200731 

Frisknärvaro 72,7 % 72,1 % 68,1 % 

 

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. 
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*Siffrorna som presenteras i tabellen nedan är senast tillgängliga siffror, det vill säga 1 januari 
- 31 juli 2020 och jämförs med samma period 2018 och 2019. 

Lön och lönesättning 

Mått Utfall 180731 Utfall 190731 Utfall 200731 

Medianlön 27 900  29 000 

Medellön 29 904  31 168 

Löneutveckling per yrkesgrupp 

Mått Utfall 180731 Utfall 190731 Utfall 200731 

Barnskötare (AID 403010) 24 700 25 220 25 220 

Fritidspedagog (AID 402011) 28 400 30 300 30 750 

Förskollärare (AID 402010) 30 100 31 500 32 400 

Geriatriksjuksköterska (AID 206014) 33 800 34 000 35 800 

Kock (AID 601010) 26 100 26 600 26 900 

Lokalvårdare (AID 651010) 23 500 24 000 23 900 

Lärare grundskola tidigare år (AID 401010) 32 500 36 700 39 050 

Lärare grundskola senare år (AID 401011) 33 100 35 800 36 850 

Lärare gymnasieskola allmänna ämnen (AID 401012) 35 500 38 400 41 300 

Lärare praktiska estetiska ämnen (AID 401014) 32 400 33 850 34 400 

Personlig assistent (AID 207027) 26 100   

Socialsekreterare (AID 351010) 34 100 34 100 34 100 

Undersköterska äldreomsorg (AID 207011) 26 000 26 450 26 400 

Vårdare gruppboende (AID 207021) 25 800   

Vårdbiträde äldreomsorg (AID 207024) 24 700 23 600 22 900 

 

Rehabilitering 

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

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

rehabiliteringsarbetet är att 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. 

 

*Siffrorna som presenteras i tabellen nedan är senast tillgängliga siffror, det vill säga 1 januari 
- 31 juli 2020 och jämförs med samma period 2018 och 2019. 

Rehabilitering 

Mått Utfall 180731 Utfall 190731 Utfall 200731 

Sjukfrånvaro total 6,7 % 6,2 % 7,2 % 
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Mått Utfall 180731 Utfall 190731 Utfall 200731 

Sjukfrånvaro kort 54,8 % 57,4 % 69 % 

Sjukfrånvaro lång 45,2 % 42,5 % 31 % 

Sjukfrånvaro total kvinnor 7,3 % 6,9 % 7,8 % 

Sjukfrånvaro total män 4,4 % 3,1 % 4,3 % 

Sjukfrånvaro total 29 år eller yngre 4,2 % 3,7 % 4,7 % 

Sjukfrånvaro total 30-49 6,6 % 5,9 % 6,9 % 

Sjukfrånvaro total 50 år eller äldre 7,8 % 7,5 % 8,3 % 

 

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 och 
modell för första dagsintyg, utbildningar i 
systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer 
och skyddsombud, 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. 

Under året hitintills har huvudfokus legat på 
covid-19. HR-avdelningen har arbetat 
proaktivt för att sprida relevant och riktig 
information i hela verksamheten. Detta har 
vi bland annat gjort genom att kontinuerligt 
samla in information från olika myndigheter 
och sammanställt detta i en FAQ som 
uppdateras regelbundet. HR-avdelningen 
har även träffat de fackliga 
organisationerna en gång per vecka under 
våren för att skapa en gemensam bild över 
läget i verksamheten och för att minska oro 
och minska spridning av fel information, 
detta för att skapa begriplighet och KASAM 
i en ovanlig situation. Vi har även arbetat 
med att förtydliga arbetsmiljöarbetet i och 
med covid-19. De åtgärder som bland 
annat vidtagits är ett förtydligande av 
rutinen för riskbedömning och en checklista 

för hygien och smittspridning. Alla 
arbetsplatser i kommunen ska under våren 
ha genomfört riskbedömning i och med 
covid-19 och de ska kontinuerligt 
riskbedöma situationen samt gå igenom 
checklistan för hygien och smitta. För att 
försöka förebygga en eventuell kris om 
många medarbetare blir sjuka samtidigt har 
vi tagit fram en e-tjänst för 
kompetensinventering för våra 
medarbetare. 

HR-avdelningen har tillsammans med de 
fackliga organisationerna arbetat fram en 
ny modell för årlig uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet som 
kommer att genomföras för första gången 
detta året. Den nya modellen bidrar till 
större delaktighet för medarbetaren, bättre 
kvalitet på uppföljningen och är 
digitaliserad. 

Sjuktalen har trots covid-19 legat relativt 
stabilt, under rådande omständigheter, när 
man tittar på hela kommunen och jämför 
med samma period föregående år. Dock är 
sjuktalen högre än föregående år. Det är 
korttidssjukfrånvaron som av förklarliga 
skäl är högre. Glädjande är att 
långtidssjukskrivningen minskat. 
Sjukfrånvaron på vård- och 
omsorgsförvaltningen har av naturliga skäl 
legat lite högre i jämförelse med förra året. 
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De centrala avtalen för Kommunal och AKV 
(allmän kommunal verksamhet) gick ut i 
våras. SKR och de fackliga 
organisationerna pausade, i våras, 
avtalsarbetet på grund av Covid19. 
Förhandlingarna är återupptagna nu under 
hösten. Det innebär att löneöversyn 2020 
för kommunals och AKV:s medlemmar inte 
är avslutad. För medlemmar i resterande 

fackförbund är löneöversyn 2020 avslutad. 
Det innebär att vi inte har en helhetssyn 
över resultatet för löneöversyn 2020. 

Arbetet med Heltid som norm ska vara klart 
31 mars 2021 och det arbetet behöver 
intensifieras för att kommunen ska kunna 
leverera resultat. Arbetet drivs av vård- och 
omsorgsförvaltningen. 
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Resultaträkning 

Resultaträkning, sammanställd redovisning 

tkr 
Utfall 

190831 
(kommunen) 

Bokslut 
2019 

(kommun) 

Utfall 
200831 

(kommunen) 

Utfall 
190831 

(koncernen) 

Bokslut 
2019 

(koncern) 

Utfall 
200831 

(koncern) 

Verksamhetens intäkter 133 707 216 468 128 814 193 436 301 217 185 227 

Verksamhetens kostnader -679 726 -1 037 299 -671 097 -714 729 -1 088 719 -704 929 

Avskrivningar -24 669 -37 724 -25 917 -38 483 -35 298 -39 737 

S:a verksamhetens 
nettokostnader 

-570 688 -858 555 -568 200 -559 776 -822 799 -559 440 

Skatteintäkter 412 037 618 878 409 808 412 037 618 878 409 808 

Statsbidrag och utjämning 166 765 246 300 188 830 166 765 246 300 188 830 

Verksamhetens resultat 8 114 6 623 30 438 19 026 42 379 39 198 

Finansiella intäkter 98 110 2 756 217 263 2 893 

Finansiella kostnader -1 331 -2 171 -2 513 -3 094 -4 999 -4 634 

Resultat efter finansiella 
poster 

6 881 4 562 30 681 16 149 37 643 37 457 

Extraordinära poster   0 0 0 171 0 

ÅRETS RESULTAT 6 881 4 562 30 681 16 149 37 814 37 457 

 

Resultaträkning kommun 

tkr 
Utfall 
190831 

Utfall 
200831 

Budget 2020 Prognos 2020 
Budget-
avvikelse 

Verksamhetens intäkter 133 707 128 814 193 697 205 277 11 580 

Verksamhetens kostnader -679 726 -671 097 -1 032 514 -1 063 948 -31 434 

Avskrivningar -24 669 -25 917 -46 256 -42 032 4 224 

S:a verksamhetens 
nettokostnader 

-570 688 -568 200 -885 073 -900 703 -15 630 

Skatteintäkter 412 037 409 808 624 502 614 711 -9 791 

Statsbidrag och utjämning 166 765 188 830 284 055 316 091 32 036 

Verksamhetens resultat 8 114 30 438 23 484 30 099 6 615 

Finansiella intäkter 98 2 756 2 140 756 -1 384 

Finansiella kostnader -1 331 -2 513 -5 000 -4 200 800 

Resultat efter finansiella 
poster 

6 881 30 681 20 624 26 655 6 031 

Extraordinära poster 0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 6 881 30 681 20 624 26 655 6 031 

 

Förklaringar till resultaträkning 

Prognosen visar på en positiv avvikelse mot årets budget med cirka 6,0 mnkr. Det är 
framförallt på finansen som överskottet uppstår genom reavinster vid försäljning av mark och 
fastighet samt stor ökning av statsbidrag och kostnadsutjämning medan skatteintäkterna 
däremot har fallit som en effekt av covid-19. 
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Ökade kostnaderna beror bland annat på verksamheternas prognostiserade underskott, vilket 
främst uppstår inom barn- och utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. 

Utfallet per augusti är 30,6 mnkr, vilket påverkats positivt av utbetalningen i juli månad av 
tillskotten av generella statsbidrag samt lägre avskrivningar än budgeterat. 

 

Balansräkning 

Balansräkning sammanställd redovisning 

tkr Not 
Utfall 

190831 
(kommun) 

Bokslut 
2019 

(kommune
n) 

Utfall 
200831 

(kommune
n) 

Utfall 
190831 

(koncerne
n) 

Bokslut 
2019 

(koncerne
n) 

Utfall 
200831 

(Koncerne
n) 

TILLGÅNGAR        

Anläggningstillgån
gar 

       

Immateriella 
anläggningstillgån
gar 

 3 242 2 887 2 169 3 242 2 887 2 169 

Materiella 
anläggningstillgån
gar 

       

Mark, byggnader, 
tekniska 
anläggningar 

 711 284 792 178 831 331 1 222 338 1 326 636 1 406 035 

Maskiner och 
inventarier 

 28 657  28 122    

Finansiella 
anläggningstillgån
gar 

       

Aktier, andelar m.m.  33 844 33 844 35 278 24 144 24 144 25 578 

Långfristiga 
fordringar 

 2 300 2 300 2 300 2 340 2 340 2 340 

S:a 
Anläggningstillgån
gar 

 779 327 831 209 899 200 1 252 064 26 484 1 460 327 

Bidrag till 
infrastruktur 

       

Bidrag till 
infrastruktur 

 25 457 25 040 24 205 25 457 25 040 24 205 

Omsättningstillgån
gar 

       

Förråd m.m.  44 619 46 113 45 995 44 731 46 182 46 059 

Kortfristiga 
fordringar 

 64 640 81 745 80 893 64 975 76 770 83 658 

Kassa och bank  49 110 31 590 66 589 90 123 63 886 84 171 

S:a 
Omsättningstillgån
gar 

 158 369 159 448 193 477 199 829 186 838 213 888 

SUMMA 
TILLGÅNGAR 

 963 153 1 015 697 1 116 882 1 477 350 1 567 885 1 674 215 
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tkr Not 
Utfall 

190831 
(kommun) 

Bokslut 
2019 

(kommune
n) 

Utfall 
200831 

(kommune
n) 

Utfall 
190831 

(koncerne
n) 

Bokslut 
2019 

(koncerne
n) 

Utfall 
200831 

(Koncerne
n) 

EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 

       

Eget kapital  286 051 134 653 165 334 445 881 322 211 360 059 

Varav årets resultat  6 881 4 562 30 681 16 149 37 814 38 124 

Pensioner och 
liknande 

 10 284 9 178 9 170 10 284 9 178 9 170 

Andra avsättningar  21 676 20 342 20 276 27 018 21 767 20 276 

S:a Avsättningar  31 960 29 520 29 446 37 302 30 945 29 446 

Skulder        

Långfristiga skulder  463 831 609 758 706 686 804 819 949 436 1 056 697 

Kortfristiga skulder  181 311 241 766 215 416 189 348 265 293 226 587 

S:a Skulder  645 142 851 524 922 102 994 166 1 214 729 1 283 284 

S:A EGET 
KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 

 963 153 1 015 697 1 116 882 1 477 350 1 567 885 1 674 215 

Tillägg balansräkning, sammanställd redovisning 

 

tkr 
N
o
t 

Utfall 
190831 

(kommun) 

Bokslut 
2019 

(kommun) 

Utfall 
200831 

(kommun) 

Utfall 
190831 

(koncern) 

Bokslut 
2019 

(koncern) 

Utfall 
200831 

(koncern) 

ANSVARSFÖRBINDE
LSER 

       

Borgensåtaganden  395 895 389 252 389 252 395 895 389 252 389 252 

Pensionsförpliktelser  228 981 105 188 108 590 228 981 105 188 108 590 

Garantiförbindelser 
FASTIGO 

  0   140  

STÄLLDA PANTER        

Fastighetsinteckningar   0   0  

Varav eget innehav        

NYCKELTAL        

Soliditet exkl. 
pensionsförbindelser 

 30 13 15 30 21 22 

Soliditet inkl. 
pensionsförpliktelser 

 6 3 5 15 14 15 

 

Förklaringar till balansräkning 

Balansomslutningen landar på cirka 1 100 mnkr kr för kommunen och långfristiga lån har ökat 
med ca 100 mnkr. Delårets resultat bättrar på balansräkningen. Koncernens balansomslutning 
uppgår till 1 674 mnkr och periodens resultat förbättrar eget kapital. Ökningen av 
balansomslutningen jämfört med föregående år avser kommunens verksamhet. 
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Markaffärer 

Aktivitet Budget Utfall 

Markförsäljningar Gröningen 
Billsholm 

0 3,2 

Hedvallska 0 3,9 

   

   

Kommunens investeringar 

Tabell: De 5 största investeringarna 2020 

Ans Projekt 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

155 197 Lärcentrum 26,2 30,5 -4,3 

155 121 Fsk Lärkgatan 20,0 7,3 12,7 

155 125 LSS-boende fristående Bjuv 4:4 20,0 2,7 17,3 

155 224 Nya Brogårda förskola 12,5 17,2 -4,7 

155 158 Fastighetsunderhåll 9,0 8,5 0,5 

 Summa 87,7 66,2 21,5 

 

Tabell: Investeringsvolym 

  2016 2017 2018 2019 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 

Nettoinvesteringar (mnkr) 52,6 140,8 203,9 105,2 223,8 176,3 

Andel av nettokostnader 6,8 17,6 24,9 12,3 25,0 19,6 

 

Sammanfattning investerings- och exploateringsprognoser 

Delårsbokslutets investeringsprognos uppgår till 176 mnkr vilket motsvarar en investeringsgrad 
på cirka 78 procent. Anledningen är främst några större projekt som har skjutits framåt i tiden 
samt att budgeterat anslag för medfinansieringen av Söderåsbanan beräknas till 7,3 mnkr 
vilket är 14,8 mnkr lägre än budgeterat. Det innebär att vissa investeringar kommer 
tilläggsbudgeteras till kommande år. 

Lärcentrum är färdigställt och utgiften för det projektet blev 4,3 mnkr dyrare än planerat. Även 
Nya Brogårda förskola är färdigställd till en ökad investering med 4,7 mnkr jämfört med budget. 
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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 

tkr 
Utfall 

190831 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Utfall 

200831 

Ack 
budget 

Aug 2020 

Prognos 
2020 

Budgetav
vikelse 

Kommunfullmäktige -1 104 -1 616 -1 771 -1 141 -1 181 -1 771 0 

Revisionsnämnden -669 -965 -972 -503 -648 -972 0 

Valnämnden -175 -146 -30 -7 -20 -30 0 

NETTOKOSTNAD -1 955 -2 746 -2 773 -1 658 -1 849 -2 773 0 

 

Intern resultaträkning 

tkr 
Utfall 

190831 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Utfall 

200831 

Ack 
budget 

Aug 2020 

Prognos 
2020 

Budgetav
vikelse 

Externa intäkter 260 290      

Interna intäkter        

Summa intäkter 260 290      

Personalkostnader -1 058 -1 520 -1 152 -623 -768 -1 152 0 

Övriga externa kostnader -1 148 -1 507 -1 621 -1 035 -1 081 -1 621 0 

Övriga interna kostnader -8 -8      

Avskrivningar -1 -2      

Internränta 0 0      

Summa kostnader -2 215 -3 036 -2 773 -1 658 -1 849 -2 773 0 

RESULTAT -1 955 -2 746 -2 773 -1 658 -1 849 -2 773 0 

 

Uppföljning ekonomiskt utfall 

Till och med augusti visar det 
ackumulerade utfallet en budget i balans. 
Det man kan notera är att verksamheten 
Stöd politiska partier ligger med ett 

underskott mot periodiserad budget vilket 
förklaras med att utbetalningarna inte följer 
periodiseringen med tolftedelar. 
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Kommunstyrelse 

Ansvarsområde 

Leda och samordna  

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

Operativa verksamheter 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och 
tillväxt ansvarar för vuxenutbildning, 
arbetsmarknadsinsatser, integration och 
socialtjänst. Utskottet redovisas separat.  

Stödjande funktioner 

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

Viktiga händelser under året 

Covid-19 

Förvaltningens arbete hittills i år har 
präglats av covid-19 och nödvändigheten 
att förebygga smittspridning bland 
medarbetarna samt etablera en 
krisberedskap. Pandemin har framför allt 
påverkat HR-avdelningen som bland annat 
har sammanställt och spridit information till 
chefer, medarbetare och fackliga 
organisationer i syfte att förekomma 
missuppfattningar och oro. För att kunna 
möta en eventuell krissituation om många 
medarbetare skulle bli sjuka samtidigt har 
avdelningen utvecklat en e-tjänst för 
kompetensinventering. Kansliavdelningen 
skickar varje vecka in en 
kommunövergripande lägesrapport till 
Länsstyrelsen, via Räddningstjänsten 
Skåne Nordväst. Ekonomiavdelningen 
utvärderar kontinuerligt de framtida 
ekonomiska förutsättningarna för 
kommuner och regioner, dels utifrån sedan 
tidigare kända utmaningar, men nu även 
utifrån kraftigt förändrade omständigheter i 
spåren av pandemin. Fokus ligger på att ta 
fram uppdaterade budgetförutsättningar till 
politiken för en hållbar budget 2021. 

Nya digitala lösningar 

Avdelningen för kommunikation och service 
lanserade strax innan sommaren en ny 

kommunhemsida och ett nytt intranät som 
förbättrar möjligheterna att tillgängliggöra 
och utveckla information och stöd till såväl 
kommuninvånare som anställda. 
Ekonomiavdelningen har infört ett nytt 
system för fakturahantering och inköp, 
Proceedo, som ska ersätta IoF. Kommunen 
har, genom kansliavdelningen, dessutom 
ett e-arkiv på plats och under hösten 
påbörjas leveranser av digitala handlingar 
till detta e-arkivet. 

Byggandet fortsätter 

Ett planprogram för Sellebergaområdet har 
varit utställt för samråd. I samband med 
samrådet hölls öppet hus för intresserade 
ute på området som var välbesökt och 
mycket uppskattat. En intresseanmälan har 
skickats ut till exploatörer och byggherrar 
om att inkomma med förslag på byggnation 
på den gamla Protista-tomten, kv Orren. 
Syftet med intresseanmälan är att teckna 
markanvisning med en eller flera 
byggherrar och samarbeta kring 
framtagandet av ny detaljplan för området. 
Kommunstyrelsen har slutligen tecknat en 
avsiktsförklaring med fastighetsföretaget 
Hemsö AB med syftet att samverka kring 
byggnation av LSS-korttidsboende på 
Brogårda samt en ny förskola på 
Sellebergaområdet.
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Uppföljning nämndens mål 

Vissa indikatorer redovisas enbart på helår och det kan då vara svårt att göra en korrekt 
bedömning eller prognos av måluppfyllelsen.  

Visionsom
råde 

Nämndmål Indikator 
Utfa
ll 

Målvärde 

Puls i 
trygghete
n 

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

 

 Nöjd-Region-Index – 
kommunikationer 

 

 minst 63 

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

 

 Nöjd-Region-Index – 
trygghet ska öka 

 

 minst 45 

 Befolkningsutveckling 
 

0% 0,67 % 

 Antal färdigställda 
bostäder. 

 

 minst 90 st 

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

 

 Nyregistrerade företag 
kommun, antal/1000 
invånare 

 

 
minst 4,5 
st 

 Företagsklimat enlig ÖJ 
(Insikt) - totalt NKI ska 
öka 

 

68 minst 74 

Kraft i 
nyskapan
de 

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

 

 Höjt snitt på utvärdering 
av digital service och 
verksamhetsutveckling 

 

 minst 55% 

 Andelen av kommunens 
chefer som anser att de 
har tillräckligt med stöd 
för att utföra sitt 
chefsuppdrag. 

 

 minst 80 % 

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

 

 Hållbart 
medarbetarengagemang 
HME 
(Kommunstyrelsens 
förvaltning) 

 

73 minst 85 

 Vi i skapar förutsättningar för 
ett hållbart arbetsliv. 

 

 Total frisknärvaro i 
kommunen 

 

68,1
 % 

minst 75 % 

 Total sjukfrånvaro i 
kommunen 

 

7,2 
% 

högst 6 % 

Jämlikhet 
i olikhet 

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

 

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

 

 
högst 11 
procentenh
eter 

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

 

 minst 80 % 
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Visionsom
råde 

Nämndmål Indikator 
Utfa
ll 

Målvärde 

Nästa 
generatio
n i fokus 

 Vi skapar förutsättningar för 
hållbara kommunala 
verksamheter och för våra 
invånare att leva miljövänligt. 

 

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

 

 
högst 4 
ekv/ inv 

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

kommunen. 

Planeringsavdelningen har yttrat sig över 
regionens förslag till tågstrategi som 
redovisar en önskad utveckling av 
persontågstrafik och turtäthet för bland 
annat Billesholm och Bjuv. 
Samordningsmöten sker även med Nobina 
och Skånetrafiken kring framtida 
förändringar av busslinje 298 mellan Ekeby 
och Ramlösa/Knutpunkten som väntas ge 

en avsevärt snabbare bussförbindelse på 
sikt och öka möjligheterna för 
arbetspendling mellan Ekeby - Malmö. 
Planeringsavdelningen har även tagit fram 
förslag till ny busshållplats på Västra 
storgatan samt ansökt om medfinansiering 
för ett antal trafiksäkerhetsåtgärder. Arbetet 
med att bygga tre nya cirkulationsplatser 
längsmed länsväg 110 är pågående

Vi skapar förutsättningar för en trygg och hållbar boendemiljö med ett ökande antal 

bostäder i kommunen. 

Kommunens byggplaner rullar vidare. 
Byggnationen av cirka 40 nya 
hyreslägenheter på Hedvallska ligger i 
startgroparna efter att en markanvisning 
tecknades i slutet av förra året och nu 
väntar bygglovsansökan och arbete med 
marköverlåtelse. Kommunen tog dessutom 
nyligen första steget mot ett nytt 
trygghetsboende i centrala Bjuv efter att 
markanvisning tecknats med företaget 
Grefstad bygg. Byggnation beräknas kunna 
inledas under nästa år. Tidigare i år tog 
kommunen första steget mot ett nytt 
trygghetsboende i centrala Bjuv efter att 
markanvisning tecknats med företaget 
Grefstad bygg. Som noteras ovan (under 
'Viktiga händelser under året') går 
utvecklingen av Selleberga framåt liksom 
diverse intressanta projekt inne i Bjuv på 
Protista-tomten, kv Medborgaren 1 och på 
Brogårdaområdet. 

Prognosen för färdigställda bostäder når 
dock inte upp till de uppsatta målen. I 
nuläget förefaller det som att knappt 60 
bostäder kommer få slutbesked innan årets 
slut. En betänklig utveckling är även att 
befolkningsökningen har stannat av och i 
princip har legat still fram till och med 
delåret. En åtstramad migrationspolitik och 
en global pandemi har resulterat i den 
lägsta befolkningstillväxten i Sverige på 15 
år och detta märks av även i Bjuvs 

kommun. Vi förväntar oss en viss 
återhämtning under årets sista månader 
och har förhoppningar om en 
befolkningstillväxt på omkring en halv 
procent vid helåret. 

Under årets första månader har antalet 
anmälda skadegörelsebrott och 
misshandelsbrott minskat jämfört med 
samma period förra året, vilket är positivt. 
Kostnaderna för skadegörelse ligger under 
första kvartalet på en betydligt lägre nivå 
jämfört med föregående år. Väktarinsatsen 
med social inriktning fortlöper tills vidare; 
det är en uppskattad och behövlig insats 
enligt företrädare för många verksamheter 
inom både kommunen och polisen. Utöver 
väktarinsatsen har sommarvärdar varit 
aktiva i kommunen under 
semestermånaderna och organiserat 
aktiviteter för barn och ungdomar. Den 
förvaltningsöverskridande 
Trygghetsgruppen har fortsatt sitt 
systematiska långsiktiga arbete. 
Månadsmöten är planerade till ca 10 ggr 
per år med fokus på att gemensamt se över 
kommunens prioriteringar och samla 
krafterna kring detta område. Två 
nyrekryterade trygghetsvärdar påbörjar sin 
anställning i september och förväntningen 
är att deras insatser kan bidra till en 
minskning av antalet skadegörelsebrott 
under höst och vinter. 
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Vi skapar förutsättningar för ett positivt företagsklimat med fokus på hållbarhet. 

Kommunen är medlem i 
forskningsprogrammet SSEC-Swedish 
surplus energy collaboration och deltar 
aktivt i nätverkets satsningar på hållbar 
primärproduktion och cirkulär 
livsmedelsproduktion. Food Valley of Bjuv 
erbjuder en central mötesplats för detta 
arbete; här utvecklas flera satsningar med 

inriktning mot cirkulär hållbar 
livsmedelsproduktion; landbaserad 
fiskodling, växthusodling samt övrig 
relaterad industriell livsmedelsproduktion. 
Viktig samverkan mellan kommunens 
näringslivsarbete och det nyöppnade Bjuvs 
Lärcentrum har även etablerats. 

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

Alla avdelningen inom kommunstyrelsens 
förvaltning arbetar kontinuerligt med att 
erbjuda tillgänglighet, kommunikation och 
service och ett stort antal satsningar pågår 
parallellt med varandra. 
Digitaliseringsresan fortsätter med en 
mindre paus under året med anledning av 
föräldraledighet. Fokus ligger på att ge 
verksamheterna förutsättningar för att 
utveckla det digitala arbetssättet. Målen för 
projektet kommer uppnås. 

Kansliavdelningen har tagit fram rutiner, 
lathundar och texter om allmänna 
handlingar, diarieföring och arkivering och 
publicerat på intranät. Avdelningen har 
även arbetat med att ta fram nya 
reglementen och andra styrdokument, vilka 
är publicerade digitalt. Avdelningen arbetar 
för närvarande med en översyn av vilka 
styrdokument som är publicerade digitalt 
och med att säkerställa att innehållet är 
uppdaterat och relevant. 

Planeringsavdelningens förmåga att delta i 
interna och externa processer har 
förbättrats avsevärt. Avdelningen driver 
aktivt ett antal exploaterings- och 
samverkansprojekt och deltar i ytterligare 
sammanhang inom Familjen Helsingborg 
och inom kommunen. 

Trygghetssamordnare har deltagit vid 
säkerhetsplanering av större 
sammankomster och för kontinuerlig 
kontakt med föreningar som på olika sätt 
verkar inom trygghetsfrågor i kommunen 
(Nattvandrare samt 
grannsamverkansgrupper). 

Näringslivssamordnaren har medverkat vid 
planering och uppstart av ett näringslivsråd 
och anordnar företagarfrukostar. 

Ekonomiavdelningen ligger fortfarande 
något efter i sin övergång till e-fakturor och 
har ännu inte nått sin målsättning vad gäller 
andel felaktiga leverantörsfakturor. På 
denna punkt är trenden dock positiv och vi 
har sett en kraftig förbättring under bara 
några års tid. 

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

Kommunstyrelsens förvaltning arbetar 
kontinuerligt med att förbättra stödet till 
såväl chefer som anställda och vi ser goda 
resultat av detta i form av höga resultat i 
medarbetarundersökningar. Avdelningen 
för kommunikation och service har under 
året lanserat en ny webbplats för 
kommunen och ett nytt intranät där stödet 

för medarbetare och chefer utvecklats. 
Kansliavdelningen växer i och med en att 
en ny utredartjänst har skapats samtidigt 
som kommunjuristen åter är i tjänst. 
Planeringsavdelningen har anställt en 
MEX-ingenjör som underlättar fördelningen 
av projekt och uppgifter. 

Vi i skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. 

Kommunen i stort har ett något lägre 
frisknärvaro och en något högre 
sjukfrånvaro än önskat. Nivåerna kan till 
stor del förklaras av covid-19 samt de 
insatser som gjorts i syfte att motverka 
spridning av viruset. Rekommendationen 

har varit, och är fortfarande, att stänga 
hemma vid minsta symptom. Ändrade 
regler kring karensdag och läkarintyg bidrar 
också till ökade sjuktal. Effekterna syns 
framför allt i siffrorna för 
kortstidssjukfrånvaro. 
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Långtidssjukfrånvaron har minskat vilket är 
positivt. 

HR-avdelningen har under årets arbetat 
med att ta fram en ny modell för årlig 
uppföljning i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet för att kunna skapa 
förutsättningar för cheferna att arbeta 
förebyggande och förbättra arbetsmiljön. I 
detta arbete har även ingått en översyn av 
våra rutinbeskrivningar för systematiskt 
arbetsmiljöarbete och rehabilitering. 

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

Målet är delvis uppnått men det finns 
utrymme och behov av förbättring. HR-
avdelningen har påbörjat projektet 
"inkluderande ledarskap" som syftar till att 
skapa möjligheter för att möta de 
utmaningar vi har vad gäller rekrytering och 
kompetensförsörjning. Målsättningen är att 
skapa en inkluderande och mångfacetterad 
organisation som tar till vara på människors 
olikheter och styrkor. Projektet är dock 
pausat under våren 2020 på grund av 
covid-19. 

Via arbetsgruppen Narkotikahandel och 
bruk kopplat till kommunens ungdomar och 
unga vuxnahar ett tydligare arbete kring 

förebyggande frågor som rör hälsa och 
ohälsa bland elever tagits fram. Två av de 
starkaste framgångsfaktorerna är en trygg 
skola samt en tydlig plan för arbete kring 
hälsa. Under arbetet identifierades behov 
av en kommunövergripande plan för att 
förebygga skadligt bruk av alkohol, 
narkotika, dopning och tobak. Inför 
sommaren påbörjades arbete med utökad 
vuxennärvaro i offentliga miljöer. Via det 
arbetet finns möjligheter att rekrytera fler 
ungdomar till föreningsliv och på så sätt 
skapa fler skyddsfaktorer. Arbetet är ännu i 
uppstartsfas.  Nattvandrarna fortsätter 
bedriva en omfattande verksamhet för att 
stötta kommunens ungdomar. 

Vi skapar förutsättningar för hållbara kommunala verksamheter och för våra invånare 

att leva miljövänligt. 

Förutsättningarna för att arbeta strategiskt 
med miljöfrågor och hållbarhet har under 
en tid varit svaga men vi ser några viktiga 
steg i rätt riktning. Planeringsavdelningen 
har med hjälp av extern konsult tagit fram 
ett förslag till ny miljöpolicy som 

kommunfullmäktige ska ta ställning till. 
Konsulten har även så smått börjat utreda 
och klargöra förutsättningarna för en ISO-
certifiering av kommunen. Som noterat 
ovan är kommunen även en aktiv medlem i 
nätverket SSEC. 

Ekonomi  

Driftredovisning 

tkr 
Utfall 

190831 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Utfall 

200831 

Ack 
budget 

Aug 2020 

Prognos 
2020 

Budgetav
vikelse 

Kommunstyrelsen och 
arbetsutskott 

-2 126 -3 312 -3 032 -2 069 -2 021 -3 032 0 

Kommunledningen -29 330 -46 685 -52 302 -32 260 -34 870 -52 302 0 

Räddningstjänst -6 049 -9 119 -9 171 -6 164 -6 114 -9 171 0 

NETTOKOSTNAD -37 505 -59 116 -64 505 -40 493 -43 005 -64 505 0 
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Intern resultaträkning 

Intern resultaträkning 

tkr 
Utfall 

190831 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Utfall 

200831 

Ack 
budget 

Aug 2020 

Prognos 
2020 

Budgetav
vikelse 

Externa intäkter 2 955 3 380 3 120 1 870 2 080 3 120 0 

Interna intäkter 377 649 539 539 359 539 0 

Summa intäkter 3 331 4 030 3 659 2 409 2 439 3 659 0 

Personalkostnader -17 558 -26 773 -31 869 -18 215 -21 247 -30 292 1 577 

Övriga externa kostnader -19 669 -30 975 -31 043 -21 441 -20 696 -32 742 -1 699 

Övriga interna kostnader -2 293 -3 448 -2 885 -1 959 -1 924 -2 895 -10 

Avskrivningar -1 036 -1 534 -1 947 -1 008 -1 298 -1 822 125 

Internränta -281 -416 -419 -278 -280 -412 7 

Summa kostnader -40 837 -63 146 -68 164 -42 902 -45 445 -68 164 0 

RESULTAT -37 505 -59 116 -64 505 -40 493 -43 005 -64 505 0 

Uppföljning ekonomiskt utfall 

Det ekonomiska utfallet till och med augusti 
visar på en budget i balans. Resultatet 
spretar dock lite, till exempel så ser vi ett 
överskott för trygghetssamordning då 
tillsättningen av de nya tjänsterna försenast 
och samtidigt ett underskott för IT. 
Överskotten och underskotten inom 
förvaltningen tar ut varandra vilket alltså 
medför att årsprognosen totalt sett visar en 
budget i balans. 

I utfallet finns inte den försenade 
löneöversynen med vilket påverkar utfallet 
positivt samtidigt som upplupna 
semesterlöner påverkar resultatet negativt.

Kommunen har i samband med 
delårsrapporten bytt system för 
fakturagodkännande, vilket i vissa fall 
påverkat periodiseringarna och detta är 
förklaringen till att utfall och prognos delvis 
avviker i perioden. 

Balanskontona är avstämda till och med 
augusti och i skrivande stund noteras inga 
risker. 
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Utskottet för arbete och tillväxt 

Ansvarsområde 

Vuxenutbildning  

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

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

uppdrag av arbetsförmedlingen och 
socialtjänsten. 

Integration 
Ansvar för integrationsfrågor med speciellt 
ansvar för nyanlända 

Socialtjänst 

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

Viktiga händelser under året 

Avdelningen som helhet 

CORONA 

All verksamhet har sedan utbrottet av 
corona startade i Sverige i mars varit starkt 
påverkad av rådande pandemin. Nästan all 
verksamhet under våren och sommaren 
2020 genomfördes på distans. Under 
hösten 2020 har de flesta verksamheterna 
återgått till ett lite mer normalt läge men 
saker och ting kan snabbt förändras. Vi har 
en beredskap för att snabbt kunna ställa 
om verksamheten igen om pandemin 
förvärras. 

Vuxenutbildning 

LÄRCENTRUM 

I augusti flyttade den kommunala 
vuxenutbildningen in i sina nyrenoverade 
lokaler tillsammans med vår 
arbetsmarknadsenhet. 

CORONA 

Spridningen av corona ledde till att all 
undervisning under vårterminen 2020 från 
och med mars månad bedrevs på distans. 
När höstterminen 2020 startade skedde 
den mesta undervisningen igen på plats 
med några få undantag. 

Socialtjänst vuxna 

FÖRÄNDRAT ARBETSSÄTT 

Arbetet med att sammanfoga 
försörjningsstöd och AME till en mer 
samstämd enhet med ett gemensamt 
arbetssätt fortgår. Fokus i arbetet ligger i ett 

tydligt arbetsmarknadsfokus där vår 
strävan är att föra våra sökande mot en 
hållbar självförsörjning via arbete och/eller 
studier. 

CORONA 

Under våren och sommaren har de flesta 
klientkontakter skett via telefon eller digitalt. 
Fysiska besök har minimerats till endast de 
som varit nödvändiga och inte kunnat ske 
på annat sätt. Detta efter det att det 
säkerställts att besökaren varit symptomfri. 
Under denna period har ett påtagligt större 
antal missbrukare tagit kontakt med 
socialtjänsten och efterfrågat behandling 
för sitt missbruk. Då flera av dessa varit i så 
dåligt skick när de tog kontakt har också 
antalet placerade på institution ökat. Nu 
försöker vi återgå till ett mer normalt 
tillstånd i verksamheten då det framför allt 
inom arbetet med försörjningsstöd är 
nödvändigt att träffa flertalet klienter fysiskt 
för att guida dem mot egenförsörjning. 

Kommunala arbetsmarknadsinsatser 

LÄRCENTRUM 

I augusti flyttade arbetsmarknadsenheten 
in i sina nyrenoverade lokaler tillsammans 
med vår kommunala vuxenutbildning. 

CORONA 

Efter att under våren och sommaren bara 
haft kontakt med sina deltagare via digitala 
kanaler har man nu under hösten 
återupptagit sin verksamhet under mer 
normalliknande omständigheter. Företag är 
fortfarande skeptiska mot att ta emot 
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praktikanter och de arbeten som finns är 
svåra att hitta lämpliga kandidater till inom 
arbetsmarknadsenhetens verksamhet. 

FÖRÄNDRINGSARBETE 

Vi har ett fortsatt fokus på vårt förändrade 
arbetssätt tillsammans med 
socialsekreterarna och detta skall sjösättas 

under hösten 2020. 

EXTRATJÄNSTER 

Under året har AME arbetat med att tillsätta 
de 40 platser Bjuv blivit tilldelade av 
Arbetsförmedlingen och detta är nu 
uppnått. 

  

Uppföljning nämndens mål 

Vissa indikatorer redovisas enbart på helår och det kan då vara svårt att göra en korrekt 
bedömning eller prognos av måluppfyllelsen.  

Visionsom
råde 

Nämndmål Indikator Utfall Målvärde 

Kraft i 
nyskapan
de 

 Vi ska ha attraktiva 
arbetsplatser med goda 
förutsättningar att trivas på. 

 

 HME 
 

80 % minst 83 % 

 Vi ska kontinuerligt förbättra 
kvalitén samt öka 
effektiviteten i vårt arbetet. 

 

 Andel ej återkommande 
försörjningsstödsärende
n 

 

82 % minst 90 % 

 Nöjda klienter och 
deltagare. Skala 1-5 

 

4,3 minst 4 

 Nöjda studerande 
vid  vuxenutbildningen, 
Futurum. 

 

 minst 95 % 

Jämlikhet 
i olikhet 

 Vi ska ha den tillgänglighet 
som krävs för att möta 
invånarnas förväntningar. 

 

 Antal e-tjänster inom 
avdelningen 

 

 minst 5 st 

 Upplevd  tillgänglighet 
inom våra 
verksamheter. Skala 1-
5. 

 

4,3 minst 4,5 

 Vi ska verka för att våra 
invånare integreras i 
samhället. 

 

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

 

 minst 45 % 

Nästa 
generatio
n i fokus 

 Vi ska främja invånarnas 
möjlighet att försörja sig 
själva. 

 

 Andel av befolkningen 
med ekonomiskt bistånd 
(avser föregående 
verksamhetsår) 

 

5,2 % 
högst 
4,3 % 

 Vi ska främja invånarnas 
möjligheter att utbilda sig. 

 

 Andel studerande som 
fullföljt  kurs med 
godkänt betyg. 

 

 minst 95 % 

 Antalet studerande på 
yrkesutbildning har ökat 
jämfört med förra 
mätningen. 

 

 minst 40 st 
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Ekonomi  

Driftredovisning 

tkr 
Utfall 

190831 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Utfall 

200831 

Ack 
budget 

Aug 2020 

Prognos 
2020 

Budgetav
vikelse 

Utskottet för arbete och 
tillväxt 

-177 -229 -351 -105 -234 -251 100 

Administration, arbete och 
tillväxt 

-3 005 -4 519 -4 632 -2 793 -3 088 -4 232 400 

Gemensam administration -1 821 -2 760 -3 334 -1 922 -2 223 -3 334 0 

Futurum/komvux -6 260 -10 967 -13 014 -8 138 -8 677 -12 759 255 

Vuxenomsorg -16 182 -23 917 -23 382 -16 222 -15 589 -24 732 -1 350 

Arbetsmarknadsenheten 
4Y 

-1 956 -2 813 -2 537 -2 447 -1 692 -3 171 -634 

NETTOKOSTNAD -29 400 -45 206 -47 251 -31 626 -31 502 -48 480 -1 229 

Intern resultaträkning 

tkr 
Utfall 

190831 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Utfall 

200831 

Ack 
budget 

Aug 2020 

Prognos 
2020 

Budgetav
vikelse 

Externa intäkter 16 181 24 469 16 077 11 282 10 719 15 911 -166 

Interna intäkter 2 026 2 048 0 3 0 3 3 

Summa intäkter 18 207 26 517 16 077 11 284 10 719 15 914 -163 

Personalkostnader -22 319 -32 216 -31 502 -19 446 -21 003 -30 656 846 

Övriga externa kostnader -20 732 -32 664 -26 977 -20 257 -17 985 -28 901 -1 924 

Övriga interna kostnader -4 415 -6 633 -4 486 -3 008 -2 991 -4 473 13 

Avskrivningar -135 -202 -343 -192 -229 -343 0 

Internränta -6 -9 -21 -7 -14 -21 0 

Summa kostnader -47 607 -71 723 -63 328 -42 911 -42 221 -64 394 -1 066 

RESULTAT -29 400 -45 206 -47 251 -31 626 -31 502 -48 480 -1 229 

Uppföljning ekonomiskt utfall 

Intern resultaträkning 

Utfallet per den 31 augusti visar en förväntad 
prognos på -1,2 mnkr vilket är en förbättring 
mot tidigare prognos, -2,5 mnkr. Avvikelsen 
beror på lägre personalkostnader och lägre 
kostnader för placeringar inom skyddat 
boende. Utfallet för perioden visar på lägre 
personalkostnad på 1,5 mnkr där 
vuxenomsorgen står för 1,3 mnkr av dessa. 

 

Prognostiserade totala intäkter förväntas bli 
något lägre mot budget vilket beror på lägre 
intäkter från AMS avseende arbetsmarknads-

anställningar. Periodens utfall för intäkter 
visar positiv avvikelse mot budget med 
563 tkr vilket härrör till återsökt moms. 

De externa kostnaderna prognostiseras till -
1,9 mnkr på grund av ökade kostnader för 
institutionsplaceringar och ekonomiskt 
bistånd. Periodens utfall är -2,2 mnkr för 
institutionsplaceringar och ekonomiskt 
bistånd men beräknas dämpas under hösten. 

Driftredovisning 

Utskottet för arbete och tillväxt 

Under första delen av året var det färre 
möten på grund av smittspridning i samband 
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med corona. Nu har mötena kommit igång 
igen men verksamheten kommer ändå att 
uppvisa ett överskott i förhållande till budget.  

Administration, arbete och tillväxt 

Verksamheten för ledning och administration 
visar på ett överskott för perioden. Orsaken 
är främst att sjuklöneersättning från staten 
har inkommit för april till juli. 

Gemensam administration 

Verksamheten för gemensam administration 
Almliden visar ett överskott på 301 tkr för 
perioden. Detta är dock felaktigt då 
personalkostnader som tillhör denna 
verksamhet belastat andra verksamheter 
inom avdelningen vilket kommer rättas 
framöver. 

Lärcentrum 

Vuxenutbildningen visar ett överskott mot 
budget för perioden. Anledningen till detta 
överskott är inkomna sjuklöneersättningar, 
högre ersättningar för arbetsmarknads-
åtgärder samt något lägre personalkostnader 
än budgeterat. Interkommunala avgifter har 
för perioden varit lägre än mot budget. 

Vuxenomsorgen 

Vuxenomsorgen har för perioden ett 
underskott mot budget på 634 tkr. 
Anledningen till detta underskott är högre 
kostnader för institutionsplaceringar och 
försörjningsstöd än budgeterat. Några 
verksamheter inom vuxenomsorgen visar ett 
positivt resultat och anledningen till detta är 
flera långtidssjukskrivningar. Dessutom är 
kostnaderna för skyddat boende betydligt 
lägre än budgeterat. 

Arbetsmarknadsenheten  

Arbetsmarknadsenheten uppvisar ett 
underskott i förhållande till budget för 

perioden på 756 tkr. Verksamheten redovisar 
ett intäktsbortfall som en följd av 
Arbetsförmedlingens neddragning av insatser 
för målgruppen samtidigt som nedläggningen 
av Servicepoolen genererar icke budgeterade 
personalkostnader. 

Prognos 

Denna prognos är gjord på de siffror som 
fanns tillgängliga fram till och juli månads 
utgång. 

Det är svårt att i dessa tider av pandemi göra 
en prognos för budgetavvikelse. Avdelningen 
för arbete och tillväxt beräknar i nuläget en 
negativ avvikelse mot budget på 1 229 000 
kronor Flera av avdelningens verksamheter 
prognostiserar ett överskott. Orsakerna till 
detta är långa sjukskrivningar och större 
bidrag till vuxenutbildningen än beräknat. De 
två verksamheter som prognostiserar ett 
underskott är vuxenomsorgen och 
arbetsmarknadsenheten. När det gäller 
arbetsmarknadsenheten beror underskott på 
uteblivna intäkter från Arbetsförmedlingen 
samt icke budgeterade kostnader för 
avveckling av en verksamhet. När det gäller 
vuxenomsorgen är det fördyrade kostnader 
för försörjningsstöd och institutions-
placeringar som är orsaken till underskottet. 
Dessa kostnader är svåra att styra över, har 
en sökande rätt till bistånd så skall den 
beviljas detta enligt rådande lagstiftning. 

Hur den rådande pandemin kommer att 
påverka verksamheterna under resten av året 
är i dagsläget svårt att sia om. Vi kan se en 
viss påverkan på socialtjänsten i form av 
ökade kostnader men denna är inte markant. 
Vi ser också att fler elever söker sig till den 
kommunala vuxenutbildningen. Detta kan 
dock förändras snabbt under årets 
återstående månader. 
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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, 
öppenvårdscentra och social rådgivning 
och öppen förskola i familjecentral. 

Viktiga händelser under året  

Strategier  

Förvaltningen har under inledningen av 
2020 påbörjat arbetet med att ta fram 
strategier för två av förvaltningens 
viktigaste fokusområden under kommande 
år. En av strategierna innehåller planering 
för att förflytta förvaltningens insatser inom 
socialtjänsten från åtgärdande till 
förebyggande insatser för ökad kvalitet och 
högre kostnadseffektivitet. Den andra 
strategin syftar till att samla alla 
förvaltningens insatser med syfte att 
förbättra elevernas resultat i skolan. I 
strategin kommer förvaltningen ta fram 
målvärden för arbetet och tidplan för när 
aktuella mål bedöms kunna vara 
uppnådda. 

Förebyggande insatser och intensiva 
insatser 

Förvaltningen har fått i uppdrag av 
nämnden att skapa ett team bestående av 
olika professioner som kan stödja barn och 
unga i behov av insatser både i skolan, på 
fritiden och i hemmet. Arbetet har påbörjats 
och rekrytering pågår för att teamet ska bli 
fulltaligt. Under inledningen har teamets 
arbete resulterat i att familjer som har haft 
omfattande utmaningar har fått en 
förbättrad livssituation. 

Parallellt med de insatser som sker i 
teamet 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. Arbetet 
med kompetensförsörjningsplanen fortgår 
och behörigheten bland skolornas 
medarbetare ökade under 2019 från 48 
procent till 57 procent. Behörigheten är 
fortsatt låg i jämförelse med andra 
kommuner men förvaltningen bedömer att 
med de insatser som finns i planen så 
kommer behörigheten fortsatt förbättras. 

Samverkan för bästa skola 

Skolverket stödjer skolor och förskolor med 
låga kunskapsresultat och som har särskilt 
svåra förutsättningar att förbättra elevernas 
resultat på egen hand. Under tre år 
erbjuder Skolverket personlig kontakt och 
hjälp i att hitta olika metoder, arbetssätt och 
verktyg beroende på de utvecklingsbehov 
som finns. Skolverket samarbetar tätt med 
flera forskare från olika lärosäten i arbetet. 
Förvaltningen ser deltagandet som ett extra 
stöd i arbetet med förbättrad måluppfyllelse 
och ökad andel behöriga elever till 
gymnasiet. Under årets första månader har 
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åtgärdsplaner knutna till projektet 
färdigställts och insatserna påbörjas under 
hösten. 

Det kommunala aktivitetsansvaret 

Förvaltningen har tillsammans med 
avdelning Arbete och tillväxt förstärkt stödet 
för de ungdomar som inte arbetar eller 
studerar, de ungdomar som faller under det 

kommunala aktivitetsansvaret. 
Förstärkningen omfattar 
motivationshöjande insatser, 
arbetsmarknadsinsatser och studie- och 
yrkesvägledning. Med dessa insatser är 
målsättningen att fler ungdomar ska 
slutföra sina gymnasiestudier eller finna 
annan sysselsättning. 

Uppföljning nämndens mål 

Vissa indikatorer redovisas enbart på helår och det kan då vara svårt att göra en korrekt 
bedömning eller prognos av måluppfyllelsen.  

Visionsom
råde 

Nämndmål Indikator Utfall Målvärde 

Kraft i 
nyskapan
de 

 Kvalité - Vi har hög kvalité i 
våra uppdrag. 

 

 Måluppfyllelse årskurs 9 
 

70,2 % 70 % 

 Medarbertarindex HME 
 

 minst85 % 

 Andel anmälningar till SI 
där beslutet inte 
innehåller någon kritik 

 

  

 Nöjda vårdnadshavare i 
förskolan 

 

95 % minst 95 % 

 Nöjda vårdnadshavare i 
skolan 

 

86,1 % minst 80 % 

 Nöjd elever skola 
 

87,2 % minst 80 % 

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

 

 Elevers upplevda 
delaktighet 

 

82,4 % minst80 % 

 Föräldrainflytande skola 
 

75 % minst80 % 

 Föräldrainflytande 
förskola 

 

80 % minst85 % 

 Barn och ungas 
delaktighet i vården 

 

78 % minst80 % 

Jämlikhet 
i olikhet 

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

 

 Avslutad 
gymnasieutbildning 

 

 90 % 

 Behörighet till 
yrkesprogram 
(gymnasiet) 

 

83,8 % minst85 % 

Nästa 
generatio
n i fokus 

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

 

 Hälsoenkät elev 
(förskoleklass, årskurs 4 
och årskurs 7) 

 

 100 % 

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

 

 högst 35 % 

 Andel inledda 
utredningar. 

 

 minst 40 % 

 Antal inkomna 
anmälningar till 
socialtjänsten 

 

 700 st 
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Visionsom
råde 

Nämndmål Indikator Utfall Målvärde 

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

 

 högst 20% 

Kvalité - Vi har hög kvalité i våra 

uppdrag. 

Förvaltningen har uppnått målsättningen för 
fyra av sex mål. Endast fyra av målen är 
möjliga att mäta i samband med 
delårsrapporten. För tre av målen har det 
skett en positiv utveckling medan den 
fjärde måluppfyllelsen ligger i linje med 
tidigare år. Ökningen har skett inom skolan 
och det är tydligt att verksamhetens 
utvecklingsarbete har gett resultat. 

Delaktighet och demokrati - Vi har 

verksamheter som utvecklas genom 

delaktighet, inflytande och ansvar. 

Alla indikatorer för delaktighet och 
demokrati är möjliga att mäta i samband 
med delårsprognosen. Rörande 
föräldrainflytande, både i förskola och 
skola, har det skett en försämring i 
förhållande till föregående år. Elevernas 
upplevda delaktighet har ökat något och 
barn och ungas delaktighet i vården har 

ökat kraftigt. Mätningen för den sistnämnda 
bygger på mycket låg svarsfrekvens. För 
tre av fyra indikatorer är inte målet uppnått, 
därav den samlade bedömningen. 

Jämlikhet i olikhet: Vi har jämlika 

förutsättningar för alla, oavsett vem du 

är. 

En av två indikatorer är möjliga att mäta i 
samband med delårsrapporten. 
Behörigheten till yrkesprogram ökar för 
tredje året i rad. Förvaltningen når dock inte 
målsättningen. 

Då förvaltningen inte når målet blir den 
samlade bedömningen att målet inte är 
uppnått. 

Hälsa: Vi har ett samhälle där barn och 

unga mår bra och kan påverka sitt liv 

och sin framtid. 

Inga av indikatorerna är möjliga att följa 
upp i samband med delårsrapporten. 

Ekonomi  

Driftredovisning 

tkr 
Utfall 

190831 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Utfall 

200831 

Ack 
budget 

Aug 2020 

Prognos 
2020 

Budgetav
vikelse 

Barn- och 
utbildningsnämnden och 
arbetsutskott 

-931 -1 402 -1 011 -502 -674 -911 100 

Förvaltningsövergripande 
intäkter 

16 757 28 249 25 398 17 742 16 933 26 654 1 256 

Förvaltningsövergripande 
kostnader 

-33 892 -52 182 -58 922 -41 869 -41 051 -56 596 2 326 

Interna kostnader (hyra, 
städ, kost, 
resursfördelning) 

-182 359 -271 901 -283 724 -188 045 -189 159 -283 724 0 

Förskolan 1 710 715 0 1 482 53 -595 -595 

Grundskolan F-9 846 -766 0 2 977 107 -1 000 -1 000 

Gymnasieskolan -49 368 -77 884 -77 239 -54 542 -51 495 -82 671 -5 432 
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tkr 
Utfall 

190831 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Utfall 

200831 

Ack 
budget 

Aug 2020 

Prognos 
2020 

Budgetav
vikelse 

Särskolan, modersmål och 
studiehandledning 

-12 104 -16 911 -17 497 -12 963 -11 653 -17 997 -500 

Elevhälsan -16 240 -24 418 -23 461 -14 198 -15 634 -23 461 0 

Socialtjänsten -31 538 -48 924 -45 408 -37 360 -30 250 -53 063 -7 655 

HVB inklusive 
ensamkommande 

-2 257 -1 852 0 -1 256 4 -1 300 -1 300 

NETTOKOSTNAD -309 377 -467 275 -481 865 -328 536 -322 820 -494 665 -12 800 

Intern resultaträkning 

tkr 
Utfall 

190831 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Utfall 

200831 

Ack 
budget 

Aug 2020 

Prognos 
2020 

Budgetav
vikelse 

Externa intäkter 46 482 74 553 63 154 45 362 42 105 66 123 2 969 

Interna intäkter 
136 77

7 
203 501 211 619 139 774 141 087 209 919 -1 700 

Summa intäkter 
183 25

9 
278 054 274 773 185 137 183 191 276 042 1 269 

Personalkostnader 
-198 
707 

-298 967 -308 578 -204 669 -205 513 -309 873 -1 295 

Övriga externa kostnader -99 345 -156 669 -147 026 -110 498 -99 798 -160 800 -13 774 

Övriga interna kostnader 
-192 
707 

-286 583 -295 498 -195 620 -197 009 -295 498 0 

Avskrivningar -1 764 -2 896 -5 171 -2 676 -3 448 -4 171 1 000 

Internränta -113 -215 -365 -210 -243 -365 0 

Summa kostnader 
-492 
636 

-745 329 -756 638 -513 672 -506 011 -770 707 -14 069 

RESULTAT 
-309 
377 

-467 275 -481 865 -328 536 -322 820 -494 665 -12 800 

Uppföljning ekonomiskt utfall 

Förvaltningsövergripande intäkter som 
främst utgörs av barnomsorg samt 
interkommunala intäkter pekar mot ett 
överskott på 1 256 tkr kalenderåret 2020. 
Här ligger också intäkterna för vissa 
övergripande statsbidrag såsom maxtaxa 
samt migrationsbidrag. På grund av en 
större interkommunal kostnad så får barn- 
och utbildningsnämnden också 324 tkr mer 
i momskompensation 2020 än budgeterat. 
Förvaltningsövergripande kostnader ser ut 
att gå mot ett överskott i år på 2 326 tkr 
främst beroende på att tilläggsbudgeten 
avseende extra välfärdsmiljonerna på 
5 330 finns här, eftersom beslut kring 
dessa ännu saknades när denna rapport 
skrevs. De största posterna utgörs av 
interkommunala kostnader för- och 
grundskola, vilka i år ser ut att backa -5 204 

tkr i förhållande till helårsbudgeten. 
Övergripande värdering har gjorts för 
kapitalkostnader på +1 000 tkr, löner för 
central administration +1 200 tkr, externa 
inköp centralt +860 tkr samt en 
övergripande värdering av för- och 
grundskolor i Bjuvs regi på +2 200 tkr. 
Grundsärskola, modersmål och 
studiehandledning pekar i år på ett 
underskott på -500 tkr i förhållande till 
budget. Detta beror till stor del på ökade 
lönekostnader kopplade till ökning av antal 
elever på särskola. Elevhälsan beräknas 
landa på ett nollresultat då det genererade 
överskottet till och med augusti kommer 
delas ut som tilläggsbelopp under hösten 
2020. 

Gymnasieskolan 
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IKE gymnasiet ser ut att gå med underskott  
-5 600 tkr i förhållande till helårsbudgeten. 
Orsaken är bl.a. en ökad inskrivning samt 
andel IM- samt särskoleelever. Budgeten 
för att täcka skolskjutsarna är också för låg 
i förhållande till behovet. En annan orsak är 
att ett budgeterat migrationsbidrag riktat till 
gymnasieskolan på 836 tkr inte kommer att 
realiseras 2020. 

Förskolan och grundskolan 

Bjuvs för- och grundskolor i egen regi har 
efter augusti ett samlat överskott på totalt 
+4 300 tkr, varav förskola utgör +1 430 tkr 
och grundskola +2 870 tkr. Detta beror 
främst på lägre personalkostnader samt 
ersättning för sjukskrivningskostnader i 
Coronakrisens spår. Inklusive ett överskott 
på volymerna till och med augusti med +1 
114 tkr blir utfallet januari-augusti +5 414. 
Bjuvs för- och grundskoleverksamheter i 
egen regi lämnar en prognos på -1 595 tkr 
2020. En övergripande värdering har gjorts 
för 2020, under förvaltningsövergripande, 
på +2 200 tkr. Kosten pekar dock 
fortfarande på ett underskott på -4 000 tkr 
på helårsbasis. Om för- och grundskolans 
IKE-kostnader, kosten och överskottet på 
volymerna också tas med blir hela för- och 
grundskolans årsprognos - 7 485 tkr. 

Socialtjänsten samt HVB  

Utfallet perioden januari-augusti landar på -
8 440 tkr. HVB hemmens 
avvecklingskostnader är under samma 
tidsperiod -1 259 tkr. Hela Socialtjänstens 
prognos 2020 landar på -8 955 tkr varav 
HVB hemmen utgör -1 300 tkr. Det som 
förbättrar helårsprognosen under hösten är 
medel från Socialstyrelsen samt 
Migrationsverket på sammanlagt 3 100 tkr. 
Som tidigare aviserats i tertialprognos 
riskerar externa placeringar ett underskott 
på mer än -10 mnkr. Dock tror 
verksamhetsansvariga att insatsteamet 
kommer att bromsa detta underskott 
genom förebyggande arbete. Insatsteamet 

har också genererat ett överskott, p.g.a. 
senare uppstart än planerat, på +1,590 tkr 
årets första månader. Socialtjänsten har 
som tidigare påpekats alltför höga volymer 
på externa placeringar i förhållande till 
budget.. 

  

Kommentarer kring underskottet: 

Förvaltningen har under flera år dragits 
med budgetunderskott. Kritiska faktorer är 
externt köpta tjänster både inom skola och 
socialtjänst. De faktiska kostnaderna för 
vissa av de externa tjänsterna har ökat i en 
takt som inte motsvarar den kompensation 
som ges i budgetramarna för respektive 
budgetår. Under året har förvaltningen 
implementerat det Intensiva resursteamet 
vars arbete har hindrat planerade externa 
insatser och möjliggjort tidigare och 
förstärkt hemgång för placerade barn och 
unga. 

Inom förskola och skola identifierar 
förvaltningen faktorer som kan öka behovet 
av resurser över tid. Dessa är omställning 
från obehörig personal till behörig, ett ökat 
behov av särskilt stöd bland kommunens 
barn och unga och fler elever inom 
särskolan både i grundskolan och på 
gymnasiet. 

För att få full effekt vid resurseffektivisering 
behöver förvaltningen arbeta för mer 
långsiktiga insatser för att minska 
nyttjandet av externa tjänster. Detta görs 
bäst genom att arbeta för ökad kvalitet och 
ökat utbud inom den egna verksamheten. 
Inom socialtjänsten krävs även att i större 
utsträckning arbeta stödjande och 
förebyggande. Förvaltningen har under 
sommaren påbörjat arbetet med de 
insatser för ökad kostnadseffektivitet som 
nämnden har fattat beslut om. Detta 
innebär bland annat att genomlysa 
resurstilldelningen till förskola och skola. 
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Vård- och omsorgsnämnden 

Ansvarsområde 

Nämndens 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. 

Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, 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 

Pandemi 
Från mars har verksamheten haft fokus på 
pandemin som påverkat hela 
verksamheten och inneburit att mycket av 
annat utvecklings- och förbättringsarbete 
har prioriterats bort. Fokus har varit att följa 
rekommendationer och utvecklingen, 
hantera information och fakta och utifrån 
detta tagit fram råd och rutiner. 
Sammantaget har det varit en period av 
mycket samverkan både internt och externt 
och där kommunikationen varit en viktig 
faktor i att lugna och trygga såväl 
medarbetare, chefer, anhöriga och 
vårdtagare. Erfarenheten är att situationer 
hanterats väldigt väl och såväl smittoutbrott 
eller större oro har kunnat undvikas. 

Ny organisationsstruktur  

Under året har äldreomsorgen strukturerats 
om och utökats med en enhetschef. Syftet 
är att minska antalet medarbetare per chef 
men är också en del i den satsning som 
planeras för att stärka kompetensen och 
arbetet med demens. Under det senaste 
året har det skett en ökning av antalet 
personer med demensdiagnos med beslut 
om särskilt boende. På Varagården 
kommer därför en avdelning med allmän 
inriktning att omvandlas till demensboende. 
Allt fler väljer att bo hemma längre med 
stöd från hemtjänst vilket också är märkbart 

i hemtjänsten där antalet beviljade 
hemtjänsttimmar kontinuerligt ökar. 

Lokalförsörjning 

Då lokalerna på Västergatan ska lämnas 
senast 2021-12-31 pågår arbetet med 
ersättningslokaler. Projekteringen för de 
båda gruppbostäderna löper enligt 
upprättad tidsplan och beslut har nu också 
fattats om ersättningslokaler till de 
resterande verksamheterna. 

Vid årsskiftet planeras Kyrkskolan stå klar 
för återinflyttning för daglig verksamhet. 
Renoveringen ger också möjlighet att på 
våning två samlokalisera administrativ 
personal inom LSS och socialpsykiatrin 
vilket kommer ge möjlighet att öka 
samarbetet. 

Verksamheterna inom Socialpsykiatrin 
kommer att byta till nya lokaler december 
2020. I den nya lokalen kommer 
verksamheten att få bättre förutsättningar 
till att nyttja olika utrymmen utifrån behov 
och lagstiftning. 

Kompetensförsörjning 

Inom LSS-verksamheten kommer 
stödpedagoger anställas för att öka det 
pedagogiska förhållningssättet som stödjer 
den enskildes delaktighet och 
självständighet genom att inspirera och 
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vägleda arbetskollegor i det pedagogiska 
arbetet. Detta är ett sätt att bredda och 
fördjupa kompetensen i verksamheten 
samt att höja kvalitén på innehållet i de 
insatser som den enskilde har rätt till. 

Medarbetarna inom Socialpsykiatrin har 
påbörjat handledning med syfte att få 
förutsättningar att utveckla och stärka sin 
yrkeskompetens. Genom att få tillfälle att 
samtala om svåra situationer som uppstår i 
arbetet med de personer vi arbetar för 
stärks den yrkesmässiga utvecklingen. 

Hjälpmedelsabonnemang 
Från 1 januari betalar alla med hjälpmedel i 
kommunen ett abonnemang, undantag 
personer inom LSS och de som har beslut 
om särskilt boende. 

Abonnemanget har inneburit att många 
hjälpmedel som har stått oanvända i 
hemmen återlämnats. 

Utveckla sjuksköterskeorganisationen 
I början av året har vi förändrat 
schemaläggningen så att 
omvårdnadsansvariga sjuksköterskor inte 
arbetar kvällstid i veckorna vilket frigör mer 
tid på vardagarna. Vi har också under året 
kunnat identifiera brister i organisationen 
som kan härledas till att verksamheten i 
jämförelse med andra kommuner har en 
låg sjuksköterskebemanning. Under hösten 
kommer rekrytering göras för att öka upp 
bemanningen och kunna arbeta mer 
patientsäkert. 

  

Uppföljning nämndens mål 

Vissa indikatorer redovisas enbart på helår och det kan då vara svårt att göra en korrekt 
bedömning eller prognos av måluppfyllelsen.  

Visionsom
råde 

Nämndmål Indikator Utfall Målvärde 

Puls i 
trygghete
n 

 Vår verksamhet ska präglas 
av god kvalitet, trygghet och 
trivsel 

 

 Andelen som upplever 
ett gott bemötande i 
kontakten med 
verksamheten 

 

 minst 98 % 

 Andelen som känner sig 
trygga med stödet från 
verksamheten 

 

 minst 90 % 

 Andelen som känner 
förtroende för vår 
verksamhet 

 

 minst 91 % 

 Andelen som upplever 
att maten som serveras 
smakar bra 

 

 minst 80 % 

Kraft i 
nyskapan
de 

 Vi ska vara en attraktiv 
arbetsgivare 

 

 Andelen 
korttidssjukfrånvaro 

 

5 % högst 3 % 

 Andel 
långtidssjukfrånvaro 

 

3 % högst 3 % 

 Andelen nöjda 
medarbetare i HME- 
undersökningen 

 

 minst 84 

 Andel 
personalomsättning 

 

 högst 10 % 

 Vi ska ta tillvara på 
digitaliseringens möjligheter 
och innovativa lösningar 

 

 Antal nya digitala projekt 
som testas i 
verksamheten 

 

 minst 3 st 

Jämlikhet 
i olikhet 

 Verksamheten ska arbeta 
förebyggande och 
hälsofrämjande 

 

 Antal unika besökare på 
våra olika mötesplatser 
under ett år 

 

 
minst 130 
st 
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Visionsom
råde 

Nämndmål Indikator Utfall Målvärde 

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

 

100 % minst 90 % 

 Antal definierade 
volontärsuppdrag 

 

  

 Antal organiserade 
volontärer 

 

  

Nästa 
generatio
n i fokus 

 Verksamheten ska minska 
sin miljöbelastning och 
klimatpåverkan 

 

 Andelen mat som blir till 
matsvinn inom 
äldreomsorgen 

 

 
högst 
10g/portion 

 Andelen mat som blir till 
matsvinn inom 
skolverksamheterna 

 

 
högst 
25g/portion 

 Verksamheten ska öka den 
enskildes delaktighet och 
inflytande 

 

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

 

 minst 93 % 

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

 

 minst 85 % 

 Andel inom 
äldreomsorgen som 
upplever att de kan 
påverka sina liv 

 

 minst 90 % 

 Andel inom LSS som 
upplever att de kan 
påverka sina liv 

 

 minst 90 % 

Vår verksamhet ska präglas av god 

kvalitet, trygghet och trivsel 

Utifrån resultaten i förra årets 
undersökningar har varje enhet arbetat 
med att skapa aktiviteter för att förbättra 
eller bibehålla goda resultat kopplade till 
nämndens mål.  Det kan handla om att öka 
graden av delaktighet, arbeta med utbudet 
av aktiviteter, förbättra innehållet i 
dokumentationen eller att arbeta med 
trygghetsskapande åtgärder. 
Den isolering som pandemin inneburit har 
dock påverkat det psykiska välbefinnandet 
hos många i målgruppen. Detta kan mycket 
väl påverka upplevelsen av trygghet och 
trivsel. Resultaten av årets mätningar 
publiceras under hösten och bedömningen 
görs att målet kommer att uppnås. 

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Målen om sjukfrånvaro är utifrån de 
rådande omständigheterna svåra att 
bedöma. Framförallt korttidsfrånvaron har 
ökat till följd av covid-19 då medarbetare 
även med lindriga symtom uppmanas att 
stanna hemma. Med all säkerhet kommer 
målet om 3 procent inte att uppnås. 
En åtgärd för att förbättra HME var att 
arbeta för att ge bättre förutsättningar för 
chefer i förvaltningen. Till viss del uppnås 
detta genom att ytterligare enhetschef 
anställts vilket minskar antalet medarbetare 
per chef. Dock är det osäkert hur covid-19 
kommer påverka resultatet i året 
medarbetarenkät då detta har varit i fokus 
och annat utvecklingsarbete prioriterats 
bort. 
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Vi ska ta tillvara på digitaliseringens 

möjligheter och innovativa lösningar 

Vid årets början startades hemhandling via 
digitala inköp. Detta innebär att den 
enskilde får hjälp att handla via nätet och 
på så vis vara mer delaktig i sina inköp och 
dessutom få ett större utbud. Förändringen 
har också inneburit en bättre arbetsmiljö för 
hemtjänsten och en säkerhet i att 
personalen inte hanterar kontanter. 
 
I samband med besöksförbudet i särskilt 
boende har frågan om att hålla kontakt på 
andra sätt blivit högaktuell. Att arbeta med 
digitala och kreativa lösningar har nu blivit 
en vana och ett arbetssätt som kan 
fortsätta även efter att besöksförbudet 
hävs. För att hålla kontakt med äldre som i 
vanliga fall besöker träffpunkter och 
mötesplatser har vår förebyggande 
verksamhet spelat in flera talkshows för att 
underhålla och bryta isoleringen. 
 
De rådande omständigheterna har också 
inneburit att introduktionen för 
sommarvikarier i hög grad gjordes digitalt. 
Undervisningsfilmer och annat material 
togs fram för ändamålet. 
Det är rimligt att utgå från att målet uppnås 
vid årets slut. 

Verksamheten ska arbeta förebyggande 

och hälsofrämjande 

Det pågår en positiv utveckling av den 
förebyggande verksamheten och 
träffpunkterna och mötesplatserna är i 
vanliga fall välbesökta. I samband med 
pandemin stängdes verksamheterna i 
mitten av mars vilket innebär en saknad 
och tomhet för många även om det också 
finns en förståelse. Mötesplatserna är 
viktiga för många pensionärer i ordinärt 
boende och de ser fram emot både 
träffarna och aktiviteterna men också den 
sociala gemenskapen som minskar 
ensamhet och isolering. 
För att ge en viss ersättning har 
verksamheten spelat in talkshows med 

sång, musik, quiz och fakta som sprids via 
sociala medier. 
Volontärverksamheten har under året 
kommit igång med att engagera frivilliga 
krafter som vill göra något gott för andra. I 
samband med covid-19 ökade arbetet med 
att söka volontärer för att hjälpa till med 
ärenden och inköp. 
Det är rimligt att utgå från att målet uppnås 
vid årets slut 

Verksamheten ska minska sin 

miljöbelastning och klimatpåverkan 

Målet om att minska matsvinnet kommer 
med all säkerhet inte att nås under året. 
Den ambition och plan som fanns för året 
ändrades i samband med pandemiutbrottet 
och de ändrade förutsättningarna. Den 
största anledningen är den ojämnhet i 
antalet elever som dagligen kommer och 
äter vilket ger ett stort svinn. Detta är en 
erfarenhet som också märks nationellt och 
som uppmärksammats av 
Livsmedelsverket. 

Verksamheten ska öka den enskildes 

delaktighet och inflytande 

Inom äldreomsorgen har under våren 
särskild vikt lagts vid att informera om var 
den enskilde ska vända sig med 
synpunkter och klagomål. Under våren har 
hemtjänsten gått ut med ny uppdaterad 
information till varje vårdtagare. 
Ett arbete är påbörjat inom LSS och 
Socialpsykiatri 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. 
Detta tillsammans med att verksamheterna 
arbetar med att kvalitetssäkra 
verksamheten och öka utbildning i social 
dokumentation och förståelsen kring 
dokumentationen gör att kvaliteten ökar. 
Utifrån detta görs bedömningen att målen 
uppnås. 
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Ekonomi  

Driftredovisning 

tkr 
Utfall 

190831 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Utfall 

200831 

Ack 
budget 

Aug 2020 

Prognos 
2020 

Budgetav
vikelse 

Vård- och omsorgsnämnd 
och arbetsutskott 

-684 -1 061 -1 050 -607 -700 -1 050 0 

Vård och omsorg, 
gemensam 

-9 063 -14 814 -16 795 -11 732 -10 947 -17 445 -650 

- varav Färdtjänst -2 298 -3 487 -3 000 -2 352 -2 000 -3 000 0 

- varav 
Bostadsanpassningsbidrag 

-798 -1 587 -1 083 -919 -722 -1 483 -400 

- varav Hemtjänst enligt 
LOV 

-171 -321 -250 -330 -167 -500 -250 

Äldreomsorg -79 810 -123 948 -113 734 -77 261 -75 826 -114 038 -304 

- varav Äldreomsorg 
gemensamt ansvar 

-3 817 -13 823 -4 626 -2 707 -3 084 -4 281 345 

- varav Särskilt boende -47 394 -72 926 -71 662 -49 046 -47 777 -71 976 -314 

- varav Förebyggande 
verksamhet 

0 -1 -1 927 -1 331 -1 285 -1 927 0 

- varav Hemtjänst -16 326 -25 949 -25 648 -18 237 -17 100 -25 883 -235 

Korttiden/HSL -20 101 -30 121 -33 578 -22 965 -22 386 -33 578 0 

- varav HSL. 
sjuksköterskor 

-8 409 -12 575 -16 387 -11 038 -10 925 -16 387 0 

- varav Hjälpmedel -1 738 -2 618 -2 000 -1 189 -1 333 -2 000 0 

- varav Rehabilitering -3 647 -5 891 -7 961 -4 586 -5 308 -7 961 0 

- varav Korttiden -4 845 -6 646 -6 584 -4 327 -4 390 -6 584 0 

LSS/Socialpsykiatri -35 201 -55 139 -62 592 -40 745 -41 730 -65 160 -2 568 

- varav Personlig assistans -7 935 -13 120 -16 557 -12 287 -11 038 -17 530 -973 

Nettokostnad -144 859 -225 083 -227 749 -153 310 -151 590 -231 271 -3 522 

Kostenheten 1 600 114 0 -752 0 0 0 

TOTAL NETTOKOSTNAD -143 260 -224 969 -227 749 -154 062 -151 590 -231 271 -3 522 

Intern resultaträkning 

tkr 
Utfall 

190831 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Utfall 

200831 

Ack 
budget 

Aug 2020 

Prognos 
2020 

Budgetav
vikelse 

Externa intäkter 29 923 46 281 44 122 33 214 29 416 43 740 -382 

Interna intäkter 24 519 37 000 35 653 23 518 23 770 35 116 -537 

Summa intäkter 54 442 83 281 79 776 56 732 53 186 78 856 -920 

Personalkostnader -138 807 -214 051 -227 225 -147 831 -151 491 -223 710 3 515 

Övriga externa kostnader -35 159 -57 737 -45 046 -39 078 -29 782 -50 070 -5 024 

Övriga interna kostnader -22 623 -34 690 -32 688 -22 357 -21 793 -33 783 -1 095 

Avskrivningar -1 019 -1 620 -2 313 -1 393 -1 542 -2 313 0 
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tkr 
Utfall 

190831 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Utfall 

200831 

Ack 
budget 

Aug 2020 

Prognos 
2020 

Budgetav
vikelse 

Internränta -93 -151 -252 -135 -168 -252 0 

Summa kostnader -197 701 -308 249 -307 525 -210 794 -204 777 -310 127 -2 602 

RESULTAT -143 260 -224 968 -227 749 -154 062 -151 590 -231 271 -3 522 

Uppföljning ekonomiskt utfall 

Kommentarer till Intern resultaträkning 

Utfallet per den 31 augusti visar en 
förväntad prognos på -3,5 mnkr vilket är 
något sämre mot tidigare prognos, -3,3 
mnkr. Avvikelsen beror på ökade kostnader 
mot budget för personlig assistans men det 
finns även ett intäktsbortfall som orsakats 
av coronapandemin. Pandemin har även 
bidragit till en ökning av externa kostnader 
vilket delvis kan återsökas från 
Socialstyrelsen. 

Prognosen för externa intäkter förväntas 
minska med 382 tkr vilket beror stängda 
lunchserveringar till externa gäster. Utfallet 
för periodens externa intäkter visar en 
ökning mot budget på 3,8 mnkr och beror 
på att sjuklöneersättning från staten har 
inkommit med 2,2 mnkr samt ersättning för 
covid-19 har beräknats till 1,4 mnkr. 
Prognostiserade interna intäkter förväntas 
ge en minskning med 537 tkr vilket beror 
på att inga måltider levereras till HVB 
verksamheten vilka var med i budgeten för 
året. För perioden påverkar detta utfallet 
med en negativ avvikelse mot budget på 
252 tkr. 

Prognosen för personalkostnader förväntas 
bli lägre med 3,5 mnkr då två ärenden inom 
personlig assistans har avslutats samt att 
tjänster inom LSS inte är tillsatta. 
Periodens utfall för personalkostnad visar 
en positiv avvikelse mot budget med 3,7 
mnkr, av samma orsak, men en 
förstärkning av personal förväntas ske inom 
LSS boende under hösten. 

Förvaltningsövergripande kostnader visar 
en förväntad prognos på -5 mnkr där 
effektiviseringsposter står för 3,5 mnkr av 
dessa. Kostnaden för privata vårdgivare 
inom personlig assistans visar på en ökad 
kostnad mot budget, då årsbudgeten är lågt 
satt, vilket kommer att dämpas något under 
året på grund av avslutade ärenden. Även 
behovet av skyddsutrustning ger ökade 

kostnader såväl som kostnaden för 
hemtjänst enligt LOV och kostnaden för 
bostadsanpassning. Periodens utfall visar 
en negativ avvikelse på 9,3 mnkr vilket 
beror på rationaliseringspost på 3,2 mnkr 
samt att kostnad för inhyrd personal visar 
negativ avvikelse med 1,3 mnkr medan 
budget för den samma finns under 
personal. Privata vårdgivare inom 
assistansen visar negativ avvikelse mot 
budget på 2,9 mnkr, kostnaden för 
skyddsutrustning, förbrukningsmaterial och 
hjälpmedel visar negativ avvikelse mot 
budget på drygt 1,1 mnkr som en följd av 
pandemin vilket motsvaras av ökade 
intäkter. 

Prognosen för interna kostnader förväntas 
öka med 1 mnkr som en följd av att hyran 
till ersättningslokal för Kyrkskolan är högre 
än mot budget. För perioden ger det en 
ökad kostnad på 0,5 mnkr. 

  

Kommentarer till Driftredovisning 

Vård och omsorgsnämnden och 
arbetsutskott 

Prognosen visar en förväntad budget i 
balans.  

Vård och omsorg, gemensamt 

Prognosen visar en negativ avvikelse mot 
budget på 650 tkr där kostnaden för 
hemtjänst enligt LOV och 
bostadsanpassning ökar med 250 tkr 
respektive 400 tkr 

Äldreomsorgen 

Sammantaget visar Äldreomsorgen en 
förväntad prognos på -304 tkr vilket i 
huvudsak beror på ökad kostnad för 
personal. Inom äldreomsorg gemensamt 
förväntas i prognosen en positiv avvikelse 
mot budget med 345 tkr på grund av lägre 
personalkostnader. Inom särbo förväntas 
en negativ avvikelse mot budget på 314 tkr 
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på grund av ökade personalkostnad på 
Varagården med 100 tkr medan 
Solhemmet förväntar sig lägre intäkter med 
214 tkr som en följd av att flertalet 
boendeplatser står tomma. Inom 
hemtjänsten ökar antalet hemtjänsttimmar 
och därmed behovet av personal med 
235 tkr. 

Korttiden/HSL 

Korttiden och HSL verksamheten förväntar 
en budget i balans för året. Utfallet för 
perioden visar en negativ avvikelse mot 
budget på 579 tkr på grund av ökade 
driftkostnaderna för hjälpmedel, 
skyddsutrustning och förbrukningsmaterial. 
Hela förvaltningens inköp av 
skyddsutrustning har centraliserats till 
denna verksamhet. 

LSS/Socialpsykiatri 

Sammantaget visar LSS/Socialpsykiatrin 
en förväntad prognos på -2,57 mnkr vilket 
beror på ökade kostnader mot budget inom 
assistansen för privata vårdgivare med 
närmare 1 mnkr samt ett ökat behov av 

personal inom LSS boenden. Prognosen 
visar en minskning från tidigare prognos (-
4,1 mnkr) för hela verksamhetsområdet och 
där personlig assistans visade en avvikelse 
på -2,5 mnkr. Det minskade behovet inom 
assistansen beror på att två ärenden har 
avslutats, varav ett senast i maj. Periodens 
utfall för hela LSS/Socialpsykiatrin visar en 
positiv avvikelse med 985 tkr vilket beror på 
lägre kostnader för personal inom LSS 
daglig verksamhet där tjänster inte har 
tillsats. Periodens utfall för personlig 
assistans visar en negativ avvikelse mot 
budget på 1,2 mnkr. 

Kostverksamheten 

Inom kostenheten förväntas en budget i 
balans för året. Effektiviseringsposten för 
helåret är på 3 mnkr och har minskat under 
perioden på grund av lägre kostnader för 
personal och övriga driftkostnader. 
Periodens utfall visar en negativ avvikelse 
mot budget med 752 tkr. 
Effektiviseringsposten för perioden på 2 
mnkr har således minskat med lägre 
kostnader. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Ansvarsområde 

Bibliotek 
Verksamhet vid kommunens tre bibliotek. 

Kulturarv 
Verksamhet vid kommunens Gruv- och 
Skolmuseum. 

Sim- och badanläggningar 
Verksamhet på simhallen i Billesholm och 
friluftsbadet i Bjuv. 

Fritid 
Verksamhet på fritidsgårdar och skolhäng. 

Föreningsbidrag 
Kommunalt stöd till föreningslivet. 

Lokaler och idrottsanläggningar 
Bokningar, uthyrning och 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 

Satsning på fritid och trygghet 
Den 7 september påbörjade kommunens 
två trygghetsvärdar sitt arbete på kultur- 
och fritidsförvaltningen. 
Trygghetsvärdarnas uppdrag blir att arbeta 
förebyggande och skapa goda relationer 
med barn, unga och vuxna i Bjuvs 
kommun. De ska fungera som förebilder 
och guida barn och unga vidare till 
aktiviteter. Värdarna ska arbeta ute i 
samhället, där invånare befinner sig både 
på dag, kvällar och helger. Målsättningen 
är att öka den upplevda tryggheten i 
kommunen. 

Utveckling av samarbetet med 
föreningar 
Utvecklingen av samarbetet mellan 
föreningar och kultur och fritid fortsätter. 
Nya regler för föreningsbidrag ska 

kommunfullmäktige fatta beslut om i 
oktober 2020. 

Digitalisering är ett fortsatt fokusområde i 
samarbetet med föreningar.  Bland annat 
kommer ansökan om föreningsbidrag samt 
bokningar av hallar på sikt att hanteras 
digitalt. 

Utveckling av målstyrning och ledarkraft 
Som ett resultat av 
medarbetarundersökningen fokuserar 
förvaltningsledningen under året på att 
utveckla ett synsätt som bygger på att 
förvaltningen är en verksamhet med 
gemensamma mål. Utifrån Ledarkraft har 
förvaltningsledningen därför påbörjat ett 
strategiskt arbete för att utveckla ledarskap 
och styrning utifrån visionen. Arbetet 
kommer på sikt att inkludera samtliga 
medarbetare. 

Uppföljning nämndens mål 

Vissa indikatorer redovisas enbart på helår och det kan då vara svårt att göra en korrekt 
bedömning eller prognos av måluppfyllelsen.  

Visionsom
råde 

Nämndmål Indikator Utfall Målvärde 

Puls i 
trygghete
n 

 Kultur- och fritidsnämnden 
skapar sammanhang, 
mötesplatser och 
samarbetsformer som på ett 
attraktivt och inspirerande 
sätt utmanar, bildar och 

 Nöjd-Region-Index – 
fritidsmöjligheter ska 
öka 

 

 minst 55 
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Visionsom
råde 

Nämndmål Indikator Utfall Målvärde 

exponerar oss för nya intryck. 
(1.1) 

 

Kraft i 
nyskapan
de 

 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) 

 

 
minst 
index83 

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 

 

 minst 14 st 

Nästa 
generatio
n i fokus 

 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 

 

 minst 28 st 

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

 

 Nöjd medborgarindex-
miljöarbete 

 

 minst 50 st 

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) 

Kultur- och fritidsförvaltningen fortsätter 
arbetet med att utveckla och 
målgruppsanpassa verksamhet och 
mötesplatser. Med anledning av covid-19 
har dock flera evenemang och 
sammankomster fått ställas in eller 
begränsas. Därför kommer målet inte att 
uppnås helt och hållet vid årets slut. 

Genom öppenhet skapar kultur- och 

fritidsnämnden förutsättningar för 

delaktighet, arbetsglädje och ett aktivt 

medarbetarskap som uppmuntrar och 

möjliggör nya arbetssätt och kreativitet. 

(1.2) 

Arbetet att utveckla LedarKraft, ledarskap 
och delaktighet i förvaltningen har 
påbörjats. Fokus läggs nu på gemensam 

implementering av Ledarkraft och 
MedarbetarKraft samt delaktighet i 
skapandet av aktiviteter. Ett prioriterat 
område som hela förvaltningen kommer att 
arbeta med framåt är motivation i 
yrkesrollen. Målet är att det arbetet ska visa 
resultat i medarbetarundersökningen för 
2020 och 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens 

verksamheter och aktiviteter speglar 

och möjliggör delaktighet för alla i Bjuvs 

kommun. (1.3) 

Utvecklingen för att öka delaktigheten 
bland våra invånare fortsätter, alla 
verksamheter har fått anpassa sig till 
pandemin vilket inneburit stora förändringar 
avseende medborgardialoger. Kultur- och 
fritidsförvaltning driver ett samarbete med 
Skåneidrotten för att öka barn och ungas 
aktivitet. Samarbetet ska leda till att fler 
barn och unga kommer i rörelse samt att 
grundskolorna och föreningslivet är bättre 
rustade att möta behovet av ökad folkhälsa. 
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Kultur- och fritidsnämndens 

verksamheter ska skapa engagemang, 

ge redskap samt möjligheter för alla att 

hantera en föränderlig omvärld och göra 

kloka livsval. (1.5) 

2020 var det är första året som 
Socialstyrelsens bidrag för kostnadsfria 
aktiviteter för barn 6–15 år inte delades ut 
till kommunerna sedan 2015. Trots det 
kunde verksamheterna inom kultur- och 
fritidsförvaltningen erbjuda ett brett utbud 
av aktiviteter och insatser för att skapa en 
meningsfull fritid för barn och unga i Bjuvs 
kommun. Anpassningar gjordes utifrån 
pandemin och många aktiviteter fick 
anpassas utifrån förutsättningarna. Viktiga 
insatser för att nå ut till fler var Pop-Up-
fritidsgården och Sommarvärdarna. 

Kultur- och fritidsnämndens 

verksamheter skapar engagemang för 

invånarna i Bjuvs kommun att göra 

hållbara livsval samt arbetar för en 

hållbar verksamhet. (1.4) 

Hållbarhet fortsätter att vara ett prioriterat 
område hos samtliga enheter då målet är 
att ISO-certifiera Bjuvs kommun under 
mandatperioden. Under Earth Week hade 
biblioteken fokus på hållbarhet och 
miljötänk i form av bland annat 
föreläsningar. Dock fick en del ställas in 
eller begränsas med anledning av covid 19. 
Under 2019 togs flera steg i rätt riktning för 
att göra förvaltningens arrangemang 
klimatneutrala. 

 

Ekonomi  

Driftredovisning 

tkr 
Utfall 

190831 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Utfall 

200831 

Ack 
budget 

Aug 2020 

Prognos 
2020 

Budgetav
vikelse 

Kultur- och fritidsnämnden -291 -400 -343 -166 -229 -343 0 

Kultur- och 
fritidsförvaltningen 

-76 -1 740 -1 865 -1 172 -1 242 -1 865 0 

Bibliotek och 
museiverksamhet 

-6 109 -9 377 -9 755 -6 190 -6 500 -9 755 0 

Fritidsgårdar -2 986 -4 584 -4 350 -2 792 -2 898 -4 350 0 

Idrottsanläggningar -4 379 -6 763 -8 200 -5 248 -5 467 -8 200 0 

Badanläggningar -2 625 -4 307 -4 433 -2 710 -2 953 -4 433 0 

Kulturskola -1 025 -1 764 -1 986 -1 377 -1 323 -1 986 0 

Allmän fritid ex 
föreningsbidrag 

-1 811 -2 936 -2 471 -1 435 -1 647 -2 471 0 

Arrangemang -565 -832 -582 -280 -388 -582 0 

NETTOKOSTNAD -20 867 -32 703 -33 984 -21 372 -22 646 -33 984 0 

Intern resultaträkning 

tkr 
Utfall 

190831 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Utfall 

200831 

Ack 
budget 

Aug 2020 

Prognos 
2020 

Budgetav
vikelse 

Externa intäkter 1 581 2 160 1 769 1 546 1 179 1 769 0 

Interna intäkter 25 44 0 17 0 0 0 

Summa intäkter 1 606 2 204 1 769 1 564 1 179 1 769 0 

Personalkostnader -9 999 -14 940 -15 326 -10 016 -10 207 -15 326 0 
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tkr 
Utfall 

190831 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Utfall 

200831 

Ack 
budget 

Aug 2020 

Prognos 
2020 

Budgetav
vikelse 

Övriga externa kostnader -3 418 -6 370 -5 767 -3 468 -3 845 -5 767 0 

Övriga interna kostnader -8 405 -12 624 -12 772 -8 543 -8 515 -12 772 0 

Avskrivningar -554 -832 -1 635 -779 -1 090 -1 635 0 

Internränta -96 -141 -253 -131 -169 -253 0 

Summa kostnader -22 473 -34 907 -35 753 -22 936 -23 826 -35 753 0 

RESULTAT -20 867 -32 703 -33 984 -21 372 -22 646 -33 984 0 

Uppföljning ekonomiskt utfall  

Kommentarer: 

Vid en jämförelse mot den ackumulerade 
budgeten så visar det ekonomiska utfallet 
på ett överskott på 1 274 tkr efter årets åtta 
första månader. Detta beror bland annat på 
att budgeten är periodiserad i tolftedelar 
och att kostnadsutfallet samt intäktsutfallet 
inte faller ut med samma jämna fördelning 
över året. Exempel på detta är kostnaderna 
för badanläggningarna, kommunens 
arrangemang och utbetalningar av 
föreningsbidrag. De externa intäkterna 
visar på ett överskott perioden januari-
augusti med 377 tkr, i förhållande till 
budget, där huvudorsaken är ett överskott 
på lönebidrag samt ersättning för 
sjuklönekostnader april-juli, på grund av 
covid-19.  Personalkostnaderna är 191 tkr 
lägre än budgeterat årets första 8 månader. 
Kostnader för externa inköp går med ett  

överskott på 377 tkr samma period. 
Kapitalkostnaderna är 349 tkr lägre i utfallet 
perioden januari-augusti. Detta innebär att 
vissa investeringar inte är färdiga enligt den 
initiala tidsplanen. Kapitalkostnaderna 
börjar falla ut först när en investering är helt 
färdigställd. 

Med hänsyn tagen till utfallet januari-
augusti och med tanke vad som kommer 
att ske september-december lägger 
förvaltningen en ekonomisk prognos år 
2020 som är i balans i förhållande till 
årsbudgeten. 
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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 

Det viktiga arbetet med att upprätta en 
lokalförsörjningsplan är prioriterat och i 
fokus. Ett arbete som 
fastighetsavdelningen genomför 
tillsammans med samtliga förvaltningar i 
kommunen under hela 2020. 

Uppstart av Verksamhetsservice, en ny 
verksamhet med syfte att serva 
kommunens förvaltningar och 
verksamheter med bland annat flytt 
tjänster, vårda grönytor samt utemiljö på 
kommunens fastigheter. 

Gata/parkenheten 

Reviderad skötselplan har framtagits. 
Skötselplanen är uppbyggd på ett sådant 
sätt att den kan implementeras i Dedu och 
bli ett digitalt hjälpmedel inom skötseln. 

Framtagning av en reviderad lekplatsplan 
är under arbete. 

Lokalvårdsenheten: 

Covid-19 har medfört att i den vanliga 
dagliga städningen rengör lokalvårdare i 
Bjuvs kommun extra noga på så kallade 
"tagytor", det vill säga ytor där människor 
tar med händerna ofta och mycket. 
Lokalvårdarna i Bjuvs kommun har varit 
och är en viktig part i sina uppdrag att 
minimera risken för spridning av covid-19. 

Uppföljning nämndens mål 

Vissa indikatorer redovisas enbart på helår och det kan då vara svårt att göra en korrekt 
bedömning eller prognos av måluppfyllelsen.  

Visionsom
råde 

Nämndmål Indikator Utfall Målvärde 

Puls i 
trygghete
n 

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

 

 Nöjd-Region-Index – 
kommunikationer 

 

 minst 63 

 Nöjd Medborgarindex 
- Gator och vägar 

 

 minst 56 st 

 Nöjd merborgarindex 
- Gång och cykelvägar 

 

 minst 53 

 Vi i tekniska nämnden ska 
skapa och utveckla 
hälsosamma, trygga och 
hållbara offentliga miljöer och 

 Nöjd Regionindex 
- Fritidsaktiviteter 

 

 minst 55 st 

 Aktiviteter genomförda 
enligt dagvattenplan 

 

1 st minst 2 st 
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Visionsom
råde 

Nämndmål Indikator Utfall Målvärde 

fastigheter samt vårda det vi 
har. 

 

 Nöjd kundindex för 
fastigheter ska öka 

 

54 st minst 50 st 

Kraft i 
nyskapan
de 

 Vi i tekniska nämnden ska 
uppmuntra våra medarbetare 
att reflektera, utveckla och ta 
egna initiativ. Vi vågar vara 
nyskapande. 

 

 Hållbart 
medarbetarengagemang 
(HME) ska öka 

 

 minst87 

 Sjukfrånvaron ska 
minska 

 

5,9 % högst 6 % 

Nästa 
generatio
n i fokus 

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

 

 Andel fossilbränslefria 
fordon i organisationen 
ska öka 

 

14 % minst 30 % 

 Energiförbrukningen i 
kommunens fastigheter 
ska minska 

 

-6 % minst-5 % 

 

Ekonomi  

Driftredovisning 

tkr 
Utfall 

190831 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Utfall 

200831 

Ack 
budget 

Aug 2020 

Prognos 
2020 

Budgetav
vikelse 

Tekniska nämnden -343 -509 -321 -276 -214 -321 0 

Administration -2 023 -3 763 -2 817 -1 828 -1 878 -2 817 0 

Lokalvård -367 -463 0 168 95 0 0 

Fastighetsavdelningen 639 1 444 2 083 932 1 389 2 582 499 

Teknisk drift -16 189 -25 054 -27 411 -14 764 -18 275 -26 611 800 

NETTOKOSTNAD -18 283 -28 346 -28 465 -15 767 -18 882 -27 166 1 299 

Intern resultaträkning 

tkr 
Utfall 

190831 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Utfall 

200831 

Ack 
budget 

Aug 2020 

Prognos 
2020 

Budgetav
vikelse 

Externa intäkter 6 468 9 345 11 314 6 107 7 543 13 218 1 904 

Interna intäkter 70 243 105 745 103 509 72 019 69 010 104 149 640 

Summa intäkter 76 711 115 089 114 823 78 126 76 552 117 367 2 544 

Personalkostnader -22 052 -35 178 -38 803 -25 959 -25 774 -40 256 -1 453 

Övriga externa kostnader -49 796 -73 718 -67 142 -45 630 -44 764 -71 100 -3 958 

Övriga interna kostnader -1 355 -2 076 -1 945 -1 377 -1 297 -1 945 0 

Avskrivningar -16 644 -24 786 -26 801 -15 770 -17 868 -23 702 3 099 

Internränta -5 148 -7 678 -8 598 -5 156 -5 732 -7 531 1 067 

Summa kostnader -94 994 -143 435 -143 288 -93 893 -95 435 -144 533 -1 245 

RESULTAT -18 283 -28 346 -28 465 -15 767 -18 882 -27 166 1 299 
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Uppföljning ekonomiskt utfall 

Till och med augusti visar det 
ackumulerade utfallet budget i balans men 
dock något spretigt. Överskottet rör 
framförallt köpta tjänster och personal inom 
gata/park. De köpta tjänsterna rör ryckig 
fakturering av leverantör och personalen 
beror på rekryteringar som inte slutförts. 
Även fastighet har ökade intäkter genom 
nya hyreskontrakt (bland annat Selleberga) 
och lägre kapitalkostnader. Årsprognosen 
är ett överskott på 1 299 tkr. 

I utfallet finns inte den försenade 
löneöversynen med på cirka -403 tkr men 
samtidigt så finns det upplupna 
semesterlöner med på +267 tkr. 

Kommunen har bytt system för 
fakturagodkännande parallellt med 
delårsbokslutet vilket i vissa fall påverkat 
periodiseringarna och är också förklaringen 
till att utfall och prognos inte alltid följer 
varandra. 

Balanskontona är avstämda till och med 
augusti och i skrivande stund syns inga 
risker här. 
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Byggnadsnämnden 

Ansvarsområde 

Planer 

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

Bygglov och tillsyn 

Bygglov, marklov, rivningslov och tillsyn på 

ovårdade tomter och byggnader enligt plan- 
och bygglagen. 

Karta och mätning 

Kommunens kartverksamhet och mätning. 

Bostadsanpassning 

Den byggnadstekniska granskningen och 
bedömningen avseende 
bostadsanpassningen. 

Viktiga händelser under året 

Personalsituationen 

Byggnadsförvaltningen har i februari fått 
förvaltningschefen på plats, men på grund 
av föräldraledigheter och deltidsarbete 
bland personalen är bemanningen 
fortfarande inte fulltalig. En konsult hjälper 
till och det kan komma att krävas mer 
konsultinsatser framöver. Rekrytering 
pågår för att fylla vakanserna och 
förhoppningen är att detta kommer bli klart 
under hösten 2020. 

GIS-upphandling 

Den upphandling av ett GIS-system som 

har gjorts tillsammans med fem andra 
kommuner blev klar under första tertialet. 

Tillsyn 

Under 2020 har tillsynen enligt PBL kunnat 
få ett större fokus eftersom 
personalsituationen inom bygglov har blivit 
bättre. Detta är ett prioriterat område för 
Byggnadsnämnden. 

Planer 

En detaljplan har vunnit laga kraft under 
årets andra tertial. Planen omfattade 
bostäder och ett vårdboende. 

Uppföljning nämndens mål 

Vissa indikatorer redovisas enbart på helår och det kan då vara svårt att göra en korrekt 
bedömning eller prognos av måluppfyllelsen.  

Visionsom
råde 

Nämndmål Indikator Utfall Målvärde 

Puls i 
trygghete
n 

 Byggnadsnämnden ska 
arbeta för vårdade tomter 
och lagliga byggnader i 
kommunen. 

 

 Tillsyn av ovårdade 
tomter enligt 
tillsynsplanen 

 

15 %  

 Byggnadsnämnden ska bidra 
till att det finns nya byggrätter 
för bostäder. 

 

 Antal färdigställda 
bostäder 

 

43 st minst 75 st 

 Antal nya lägenheter för 
bostäder 

 

108 st minst 75 st 

Kraft i 
nyskapan
de 

 Byggnadsnämnden ska ge 
snabb och personlig service 
med kvalitet. 

 

 Genomsnittlig 
handläggningstid för 
bygglov och 
förhandsbesked, 
nybyggnadskartor och 
lägeskontroll. 

 

11 dagar 
högst 14 
dagar 

 Förelägga 
kompletteringar för 
bygglov och 
förhandsbesked 

 

5 dagar 
högst 10 
dagar 
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Visionsom
råde 

Nämndmål Indikator Utfall Målvärde 

 Byggnadsnämnden ska ha 
engagerade medarbetare. 

 

 Hållbart 
medarbetarengagemang 
(HME). 

 

 minst 88 

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

 

1,5 dagar 
minst 2 
dagar 

 Vi ska hålla aktiviteter 
årligen för att öka "vi 
känslan" 

 

4 st minst 2 st 

Jämlikhet 
i olikhet 

 Byggnadsnämnden ska ha 
jämlika förutsättningar för alla 

 

 Årlig uppföljning av 
klarspråksutbildningen 
som genomfördes 2019 

 

0 tillfälle(n) 
minst 90 
tillfälle 

 All nyanställd personal 
ska ges möjlighet att gå 
en klarspråksutbildning 

 

Delvis Ja 

Nästa 
generatio
n i fokus 

 Byggnadsnämnden ska ha 
kontroll på ekonomin. 

 

 Prognoser och 
uppföljningar. 

 

100 % 100% 

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

 

 Utskick av 
detaljplanehandlingar till 
berörda och sakägare 
ska ske digitalt 

 

100 % 100 % 

Byggnadsnämnden ska arbeta för 

vårdade tomter och lagliga byggnader i 

kommunen. 

Tillsyn av ovårdade tomter och annan 
tillsyn enligt PBL görs och kommer att 
stärkas framöver. Det är framför allt äldre 
ärenden som ännu inte har hunnits med i 
den omfattning som är önskvärt. 

Byggnadsnämnden ska bidra till att det 

finns nya byggrätter för bostäder. 

Under årets första åtta månader har en 
detaljplan vunnit laga kraft och den 
möjliggör fler än 100 nya bostäder. Antal 
färdigställda bostäder ligger än så länge 
under målet för året, men den frågan 
kommer att bli högre på årsbasis. 

Byggnadsnämnden ska ge snabb och 

personlig service med kvalitet. 

Byggnadsförvaltningen vinnlägger sig om 
att ge snabb och professionell service och 
information. Den genomsnittliga 
handläggningstiden för bygglov, 
förhandsbesked, nybyggnadskartor och 
lägeskontroll var under årets första åtta 

månader knappt 11 dagar, vilket är 
betydligt snabbare än målet på 14 dagar. 
Totalt handlar det om 240 ärenden. 
Byggnadsförvaltningen har också med god 
marginal klarat målet om hur snabbt 
eventuella kompletteringar ska begäras in, 
där målet är att det ska gå högst 10 dagar 
efter att ärendet kom in till förvaltningen. 

Byggnadsnämnden ska ha engagerade 

medarbetare. 

En medarbetarenkät kommer att 
genomföras under hösten 2020. 
Förvaltningen har hittills i år haft fyra 
aktiviteter där syftet bland annat har varit 
att öka sammanhållningen. Det har varit en 
del kompetensutveckling under årets första 
två tertial, främst digitalt. 

Byggnadsnämnden ska ha jämlika 

förutsättningar för alla 

Klarspråksutbildningen har ännu inte följts 
upp. Kommunens hemsida har uppdaterats 
under året och i samband med det har 
Byggnadsförvaltningens information på 
hemsidan setts över. 
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Byggnadsnämnden ska ha kontroll på 

ekonomin. 

Uppföljning av ekonomin sker vid varje 
nämndsmöte. 

Byggnadsnämnden bidrar till att skapa 

förutsättningar för hållbar byggnation i 

kommunen och bedriver en miljövänlig 

verksamhet. 

Den mesta kommunikationen sker digitalt 
eller via telefon. Byggnadsnämnden har 
även sett över bygglovstaxan för 
bygglovspliktiga solcellsanläggningar, med 
syftet att främja produktionen av förnybar el 
i kommunen. 

Ekonomi  

Driftredovisning 

tkr 
Utfall 

190831 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Utfall 

200831 

Ack 
budget 

Aug 2020 

Prognos 
2020 

Budgetav
vikelse 

Byggnadsnämnden och 
arbetsutskott 

-435 -606 -586 -242 -391 -586 0 

Ledning och administration -1 885 -2 449 -997 -1 305 -665 -997 0 

Detaljplaner 63 -569 -1 769 -524 -1 179 -1 369 400 

Bygglovsverksamhet -351 -199 -1 019 240 -680 -619 400 

Karta/Mätning -183 -673 -735 -369 -490 -735 0 

NETTOKOSTNAD -2 791 -4 496 -5 106 -2 200 -3 404 -4 306 800 

Intern resultaträkning 

tkr 
Utfall 

190831 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Utfall 

200831 

Ack 
budget 

Aug 2020 

Prognos 
2020 

Budgetav
vikelse 

Externa intäkter 2 207 2 789 3 304 2 295 2 203 3 304 0 

Interna intäkter  128 200 33 133 200 0 

Summa intäkter 2 207 2 917 3 504 2 329 2 336 3 504 0 

Personalkostnader -3 539 -5 158 -7 727 -3 469 -5 151 -6 927 800 

Övriga externa kostnader -1 416 -2 191 -726 -1 016 -484 -726 0 

Övriga interna kostnader -6 -9 -7 -6 -5 -7 0 

Avskrivningar -36 -54 -144 -36 -96 -144 0 

Internränta -1 -2 -7 -1 -5 -7 0 

Summa kostnader -4 999 -7 413 -8 610 -4 528 -5 740 -7 810 800 

RESULTAT -2 791 -4 496 -5 106 -2 200 -3 404 -4 306 800 

Uppföljning ekonomiskt utfall 

Efter åtta månader är budget i balans och 
ett överskott på 800 tkr aviseras. Den 
positiva avvikelsen förklaras föräldra-
ledigheter och partiella tjänstledigheter. 

Rörandes de största leverantörerna saknas 
kostnader i utfallet på -56 tkr som ska 
läggas på resultatet för att kunna jämföras 
med periodiserad budget. 

Den försenade löneöversynen innebär att 

det saknas kostnader i utfallet på cirka -
46 tkr samtidigt som det finns med 
ersättning för sjuklönekostnader till och 
med augusti med drygt 18 tkr.  

Sammanfattningsvis visar utfallet t o m 
augusti, medräknat ovanstående 
noteringar, ingen förändring på 
årsprognosen med ett överskott runt 
800 tkr. 
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KOMMUNENS BOLAG 

AB Bjuvsbostäder 

Viktiga händelser under året 

Ny- och ombyggnad 

Nyproduktionen på Sofias Gata i Billesholm 
etapp 2 och 3 om 15 lägenheter fortlöpte 
enligt plan. Inflyttning blir den 1 oktober 
2020 och samtliga lägenheter var uthyrda 
vid perioden slut. 

Återställningen av lokaler till tio 
nyrenoverade bostäder på Solgatan 5 i 
Bjuv färdigställdes under tertial 1, samtliga 
lägenheter hyrdes ut från april 2020. 

Fastigheter 

Bolaget arbetar vidare enligt den 10-åriga 
underhållsplanen. Projekt som genomförts 
under perioden är byte av ytterdörrar på 
delar av Brogårda, fortsättning av byte av 
nyckelsystem på Västergatan i Billesholm 
samt omläggning av tak på Solgatan 5 i 
Bjuv. 

Återställningen av brandskadade 
radhuslängan på Brogårda färdigställdes 
och hyrdes ut från och med första maj 
2020. 

Marknaden 

Uthyrningssituationen är god med få 
vakanser. Få hyresförluster och en varaktig 
efterfrågan gör att intäktssidan lämnar ett 

konstant och jämnt kassaflöde. 

Bolaget startade under 2019 ett projekt 
med ny marknadsundersökning för att mäta 
kundnöjdheten hos de boende. 
Undersökningen genomförs löpande över 
året och har nu pågått i över ett år vilket gör 
att underlaget är tillräckligt för att analys 
och fortsatt arbete ska kunna genomföras. 
Konceptet medför snabb återkoppling och 
mindre risk för påverkan av yttre faktorer. 

Covid-19 

Under första tertialet bröt coronapandemin, 
ut vilket medförde att bolaget fick göra ett 
antal anpassningar för att minska risken för 
smittspridning bland boende och personal. 
Bolaget kartlade och analyserade risker 
och kom fram till flera förändringar i olika 
rutiner. Kundtjänst har hållit stängt och tog 
endast emot bokade besök. Telefontiderna 
utökades till både förmiddag och 
eftermiddag för att vara tillgänglig för 
hyresgästerna. Felanmälningar tas emot 
som vanligt, men felen åtgärdades endast 
om de var akuta. Möten hölls på distans via 
Teams och personalen beordrades stanna 
hemma vid minsta tecken på 
sjukdomssymtom. 

 

Ekonomi AB Bjuvsbostäder 

Resultaträkning 

(tkr) 
Utfall 

190831 
Bokslu
t 2019 

Budget 
2020 

Utfall 
200831 

% Prognos 
Budgetav

vikelse 

Nettoomsättning        

Hyresintäkter 58 205 87 500 90 349 59 092 65 89 049 -1 300 

Övriga rörelsintäkter 3 918 5 248 565 1 003 178 565 0 

SUMMA INTÄKTER 62 123 92 748 90 914 60 095 66 89 614 -1 300 

Rörelsens kostnader        

Driftkostnader -19 502 -30 395 -30 843 -19 371 63 -30 843 0 

Underhållskostnader -5 276 -10 019 -9 401 -3 991 42 -7 401 2 000 

Fastighetsskatt -1 115 -1 643 -1 976 -1 318 67 -1 976 0 
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Övriga externa kostnader        

Personalkostnader -7 724 -12 079 -13 234 -7 766 59 -12 484 750 

Avskrivningar -12 418 4 542 -18 791 -12 288 65 -18 791 0 

Övriga rörelsekostnader -5 231 -7 643 -9 097 -6 540 72 -11 497 -2 400 

Summa rörelsens kostnader -51 266 -57 237 -64 551 -38 986 60 -64 201 350 

RÖRELSERESULTAT 10 857 35 511 26 363 21 109 80 25 413 -950 

        

Res. finansiella investeringar        

Ränteintäkter o liknande poster 119 153 120 137 114 120 0 

Räntekostnader och liknande poster -1 603 -2 412 -2 793 -1 843 66 -2 793 0 

Summa Res. finansiella 
investeringar 

-1 484 -2 259 -2 673 -1 706 64 -2 673 0 

        

Resultat efter finansiella poster 9 373 33 252 4 899 7 115 145 3 949 -950 

ÅRETS RESULTAT 9 373 33 252 4 899 7 115 145 3 949 -950 

        

Balansräkning 

(mnkr) 
Delårsbokslut 

2020 
Bokslut 

2019 
Delårsbokslut 

2019 

TILLGÅNGAR    

Immateriella anläggningstillgångar   0 

Materiella anläggningstillgångar    

* mark, byggnader, tekn. anläggn. 468 086 466 943 426 305 

* maskiner och inventarier 13 157 10 717 9 351 

* pågående investeringar 32 072 23 528 14 900 

Finansiella anläggningstillgångar    

* aktier, andelar m.m. 40 40 40 

* långfristiga fordringar   0 

S:a anläggningstillgångar 513 355 501 228 450 596 

Omsättningstillgångar    

* förråd m.m. 64 69 112 

* kortfristiga fordringar 6 974 5 879 6 794 

* kassa och bank 13 962 27 912 35 256 

S:a omsättningstillgångar 536 653 33 860 42 162 

SUMMA TILLGÅNGAR 536 653 535 088 492 758 

    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

Eget kapital    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital 8 000 8 000 8 000 

Reservfond 1 567 1 567 1 567 

Summa bundet eget kapital 9 567 9 567 9 567 
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Fritt eget kapital    

Balanserad vinst 179 862 146 611 146 611 

Årets vinst 7 115 33 252 9 373 

Summa fritt eget kapital 186 977 179 863 155 984 

Summa eget kapital 196 544 189 430 165 551 

Avsättningar    

* pensioner och liknande  0 0 

* andra avsättningar  0 0 

S:a avsättningar  0 0 

Skulder    

* långfristiga skulder till kreditinstitut och kommun 322 476 312 476 312 476 

* kortfristiga skulder 17 632 33 182 14 731 

S:a skulder 340 108 345 658 327 207 

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 536 653 535 088 492 758 

Uppföljning ekonomiskt utfall 

Hyresförhandlingen 

Under hösten 2019 startade 
hyresförhandlingen för 2020 som under maj 
månad kom till en överenskommelse om en 
hyreshöjning på 1,8 procent från första maj 
2020 med undantag för nyproduktion. Detta 
motsvara en höjning om 1 procent på 
årsbasis för hela beståndet vilket medför att 
hyresintäkterna för bostäder faller ut lägre 
än budget för perioden. 

Hyresbortfall 

Uthyrningsläget var fortsatt stabilt även 
under andra tertialet perioden 2020. Totalt 
120 omflyttningar under perioden jämfört 
med 110 omflyttningar samma period 
föregående år. Hyresbortfallet för bostäder 
var högre än budgeterat vilket beror på ett 
antal vattenskador i lägenheter som 
medfört omfattanden renovering samt att 
en femrumslägenhet på Järnvägsgatan 
varit tomställd under en period i 
förberedelse på renovering av fastigheten. 

Driftkostnader 

Driftskostnader föll ut lägre än budget för 
perioden vilket främst beror på lägre 
uppvärmningskostnader. Bolagets arbete 
med att optimera värmen i fastigheterna 
fortsätter att bidra till minskade 
uppvärmningskostnaderna. 

Kostnaderna för reparationer ökade mot 
budget under första tertialet vilket bland 
annat beror på ett antal vattenläckor i 
fastigheterna samt ett större antal vitvaror 
som kasserats och bytas ut. Under andra 
tertialet har kostnaderna för reparationer 
stabiliserats och följer budgeten för 
perioden. 

Kostnaderna för renhållningen ökade mot 
budget till följd av att taxehöjningar var 
större än beräknat samt att kostnader för 
dragvägar ökade efter ny uppmätning. 

Kostnaderna för el har minskat dels till följd 
av lägre elpriser och även till följd av ett 
aktivt arbete med att optimera 
elförbrukningen och säkra ner 
fastigheterna. 

Underhåll 

Bolaget följde den fastlagda 
underhållsplanen men projekten har skjutits 
fram i tid till följd av rådande situation med 
bland annat pågående coronapandemi. 
Detta medför att underhållskostnaderna 
understeg budget för perioden. 
Lägenhetsunderhållet rullar på och följer 
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avsatt budget. 

Personalkostnader 

Personalkostnader föll ut lägre än budget 
vilket dels beror på att löneöversynen som 
beräknats från första april blivit framflyttad 
till hösten på grund av covid-19. Men även 
på grund av att förstärkningen av 
yttrepersonal under sommarperioden 
tillsats sent samt att planerad utökning av 
organisationen ej verkställts. 

Avskrivningar 

Utfall för avskrivningarna följer budget. 

Räntor 

Utfallet för räntekostnaderna är något lägre 
än budgeterat. Reporäntan steg som 
beräknat vid årsskiftet har därefter legat 
oförändrad. Det råder en viss osäkerhet 
rörande framtida ränteutveckling beroende 
på effekterna av covid-19, men räntorna 
förväntas inte öka inom de kommande 
åren. 

Årsprognos 

Bolaget har i årsprognosen valt att göra 
några förändringar mot budget. 
Hyresintäkter för bostäder minskas med 
1 200 tkr, dels till följd av att 
hyresförhandlingen inte gav den beräknade 
hyreshöjningen, samt att de återställda 
lägenheterna i gamla lokaler på Solgatan 5 
blev färdigställda senare än beräknat och 
genererar hyresintäkter först från 1 april 

2020. 

Hyresbortfallet för bostäder justeras upp 
med 400 tkr till följd av att ett antal 
vattenskador i lägenheter som medfört 
omfattanden reparationer samt att en 
femrumslägenhet på Järnvägsgatan varit 
tomställd under en period i förberedelse på 
renovering av fastigheten. 

Kostnaderna för reparationer ökade kraftigt 
under första tertialet till följd av bland annat 
ett par större vattenläckor. Bolaget 
justerade då upp kostnaderna för 
reparationer med 800 tkr och bedömningen 
är att någon mer justering ej behövs. 

Renhållningen beräknas överstiga 
budgeten med 200 tkr till följd av 
taxehöjningen samt ökade kostnader för 
dragvägar. Optimeringen av kärl i miljöhus 
har genomförts men beräknas ej täcka de 
ökade kostnaderna fullt ut. 

Personalkostnaderna justeras ned med 
750 tkr till 12,5 mnkr till följd av att planerad 
förstärkning i organisationen ej kommer 
rekryteras under året. Övriga kostnader 
justeras upp med 2,4 mnkr till följd av 
ökade konsultkostnader för inhyrd VD. 

Beräknat rörelseresultat vid årets utgång 
blir 25,4 mnkr vilket medför en beräknad 
direktavkastning på 4,5 procent vilket är i 
linje med ägarens krav på minst 4,5 
procent. 
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Bjuvs stadsnät AB 

Viktiga händelser under året 

• Relationsintäkterna ligger strax under budgeterad nivå. 

• Efteranslutningskampanjen har gått trögt, färre avtal om anslutningar än budgeterat. 

• Avskrivningar är lägre än budgeterat till följd av något lägre investeringstakt. 

• Trots negativt resultat följer bolaget budget fram till nu. Positivt resultat är budgeterat från 
oktober med intäkter från efteranslutningskampanjen. Då avvikelse i efteranslutningar direkt 
slår på årsresultatet är det därmed en ökad risk att årets resultat påverkas negativt. 

 

Ekonomi Bjuvs stadsnät AB 

Resultaträkning 

(tkr) 
Utfall 

19831 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Utfall 

200831 
% Prognos 

Budgetav
vikelse 

Nettoomsättning        

Intäkter 2 338 3 900 4 957 2 122 0 4 957 0 

Rörelsenskostnader        

Kostnader -631 -1 123 -1 203 -643 0 -1 203 0 

Avskrivningar -1 642 -2 489 -2 779 -1 532 0 -2 779 0 

Rörelsens nettokostnader 65 288 975 -53 0 975 0 

        

Finansiella intäkter 0 0 0 0  0 0 

Finansiella kostnader -188 -489 -467 -275 0 -467 0 

Rörelseresultat före extra 
ordinära poster 

-123 -201 508 -328 0 508 0 

Extra ordinära poster  204 0 0  0 0 

Skatter  -3 0 0  0 0 

ÅRETS RESULTAT -123 0 508 -328 0 508 0 

 

Balansräkning 

(mnkr) 
Delårsbokslut 

2020 
Bokslut 

2019 
Delårsbokslut 

2019 

TILLGÅNGAR    

Immateriella anläggningstillgångar  0 0 

Materiella anläggningstillgångar    

* mark, byggnader, tekn. anläggn. 33 267 37 252 35 370 

* maskiner och inventarier   326 

* pågående investeringar  1 889 1 764 

Finansiella anläggningstillgångar    

* uppskjuten skattefordran  0 0 

* långfristiga fordringar  0 0 
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S:a anläggningstillgångar 33 267 39 141 37 460 

    

Omsättningstillgångar    

* färdiga varor och handelsvaror  0 0 

* kortfristiga fordringar 377 936 1 014 

* kassa och bank 3 620 5 158 6 773 

S:a omsättningstillgångar 3 997 6 094 7 788 

    

SUMMA TILLGÅNGAR 37 264 45 235 45 247 

    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

Eget kapital    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital 100 100 100 

Reservfond    

Summa bundet eget kapital 100 100 100 

Fritt eget kapital    

Balanserad vinst 5 754 2 953 1 053 

Erhållna aktieägartillskott 1 700 0 1 900 

Årets resultat 328 0 -123 

Summa fritt eget kapital                  7 782 2 953 2 830 

Summa eget kapital 7 882 3 053 2 930 

    

Obeskattade reserver    

* Avskrivning utöver plan 1 365 7 500 7 500 

* periodiseringsfond 60 333 537 

S:a obeskattade reserver 1 425 7 833 8 037 

    

Skulder    

* långfristiga skulder till koncernbolag 27 535 32 002 33 544 

* kortfristiga skulder 422 2 347 737 

S:a skulder 27 957 34 349 34 280 

    

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 37 264 45 235 45 247 
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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 
Fortsatt dagvattenhanteringen gällande 
planerade aktiviteter. Samsyn råder att 
både kommunen och NSVA fokuserar på 
planerna och har en gemensam syn på 
vilka projekt som kommer stå i fokus under 
2020. 

Underhåll ledningsnät 
Renspolning av vattenhuvudledningsnätet 

på ledningar har utförts enligt planering. 
Motionering och tillsyn av VA-anordningar, 
så som ventiler och brandposter fortsätts 
med enligt planering. 

Utöka verksamhetsområde 
NSVA arbetar enligt planen för att utöka 
verksamhetsområdet för kommunalt vatten 
och avlopp. 

 

Ekonomi  

Driftredovisning 

tkr 
Utfall 

190831 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Utfall 

200831 

Ack 
budget 

Aug 2020 

Prognos 
2020 

Budgetav
vikelse 

Vatten och avlopp -2 535 4 143 2 000 -794 1 333 2 000 0 

NETTOKOSTNAD -2 535 4 143 2 000 -794 1 333 2 000 0 

Intern resultaträkning 

tkr 
Utfall 

190831 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Utfall 

200831 

Ack 
budget 

Aug 2020 

Prognos 
2020 

Budgetav
vikelse 

Externa intäkter 27 630 47 628 46 839 27 038 31 227 46 839 0 

Interna intäkter        

Summa intäkter 27 630 47 628 46 839 27 038 31 227 46 839 0 

Personalkostnader        

Övriga externa kostnader -23 514 -32 909 -30 954 -19 459 -20 637 -30 954 0 

Övriga interna kostnader -2 154 -3 040 -3 539 -2 992 -2 360 -3 539 0 

Avskrivningar -3 481 -5 799 -7 903 -4 063 -5 269 -7 903 0 

Internränta -1 017 -1 736 -2 442 -1 319 -1 628 -2 442 0 

Summa kostnader -30 166 -43 485 -44 839 -27 832 -29 894 -44 839 0 

RESULTAT -2 535 4 143 2 000 -794 1 333 2 000 0 

Uppföljning ekonomiskt utfall 

NSVA:s drift som inkluderar tjänsterna 
Leverera dricksvatten, Rena spillvatten och 
Omhänderta dagvatten har en prognos 
som följer årsbudgeten. Även 
resultaträkningen inkluderat Drifts och UH 

kostnader samt Ledning, administration och 
finans visar en prognos som följer 
årsbudgeten. Det vill säga budget i balans. 

Just nu utreds om viss del av asfalts-
återställningen ska läggas på 



Delårsrapport 2020 

 

66 

investeringsprojekt. vilket i så fall direkt 
påverkar resultatet med ca 1 mnkr. 

Det som också kan noteras är 

periodiseringarna av de stora posterna 
nedan vilket är förklaringen till att vårt egna 
resultat hoppar något i jämförelse med 
NSVA:s rapporter.. 

 

  

Särkostnadsredovisning NSVA 

Kostnader Budget Utfall Prognos 

Personalrelaterade kostnader 880 587 880 

Övriga kostnader 3 083 3 209 3 083 

Summa    

Denna redovisning tavser våra lokala 
kostnader. De personalrelaterade 
kostnaderna består av fördelning av 
kostnader avseende kommunstyrelsens 
förvaltning och tekniska förvaltningen och 
de följer budget. 

Övriga kostnader är exklusive 
kapitalkostnaderna och vi utreder om viss 
del av asfaltsåterställningen ska läggas på 
investeringsprojekt vilket i så fall direkt 
påverkar resultatet med ca 1 mnkr. 

Kapitalkostnaderna ligger just nu med ett 
överskott vilket bidrar till budget i balans. 

 

  
Utfall jan - aug 

2020 
Budget jan-aug 

2020 
diff Årbudget 2020 

Totala lokala 
kostnader 

-9 177 867 -9 540 410 362 544 -14 309 900 

Varav 
personalrelaterade 

-586 965 -586 965 0 -880 448 

Varav 
kapitalkostnader 

-5 381 597 -6 897 345 1 515 748 -10 345 500 

Varav övriga 
kostnader 

-3 209 305 -2 056 100 -1 153 205 -3 083 952 
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RÄKENSKAPER 

Resultaträkning Skattefinansierad 

tkr 
Utfall 
190831 

Utfall 
200831 

Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Budgetavvikelse 

Verksamhetens intäkter 106 077 101 776 146 858 158 438 11 580 

Verksamhetens kostnader -654 058 -648 646 -998 020 -1 029 454 -31 434 

Avskrivningar -21 188 -21 854 -38 353 -34 129 4 224 

S:a verksamhetens nettokostnader -569 169 -568 724 -889 515 -905 145 -15 630 

Skatteintäkter 412 037 409 808 624 502 614 711 -9 791 

Statsbidrag och utjämning 166 765 188 830 284 055 316 091 32 036 

Finansiella intäkter 98 2 756 2 140 756 -1 384 

Finansiella kostnader -315 -1 194 -2 558 -1 758 800 

Resultat före extraord. poster 9 416 31 476 18 624 24 655 6 031 

Extraordinära poster 0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 9 416 31 476 18 624 24 655 6 031 

 

Resultaträkning - Avgiftsfinansierad 

tkr 
Utfall 

190831 
Utfall 

200831 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Budget-

avvikelse 

Verksamhetens intäkter 27 630 27 038 46 839 46 839 0 

Verksamhetens kostnader -25 668 -22 451 -34 494 -34 494 0 

Avskrivningar -3 481 -4 063 -7 903 -7 903 0 

S:a verksamhetens nettokostnader -1 519 -525 4 442 4 442 0 

Skatteintäkter 0 0 0 0 0 

Statsbidrag och utjämning 0 0 0 0 0 

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 

Finansiella kostnader -1 016 -1 319 -2 442 -2 442 0 

Resultat före extraord. poster -2 535 -794 2 000 2 000 0 

Extraordinära poster 0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT -2 535 -794 2 000 2 000 0 
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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 Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2020 
Utfall 

200831 
Prognos 

2020 
Budgetav

vikelse 

 644 

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

350 0 0 350 

 232 
Allmän IT-investering (fd GDPR 
dataöversiktssystem) 

238 0 238 0 

 138 
Asfaltering; nyproduktion, 
sidoanläggningar och 
återställningar 

500 0 500 0 

 445 
Belysning av fotbollsplan vid 
Ekeby skola 

1 000  0 1 000 

 144 Belysning GC-tunnlar 200 62 200 0 

 211 
Bevattning och dränering på 
kommunens fotbollsplaner. 

600 54 600 0 

 807 Billesholm stationsområde 2 820 874 2 820 0 

 813 Billesholms gård 9:19 2 965 556 1 000 1 965 

 140 
Billesholms station - reinvestering 
genomfartsväg, Storgatan 

25 0 25 0 

 804 Bjuv 4:4 850 35 850 0 

 228 
Brandposter - Reinvesteringar enl 
avtal med NSVA 

517 11 517 0 

 172 Brogårda 8:4 / Slutstycket 578 9 578 0 

 413 BUN -elevdatorer och dylikt. 2 900 2 648 3 400 -500 

 229 Byte av kabelskåp 500 6 500 0 

 820 Cykelväg Mörarp Bjuv 250 91 250 0 

 146 
Digitalisering av 
bygglovshandlingar 

94 8 94 0 

 107 Digitalisering av KF's möten 500 0 500 0 

 122 Ekeby skola 1 000 217 1 000 0 

 818 Elestorp 7:86 Bjuvsbostäder 250 9 250 0 

 801 
Expl B-holmsgård 9:235 
(Kungsgård) 

50 0 50 0 

 816 Folketshusparken 2 046 35 1 000 1 046 

 156 Förnyelse av gamla lekplatser 1 615 182 1 615 0 

 162 
Förnyelse gatubelysning 
Ljungsgård (1600m) 

900 0 900 0 

 124 Förråd till förskolor 400 0 400 0 

 163 Försäljning Flamman Ekeby -2 000 0 0 -2 000 
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Status Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2020 
Utfall 

200831 
Prognos 

2020 
Budgetav

vikelse 

 163 Försäljning Vårdcentralen Ekeby -3 500 0 0 -3 500 

 166 GC-väg Billesholm - Ekeby 50 0 50 0 

 174 

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

500 0 500 0 

 175 
Gunnarstorpsvägen 
- Hastighetsdämpande åtgärder 

50 19 50 0 

 110 HR/Personalsystem 147 0 147 0 

 186 Industrigatan - Ringgatan, Bjuv 500 0 0 500 

 135 
Inventarier - Bjuvs Lärcenter 
- Futurum 

1 200 1 177 1 200 0 

 415 
Inventarier till ny förskola på 
Brogårda området 

2 200 713 2 200 0 

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

1 200 836 1 500 -300 

 410 Investering BUN övergrip. 2 000 519 1 500 500 

 430 Investering KOF övergrip. 750 141 750 0 

 216 
Investeringar för VA- 
översvämning efter sommaren 
2016 

5 016 4 623 5 016 0 

 510 
IT-tekniska utrustning Almlidens 
konferensrum 

37 14 37 0 

 123 Jens Bille skolan entrén vid badet 4 000 1 528 4 000 0 

 188 
Kristinetorpsvägen 
- Hastighetsdämpande åtgärder 

50 0 50 0 

 201 
Kyrkskolan -LSS-verksamhet och 
konferenslokal 

6 969 4 242 6 969 0 

 192 Köket matsal Brogårdaskolan 43 24 24 19 

 446 
Ljud och bild upptagning 
Gruvmuseet 

84 2 84 0 

 125 LSS-boende fristående, Bjuv 4:4 17 896 977 1 000 16 896 

 189 LSS-boende IT och lås 400 0 0 400 

 197 Lärcenter (fd Futurum) 26 233 30 244 30 470 -4 237 

 105 
Markförsäljning 
- exploateringsområden 

-6 000 0 -3 300 -2 700 

 100 Markförvärv 2 000 0 2 000 0 

 438 
Multianläggningar i hela Bjuvs 
kommun 

1 500 31 400 1 100 

 121 Ny fsk Lärkgatan 6 - 8 avd. 20 000 2 624 2 700 17 300 

 266 Ny investeringar NSVA 4 350 1 161 3 000 1 350 

 106 Ny webb 300 287 300 0 

 224 Nya Brogårda förskola 12 534 15 538 17 200 -4 666 

 802 Nya Hedvallska (Bjuv 3:3) 156 0 156 0 

 221 
Nytt omklädningsrum Jens 
Billeskolan 

2 305 2 179 2 250 55 
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Status Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2020 
Utfall 

200831 
Prognos 

2020 
Budgetav

vikelse 

 190 
Omasfaltering och anläggning av 
hastighetsdämpande åtgärder 
- Storgatan Ekeby, norra delen. 

2 150 0 2 150 0 

 441 
Ommålning och bänkbyte i 
Brogårdaskolans idrottshall 

500  500 0 

 108 Proceedo 101 114 101 0 

 112 QlikView 600 0 300 300 

 193 
Re-investering i befintlig 
asfaltbeläggning enligt RoSy 

3 000 0 3 000 0 

 266 Reinvesteringar NSVA 24 125 6 578 21 100 3 025 

 819 Rudolfska gården 750 0 250 500 

 209 
Skolutredning (lokaler)- Jens 
Billeskolan 

20 0 0 20 

 149 Storgatan Bjuv - upprustning 154 58 100 54 

 169 Stratsys 200 12 100 100 

 805 Tibbarp 1:80 250 0 250 0 

 817 Tidiga exploateringsutredningar 1 000 81 500 500 

 191 Tillagningskök inventarier 500 35 500 0 

 224 
Tillagningskök Nya Brogårda 
förskola 

2 500 2 190 2 500 0 

 442 
Tillbyggnad av tillagningskök i 
Bowlinghallen 

1 500 692 1 500 0 

 444 Toalett Gruvmuseet 250  0 250 

 210 Trafiklösning vid Brogårdaskolan 931 14 15 916 

 196 
Trafiksignal Billesholmsvägen vid 
plankorsning 

400 0 0 400 

 810 Ulven 2 (Trygghetsboende) 479 0 479 0 

 227 Upprustning Ekeby centralt 1 500 0 1 500 0 

 443 Upprustning sporthall Ekeby 500  500 0 

 226 
Utbyggnad Ekeby skola - P-yta 
+ Körytor 

500 0 0 500 

 225 Utemiljö Bofinken 179 0 0 179 

 131 Utemiljö kommunalhuset 325 0 250 75 

 440 Utreda sim- och badanläggningar 90  90 0 

 208 Utredning Ekeby nya dagvatten 1 000 0 0 1 000 

 120 Utredning Söderåsbanan 22 142 507 7 300 14 842 

 811 Utveckling av Selleberga 5 731 2 301 5 731 0 

 803 Valleberga 2:139 250 0 250 0 

 127 Varagårdsskolan entrén 163 458 460 -297 

 205 
Varagårdsskolan utemiljö 
högstadiet 

2 000 841 2 000 0 

 176 Visma Window 172 0 172 0 

 109 
Väg 110 Flytt av utfart 
Kristinetorpsvägen 

3 250 134 3 250 0 
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Status Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2020 
Utfall 

200831 
Prognos 

2020 
Budgetav

vikelse 

 111 
Väg 110 Kristinetorpsvägen 
(Trafikverket åtgärd 4) 

3 000 0 3 000 0 

 114 
Väg 110 Kungsgårdsvägen 
(Trafikverket åtgärd 3) 

50 0 50 0 

 113 
Väg 110 Mellersta vägen 
(Trafikverket åtgärd 1) 

3 634 1 650 3 634 0 

 115 
Väg 110 Södra vägen 
(Trafikverket åtgärd 2) 

350 0 350 0 

 185 
Årlig investering - Maskiner 
- lokalvård 

140 41 140 0 

 207 Årlig investering Asfaltering 1 000 0 1 000 0 

 200 
Årlig Investering 
energieffektivisering 

3 975 1 942 4 000 -25 

 158 
Årlig investering 
Fastighetsinvesteringar 
(generella/underhållsplan) 

9 000 5 438 8 500 500 

 198 
Årlig investering -Maskiner o 
fordon gata/park 

700 159 700 0 

 148 
Årlig investering miljöförbättrande 
åtgärder - ISO 14001 

100 0 100 0 

 194 
Årlig investering -
Trafiksäkerhetsåtgärder 

300 24 300 0 

 154 Årlig investering utemiljö Fastighet 1 000 1 163 1 200 -200 

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

500 163 500 0 

 645 
Äldreomsorg, Särskilda boenden, 
Inomhus- och utomhusmiljö 

500 0 500 0 

SUMMA   223 879 96 271 176 362 47 517 
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Syfte med granskningen

► Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Bjuvs kommun gjort
en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2020-08-31.

► Syftet med granskningen är att bedöma om resultatet i delårsrapporten är
förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god
ekonomisk hushållning.

► Syftet med granskningen är även att bedöma om delårsrapporten upprättats
i enlighet med kommunallagen, kommunal redovisningslag och god
redovisningssed.

► Rapporten från granskningen utgör underlag för revisorernas uttalande
beträffande delårsrapporten.

Översiktlig granskning Delårsrapport 2020-08-31
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Periodens resultat med jämförelsetal samt
prognos och budget för helåret (mnkr)

► Resultatet för perioden januari-augusti 2020 uppgår till 30,6 mnkr (delår 2019 6,9
mnkr). Prognosen för 2020 uppgår till 26,7 mnkr.

► Avvikelse mot budget 6,0 mnkr förklaras i allt väsentligt av underskott i tre nämnder
(totalt underskott i nämnder -15,5 mnkr)  samt ökade skatteintäkter och extra
generella statsbidrag och att effektivisering inte genomförts fullt ut.

► För detaljerade kommentarer, se efterföljande sidor.

6,9

30,6

4,6

20,6

26,7

Delår 2019 Delår 2020 Årsbokslut
2019

Budget 2020 Prognos 2020

Belopp i mnkr

Översiktlig granskning Delårsrapport 2020-08-31
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Resultat för perioden jan-augusti 2020
jämfört med perioden föregående år

Beloppp i mnkr Period i år Period f år Förändring Förändring (%)
Verksamhetens just nettokostn -568,2 -570,7 2,5 -0,4%
Skatter och gen statsbidrag 598,6 578,7 19,9 3,4%
Resultat efter skattenetto 30,4 8,0 22,4 280,0%
Finansiella poster 0,2 -1,2 1,5 -119,7%
Resultat exkl jämf.stör. poster 30,6 6,8 23,9 352,8%
Jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0
Nettoresultat 30,6 6,8 23,9 352,8%

► Periodens resultat i förhållande till perioden föregående år är 23,9 mnkr
högre.
► Ökningstakten för verksamhetens nettokostnader är något lägre (-0,4%) än

ökningen av skatteintäkter (3,4%). Finansnetto är 1,5 mnkr bättre än
föregående år.

► Jämförelsestörande poster har inte identifierats i delårsrapporten.

Översiktlig granskning Delårsrapport 2020-08-31
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Prognos helår jämfört med budget

Belopp i mnkr Prognos Budget Avvikelse Bokslut f år Förändring (%)
Verksamhetens just nettokostn -900,7 -885,1 -15,6 -858,6 4,9%
Skatter och gen statsbidrag 930,8 908,6 22,2 865,2 7,6%
Resultat efter skattenetto 30,1 23,5 6,6 6,6
Finansiella poster -3,4 -2,9 -0,6 -2,1
Resultat exkl jämf st poster 26,7 20,6 6,0 4,6 484,3%
Jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0 0,0
Nettoresultat 26,7 20,6 6,0 4,6 484,3%

► Avvikelsen mellan prognos och budget uppgår till totalt 6,0 mnkr
► Underskott i verksamheter -15,4
► Skatter och statsbidrag 22,2
► Netto försäljning fd kommunhus i Ekeby 8,0
► Exploateringsvinst markförsäljning 3,0
► Ökade Pensionskostnader -6,7
► Budgeterade effektiviseringar som inte ger effekt 2020 -4,0
► Utrangeringskostnad två förskolor - 2,0
► Övrigt -0,9

► Finansnettot innehåller inte några redovisade jämförelsestörande poster. För
jämförbarhet kan avvikelser såsom reavinster mm. redovisas som
jämförelsestörande.

► Extra skatter och statsbidrag grundas på extra utbetalningar till kommuner med
anledning av Covid-19

Översiktlig granskning Delårsrapport 2020-08-31
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Driftbudgetavräkning, prognos för helår i
jämförelse med budget (mnkr)

Budget Prognos
Budget-
avvikelser

Kommunfullmäktige -2,8 -2,8 0,0
Kommunstyrelsen -111,8 -113,0 -1,2
-varav utskottet för arbete och tillväxt -47,3 -48,5 -1,2
Tekniska Nämnden -28,5 -27,2 1,3
Barn- och utbildningsnämnden -481,9 -494,7 -12,8
Vård- och omsorgsnämnden -227,7 -231,3 -3,5
Kultur- och fritidsnämnden -34,0 -34,0 0,0
Byggnadsnämnden -5,1 -4,3 0,8
Effektivisering 4,0 0,0 -4,0
Skattefinansierad verksamhet -887,7 -907,2 -19,5
Avgiftsfinansierad verksamhet 2,0 2,0 0,0
Kommungemensamt 0,6 4,4 3,8
Skatter och statsbidrag 908,6 930,8 22,2
Finansiella intäkter 2,1 0,8 -1,4
Finansiella kostnader -5,0 -4,2 0,8
Resultat 20,6 26,7 6,0

Översiktlig granskning Delårsrapport 2020-08-31

► Budgetavvikelserna innebär att verksamheterna prognostiserar en avvikelse mot budget på -15,5 mnkr
(Skattefinansierad verksamhet exklusive effektivisering, vilket skulle gå ut i minskade ramar för nämnderna
vilket inte har skett)
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Nettokostnader nämnder och
finansförvaltning

Översiktlig granskning Delårsrapport 2020-08-31

► Kommunfullmäktige, Tekniska nämnden,
Byggnadsnämnden, Kultur och Fritidsnämnden redovisar
positiv budgetavvikelse.

► Barn- och utbildningsnämnden redovisar -12,8 mnkr i
underskott och Vård- och Omsorgsnämnden redovisar
underskott -3,5 mnkr. Kommunstyrelsen –1,2 mnkr
(Utskottet för arbete och tillväxt)

► Skatteintäkter och statsbidrag ökar med 22,2 mnkr mot
budget.

► Reavinster försäljning av mark 11 mnkr.
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Verksamheter med underskott - BUN

► Barn- och utbildningsnämnden redovisar en budgetavvikelse på 12,8
mnkr. De största avvikelserna inom nämnden är
► Förvaltningsövergripande 3,6 mnkr. Intäkterna är 1,3 mnkr högre än budget och

kostnaderna 2,3 mnkr lägre än budgeterat.
► Förskolan -0,6 mnkr
► Grundskolan -1,0 mnkr
► Gymnasieskolan -5,4 mnkr
► Särskolan -0,9 mnkr
► Socialtjänsten –7,7 mnkr
► HVB inkl ensamkommande -1,3 mnkr

► BUN arbetar med att periodisera resultatet löpande och följa upp
volymerna för varje månad.

► Kritiska faktorer bedöms vara externt köpta tjänster inom skola och
socialtjänst. Kostnadsökningen är inte i takt med budgetramarna.
Nämnden har identifierat att långsiktiga insatser behövs för att
minska nyttjandet av externa tjänster.

Översiktlig granskning Delårsrapport 2020-08-31
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Verksamheter med underskott – Vård och
Omsorg
► Vård- och Omsorgsnämnden redovisar en budgetavvikelse på -3,5

mkr. Den största avvikelsen inom nämnden är LSS/Psykiatri som
redovisar -2,6 mnkr. Vidare Vård och omsorg gemensam redovisar -
0,7 mnkr varav Bostadsanpassningsbidrag -0,4 mnkr.
► Prognosen har försämrats sedan T1 pga. ökade kostnader för

personlig assistans och intäktsbortfall pga Corona-pandemin.
► Merkostnader har kunnat sökas av Socialstyrelsen för vissa

kostnader som uppkommit pga. Corona-pandemin.

Översiktlig granskning Delårsrapport 2020-08-31
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Prognossäkerhet Nettokostnader och
skatteintäkter/generella statsbidrag vid delår i förhållande till
respektive utfall helår (Prognos 2020).

Ø Nettokostnader vid delår 2020 uppgår till 63,1 % av prognostiserade nettokostnader vilket är lägre än föregående
två åren. 2016 och 2017 gjordes avsättningar för översvämningar vilket inte varit med i prognosen. Analysen
indikerar att nettokostnadsutvecklingen september-december enligt prognos bör vara högre i september - december
än tidigare år och detta ser ut att kunna bli för 2020.

Ø Skatteintäkter och generella statsbidrag är 64,3% av prognostiserade intäkter vilket är lägre mot hur det fördelats i
tidigare prognoser. Det innebär att skatteintäkter och generella statsbidrag i september-december enligt prognos ska
vara något lägre. Periodisering av stöd och ersättningar kopplat till Corona kan påverka skatteintäkterna.

Ø 1% avvikelse medför en förändring om ca +/- 8-9 mnkr
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Översiktlig granskning Delårsrapport 2020-08-31
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Prognossäkerhet och budgetavvikelser
Resultat enligt prognos i förhållande till utfall
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Prognos vid delår Utfall

► I boksluten 2016 och 2017 har avsättningar tagits 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.

► Prognoserna har historiskt varit försiktiga i förhållande till kommande utfall.
► 2020 har kommunen extra statliga stöd pga. Covid-19 som ger högre resultat.

Översiktlig granskning Delårsrapport 2020-08-31
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Nyckeltalsanalys, nettoinvesteringar (mnkr)

► Av budgeten bedöms ca 78% uppnås för helåret.
► De 5 största investeringarna är

► Lärcentrum (30,5 mnkr)
► Fsk Lärkgatan (7,3 mnkr)
► LSS-boende Fristående Bjuv 4:4 (2,7 mnkr)
► Nya Brogårda förskola (17,2)
► Fastighetsunderhåll  (8,5 mnkr)

► Investeringstakten gör att kommunen inte kan själv finansiera investeringarna.
Investeringsvolymen är väsentligt högre än kommunens resultat plus
avskrivningar (som utgör mätetalet för självfinansiering).

► Nya lån hart upptagits med 100 mnkr avseende investeringar (och för betalning
av särskild löneskatt)

95,8
176,3 223,8

Utfall 8 mån Prognos 12 mån Budget 12 mån

Översiktlig granskning Delårsrapport 2020-08-31
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Nyckeltalsanalys, Soliditet (%)
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► Soliditeten, det egna
kapitalet i förhållande till
totalt kapital, är i något
bättre i förhållande till
föregående år vilket beror
på resultatutvecklingen.

► Den nedre kurvan visar
effekten av om även den
del av pensions-
förpliktelserna som
redovisas som
ansvarsförbindelse
beaktas.

► Investeringarna påverkar
soliditeten negativt genom
ökad upplåning och högre
skuldsättning ökar
känsligheten för
ränteförändringar.

Översiktlig granskning Delårsrapport 2020-08-31
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Strategiska frågor, nettokostnads- och
skatteutveckling (mnkr)
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Nettokostnad Skatteintäkter ► Diagrammet visar
utvecklingen av
nettokostnaderna och
skatteintäkterna över 8 år.

► Årets ökning prognos 2020
jfr med utfall 2019, mnkr:
► Skatteintäkter ökar

+65,6 mnkr.
► Nettokostnader ökar

+42,1 mnkr.
► Ej justerat för

jämförelsestörande
poster

► 2020 har statliga stöd
erhållits för Corona
pandemin. Stöd kopplat
till Corna uppgår till 20
mnkr.

Översiktlig granskning Delårsrapport 2020-08-31
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Strategiska frågor, nettokostnads- och
skatteutveckling (mnkr)

► Diagrammet visar den
procentuella utvecklingen av
nettokostnaderna och
skatteintäkterna över 8 år.
► Utvecklingen 2020 på

skatteintäkter på 7,6% är
5,3% exkl. extra statsstöd
för Covid-19.

► Riskerna i utvecklingen är
utfallet för nämnderna med
underskott och osäkerhet
kan föreligga mht. hur
Covid-19 fortsätter påverka,
samt försämrade
skatteunderlags-prognoser

► Utvecklingen av
nettokostnader är
bekymrande och behöver
brytas.

Översiktlig granskning Delårsrapport 2020-08-31
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God Redovisningssed, forts.
Nyheter
RKR R17 Delårsrapport
► RKR håller på att omarbeta rekommendation R17 delårsrapport. Det finns

en splittrad praxis vad gäller intäktsredovisning av generella statsbidrag i
delårsrapporter bland kommuner och regioner.

► I utkastet föreslås att kommun/region i delårsrapporten successivt
intäktsredovisar generella statsbidrag när intäktskriterierna är uppfyllda.
RKR har skickat rekommendationen på remiss och bett synpunkter på tre
alternativ för intäktsredovisning:
1. Intäktsredovisas med hela beloppet direkt vid beslutstillfället (inom

redovisningsperioden).
2. Intäktsredovisas succesivt över den kvarvarande perioden av året från och med

beslutstillfället, dvs om ett generellt statsbidrag beslutas i exempelvis augusti
månad så tar kommunen upp 1/5 av beloppet i augusti månads bokslut.

3. Fördelas schablonmässigt ut med 1/12 per månad över räkenskapsåret, dvs om
ett generellt statsbidrag beslutas i exempelvis augusti månad så tar kommunen
upp 8/12 av beloppet i augusti månads bokslut.

Översiktlig granskning delårsrapport 2020-08-31
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God Redovisningssed, forts.
Nyheter
► Ett ytterligare ändringsförslag som föreslås i utkastet till RKR R17 är att,

även om det inte finns något explicit krav på att delårsrapporten ska
innehålla sammanställda räkenskaper, så ska förvaltningsberättelsen
innehålla upplysningar om förväntad utveckling avseende ekonomi och
verksamhet inte bara för kommunen utan även för kommunkoncernen.

► I delårsrapporten för Bjuvs Kommun upprättas en bedömning för
kommunkoncernen.

Översiktlig granskning delårsrapport 2020-08-31
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God redovisningssed

► Intäktsredovisning
► Kommunen har tillämpat samma redovisningsprinciper vid upprättandet av

delårsrapporten 2020-08-31 som i årsredovisningen 2019.
► Rådet för Kommunal Redovisnings (RKR) rekommendation R2 (intäkter) som

trädde i kraft 1/1-2020 anger att när en kommun erhåller gatukostnads- och
exploateringsersättningar så ska dessa redovisas som intäkt i sin helhet när det
inte längre föreligger en förpliktelse mot finansiären. Dvs. när kommunen enligt
en gatukostnadsutredning eller exploateringsavtal har fullföljt sina förpliktelser
mot finansiären så föreligger inte längre någon skuld mot denna och de erhållna
medlen ska sålunda intäktsföras.

► Logiken i detta är att när posten inte längre uppfyller definitionen av att vara en
skuld så ska den intäktsredovisas.

► Försäljning av exploateringsområden skall redovisas successivt med avyttringar.
► I samband med årsbokslut skall kommunen enligt uppgift göra genomgång av

vissa exploateringsområden för bedömning av nedskrivningsbehov.
► Avstämning avseende Exploateringsredovisningen är därmed inte fullt ut

upprättad och dokumentation behöver tas  fram av kommunen över hur pågående
projekt skall hanteras. Vi rekommenderar att färdigställa en policy för hantering
av exploateringsredovisningen i kommunen.

Översiktlig granskning delårsrapport 2020-08-31
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God Redovisningssed, forts.
Nyheter
► Finansdepartementet har i september 2020 beslutat om ett kommittédirektiv

(Dir. 2020:88). En särskild utredare ska bedöma om nuvarande regelverk för
ekonomisk förvaltning i kommunallagen utgör en bra grund för en effektiv
ekonomistyrning i kommuner/regioner.

► Utredaren ska bl.a.
► föreslå hur krav på god ekonomisk hushållning och regelverket för balanskravet bör vara

utformade,
► undersöka och vid behov lämna förslag till vägledning och stöd för den ekonomiska styrningen i

kommuner och regioner, och
► föreslå lösningar som sammantaget skapar goda förutsättningar för en effektiv ekonomistyrning

i kommuner och regioner och som ligger i linje med målen för den nationella finanspolitiken.
► analysera de konsekvenser som en ändrad redovisningsmodell för pensionsförpliktelser skulle

få, givet att de förslag som utredaren lämnar i övrigt genomförs.
► föreslå hur regelverket för balanskravet bör vara utformat,
► föreslå hur balanskravsresultatet ska beräknas och regleras,
► bedöma om resultatutjämningsreserver bör bli obligatoriska och lämna förslag på hur

regelverket om resultatutjämningsreserver i övrigt bör vara utformat,

► Uppdraget ska redovisas senast den 24 september 2021

Översiktlig granskning delårsrapport 2020-08-31
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God redovisningssed

► Inför upprättandet av delårsbokslutet har ekonomiavdelningen, i likhet med
tidigare år, upprättat en bokslutsinstruktion.

► Enligt uppgift tillämpar kommunen fullt ut de redovisningsprinciper som
följer av redovisningslagstiftningen enligt lag (2018:597) om kommunal
bokföring och redovisning.

► Delårsrapporten ska vara upprättad enligt RKRs rekommendation R17 som
behandlar kommuners delårsrapportering.

► Vi har översiktligt granskat kommunens avstämningar per 2020-08-31. Vi
konstaterar att bokslutsprocessen kan förbättras avseende uppföljning av
avstämning av konton och delegerat kontoansvar på väsentliga konton. Det
är vår uppfattning att ändamålsenliga avstämningar har skett och att
delårsbokslutet kan ligga till grund för prognosen. Några väsentliga
avstämningsproblem för balansposterna har enligt uppgift ej förelegat vid
upprättandet av delårsbokslutet.

► Uppföljning av delegerat ansvar för avstämningar av väsentliga balansposter
kan förbättras och att kontoansvariga tydligt skall återrapportera
avstämningar i samband med bokslutet.

Översiktlig granskning Delårsrapport 2020-08-31
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God redovisningssed
RKR R17 Delårsrapport

► I samband med granskning av delårsrapporten har en avstämning gjorts av
uppställning i delårsrapporten med anledning av rekommendationerna från
RKR.

► Vi har noterat följande i delårsrapporten:
► Delårsrapporten innehåller samtliga väsentliga delar enligt förslag från

RKR på rekommendation av Delårsrapport R17
► Delårsrapporten innehåller en sammanställd redovisning, inkluderande

kommunen och dotterbolagen avseende utfallet.
► Delårsrapporten skulle för ökad förståelse för nettokostnadsutvecklingen

innehålla en förtydligande information om utvecklingen av
nettokostnaderna som t.ex. förklarar kommunövergripande volymer
kontra kostnadsökningar, löneökningar etc.

► Investeringsredovisning utgör separat handling till delårsbokslutet.
► Rubriksättningen bör ses över att i sin helhet följa R17.

Översiktlig granskning Delårsrapport 2020-08-31
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COVID-19

► Bjuvs kommun bedömer i delårsrapporten en begränsad påverkan på grund
av Covid-19 under perioden.

► Kostnader har kunnat ansökas hos Socialstyrelsen för merkostnader enligt
merkostnadsförordningen. Av identifierade kostnader på 1,6 mnkr har 80%
intäktsförts tom. juli.

Översiktlig granskning delårsrapport 2020-08-31

► Staten har hittills aviserat/beslutat
om extra tillskott till Bjuvs kommun
under 2020 enligt tabellen till
höger, varav 20,5 mnkr är kopplat
till Covid-19.

Åtgärd mnkr

Riksdags beslut februari,
utbet. mars

2,6

Aviserat 20 januari 5,3

Aviserat 2 april 15,9

Aviserat 18 maj 4,6

Avsättning till
periodiseringsfond (prognos)

2,7

SUMMA 31,2
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Måluppföljning, balanskravet

► I delårsrapportens förvaltningsberättelse finns en redogörelse över det förväntade
balanskravsresultatet för räkenskapsåret 2020 på 26,7 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.
► Kommunen har inte ställt upp någon beräkning som anger Balanskravsresultatet.

Delårsrapporten anger endast att balanskravet uppfylls.

3,0

13,4

2
4,6

26,7

Balanskravsresultat
2016

Balanskravsresultat
2017

Balanskravsresultat
2018

Balanskravsresultat
2019

Prognos 2020

Översiktlig granskning Delårsrapport 2020-08-31
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God ekonomisk hushållning
Måluppföljning indikatorer – finansiella mål

► Kommunfullmäktige har fastställt mål för ekonomisk hushållning för Bjuvs
Kommun.

► Målet är definierat som ”Vi har en stabil ekonomi att lämna över till nästa
generation.” Denna är indelad i sju indikatorer.
► Resultatet skall vara positivt och uppgå till minst 2,3 procent av skatter

och statsbidrag
► Kommunens soliditet skall förbättras
► Investeringar i skattefinansierad verksamhet skall självfinansieras över

tid.
► God budgetföljsamhet i samtliga nämnder och styrelser
► Åtgärdsplan är upprättad vid befarad negativ avvikelse
► Nämnden får minst 6 rapporter om verksamhetsmässiga och ekonomiska

läget
► Plan för intern kontroll är upprättad

Översiktlig granskning Delårsrapport 2020-08-31



Page 25

God ekonomisk hushållning
Måluppföljning indikatorer – finansiella och verksamhetsmål

► Kommunens finansiella mål: ”Vi har en stabil ekonomi att lämna över till
nästa generation”

► Nedanstående utfall på indikatorerna innebär att de 6 av de 7 finansiella
målen uppnås medan de verksamhetsmässiga målen uppnås till viss del.

Översiktlig granskning Delårsrapport 2020-08-31

Indikator Utfall. Målvärde
Resultatet skall vara positivt och uppgå till minst
2,3 procent av skatter och statsbidrag

2,8 % Minst 2,3 %

Kommunens soliditet skall förbättras. 5,1% Minst 5,5 %

Investeringar i skattefinansierad verksamhet skall
självfinansieras över tid.

150 % 100 %

God budgetföljsamhet i samtliga nämnder och
styrelser.

63 % 100 %

Åtgärdsplan är upprättad vid befarad negativ
avvikelse.

100% 100%

Nämnden får minst 6 rapporter om
verksamhetsmässiga och ekonomiska läget.

100% 100%

Plan för intern kontroll är upprättad. 100% 100%
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Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

► Kommunfullmäktige har formulerat 7 övergripande kommunfullmäktigemål
kopplat mot visionen Bjuv 2030 och dessa är
► Vi har en varierad, trygg och attraktiv boendemiljö, med god service och

lokala entreprenörer
► Vi är en del av och bidrar till ett självklart regionalt sammanhang
► Vi har ett kultur – och fritidsutbud som utmanar
► Vi är en attraktiv arbetsgivare och har en verksamhet med hög kvalitet

som utvecklar, utmanar och skapar nytt.
► Vi har jämlika förutsättningar för alla oavsett vem du är
► 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

► Varje mål mäts med en eller flera indikatorer som bedöms mot
ett målvärde.

Översiktlig granskning Delårsrapport 2020-08-31
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Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

► Av de 7 övriga fullmäktigemålen har samtliga bedömts tagit steg i rätt
riktning och varav 5 bedöms målet vara delvis uppnått men inte med
betydande steg i rätt riktning och 2 bedöms delvis uppnått med betydande
steg i rätt riktning.

► I delårsrapporten dras slutsatsen att av de finansiella målen uppnås 6 av 7
mål medan de verksamhetsmässiga målen uppnås till viss del

► Sammantaget har vi ingen invändning mot kommunstyrelsens bedömning av
måluppfyllelsen.

Översiktlig granskning Delårsrapport 2020-08-31
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God ekonomisk hushållning för
kommunkoncern, nytt från 1 januari 2019

► Riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska från 1 januari 2019 följas upp
och utvärderas för hela den kommunala koncernen.

► I Bjuvs Kommuns sammanställda räkenskaper ingår AB Bjuvsbostäder och
Bjuvs Stadsnät AB.

► Kommunkoncernen prognostiserar ett helårsresultat på 31 mnkr. Soliditeten
för koncernen beräknas vid fullkonsolidering till 15%.

► Kommunstyrelsen gör i delårsrapporten en sammanfattande bedömning att
kommunkoncernen till största del uppfyller god ekonomisk hushållning.
Bland annat anges att budgetföljsamheten behöver förbättras samt
soliditeten höjas genom högre resultat och egenfinansiering av investeringar
för välfärdens finansiering över tid.

► Sammantaget har vi ingen invändning mot kommunstyrelsens bedömning av
måluppfyllelsen.

Översiktlig granskning Delårsrapport 2020-08-31
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Sammanfattning

Utfall och prognos för 2020
► Det prognostiserade resultatet för 2020 uppgår till 26,7

mnkr vilket är 6 mnkr högre än budget. Resultatet för
helåret 2019 uppgick till 4,6 mnkr.

► Skatteintäkterna förväntas öka med ca 7,6 % vid
jämförelse mellan utfall 2019 och prognos 2020.
Verksamhetens nettokostnader förväntas öka med ca 4,9
%. Utvecklingen 2020 är att intäkterna ökar något mer än
nettokostnaderna och beror till stor del på ökade
statsbidrag med anledning av Corona-pandemin.
Exklusive extra statsbidrag uppgår ökningen till 5,3%.
Utveckling av nettokostnaderna är oroande.

Investeringar
► Det konstateras att den investeringsbudget som

fullmäktige antagits ej kommer att uppnås.
► Den höga investeringstakten gör att kommunens

investeringar inte är självfinansierade.
Investeringsvolymen är väsentligt högre än kommunens
resultat plus avskrivningar (som utgör mätetalet för
självfinansiering).

Nämndernas avvikelser, prognos mot budget
► Den totala prognostiserade budgetavvikelser avseende

nämnderna är -15,5 mnkr. Effektiviseringspost på 4,0
mnkr skulle fördelas på nämnderna vilket inte skett och
effektiviseringen har inte uppnåtts. Största negativa
avvikelsen har BUN med -12,8 mnkr samt Vård Omsorg -
3,5 mnkr. Kommunen har ej klarat effektiviseringar på
4,0 mnkr.

God redovisningssed
► Delårsrapporten har i allt väsentligt upprättats i enlighet

med kommunallagen, kommunal redovisningslag och god
redovisningssed. Delårsrapporten innehåller samtliga
väsentliga delar enligt förslag från RKR på
rekommendation av Delårsrapport R17

► Kommunen har inte redovisat Exploateringsområden
enligt RKRs rekommendationer fullt ut.

Balanskrav och god ekonomisk hushållning
► Prognosen för helåret indikerar att det så kallade

balanskravsresultatet kommer att uppnås.
► Av kommunfullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk

hushållning 2020 förväntas 6 av 7 mål uppnås vid årets
slut.

► Av fullmäktiges mål bedöms 2 ha tagit betydande steg i
rätt riktning och 5 bedöms inte ha tagit betydande steg i
rätt riktning.

► En samlad bedömning görs i delårsrapporten med
slutsatsen att: ” de finansiella målen uppnås medan de
verksamhetsmässiga målen uppnås till viss del”

Slutsats och bedömning

► Sammantaget bedömer vi att resultatet i delårsrapporten
inte är fullt ut förenligt med de mål fullmäktige beslutat
om.

► Delårsrapporten har, i allt väsentligt upprättats i enlighet
med kommunallagen, kommunal redovisningslag och god
redovisningssed.

Översiktlig granskning Delårsrapport 2020-08-31
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Bjuvs kommuns revisorer    2020-10-22  

 
Till:  
Kommunfullmäktige  

 
Revisorernas bedömning av delårsrapporten per 31 augusti 2020 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten 
per 2020-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen avser mål och 
riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som 
verksamhetsmässiga. 

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på 
övergripande analys. Nedan följer väsentliga iakttagelser och bedömningar: 

 Det prognostiserade resultatet för 2020 uppgår till 26,7 mnkr, vilket motsvarar knappt 
3 procent. Snittet för Sveriges kommuner ligger på 5 procent, enligt SKRs 
ekonomirapport. Rensat från rea- och exploateringsvinster, extra pensionskostnader 
samt extra statsbidrag uppgår prognosticerat resultat till nära 0.  

 Verksamhetens nettokostnader förväntas öka med ca 4,9 procent, vilket är oroande.  

 Den totala prognostiserade budgetavvikelsen för nämnderna är -15,5 mnkr. Den 
största negativa avvikelsen har barn- och utbildningsnämnden med -12,8 mnkr samt 
vård- och omsorgsnämnden med -3,5 mnkr. Effektiviseringsposter på 4,0 mnkr har inte 
uppnåtts. 

 Revisorerna konstaterar att med hjälp av extra statsbidrag uppnås de finansiella målen, 
medan de verksamhetsmässiga målen endast uppnås till viss del. Således är resultatet 
inte fullt ut förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.  

 Delårsrapporten har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med kommunallagen, 
kommunal redovisningslag och god redovisningssed. 

Granskningens resultat presenteras i separat rapport. 

Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten 2020-08-31 ej är förenligt med de 
mål fullmäktige beslutat om.  

Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt har upprättats i enlighet med 
kommunallagen, kommunal redovisningslag och god redovisningssed.  

 

 

 

Rune Ahlberg    Bengt-Eric Nilsson    Christos Torounidis 
Ordförande 
 

 

 

Sven Yngve Persson  Sven Borg  Gustaf Tornerhjelm 
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§ 124 Dnr 2020-00081  

Redovisning av partistöd utbetalt 2019, beslut om 
partistöd 2021 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen ska utbetalda partistöd redovisas till 
kommunfullmäktige senast 6 månader efter redovisningsperiodens (1 
januari – 31 december) utgång. Fullmäktige får enligt kommunallagen 
besluta att partistöd inte ska betalas till partier som inte redovisat sitt 
partistöd.  

Den 30 juni hade samtliga fullmäktiges partier som fick partistöd 2019 
lämnat in redovisning.  

I Bjuvs kommuns regler för partistöd, antagna av kommunfullmäktige 2014-
06-12 § 54, står följande:  

 

5 § Årlig utbetalning  

Partistöd betalas ut årligen i förskott, enligt nedan, efter beslut av 
fullmäktige. Beslut att betala ut partistöd fattas av kommunfullmäktige i 
anslutning till beslut om nästa års budget.  

Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap 31 § andra stycket 
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid, 
senast 30 juni, utbetalas inget stöd för nästkommande år.  

Beslut att inte utbetala partistöd om redovisning inte inkommit tas i 
anslutning till beslut om nästa års budget.  

  

Kommunallagen 4 kap, 32 § Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av 
fullmäktige minst en gång per år. Lag (2017:725).      

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2020-10-07  
Partistöd 2019 Bjuvs kommun 
Regler för kommunalt partistöd i Bjuvs kommun från 2015-01-01    
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Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att till de partier som 
redovisat partistöd utbetalt 2019 ska för 2021 utbetalas partistöd enligt 
Regler för kommunalt partistöd i Bjuvs kommun från 2015-01-01.      

 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att till de partier som redovisat partistöd utbetalt 
2019 ska för 2021 utbetalas partistöd enligt Regler för kommunalt partistöd i 
Bjuvs kommun från 2015-01-01.      

   
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-10-14, § 168 
 
  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att till de partier som 
redovisat partistöd utbetalt 2019 ska för 2021 utbetalas partistöd enligt 
Regler för kommunalt partistöd i Bjuvs kommun från 2015-01-01.      

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

      
 

 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Susan Elmlund, kommunsekreterare 
susan.elmlund@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-10-07 
Referens 

KS 2020-00081 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Redovisning av partistöd utbetalt 2019, beslut om 
partistöd 2021 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska utbetalda partistöd redovisas till 
kommunfullmäktige senast 6 månader efter redovisningsperiodens (1 
januari – 31 december) utgång. Fullmäktige får enligt kommunallagen 
besluta att partistöd inte ska betalas till partier som inte redovisat sitt 
partistöd.  

Den 30 juni hade samtliga fullmäktiges partier som fick partistöd 2019 
lämnat in redovisning.  

I Bjuvs kommuns regler för partistöd, antagna av kommunfullmäktige 2014-
06-12 § 54, står följande:  

 

5 § Årlig utbetalning  

Partistöd betalas ut årligen i förskott, enligt nedan, efter beslut av 
fullmäktige. Beslut att betala ut partistöd fattas av kommunfullmäktige i 
anslutning till beslut om nästa års budget.  

Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap 31 § andra stycket 
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid, 
senast 30 juni, utbetalas inget stöd för nästkommande år.  

Beslut att inte utbetala partistöd om redovisning inte inkommit tas i 
anslutning till beslut om nästa års budget.  

  

Kommunallagen 4 kap, 32 § Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av 
fullmäktige minst en gång per år. Lag (2017:725).      

   

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2020-10-07  
Partistöd 2019 Bjuvs kommun 
Regler för kommunalt partistöd i Bjuvs kommun från 2015-01-01    

 

  

 



Bjuvs kommun 
Datum 

2020-10-07 
 

KS 2020-00081 
Sida 

2(2) 
 

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att till de partier som redovisat partistöd utbetalt 2019 ska för 2021 utbetalas 
partistöd enligt Regler för kommunalt partistöd i Bjuvs kommun från 2015-
01-01.      

   

Susan Elmlund 
Kommunsekreterare  

Beslutet ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Kommunsekreterare 
Diariet 

 



BJUVS KOMMUN PARTISTÖD ÅR 2019 2019-01-24

grundarvode riksdagsledamot 2018-11-01: 66 900 kr

grundstöd, första mandatet: grundarvode x 60% 40 140

PARTI MANDAT GRUNDSTÖD M-STÖD SUMMA mandatstöd, mandat därutöver: grundarvode x 30% 20 070

S 11 40 140 200 700 240 840

V 1 40 140 0 40 140

M 5 40 140 80 280 120 420

C 1 40 140 0 40 140

KD 1 40 140 0 40 140

L 1 40 140 0 40 140

SD 11 40 140 200 700 240 840

SUMMA 31 280 980 481 680 762 660

Susan Elmlund

Tel 042-4585045

Konto Ansvar VHT MP

KONTERING 4531 010 1100 00



 

 

 
Antagna av kommunfullmäktige 
2014-06-12, § 54 
(version 2014-05-12) 
Hänvisningar uppdaterade enligt 
ny kommunallag (2017:725) 

 

 

 

 

 

  

      

  

Regler för kommunalt partistöd i Bjuvs kommun 

från 2015-01-01 

 
I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bstämmelserna 
om kommunalt partistöd. 
 
I Bjuvs kommun ska därutöver följande gälla: 
 

1 § Rätt till partistöd 
Det lokala partistödet i Bjuvs kommun utgår till de partier som är 
representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap 29 § andra 
stycket kommunallagen. 
 

2 § Grundstöd och mandatstöd 
Partistödet består av två delar; grundstöd för första mandatet och 
stöd för mandat därutöver.  
Grundstöd, första mandatet: 40 000 kr  
Mandatstöd, mandat därutöver: 20 000 kr. 
 

3 § Fördelning av partistöd 
Vid fördelningen av partistödet beaktas endast mandat för vilken en 
vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). 
 
Partistöd utgår under 7 månader efter det att representationen 
upphört. 
 

4 § Redovisning och granskning 
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning 
som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i  
4 kap 29 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska 
fogas ett granskningsintyg. 
 

5 § Årlig utbetalning 
Partistöd betalas ut årligen i förskott, enligt nedan, efter beslut av 
fullmäktige. Beslut att betala ut partistöd fattas av 
kommunfullmäktige i anslutning till beslut om nästa års budget. 
 
Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap 31 § andra 
stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom 



    

 

  

föreskriven tid, senast 30 juni,  utbetalas inget stöd för 
nästkommande år. 
Beslut att inte utbetala partistöd om redovisning inte inkommit tas i 
anslutning till beslut om nästa års budget. 
 
Partistöd över 50 000 kr per år ska delas upp i fyra utbetalningar 
(januari, april, juli och oktober). 
Partistöd mellan 25 000 kr och 50 000 kr per år ska delas upp i två 
utbetalningar (januari och juli). 
Partistöd under valår ska utbetalas en gång per år (februari).  
 

 

Kommunalt partistöd, kommunallagen (KL) 4 kap. 
29 § Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat 
stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala 
demokratin (partistöd). 
 
Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i 
fullmäktige och som är juridiska personer. Ett parti är representerat 
om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är 
fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). 
 
Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara 
representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att 
representationen upphörde.Lag (2017:725).  
 
30 § Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och 
formerna för det. Stödet får inte utformas så att det otillbörligt gynnar 
eller missgynnar ett parti. Fullmäktige får besluta att endast mandat 
för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen 
(2005:837) ska beaktas vid fördelningen av partistödet. 
Lag (2017:725).  
 
31 § Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av 
partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 29 § första 
stycket. 
 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in 
till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens 
utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt 
partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas 
redovisningen. 
 
Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte 
lämnar redovisning och granskningsrapport enligt första och andra 
styckena.Lag (2017:725).  
 
32 § Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst 
en gång per år. Lag (2017:725). 
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§ 125 Dnr 2020-00406  

Budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023 för Bjuvs 
kommun 

Sammanfattning 

Förslag till Budget 2021 och ekonomisk plan 2022 – 2023 har utarbetats av 
budgetberedningen efter underlag från kommunstyrelsens och nämndernas 
förvaltningar. Förslaget har sammanställts av kommunstyrelsens 
ekonomiavdelning till ett samlat förslag som härmed överlämnas för beslut. 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-10-07 
Budget 2021 och ekonomisk plan 2022 – 2023 
Bilaga: Investeringssammanställningar budget 2021 - 2023 
 
 

Ärendet 

Förslaget till budget 2021 har arbetats fram utifrån en process som utgår 
från både verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar. 

Kommunens verksamhet har analyserats utifrån jämförande nyckeltal och 
långsiktigt behov av resultat och budgetföljsamhet för att klara välfärdens 
finansiering på sikt. Budgeten bygger på senaste prognos för skatter och 
generella statsbidrag kommande år. 

 

Utifrån denna analys har nämnderna tilldelats preliminära ramar och tagit 
fram en preliminär budget med plan för verksamhet och ekonomi. 
Nämndernas preliminära planeringar utgör underlag för kommunstyrelsen 
förlag till budget 2021 och plan för 2022 - 2023. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

anta kommunens övergripande mål och indikatorer 
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den kommunala utdebiteringen 2021 skall lämnas oförändrad 20,99 per 
skattekrona. 

 

godkänna driftbudgetanslaget för respektive nämnd för år 2021 och plan för 
2022 - 2023 i enlighet med föreliggande förslag 

 

fastställa resultatet i 2021 års driftbudgetanslag till totalt 19 815 tkr i den 
skattefinansierade verksamheten 

 

fastställa resultatet i den avgiftsfinansierade delen (VA-verksamheten) till  

- 150 tkr år 2021 

 

godkänna resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2021 
och plan för 2022 - 2023 i enlighet med föreliggande förslag 
 

godkänna investeringsbudget för år 2021 och plan för 2022 - 2023 i enlighet 
med föreliggande förslag 

 

kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera högst 2 mnkr avseende 
investeringsprojekt 

 

kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera och besluta om kostnader om 
högst 1 mnkr inom anslaget utrymme KS till förfogande 

 

fastställa internräntan för år 2021 till 1,25 procent 

 

bevilja kostverksamheten att höja de interna måltidspriserna för 2021 med 
maximalt 1 procent med hänsyn till löne- och prisökningar samt ta fram avtal 
tillsammans med köpande nämnder som reglerar priser och villkor 

 

uppdra åt kostverksamheten att utreda och vidta åtgärder i enlighet med 
kostutredningens förslag 1 samt sänka de interna måltidspriserna till barn- 
och utbildningsnämnden med minst 2 mnkr 2021 exklusive 
volymförändringar  
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bevilja tekniska nämnden att höja priserna för lokalvård för 2021 med 
maximalt 1,5 procent och hyreskostnaderna med maximalt 0,7 procent, med 
hänsyn till löne- och prisökningar 

kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att ta upp nya lån, dvs. öka 
kommunens skulder under år 2021, med totalt 100 000 000 kr (ett hundra 
miljoner kronor) 

kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp 
motsvarande belopp för de lån som förfaller till betalning under år 2021 

uppdra åt samtliga nämnder och styrelsen att med utgångspunkt i 
kommunfullmäktiges mål formulera mål för nämnden, samt fastställa 
nämndens budget senast den 31 december 2020 

 

Yrkande 

Anders Månsson (S), Kenneth Bolinder (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall 
till Samverkan för Bjuvs kommuns förslag till budget. 

Claes Osslén (SD) och Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förvaltnings förslag till budget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förvaltnings förslag och 
Samverkans för Bjuvs kommuns förslag, och finner att arbetsutskottet 
beslutar enligt kommunstyrelsens förvaltnings förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 
 

anta kommunens övergripande mål och indikatorer 

 

den kommunala utdebiteringen 2021 skall lämnas oförändrad 20,99 per 
skattekrona. 

 

godkänna driftbudgetanslaget för respektive nämnd för år 2021 och plan för 
2022 - 2023 i enlighet med föreliggande förslag 

 

fastställa resultatet i 2021 års driftbudgetanslag till totalt 19 815 tkr i den 
skattefinansierade verksamheten 
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fastställa resultatet i den avgiftsfinansierade delen (VA-verksamheten) till  

- 150 tkr år 2021 

 

godkänna resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2021 
och plan för 2022 - 2023 i enlighet med föreliggande förslag 
 

godkänna investeringsbudget för år 2021 och plan för 2022 - 2023 i enlighet 
med föreliggande förslag 

 

kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera högst 2 mnkr avseende 
investeringsprojekt 

 

kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera och besluta om kostnader om 
högst 1 mnkr inom anslaget utrymme KS till förfogande 

 

fastställa internräntan för år 2021 till 1,25 procent 

 

bevilja kostverksamheten att höja de interna måltidspriserna för 2021 med 
maximalt 1 procent med hänsyn till löne- och prisökningar samt ta fram avtal 
tillsammans med köpande nämnder som reglerar priser och villkor 

 

uppdra åt kostverksamheten att utreda och vidta åtgärder i enlighet med 
kostutredningens förslag 1 samt sänka de interna måltidspriserna till barn- 
och utbildningsnämnden med minst 2 mnkr 2021 exklusive 
volymförändringar  

 

bevilja tekniska nämnden att höja priserna för lokalvård för 2021 med 
maximalt 1,5 procent och hyreskostnaderna med maximalt 0,7 procent, med 
hänsyn till löne- och prisökningar 

kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att ta upp nya lån, dvs. öka 
kommunens skulder under år 2021, med totalt 100 000 000 kr (ett hundra 
miljoner kronor) 

kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp 
motsvarande belopp för de lån som förfaller till betalning under år 2021 

uppdra åt samtliga nämnder och styrelsen att med utgångspunkt i 
kommunfullmäktiges mål formulera mål för nämnden, samt fastställa 
nämndens budget senast den 31 december 2020 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5 (7) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-21 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Reservation 

Anders Månsson (S), Kenneth Bolinder (S) och Nils Nilsson (C) reserverar 
sig till förmån för eget yrkande. 

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-10-14, § 169 
  
 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar bifall till Samverkan för Bjuvs kommuns förslag 
till budget. 
Ledamöterna från (S), (C) och (KD) yrkar bifall till Anders Månssons (S) 
yrkande. 

Ledamöterna från (SD) och (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 
budget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
och Samverkans för Bjuvs kommuns förslag, och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras.  

JA = kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

NEJ = Anders Månssons (S) yrkande 

 

Omröstningsresultat  
./.  Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:  

 7 JA-röster 6 NEJ-röster 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
 

anta kommunens övergripande mål och indikatorer 

 

den kommunala utdebiteringen 2021 skall lämnas oförändrad 20,99 per 
skattekrona. 
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godkänna driftbudgetanslaget för respektive nämnd för år 2021 och plan för 
2022 - 2023 i enlighet med föreliggande förslag 

 

fastställa resultatet i 2021 års driftbudgetanslag till totalt 19 815 tkr i den 
skattefinansierade verksamheten 

 

fastställa resultatet i den avgiftsfinansierade delen (VA-verksamheten) till  

- 150 tkr år 2021 

 

godkänna resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2021 
och plan för 2022 - 2023 i enlighet med föreliggande förslag 
 

godkänna investeringsbudget för år 2021 och plan för 2022 - 2023 i enlighet 
med föreliggande förslag 

 

kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera högst 2 mnkr avseende 
investeringsprojekt 

 

kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera och besluta om kostnader om 
högst 1 mnkr inom anslaget utrymme KS till förfogande 

 

fastställa internräntan för år 2021 till 1,25 procent 

 

bevilja kostverksamheten att höja de interna måltidspriserna för 2021 med 
maximalt 1 procent med hänsyn till löne- och prisökningar samt ta fram avtal 
tillsammans med köpande nämnder som reglerar priser och villkor 

 

uppdra åt kostverksamheten att utreda och vidta åtgärder i enlighet med 
kostutredningens förslag 1 samt sänka de interna måltidspriserna till barn- 
och utbildningsnämnden med minst 2 mnkr 2021 exklusive 
volymförändringar  

 

bevilja tekniska nämnden att höja priserna för lokalvård för 2021 med 
maximalt 1,5 procent och hyreskostnaderna med maximalt 0,7 procent, med 
hänsyn till löne- och prisökningar 

kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att ta upp nya lån, dvs. öka 
kommunens skulder under år 2021, med totalt 100 000 000 kr (ett hundra 
miljoner kronor) 
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kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp 
motsvarande belopp för de lån som förfaller till betalning under år 2021 

uppdra åt samtliga nämnder och styrelsen att med utgångspunkt i 
kommunfullmäktiges mål formulera mål för nämnden, samt fastställa 
nämndens budget senast den 31 december 2020 

 
   

Reservation 

Ledamöterna från (S), (C) och (KD) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 



  2020-04-29 

 

 

 

 
 
Sammanträdesdag  
 
Tid 09:00 – 10:20 

 
§ 123 

Ja 

 
§ 123 

Nej 

 
§ 123 
Avstår 

 
§ 125 

Ja 

 
§ 125 

Nej 

 
§ 125 
Avstår 

 
 
Ja 

 
 
Nej 

 

 
Avstår 

Mikael Henrysson (SD) ordf 
 

X   X      

Raymond Blixt (SD) 
 

X   X      

Kalle Holm (SD) 
 

         

Christel Hedlund (SD) 
 

X   X      

Anne Li Ullerholm (SD) 
 

         

Bengt Gottschalk (SD) 
 

         

Lars Hein (SD) 
 

X   X      

Nathalie Svaneborn (SD) 
 

         

Claes Osslén (SD) 1:e v ordf 
 

X   X      

Pia Trollehjelm (SD)          

Patric Fors (M) 
 

         

Zofia Svensson (M) 
 

X   X      

Jörgen Johnsson (M) 
 

X   X      

Lisbeth Madsen (M) 
 

         

Anders Månsson (S) 2:e v ordf 
 

 X   X     

Alf Nilsson (S) 
 

 X   X     

Christer Landin (S) 
 

         

Bert Roos (S) 
 

         

Ulrika Thulin (S) 
 

 X   X     

Bo Hallqvist (S) 
 

         

Kenneth Bolinder (S) 
 

 X   X     

Terhi Laine (S) 
 

         

Nils Nilsson (C) 
 

 X   X     

Leif Johansson (V)          

Urban Berglund (KD) 
 

 X   X     

Krister Bergsten (L) 
 

         

 

Summa 
7 6  7 6     

 

BJUVS KOMMUN                    VOTERINGSLISTA                Kommunstyrelsen 2019-2022 
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Budget 2021 och ekonomisk plan 2022 – 2023 för Bjuvs 
kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till Budget 2021 och ekonomisk plan 2022 – 2023 har utarbetats av 
budgetberedningen efter underlag från kommunstyrelsens och nämndernas 
förvaltningar. Förslaget har sammanställts av kommunstyrelsens 
ekonomiavdelning till ett samlat förslag som härmed överlämnas för beslut. 

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-10-07 
Budget 2021 och ekonomisk plan 2022 – 2023 
Bilaga: Investeringssammanställningar budget 2021 - 2023 
 

 

Ärendet 

Förslaget till budget 2021 har arbetats fram utifrån en process som utgår 
från både verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar. 

Kommunens verksamhet har analyserats utifrån jämförande nyckeltal och 
långsiktigt behov av resultat och budgetföljsamhet för att klara välfärdens 
finansiering på sikt. Budgeten bygger på senaste prognos för skatter och 
generella statsbidrag kommande år. 

 

Utifrån denna analys har nämnderna tilldelats preliminära ramar och tagit 
fram en preliminär budget med plan för verksamhet och ekonomi. 
Nämndernas preliminära planeringar utgör underlag för kommunstyrelsen 
förlag till budget 2021 och plan för 2022 - 2023. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
 

anta kommunens övergripande mål och indikatorer 

 

den kommunala utdebiteringen 2021 skall lämnas oförändrad 20,99 per 
skattekrona. 
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godkänna driftbudgetanslaget för respektive nämnd för år 2021 och plan för 
2022 - 2023 i enlighet med föreliggande förslag 

 

fastställa resultatet i 2021 års driftbudgetanslag till totalt 19 815 tkr i den 
skattefinansierade verksamheten 

 

fastställa resultatet i den avgiftsfinansierade delen (VA-verksamheten) till  

- 150 tkr år 2021 

 

godkänna resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2021 
och plan för 2022 - 2023 i enlighet med föreliggande förslag 
 

godkänna investeringsbudget för år 2021 och plan för 2022 - 2023 i enlighet 
med föreliggande förslag 

 

kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera högst 2 mnkr avseende 
investeringsprojekt 

 

kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera och besluta om kostnader om 
högst 1 mnkr inom anslaget utrymme KS till förfogande 

 

fastställa internräntan för år 2021 till 1,25 procent 

 

bevilja kostverksamheten att höja de interna måltidspriserna för 2021 med 
maximalt 1 procent med hänsyn till löne- och prisökningar samt ta fram avtal 
tillsammans med köpande nämnder som reglerar priser och villkor 

 

uppdra åt kostverksamheten att utreda och vidta åtgärder i enlighet med 
kostutredningens förslag 1 samt sänka de interna måltidspriserna till barn- 
och utbildningsnämnden med minst 2 mnkr 2021 exklusive 
volymförändringar  

 

bevilja tekniska nämnden att höja priserna för lokalvård för 2021 med 
maximalt 1,5 procent och hyreskostnaderna med maximalt 0,7 procent, med 
hänsyn till löne- och prisökningar 

kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att ta upp nya lån, dvs. öka 
kommunens skulder under år 2021, med totalt 100 000 000 kr (ett hundra 
miljoner kronor) 

kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp 
motsvarande belopp för de lån som förfaller till betalning under år 2021 

uppdra åt samtliga nämnder och styrelsen att med utgångspunkt i 
kommunfullmäktiges mål formulera mål för nämnden, samt fastställa 
nämndens budget senast den 31 december 2020 
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FÖRORD 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trevlig läsning! 

 

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

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

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

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

 

 

Från vision till verklighet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visionsområde Kommunfullmäktiges mål Indikator Målvärde 

Puls i tryggheten 

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

Befolkningsutveckling 1 % 

Nöjd-Region-Index – helhet ska öka minst 51 

Nöjd-Region-Index – trygghet ska öka minst 47 

Företagsklimat enlig ÖJ (Insikt) - totalt 
NKI ska öka 

minst 74 

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

Nöjd-Region-Index – kommunikationer 
ska öka 

minst 63 

Vi har ett kultur- och 
fritidsutbud som utmanar 

Nöjd-Region-Index – fritidsmöjligheter 
ska öka 

minst 50 

Kraft i nyskapande 

Vi är en attraktiv 
arbetsgivare och erbjuder ett 
hållbart arbetsliv 

Total frisknärvaro i kommunen minst 75 % 

Total sjukfrånvaro i kommunen högst 6 % 

Hållbart medarbetarengagemang 
(HME) – totalt kommunen 

minst 85 

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

Gott bemötande vid kontakt med 
kommunen – andel av maxpoäng 

minst 88 % 

Kvalitetsaspekter särskilt boende 
äldreomsorg – andel av maxpoäng 

minst 70 % 

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

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

högst 11 
procentenheter 

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

minst 80 % 

Nästa generation i 
fokus 

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

Nöjd-Medborgar-Index – miljöarbete 
ska öka 

minst 53 

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

högst 4 
ekv./inv. 

Andelen miljöbilar i 
kommunorganisationen 

minst 35 % 

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

Ohälsotal – antalet dagar ska minska högst 30 

Andel elever som får behörighet till 
yrkesprogram på gymnasiet ska öka 

minst 85 % 

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

. 
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God ekonomisk hushållning 

Visionsområde Kommunfullmäktiges mål Indikator Målvärde 

Nästa generation 
i fokus 

Vi har en stabil ekonomi att 
lämna över till nästa 
generation 

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

minst 2,3 % 

Kommunens soliditet, enligt fullfondering, 
ska förbättras 

minst 10 % 

Investeringar i skattefinansierad 
verksamhet ska självfinansieras över tid 

100 % 

God budgetföljsamhet i samtliga nämnder 
och styrelser 

100 % 

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

100 % 

Sjuklönernas andel av lönekostnaderna 
ska vara lägre än 2 % 

högst 2 % 

Kommunkoncernens soliditet ska stärkas minst 25 % 

Kommentar 

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

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt 
perspektiv innebär bland annat att varje 
generation själv måste bära kostnaderna 
för den service som den konsumerar. God 
ekonomisk hushållning ur ett 
verksamhetsperspektiv tar sikte på 
kommunens förmåga att bedriva sin 
verksamhet på ett kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt sätt som är hållbart över tid. 

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

Mål och indikatorer för god ekonomisk 
hushållning 2021 

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

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

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

Soliditetsmålet beräknas enligt fullfondering 
där hänsyn tas till kvarvarande 
ansvarsförbindelser. 

Mål för kommunkoncernen 

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

Omvärldsanalys - Bjuv i omvärlden  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Samhällsekonomisk utveckling  

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

Viss stabilisering efter dramatisk 
konjunkturkollaps 

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

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

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

Jätteras för sysselsättning 

Kalkyl för antalet arbetslösa pekar på en 

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

Lågkonjunkturen består och oviss kraft i 
återhämtningen 

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

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

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

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

  

 

  

Skatteunderlaget 

Krisåtgärderna mildrar effekterna av 
pandemin 

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

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

skatteunderlagstillväxten. 

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

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

Effekter av regeringens 
budgetproposition för 2021 

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

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

Föreslagna och tidigare aviserade 
tillskott 

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

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

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

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

 

 

  

Befolkningsutveckling 

Befolkningsutvecklingen under 2020 

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

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

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

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

Befolkningsprognos för perioden 2020–
2029 

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

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

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

 

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

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

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

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

  2017 2018 2019 2020 2021 

Allmänt      

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

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

Resultat      

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

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

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

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

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

Balans      

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

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

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

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

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

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

Investeringar      

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

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

Pensionsförpliktelser      

Ansvarsförbindelse utanför balansr. 
(mnkr) 

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

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

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

Nettokostnadernas utveckling 

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

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

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

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

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

Investeringsvolym 

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

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

86,8 mnkr 2023. 

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

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

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

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

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

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

procent har gjorts i nämndernas 
ramar. 

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

• Externa kostnader uppräknas med 
1 procent. 

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

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

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

• Justeringar från 
budgetberedningen. 

 

Så fördelas skatteintäkterna mellan verksamheterna 

 

Kommunfullmäktige; 0,3 kr

Kommunstyrelsens 
förvaltning; 6,9 kr

Arbete och tillväxt; 5,5 kr

Tekniska nämnden; 
3,0 kr

Barn och utbildning; 
54,8 kr

Vård och omsorg; 
25,0 kr

Kultur och fritid; 3,9 kr

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

tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 2023 

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

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

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

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

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

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

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

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

Effektivisering  4 000    

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

Avgiftsfinansierad verksamhet      

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

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

Kommungemensamt      

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

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

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

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

Finansiering      

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

Finansiella intäkter 110 2 140 2 680 2 580 2 480 

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

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

RESULTAT 4 562 20 624 19 664 22 695 23 223 

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

Kommunfullmäktige 

Ansvarsområde 

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

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

 

Intern resultatbudget 

tkr Bokslut 2019 Budget 2020 
Preliminär 

budget 2021 
Plan 2022 Plan 2023 

Externa intäkter 290  0 0 0 

Interna intäkter   0 0 0 

Summa intäkter 290  0 0 0 

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

Övriga externa 
kostnader 

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

Övriga interna 
kostnader 

-8  0 0 0 

Avskrivningar -2  -100 -100 -100 

Intern ränta 0  -6 -5 -4 

Summa 
kostnader 

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

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

Anslag 

tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

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

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

Valnämnden -146 -30 -31 -211 -35 

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

Investeringar 

Vad ska projektet 
leda till? 

Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Övrigt 107 Digitalisering av KF’s möten 500 500   

SUMMA   500 500 0 0 
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Kommunstyrelse 

Ansvarsområde 

Leda och samordna  

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

Operativa verksamheter 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och 

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

Stödjande funktioner 

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

Intern resultatbudget 

tkr Bokslut 2019 Budget 2020 
Preliminär 

budget 2021 
Plan 2022 Plan 2023 

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

Interna intäkter 649 539 2 539 2 539 2 539 

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

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

Övriga externa 
kostnader 

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

Övriga interna 
kostnader 

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

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

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

Summa 
kostnader 

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

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

Investeringar 

Vad ska projektet leda 
till? 

Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

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

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

Puls i tryggheten 804 Bjuv 4:4 850 4 950   

Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

820 Cykelväg Mörarp Bjuv 250 5 000 2 000  

Puls i tryggheten 818 Elestorp 7:86 Bjuvsbostäder 250 50   

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

50 300 0  

Kraft i nyskapande 
Puls i tryggheten 

816 Folketshusparken 2 046 500 5 000  

Puls i tryggheten 105 
Markförsäljning 
- exploateringsområden 

-6 000 -6 000 -6 000 -6 000 
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Vad ska projektet leda 
till? 

Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

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

Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 

 
Möten på distans 
- videomöten 

 150   

Övrigt 112 QlikView 600 200 200 200 

Puls i tryggheten 819 Rudolfska gården 750 0 0 4 400 

Kraft i nyskapande 169 Stratsys 200 200 200 200 

Övrigt 805 Tibbarp 1:80 250 500 4 500  

Kraft i nyskapande 
Puls i tryggheten 

817 
Tidiga 
exploateringsutredningar 

1 000 1 000 1 000 1 000 

Puls i tryggheten 120 Utredning Söderåsbanan 22 142 6 600   

Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

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

Övrigt 803 Valleberga 2:139 250 50 3 000  

Övrigt 109 
Väg 110 Flytt av utfart 
Kristinetorpsvägen 

3 250 2 200   

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

100 100 100 100 

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

Ansvarsområde 

Avdelningen för arbete och tillväxt har 
ansvaret för: 

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

• Integrationsfrågor såsom mottagande 
av nyanlända. 

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

• Särskild utbildning för vuxna. 

• Arbetsmarknadsfrågor - kommunala 
arbetsmarknadsåtgärder. 

 

Intern resultatbudget 

tkr Bokslut 2019 Budget 2020 
Preliminär 

budget 2021 
Plan 2022 Plan 2023 

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

Interna intäkter 2 048 0 0 0 0 

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

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

Övriga externa 
kostnader 

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

Övriga interna 
kostnader 

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

Avskrivningar -202 -343 -311 -244 -177 

Intern ränta -9 -21 -20 -17 -14 

Summa 
kostnader 

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

RESULTAT -45 206 -47 251 -50 941 -51 634 -51 821 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Ansvarsområde 

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

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

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

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

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

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

Intern resultatbudget 

tkr Bokslut 2019 Budget 2020 
Preliminär 

budget 2021 
Plan 2022 Plan 2023 

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

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

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

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

Övriga externa 
kostnader 

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

Övriga interna 
kostnader 

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

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

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

Summa 
kostnader 

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

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

Investeringar 

Vad ska projektet leda 
till? 

Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Jämlikhet i olikhet 
Nästa generation i fokus 

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

Nästa generation i fokus  Inventarier Ekeby förskola  1 100   

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

SUMMA    6 500  5 400 5 400 
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Vård- och omsorgsnämnden 

Ansvarsområde 

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

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

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

 

Intern resultatbudget 

tkr Bokslut 2019 Budget 2020 
Preliminär 

budget 2021 
Plan 2022 Plan 2023 

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

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

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

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

Övriga externa 
kostnader 

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

Övriga interna 
kostnader 

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

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

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

Summa 
kostnader 

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

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

Investeringar 

Vad ska 
projektet leda 
till? 

Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Jämlikhet i 
olikhet 

644 

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

350 650   

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

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

Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Effektivisering/
ekonomi 

191 Tillagningskök inventarier 500 500 500 500 

Jämlikhet i 
olikhet 
Kraft i 
nyskapande 

645 
Äldreomsorg, Särskilda boenden, 
Inomhus- och utomhusmiljö 

500 500 500 500 

SUMMA    2 850 2 200 2 200 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ansvarsområde 

Biblioteken  
Verksamheten vid kommunens tre bibliotek. 

Kulturarv 
Verksamheten vid kommunens Gruv- och 
Skolmuseum. 

Fritid 
Verksamheten på våra fritidsgårdar och 
skolhäng. 

Kulturskolan 
Verksamheten som bedrivs av kulturskolan i 
hela kommunen. 

Sim- och badanläggningar 
Verksamheten vid våra två sim- och 

badanläggningar. 

Föreningsbidrag  
Det kommunala stöd som ges till 
föreningslivet. 

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

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

Lotteritillstånd  
Hantering och administration av lotteritillstånd

Intern resultatbudget 

tkr Bokslut 2019 Budget 2020 
Preliminär 

budget 2021 
Plan 2022 Plan 2023 

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

Interna intäkter 44 0 0 0 0 

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

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

Övriga externa 
kostnader 

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

Övriga interna 
kostnader 

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

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

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

Summa 
kostnader 

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

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

Investeringar 

Vad ska projektet leda till? Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 2022 Plan 2023 

Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 

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

2020 
Budget 

2021 
Plan 2022 Plan 2023 

Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 
Övrigt 

Nästa generation i fokus  Kulturskolans lokaler  150   

Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 
Övrigt 

438 
Multianläggningar i hela Bjuvs 
kommun 

1 500 1 500   

Puls i tryggheten  Trygg fritid i Ekeby  1 200   

Puls i tryggheten  Trygg fritid i Billesholm   900  

Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 

 
Utreda förutsättningar för ny 
sporthall i Bjuv 

 250   

Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

 
Utredning fritidsgård i 
Billesholm 

 250   

SUMMA    4 100 1 650 750 

 

Tekniska nämnden 

Ansvarsområde 

Tekniska nämndens ansvar: 

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

Verkställa av kommunfullmäktige beslutade 
investeringar. 

Energisparprojekt och energihushållning. 

Anslutning till kommunens allmänna vatten- 
och avloppsanläggningar utanför 
verksamhetsområden. 

Vara kommunens väghållare och hantera 
dess trafikfrågor. 

Lokalvårdsverksamhet.

Intern resultatbudget 

tkr Bokslut 2019 Budget 2020 
Preliminär 

budget 2021 
Plan 2022 Plan 2023 

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

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

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

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

Övriga externa 
kostnader 

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

Övriga interna 
kostnader 

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

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

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

Summa 
kostnader 

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

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

Vad ska projektet leda till? Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 2022 Plan 2023 

Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

 Belysning g/c-vägar  1 500 500  

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

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

140 
Billesholms station 
- reinvestering genomfartsväg, 
Storgatan 

25 2 500   

Effektivisering/ekonomi 
Puls i tryggheten 

228 
Brandposter - Reinvesteringar 
enl avtal med NSVA 

517 517 517 517 

Effektivisering/ekonomi 
Puls i tryggheten 

229 Byte av kabelskåp 500 500 0 0 

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

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

Puls i tryggheten  
Förnyelse gatubelysning 
trästolpar 

 2 500   

Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 

166 GC-väg Billesholm - Ekeby 50 50 4 300  

Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 

 Gunnarstorp 1:267  700   

Puls i tryggheten 175 
Gunnarstorpsvägen 
- Hastighetsdämpande åtgärder 

50 380   

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

186 Industrigatan - Ringgatan, Bjuv 500 500 500  

Övrigt 216 
Investeringar för VA- 
översvämning efter sommaren 
2016 

5 016 2 500   

Nästa generation i fokus  
IT-infrastruktur i kommunens 
fastigheter 

 1 500 1 500 1 500 

Jämlikhet i olikhet 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

123 
Jens Bille skolan entrén vid 
badet 

4 000 2 000   

Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

 
Ny busshållplats på Norra 
storgatan 

 500   

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

Effektivisering/ekonomi 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

193 
Re-investering i befintlig 
asfaltbeläggning enligt RoSy 

3 000 9 500 9 500 9 500 

Puls i tryggheten  
Staket över stödmur Norra 
Storgatan 54 

 50   

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

Puls i tryggheten  
Trygghet, säkerhet samt 
myndighetskrav 

 1 000 1 000 1 000 

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

227 Upprustning Ekeby centralt 1 500  1 500  

Nästa generation i fokus  
Upprustning Frisbeegolf 
Gunnarstorpsvägen 

0 150   

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

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

2020 
Budget 

2021 
Plan 2022 Plan 2023 

Puls i tryggheten  
Utredning rondell Norra 
Storgatan/Norra vägen 

 100   

Kraft i nyskapande  
Verkstadsgatan 1, 
Samlokalisering och 
samordningsvinst 

 1 500   

Övrigt 185 
Årlig investering - Maskiner 
- lokalvård 

140 140 140 140 

Nästa generation i fokus 200 
Årlig Investering 
energieffektivisering 

3 975 5 000 5 000 5 000 

Effektivisering/ekonomi 
Puls i tryggheten 

158 
Årlig investering 
Fastighetsinvesteringar 
(generella/underhållsplan) 

9 000 15 000 15 000 15 000 

Övrigt 198 
Årlig investering -Maskiner o 
fordon gata/park 

700 1 700 700 700 

Puls i tryggheten 194 
Årlig investering -
Trafiksäkerhetsåtgärder 

300 1 500 500 500 

Nästa generation i fokus 154 
Årlig investering utemiljö 
Fastighet 

1 000 3 500 1 500 1 500 

Jämlikhet i olikhet 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

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

500 800 800 800 

SUMMA    79 187 105 057 89 657 

 

Byggnadsnämnden 

Ansvarsområde 

Planer 

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

Bygglov och tillsyn 

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

 

Karta och mätning 

Kommunens kartverksamhet och mätning. 

Bostadsanpassning 

Den byggnadstekniska granskningen och 
bedömningen avseende 
bostadsanpassningen. 

 

Intern resultatbudget 

tkr Bokslut 2019 Budget 2020 
Preliminär 

budget 2021 
Plan 2022 Plan 2023 

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

Interna intäkter 128 200 200 200 200 

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

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

Övriga externa 
kostnader 

-2 191 -726 -733 -741 -748 

Övriga interna 
kostnader 

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

budget 2021 
Plan 2022 Plan 2023 

Avskrivningar -54 -144 -119 -100 -100 

Intern ränta -2 -7 -6 -5 -4 

Summa 
kostnader 

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

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

VA-verksamhet (NSVA) 

Ansvarsområde 

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

 

Intern resultatbudget 

tkr Bokslut 2019 Budget 2020 
Preliminär 

budget 2021 
Plan 2022 Plan 2023 

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

Interna intäkter   0 0 0 

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

Personalkostnader   0 0 0 

Övriga externa 
kostnader 

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

Övriga interna 
kostnader 

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

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

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

Summa 
kostnader 

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

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

Investeringar 

Vad ska projektet leda 
till? 

Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Nästa generation i fokus  
NSVA 
Landsbygdsinvesteringar, ej 
taxedrivand 

 5 400 400 400 

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

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

SUMMA    36 492 33 466 43 181 
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EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING 

Resultatbudget kommun 2021 - 2023 

tkr Bokslut 2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 2022 Plan 2023 

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

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

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

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

Skatteintäkter 618 878 624 502 619 502 643 654 669 107 

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

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

Finansiella intäkter 110 2 140 2 680 2 580 2 480 

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

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

Extraordinära poster 0 0 0 0 0 

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

Nyckeltal           

Årets resultat som andel av skatter 
och statsbidrag 

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

Verksamhetens nettokostnader av 
skattenetto 

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

Resultatbudget avgiftsfinansierad 2021 - 2023 

tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

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

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

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

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

Skatteintäkter 0 0 0 0 0 

Statsbidrag och utjämning 0 0 0 0 0 

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 

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

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

Extraordinära poster 0 0 0 0 0 

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

tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 2022 Plan 2023 

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

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

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

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

Skatteintäkter 618 878 624 502 619 502 643 654 669 107 

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

Finansiella intäkter 110 2 140 2 680 2 580 25 480 

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

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

Extraordinära poster 0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 418 18 624 19 814 23 845 25 873 

Balansbudget 2021 - 2023 

tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 2022 Plan 2023 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 2 887 

Materiella anläggningstillgångar 

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

Maskiner och inventarier 2 822 

Finansiella anläggningstillgångar 

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

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

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

Bidrag till infrastruktur 

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

Omsättningstillgångar 

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

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

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

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

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

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

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

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

Avsättningar 

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

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 2022 Plan 2023 

Andra avsättningar 20 342 0 0 0 0 

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

Skulder 

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

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

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

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

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

Kassaflödesanalys 2021 - 2023 

(tkr) 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Resultat 4 562 20 624 19 664 22 695 23 223 

Ej likviditetspåverkande poster 

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

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

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

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

-102 109 70 847 93 550 62 776 91 482 

Förändringar av rörelsekapital 

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

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

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

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

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

Förändring anläggningstillgångar 

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

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

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

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

Finansiella förändringar 

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

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

Långfristiga  fordringar -1 428 -22 142 0 0 0 

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

KASSAFLÖDE 5 411 -19 590 0 0 0 

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

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

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

Investeringar 

 

Vad ska projektet 
leda till? 

Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Övrigt 107 Digitalisering av KF’s möten 500 500   

SUMMA   500 500 0 0 
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Kommunstyrelse 

Investeringsbudget 

Vad ska pro-
jektet leda 
till? 

Nr 
Investe-
ringsprojekt 

Budget 2020 
Prel budget 

2021 
Prel plan 

2022 
Prel plan 

2023 

Puls i trygg-
heten 

807 
Billesholm 
stationsom-
råde 

2 820 9 300 1 000  

Puls i trygg-
heten 

813 
Billesholms 
gård 9:19 

2 965 1 700   

Puls i trygg-
heten 

804 Bjuv 4:4 850 4 950   

Nästa gene-
ration i fokus 
Puls i trygg-
heten 

820 
Cykelväg Mö-
rarp Bjuv 

250 5 000 2 000  

Puls i trygg-
heten 

818 
Elestorp 7:86 
Bjuvsbostä-
der 

250 50   

Puls i trygg-
heten 

801 

Expl B-
holmsgård 
9:235 
(Kungsgård) 

50 300 0  

Kraft i ny-
skapande 
Puls i trygg-
heten 

816 
Folketshus-
parken 

2 046 500 5 000  

Puls i trygg-
heten 

105 

Markförsälj-
ning - exploa-
teringsområ-
den 

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

Puls i trygg-
heten 

100 Markförvärv 2 000 2 000 2 000 2 000 

Jämlikhet i 
olikhet 
Kraft i ny-
skapande 
Nästa gene-
ration i fokus 

 
Möten på di-
stans - video-
möten 

 150   

Övrigt 112 QlikView 600 200 200 200 

Puls i trygg-
heten 

819 
Rudolfska 
gården 

750 0 0 4 400 

Kraft i ny-
skapande 

169 Stratsys 200 200 200 200 

Övrigt 805 Tibbarp 1:80 250 500 4 500  

Kraft i ny-
skapande 
Puls i trygg-
heten 

817 
Tidiga explo-
ateringsut-
redningar 

1 000 1 000 1 000 1 000 

Puls i trygg-
heten 

120 
Utredning 
Söderåsba-
nan 

22 142 6 600   
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Vad ska pro-
jektet leda 
till? 

Nr 
Investe-
ringsprojekt 

Budget 2020 
Prel budget 

2021 
Prel plan 

2022 
Prel plan 

2023 

Kraft i ny-
skapande 
Nästa gene-
ration i fokus 
Puls i trygg-
heten 

811 
Utveckling av 
Selleberga 

5 731 25 000 24 500 2 000 

Övrigt 803 
Valleberga 
2:139 

250 50 3 000  

Övrigt 109 

Väg 110 Flytt 
av utfart 
Kristinetorps-
vägen 

3 250 2 200   

Nästa gene-
ration i fokus 

148 

Årlig investe-
ring miljöför-
bättrande åt-
gärder - ISO 
14001 

100 100 100 100 

SUMMA   42 631 53 800 37 500 3 900 

 

Bilagor investeringsplan 

Billesholm stationsområde 

Projektnummer 

807 

Vad ska projektet leda till? 

Puls i tryggheten 

Bakgrund 

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

Mål med projektet 

Rusta upp det Billesholms stationsområde med nya beläggningar, planteringar, belysning, cy-
kelställ, sittytor och flytt av busshållplats närmare stationsläget. Projektet ska vara genomfört 
till starten av persontrafik på Söderåsbanan 2021. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Försköning av området för att skapa trevligare miljö för medborgarna och öka attraktionskraf-
ten för Billesholm. 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

    

Investeringsutgifter 2 820 9 300 1 000  

Billesholms gård 9:19 

Projektnummer 

813 

Vad ska projektet leda till? 

Puls i tryggheten 

Bakgrund 

Exploateringsområde för bostäder beläget centralt i Billesholm. Marken var tidigare bebyggd 
med bostäder från allmännyttan. Markanvisningar har tecknats med två exploatörer och bygg 
och marköverlåtelseprocess pågår  
 
Byggnation har påbörjats inom de båda markanvisningar som tecknats inom exploateringspro-
jektet och i den västra delen har inflyttning skett i en första etapp om 16 lägenheter. ErHo-bygg 
har byggstartat den byggnad som kommer innehålla LSS-lägenheter. 
För den del av planområdet som innehåller dagvattenhantering, lekplats och parkeringsplats 
har en systemhandling och kalkyl tagits fram. Lekplatsens utformning samordnas med Tek-
niska förvaltningen utvecklingsplaner vilket gör det möjligt att bygga ut en mer ändamålsenlig 
anläggning. Projektering och byggnation påbörjas hösten 2020.  
Ekonomi 
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Projektet har beviljade medel från tidigare budget B19 och B20. Den nya grovkalkylen för lek-
plats och parkering bedöms inrymmas inom befintlig ram varför inga nya medel äskas. Ej upp-
arbetade medel 2020 kommer tilläggsäskas 2021. 

Mål med projektet 

Skapa förutsättningar för utbyggnad av bostäder i Bjuvs kommun. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Nya bostäder i Bjuvs kommun. 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

    

Investeringsutgifter 2 965 1 700   

Bjuv 4:4 

Projektnummer 

804 

Vad ska projektet leda till? 

Puls i tryggheten 

Bakgrund 

Projektet syftar till att planlägga och exploatera kommunens mark vid Bjuvs kyrka för bostäder 
genom markanvisning med en eller flera byggherrar samt skapa förutsättningar för ett kommu-
nalt gruppboende (LSS) 
Projektet innehåller kostnader för detaljplan, utredningar, eventuell sanering samt genomfö-
rande av dagvattenanläggningar. 
Ett markanvisningsavtal har tecknats med 3Hus som utvecklar ett projekt för ca 40 lägenheter i 
bostadsrätt. En VA-utredning har genomförts som redovisar förutsättningarna att ansluta områ-
det till kommunalt VA och hur dagvatten kan hanteras. Fastighetsavdelningen har tagit fram ett 
förslag på LSS-boende. Detaljplanen har varit på samråd och kommer ställas ut för granskning 
hösten 2020 och väntas antas innan årsskiftet. 
Med anledning av LSS-projektets pressade tidplan tidigareläggs projektering av VA-ledningar 
och påbörjas innan detaljplanen har antagits för att kunna byggas ut under våren 2021. 
 
Ekonomi 
Projektets kalkyl har kompletterats med kostnader för de Va-anläggningar som krävs för att an-
sluta LSS och ny bebyggelse. Projektet har redan medel beviljade i budget 2020 ( 850 tkr i 
2020 samt 1950 tkr i plan2021) Utifrån kompletterad VA-kalkyl föreslås äskande om ytterligare 
3000 tkr till budget 2021. Ej upparbetade medel 2020 föreslås att tilläggsäskas. 

Mål med projektet 

Skapa förutsättningar för utbyggnad av bostäder i Bjuvs kommun. 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 
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Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Investeringsutgifter 850 4 950   

Cykelväg Mörarp Bjuv 

Projektnummer 

820 

Vad ska projektet leda till? 

Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 

Syftet med åtgärden är att knyta ihop orterna och förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafi-
kanter. Ett genomförande av åtgärden skapar nya förutsättningar för cykelresor från Bjuv till 
Helsingborg. 
 
Kommunen har tecknat ett avtal om medfinansiering med Trafikverket och Helsingborgs stad 
för att bygga en cykelväg mellan Mörarp och Bjuv. 
Enligt avtalet utgick Bjuvs andel för projektets genomförande till ca 5 miljoner. Bedömningen 
av kostnader grundar sig på den Åtgärdsvalsstudie som Trafikverket genomfört. Dock har Tra-
fikverket har efter inledande utredning bedömt att projektet kommer bli dyrare än vad som be-
skrevs i medfinansieringsavtalet varför projektet behöver tillföras ytterligare medel om 2 miljo-
ner kr till de 5 som tidigare beviljats. 
 
Om Bjuvs kommun väljer att inte tillföra ytterligare medel måste avtalet med Helsingborgs stad 
och Trafikverket sägas upp och projektet avbrytas. Helsingborg stad meddelar att man ända 
kommer genomföra de delar i avtalet som berör åtgärder inom Mörarps tätort. Helsingborg 
stad har ingen möjlighet att själva bekosta åtgärder inom Bjuvs kommun varför cykelvägen 
mellan Mörarp och Bjuv i så fall utgår. 
 
Förvaltningen har fört en diskussion med trafikverket om de kan överväga en annan lösning för 
att korsa LV 110 som inte innefattar en tunnel, säker passage eller dyl, men en sådan är inte 
möjlig med tanke trafiksäkerheten för den mängd cykeltrafik som förväntas. 
Slutgiltig utformning och placering av passage under LV 110 kommer beslutas av trafikverket i 
samband med projekteringen. Dock bör kommunen själva utreda lämplig koppling till befintlig 
cykelinfrastruktur innan trafikverkets projektering inleds. Att utreda och projektera anslutning till 
befintligt vägnät omfattas inte av medfinansieringsavtalet och kostnadsbedömningen i denna. 
Medel för denna utredning beviljades i B 2020 och bedömdes till 250 tkr 

Mål med projektet 

Trafiksäkerhet, Hållbara transporter 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

 144 287  

Investeringsutgifter 250 5 000 2 000  
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Elestorp 7:86 Bjuvsbostäder 

Projektnummer 

818 

Vad ska projektet leda till? 

Puls i tryggheten 

Bakgrund 

Bjuvsbostäder vill förtäta ett befintligt bostadsområde i Ekeby genom att bygga nya bostäder. 
KSAU har lämnat positivt Planbesked till Bolaget.  
Projektet syftar till att ändra detaljplanen samt komma till Markanvisning och Marköverlåtelse 
med Bolaget. Intäkterna från försäljning bedöms täcka kommunens kostnader i projektet. 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

    

Investeringsutgifter 250 50   

Expl B-holmsgård 9:235 (Kungsgård) 

Projektnummer 

801 

Vad ska projektet leda till? 

Puls i tryggheten 

Bakgrund 

Inför budget 2020 äskades medel för att utreda en ny utformning på Kungsgårdsområdets 
etapp 2 och 3. Etapp 1 där kommunen byggt ut gator och VA har varit mycket svårsåld. Plane-
ringsavdelningens analys visar att detta till stora delar beror på prissättningen av tomter som 
ligger långt över marknadspriset i Billesholm. 
På grund av det vikande intresset och svårigheten att försälja tomter inom etapp 1 på Kungs-
gården vill förvaltningen göra ett omtag för etapp 2 och som har skjutits på framtiden vid ett par 
tillfällen. Syftet med omtaget är att ta fram en plan för områdets utveckling som är mer flexibel 
och bättre anpassad efter marknadens behov och efterfrågan på boende i Billesholm. 
Projektet innebär att detaljplanen måste ändras samt att en ny exploateringskalkyl tas fram för 
området. 

Mål med projektet 

Skapa förutsättningar för ökat antal bostäder i Bjuvs kommun. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Utbyggnad av bostäder i Bjuvs kommun. 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 
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Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Investeringsutgifter 50 300 0  

Folketshusparken 

Projektnummer 

816 

Vad ska projektet leda till? 

Kraft i nyskapande 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 

Syftet med projektet är precis som tidigare att utveckla området kring Folketshusparken med 
bostadsbebyggelse och verksamhetslokaler och mötesplatser. Under 2018 prövades gamla 
protistatomten som plats för ett kulturhus. Området kommer i det fortsatta projektet prövas ge-
nom planläggning och markanvisning för bostadsbebyggelse. Förvaltningen har studerat olika 
lösningar med flerbostadshus på platsen och föreslår en inriktning på markanvisningen med 
bebyggelse i 2-3 plan som anpassar sig till befintlig gatustruktur. Planarbetet beräknas påbör-
jas under vintern 2020. 
 
För den del av projektet som omfattar Medborgaren 1 (gamla folketshustomten) har kommu-
nen sökt och beviljats rivningslov för folketshus och kan därmed gå vidare med förberedelser 
för att genomföra markanvisning för fastigheten. Platsen bedöms kunna innehålla butikslägen, 
parkeringsanläggning, bostäder, arbetsplatser och publika lokaler i gatuplan. I anslutning till 
bebyggelsen finns möjligheter att hantera nivåskillnad mellan gatunivå och park genom till-
skapandet av nya allmänna platser.  
 
Ekonomi 
Projektet har beviljade medel om 2046 tkr för 2020. Ej upparbetade medel föreslås till-
läggsäskas till 2021. För 2021 äskas utredningsmedel om 500 tkr för att genomföra planutred-
ningar. För plan 2022 äskas en uppskattad kostnad om 5000 tkr för att genomföra rivning av 
folketshus. Dessa kostnader kan dock med fördel komma att regleras inom marköverlåtelseav-
talet och då bekostas av exploatören. 

Mål med projektet 

Markexploatering och bostadsbyggande genom markanvisning. Tillskapande av byggrätter för 
bostäder, kontor och verksamhetslokaler genom detaljplaneläggning. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Säkerställa kommunens långsiktiga bostadsförsörjning och etablera ändamålsenliga verksam-
hetslokaler. 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

    

Investeringsutgifter 2 046 500 5 000  
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Markförsäljning - exploateringsområden 

Projektnummer 

105 

Vad ska projektet leda till? 

Puls i tryggheten 

Bakgrund 

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

Mål med projektet 

Markförsäljning inom de exploateringsområden kommunen utvecklar. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Öka antalet bostäder i kommunen och möjliggöra etablering av nya företag och utveckling av 
befintliga. 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

    

Investeringsutgifter -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 

Markförvärv 

Projektnummer 

100 

Vad ska projektet leda till? 

Puls i tryggheten 

Bakgrund 

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

Mål med projektet 

Att skapa en strategiskt och långsiktig markreserv. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Att skapa en strategiskt och långsiktig markreserv. 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

    

Investeringsutgifter 2 000 2 000 2 000 2 000 
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Möten på distans - videomöten 

Vad ska projektet leda till? 

Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 

Bakgrund 

Digitaliseringsresan som projekt har nu tagit fart och det formar aktiviteter och projekt som bi-
drar till att projektmålen uppfylls. De övergripande projektmålen analyserades i projektplanen 
och delades upp i fem områden. Dessa områden är   
 
Struktur, kontinuitet och stringens  
 
Tydlig rollfördelning  
 
Utbilda för att höja den digitala kompetensen och för att arbeta ”digitalt först”.   
 
Samverka och samarbeta  
 
Skapa en robust fiberstruktur  
 
Investeringsprojektets syfte är att arbeta efter området ”digitalt först” och höja den digitala 
kompetensen. Detta görs genom att införa teknik som möjliggör visuella möten på distans. 
Dessa möten ska användas inom kommunen, mellan kommuner och mellan kommunen och 
dess kommuninvånaren.  
 
Detta investeringsprojekt kan kopplas till investeringsprojektet ”Konferenslokaler kommunhu-
set”.   
 
Plan för genomförande  
 
För bästa effekt bör det implementeras teknik för videomöten i kommunens alla verksamheter. 
Däremot är det lämpligt att börja med pilotprojekt. Någon eller några av kommunens verksam-
heter får testa tekniken och det nya arbetssättet. Investeringsprojekt sträcker sig därför över 3 
år.   
 
Första året går åt till pilotprojekten. Det är kommunstyrelsens förvaltning som äskar medel för 
investeringsprojektet. De övriga förvaltningarna får ansöka om att bli pilot hos kommunstyrel-
sens förvaltning. Tillsammans med sökande förvaltning skapas det en plan för hur pilotpro-
jektet ska utformas. 

Mål med projektet 

Ökad tillgänglighet – att utöka kontaktvägarna mellan invånare och kommunens verksamheter 
är en ökad tillgänglighet. Indikator kan exempelvis vara att 25 procent av möten ska genomfö-
ras via videolänk. Att detta ska erbjudas invånaren som alternativ till fysiskt möte.   
 
Ökad servicegrad – nya mötesvägar är en ökad service till invånaren.   
 
Kortare ledtider – om man kan träffas online kan man träffas snabbare än om man behöver 
boka ett möte på en viss plats på en viss tid.   
 
Minskat antal resor mellan kommunens verksamheter – medarbetare behöver inte spendera 
tid på att resa för att mötas. Detta är också positivt för kommunens miljömål. 
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Långsiktig effekt (effektmål) 

Bjuvs kommun har en bra tillgänglighet. Man kan nå kommunen genom fysiska möte, telefon, 
e-post och e-tjänster. Däremot finns inget bra komplement till det fysiska mötet. Att ha möjlig-
het att träffas online skulle vara ett komplement till fysiska möten. Genom att skapa mötesrum 
med teknisk utrustning så som videolänk, erbjuder kommunen ett nytt alternativ till de som 
önskar fysiska möten men inte har möjlighet att ta sig till en bestämd plats på en bestämd tid. 
Kommunens verksamheter finns i Bjuv, men invånarna finns utspridda på arbetsplatser inom 
kommunen. För invånaren är det ett absolut måste att kunna möta kommunen utan att behöva 
ta ledigt från jobbet. Samma resonemang gäller för Bjuv internt.   
 
I ett första skede kan vi identifiera följande användningsområden för videokonferenser där flera 
parter är inblandade  
 
Vid utvecklingssamtal i skolan   
 
Lärande på distans, distansföreläsningar eller läxhjälp  
 
Vid anställningsintervjuer  
 
Vid vårdplanering  
 
Vid interna möten mellan flera parter från olika platser   
 
Vid möte med handläggare, i olika avseenden.   
 
Vid möte med barn och elevhälsan   
 
Vid möte med de som talar teckenspråk  
 
Bjuvs kommun behöver också se över resorna inom kommunen, mellan kommunens verksam-
heter. Har vi möjlighet att mötas på distans bör resor och tid för transport minska avsevärt. 
Medarbetarnas arbetstid behöver då inte gå till att transportera sig, utan till att arbeta med det 
man ska. I övrigt behövs projektet för att medarbetare ska arbeta sin arbetstid med kvalitativt. 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

16 32 32  

Investeringsutgifter  150   

QlikView 

Projektnummer 

112 

Vad ska projektet leda till? 

Övrigt 

Bakgrund 

Bjuvs Kommun arbetar med QlikView som verktyg för uppföljning av ekonomiskt resultat, per-
sonal och verksamhet. Utvecklingen av Qlikview är en del i arbetet mot att ge cheferna förut-
sättningarna att vara goda chefer och ledare. Under 2020 planeras ett utvecklingsarbete där vi 
uppgraderar till QlikSense vilket påverkar behovet under 2020-2021. 
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Mål med projektet 

Målet är att utveckla anpassade uppföljningsrapporter i QlikView till kommunens verksamheter 
och att integrera dessa med verksamhetssystemet Stratsys för effektiv rapportering och upp-
följning. Rapporterna ska följa upp verksamheternas grunduppdrag/budget liksom prioriterade 
mål. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Utvecklingen av systemet och integrationen med Stratsys innebär att rapporteringen blir effek-
tivare och att cheferna får bättre verktyg för sin egen uppföljning av både verksamhet, personal 
och ekonomi. 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

108 192 232  

Investeringsutgifter 600 200 200 200 

Rudolfska gården 

Projektnummer 

819 

Vad ska projektet leda till? 

Puls i tryggheten 

Bakgrund 

Projektet syftar till att planlägga den del av Fastigheten Bjuvstorp 9:13 som kallas Rudolfska 
gården för bostäder och avyttra marken bostadsproduktion genom markanvisning. 
En översiktlig kalkyl har upprättats som innehåller kostnader för Rivning och sanering av går-
den samt utbyggnad av cykelväg och bro över Tibbarps bäcken. Intäkter från försäljning av 
byggrätter bedöms täcka investeringskostnader och saneringskostnader. Detta kommer dock 
studeras närmare i samband med planläggning och detaljplan. 
 
Ekonomi  
Planerat utrednings- och planarbete 2020 har fått prioriteras ner och en plan bedöms tidigast 
kunna påbörjas 2022 med ett möjligt genomförande med start 2023. Ej upparbetade medel 
2020 föreslås tilläggsäskas till 2021 för utredningar varför inga nya medel äskas i detta skede. 
En möjlig investering och projektering skjuts till 2023. 

Mål med projektet 

Skapa förutsättningar för ökat antal bostäder i Bjuvs kommun. 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

    

Investeringsutgifter 750 0 0 4 400 
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Stratsys 

Projektnummer 

169 

Vad ska projektet leda till? 

Kraft i nyskapande 

Bakgrund 

Utveckling av verksamhetsstyrningssystemet Stratsys.  
Löpande utveckling behövs för att forma systemet efter verksamheternas behov. Potentiella 
utvecklingsprojekt under kommande år är: 
- att införa single sign on (SSO)  
- att utveckla en modell verksamhetsmått 
- att utveckla en modell för styrande dokument. 
- att utveckla kopplingar till övriga verksamhetssystem så som Qlikview. 

Mål med projektet 

Utvecklingen av vårt verksamhetssystem Stratsys syftar till att förenkla vardagen för våra med-
arbetare, öka effektiviteten och frigöra tid till annat verksamhetsnära arbete. 
 
Systemutvecklingen är en del i arbetet med att nå målet "Vi i kommunstyrelsens verksamhet 
ska bli mer digital och utveckla en god digital infrastruktur." 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Investeringen minskar inte driftskostnaderna men beräknas bidra till en mer effektiv verksam-
het. 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

43 85 127  

Investeringsutgifter 200 200 200 200 

Tibbarp 1:80 

Projektnummer 

805 

Vad ska projektet leda till? 

Övrigt 

Bakgrund 

Projektet syftar till att utreda förutsättningarna för och upprätta en ny detaljplan för bostäder på 
fastigheten som ägs av kommunen. Området är utpekat för bostäder i Översiktsplanen och be-
döms lämpligt för blandad bebyggelse, fribyggartomter, parhus radhus. 
Medel har beviljats i budget 2020 för att genomföra utredningar och påbörja detaljplanarbete. 
En översiktlig etappindelning och uppskattning av gatukostnader har gjorts baserat på en ex-
ploateringsskiss. Planeringsavdelningen föreslår att projektering och genomförande påbörjas 
först när ett tillräckligt stort antal intressenter har tecknat sig i kommunens tomtkö.  
 
Ekonomi 
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Utredningsmedel om 250 tkr har beviljats för 2020. En grov uppskattning har gjorts av kostna-
der för att påbörja byggnation av en första etapp tidigast 2022 till 4500 tkr med projekterings-
kostnader om 500 tkr för 2021. Kostnaderna är mycket osäkra då det är ovisst om det går att 
ansluta till nuvarande dagvattenlösning för området eller om en ny anläggning måste byggas. 
Kalkylen förutsätter också att en första etapp ansluts till Utsiktsvägen och att det inte uppstår 
kostnader för en ny infartsväg till området. 

Mål med projektet 

Framtagande av tomter för enbostadshus till kommunens tomtkö 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

26 53 53  

Investeringsutgifter 250 500 4 500  

Tidiga exploateringsutredningar 

Projektnummer 

817 

Vad ska projektet leda till? 

Kraft i nyskapande 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 

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

Mål med projektet 

Målen med projektet är att: 
- Öka flexibiliteten att möta och utveckla förslag till potentiella exploateringsprojekt med mark-
nadspotential som uppfyller kommunens uppsatta mål som initieras under året. 
- Förbättra kontrollen och förenkla uppföljningen genom att samla samtliga utredningar i tidiga 
skeden och möjliggöra bättre beslutsunderlag för kommande beslut om exploateringsinveste-
ringar. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

En effektiv förvaltning. 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     
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Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Investeringens kapi-
talkostnader 

    

Investeringsutgifter 1 000 1 000 1 000 1 000 

Utredning Söderåsbanan 

Projektnummer 

120 

Vad ska projektet leda till? 

Puls i tryggheten 

Bakgrund 

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

Mål med projektet 

Skapa persontågtrafik till Billesholm 2020. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Genom att skapa persontågtrafik till Billesholm 2020 öka attraktionskraften för Billesholm. 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

    

Investeringsutgifter 22 142 6 600   

Utveckling av Selleberga 

Projektnummer 

811 

Vad ska projektet leda till? 

Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 

Kommunen har förvärvat Sellebergaområdet med syfte att bygga en helt ny stadsdel för 2000 
bostäder. I Maj 2019 tillträdde kommunen Sellebergaområdet. I samband med detta leverera-
des också det kvalitetsprogram som tagits fram i samverkan med regeringens samordning för 
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bostadsbyggande. 
 
Under 2019 och 2020 har det tekniska utredningsarbetet för det område som pekats ut i kvali-
tetsprogrammet fortsatt och planarbetet för den första detaljplanetappen påbörjats. Under hös-
ten fortsätter planläggning av området samtidigt som projektering av gator och VA påbörjas.  
 
För att hålla tidplanen och ha en möjlig byggstart 2022 av bostäder kommer de första gatorna 
och VA- anläggningarna byggas 2021. Projektets kalkyl uppdateras fortlöpande och en sär-
skild VA kalkyl är under upprättande. 
Enligt förslag till LOI med Hemsö kommer det tecknas en markanvisning för en förskola i etapp 
1 
 
Ekonomi 
Tidigare beviljade medel 5 700 tkr i budget 2020, 2 000 tkr i plan 2021 samt 30 000 tkr plan 
2022. 
Ny kostnadskalkyl för etapp 1 har tagits fram som fokuserar på kostnader för att genomföra 
kommunala gator och kommunteknik. Ej upparbetade medel 2020 föreslås tilläggsäskas och 
föras över till 2021. För 2021 föreslås ett äskande om 25 000 tkr. Till plan 2022 föreslås ett äs-
kande om 24 500 tkr. Till plan 2023 föreslås ett äskande om 2000 tkr. 

Mål med projektet 

Målet med projektet är att planera för en helt ny stadsdel inom Sellebergaområdet. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Säkerställa kommunens långsiktiga bostadsförsörjning. 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

    

Investeringsutgifter 5 731 25 000 24 500 2 000 

Valleberga 2:139 

Projektnummer 

803 

Vad ska projektet leda till? 

Övrigt 

Bakgrund 

Projektet syftar till att utreda förutsättningarna för och upprätta en ny detaljplan för bostäder på 
fastigheten som ägs av kommunen mot bakgrunden att det finns ett uttalat behov av att ta fram 
säljbara tomter för enbostadshus i Ekeby. 
Valleberga 2:139 har studerats översiktligt och MEX föreslår att projektet kan gå vidare till pro-
jektering och genomförande när ett tillräckligt antal har anmält sig till kommunens nya tomtkö.  
En inledande bedömning visar på möjligheten att tillskapa 10 tomter för enbostadshus på kom-
munens mark. För att genomföra projektet kommer en ändring av detaljplanen att krävas samt 
utbyggnad v kommunal gata inom området 
 
Ekonomi 
Förvaltningen har tagit fram en översiktlig bedömning av kostnader för att bygga ut kommunal 
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gata och teknik på ca 3000 tkr. Utöver de medel som redan beviljats för 2020 föreslås ytterli-
gare 50 tkr äskas 2021 och 3000 tkr för plan 2022. 

Mål med projektet 

Framtagande av tomter för enbostadshus till kommunens tomtkö och bostadsförsörjning i 
Ekeby 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

26 53 53  

Investeringsutgifter 250 50 3 000  

Väg 110 Flytt av utfart Kristinetorpsvägen 

Projektnummer 

109 

Vad ska projektet leda till? 

Övrigt 

Bakgrund 

Kommunen har tecknat avtal om medfinansiering av åtgärder för förbättrad trafiksäkerhet vid 
fyra infartsvägar utmed LV 110. Trafikverket ansvarar för projektering och genomförande på 
statlig väg. Kommunen ansvarar för anpassning av anslutande Kristinetorpsvägen. 
Trafikverket har tilldelat Veidekke som entreprenör och de har som mål att genomföra samtliga 
åtgärder under 2020, tidigare än Trafikverkets tidsplan som pekade på sommaren 2021. Två 
av åtgärderna har påbörjats och kommunen har projekterat och avropat sin del för flytt av ut-
farten av Kristinetorpsvägen. 
 
Ekonomi 
Slutlig reglering av kommunens kostnader till Trafikverket för åtgärder på LV 110 inom ramen 
för medfinansieringsavtal sker inom projekt 109. Utöver de medel som är beviljade i budget 
2020 om sammanlagt 7034 tkr återstår för kommunen att betala 2200 tkr till trafikverket varför 
dessa kommer tilläggsäskas för 2021. 

Mål med projektet 

Ökad trafiksäkerhet 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Ökad trafiksäkerhet 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

73 106 115  

Investeringsutgifter 3 250 2 200   
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Årlig investering miljöförbättrande åtgärder - ISO 14001 

Projektnummer 

148 

Vad ska projektet leda till? 

Nästa generation i fokus 

Bakgrund 

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

Mål med projektet 

Bjuvs kommun är ett föredöme i arbetet för en hållbar utveckling och har klimatneutrala verk-
samheter. 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

26 43 59  

Investeringsutgifter 100 100 100 100 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Investeringsbudget 

Vad ska pro-
jektet leda 
till? 

Nr 
Investe-
ringsprojekt 

Budget 2020 
Prel budget 

2021 
Prel plan 

2022 
Prel plan 

2023 

Jämlikhet i 
olikhet 
Nästa gene-
ration i fokus 

413 
BUN -elevda-
torer och dy-
likt. 

2 900 3 900 3 900 3 900 

Nästa gene-
ration i fokus 

 
Inventarier 
Ekeby för-
skola 

 1 100   

Kraft i ny-
skapande 

410 
Investering 
BUN över-
grip. 

2 000 1 500 1 500 1 500 

SUMMA   7 100 6 500 5 400 5 400 

Bilagor investeringsplan 

BUN -elevdatorer och dylikt. 

Projektnummer 

413 

Vad ska projektet leda till? 

Jämlikhet i olikhet 
Nästa generation i fokus 

Bakgrund 

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

Mål med projektet 

Projektet är i första hand ett pedagogiskt projekt som syftar till högre måluppfyllelse och ar-
betssätt som ligger i linje med dagens samhälle. 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

1 550 2 713 3 857  

Investeringsutgifter 2 900 3 900 3 900 3 900 
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Inventarier Ekeby förskola 

Vad ska projektet leda till? 

Nästa generation i fokus 

Bakgrund 

Inventarier till den nya förskolan 2021 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

    

Investeringsutgifter  1 100   

Investering BUN övergrip. 

Projektnummer 

410 

Vad ska projektet leda till? 

Kraft i nyskapande 

Bakgrund 

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

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

185 355 523  

Investeringsutgifter 2 000 1 500 1 500 1 500 
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Vård- och omsorgsnämnden 

Investeringsbudget 

Vad ska pro-
jektet leda 
till? 

Nr 
Investe-
ringsprojekt 

Budget 2020 
Prel budget 

2021 
Prel plan 

2022 
Prel plan 

2023 

Jämlikhet i 
olikhet 

644 

2 Gruppbo-
ende inom 
LSS för 
vuxna. 5 + 6 
lgh. Utred-
ning/Projek-
tering 2018-
2020. Inven-
tarier 2021- 

350 650   

Övrigt 605 

Inventarier 
VO - fördelas 
på ansvar 
641, 642 och 
690 

1 200 1 200 1 200 1 200 

Effektivise-
ring/ekonomi 

191 
Tillag-
ningskök in-
ventarier 

500 500 500 500 

Jämlikhet i 
olikhet 
Kraft i ny-
skapande 

645 

Äldreomsorg, 
Särskilda bo-
enden, Inom-
hus- och ut-
omhusmiljö 

500 500 500 500 

SUMMA   5 050 2 850 2 200 2 200 

Bilagor investeringsplan 

2 Gruppboende inom LSS för vuxna. 5 + 6 lgh. Utred-

ning/Projektering 2018-2020. Inventarier 2021- 

Projektnummer 

644 

Vad ska projektet leda till? 

Jämlikhet i olikhet 

Bakgrund 

Senast vid årsskiftet ska lokalerna på Västergatan Billesholm avvecklas. I de lokalerna finns 
bland annat boende enligt LSS, 10 lgh, och för att ersätta dessa projekteras 2 nya boenden. 
(5+6 lgh)  
Nuvarande inventarier är slitna och inte ändamålsenliga och medel för inventarier behöver av-
sättas från 2021 

Mål med projektet 

Att skapa trivsamma och ändamålsenliga gruppboenden för vuxna inom LSS. 
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Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

21 61 79  

Investeringsutgifter 350 650   

Inventarier VO - fördelas på ansvar 641, 642 och 690 

Projektnummer 

605 

Vad ska projektet leda till? 

Övrigt 

Bakgrund 

Diverse investeringsbehov för att förbättra såväl arbetsmiljö som inomhusmiljö 

Mål med projektet 

Att underhålla och förbättra arbetsmiljön för att ha ändamålsenliga arbetsplatser och att bibe-
hålla och utveckla kvaliteten i våra olika verksamheter. 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

150 286 420  

Investeringsutgifter 1 200 1 200 1 200 1 200 

Tillagningskök inventarier 

Projektnummer 

191 

Vad ska projektet leda till? 

Effektivisering/ekonomi 

Bakgrund 

Behov finns av kontinuerligt utbyte av gamla, förslitna köksmaskiner och inventarier. Maskiner 
och utrustning måste fungera för att tillagning ska kunna ske. 

Mål med projektet 

Skapa/bibehålla effektiva tillagningskök. 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

82 139 194  

Investeringsutgifter 500 500 500 500 
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Äldreomsorg, Särskilda boenden, Inomhus- och utomhus-

miljö 

Projektnummer 

645 

Vad ska projektet leda till? 

Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 

Bakgrund 

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

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

86 143 198  

Investeringsutgifter 500 500 500 500 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Investeringsbudget 

Vad ska pro-
jektet leda 
till? 

Nr 
Investe-
ringsprojekt 

Budget 2020 
Prel budget 

2021 
Prel plan 

2022 
Prel plan 

2023 

Jämlikhet i 
olikhet 
Kraft i ny-
skapande 
Nästa gene-
ration i fokus 
Puls i trygg-
heten 
Övrigt 

430 
Investering 
KOF över-
grip. 

750 750 750 750 

Nästa gene-
ration i fokus 

 
Kulturskolans 
lokaler 

 150   

Kraft i ny-
skapande 
Nästa gene-
ration i fokus 
Puls i trygg-
heten 
Övrigt 

438 

Multianlägg-
ningar i hela 
Bjuvs kom-
mun 

1 500 1 500   

Nästa gene-
ration i fokus 

 
Trygg fritid i 
Billesholm 

  900  

Puls i trygg-
heten 

 
Trygg fritid i 
Ekeby 

 1 200   

Jämlikhet i 
olikhet 
Kraft i ny-
skapande 
Nästa gene-
ration i fokus 

 

Utreda förut-
sättningar för 
ny sporthall i 
Bjuv 

 250   

Nästa gene-
ration i fokus 
Puls i trygg-
heten 

 
Utredning fri-
tidsgård i Bil-
lesholm 

 250   

SUMMA   6 174 4 100 1 650 750 

Investering KOF övergrip. 

Projektnummer 

430 

Vad ska projektet leda till? 

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

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

Mål med projektet 

Kultur- och fritidsförvaltningen vill prioritera ett utökat utrymme för att över tid höja statusen på 
befintliga idrotts- och kulturanläggningar. Det är led i att stärka varumärket Bjuv, då våra pub-
lika anläggningar är det de flesta som besöker kommunen möter. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Förbättrade förutsättningar för meningsfulla fritids- och kulturupplevelser för alla invånare i 
Bjuvs kommun. 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

124 209 292  

Investeringsutgifter 750 750 750 750 

Kulturskolans lokaler 

Vad ska projektet leda till? 

Nästa generation i fokus 

Bakgrund 

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

Mål med projektet 

Anpassade lokaler för kulturskolans verksamhet. 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

    

Investeringsutgifter  150   

Multianläggningar i hela Bjuvs kommun 

Projektnummer 

438 

Vad ska projektet leda till? 

Kraft i nyskapande 
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Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 
Övrigt 

Bakgrund 

Att skapa mötesplatser som leder till aktivitet och hälsosammare livsmönster. Under åren har 
multianläggningar byggts vid samtliga skolor, som används både under skoltid och på fritiiden. 
Under 2020-2021 påbörjar vi arbetet med att utveckla inriktningen  på investeringen med fokus 
på rekreationsområden samt flickors möjligheter till aktivitet och hälsosamma levnadsvanor. 
Det arbetet påbörjas under hösten 2020 och fortsätter under 2021. 

Mål med projektet 

Förbättrad folkhälsa och fler möjligheter till spontan aktivitet och rörelse. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Folkhälsa och meningsfull fritid. 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

536 701 778  

Investeringsutgifter 1 500 1 500   

Trygg fritid i Billesholm 

Vad ska projektet leda till? 

Nästa generation i fokus 

Bakgrund 

Utifrån strategin och planen för delaktighet bland ungdomar, som togs fram 2021, fortsätter ar-
betet med att utveckla Trygg fritid, denna gång i Billesholm.  
Planen används för att, i dialog med Billesholms invånare, utveckla den fysiska fritidsmiljön i 
Billesholm. Trygghetsanspekter ska vara en del av projektet . 
Projektet ska genomföras av samtliga enheter på kultur- och fritidsförvaltningen och därför 
vara ett samarbete mellan bibliotek, fritidsgårdar, föreningar och kulturskola. 
Målsättningen är att projektet året efter ska genomföras i Billesholm, utifrån delaktighetsstrate-
gin. 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

    

Investeringsutgifter   900  

Trygg fritid i Ekeby 

Vad ska projektet leda till? 

Puls i tryggheten 
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Bakgrund 

Ekeby har under 2019 och 2020 bland annat fått en ny multisportarena och en ny motorikbana. 
Under 2021 vill kultur och fritid utveckla fritidsmöjligheterna, fast denna gång i utvecklad dialog 
med invånare och främst ungdomar i Ekeby.  
Första delen av projektet innebär att ta fram en strategi och plan för att arbeta med delaktighet, 
med fokus på ungdomar. Planen ska kunna fungera som hjälp och checklista i förvaltningens 
fortsatta arbete med dialog.  
I andra delen använder vi oss av planen för att, i dialog med Ekeby, utveckla den fysiska fri-
tidsmiljön. Trygghetsanspekter ska vara en del av projektet .  
Projektet ska genomföras av samtliga enheter på kultur- och fritidsförvaltningen och på så sätt 
vara ett samarbete mellan bibliotek, fritidsgårdar, föreningar och kulturskola.  
Målsättningen är att projektet året efter ska genomföras i Billesholm, utifrån delaktighetsstrate-
gin. 

Mål med projektet 

Invånarna i Ekeby ska vara delaktiga i utvecklingen av den fysiska fritidsmiljön. Den fysiska 
miljön ska utvecklas och känslan av trygghet ska öka. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Den fysiska miljön i kommunen utvecklas i samarbete med invånarna.  
Bjuvs kommun får en strategi och plan för att hur delaktigheten bland ungdomar kan genomfö-
ras. 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

    

Investeringsutgifter  1 200   

Utreda förutsättningar för ny sporthall i Bjuv 

Vad ska projektet leda till? 

Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 

Bakgrund 

Under flera år har det kommit signaler om brist på möjlighet att skapa tider för undervisning, 
träning och matchspel i befintliga sporthallar i kommundel Bjuv. Kopplat till befolkningsprogno-
ser och byggnation på Selleberga finns det anledning att utreda hur denna lokalbrist kan åtgär-
das på smartaste sätt. 

Mål med projektet 

Goda förutsättningar för idrott, lek och motion inomhus i kommundel Bjuv. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Att skapa goda förutsättningar för skolornas undervisning i Idrott & hälsa, samt att möjliggöra 
goda möjligheter för föreningslivet att växa och engagera fler. 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     
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Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Investeringens kapi-
talkostnader 

 6 12  

Investeringsutgifter  250   

Utredning fritidsgård i Billesholm 

Vad ska projektet leda till? 

Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 

2014 stängde fritidsgården i Billesholm och Skolhänget på Jens Billeskolan öppnade. 
Skolhängets besökare består till störst del av barn och unga 10-15 år som besöker verksam-
heten främst mellan klockan 14.00-17.00. Att nå en äldre målgrupp, eller yngre ungdomar se-
nare på kvällen, har visat sig vara svårt. Det kan bero på olika faktorer, men kan sammanfattas 
till att handla om verksamhetens läge, lokal, utbud och öppettider. Det faktum att Skolhänget 
ligger beläget inne i Jens Billeskolans lokaler kan uppfattas som oattraktivt för både äldre och 
yngre ungdomar som inte känner sig lockade av att återvända till skolan på kvällar, helger och 
lov. För att ta sig till lokalen efter skoltid innebär även att ungdomarna måste gå in på en mörk 
skolgård där det är svårt att urskilja om verksamheten är öppen innan man är framme vid dör-
ren. Lokalen är inte verksamhetsanpassad.  
 
Projektet syftar till att utreda möjligheterna för att utveckla Skolhänget till en fritidsgård och 
flytta det till annan plats i centrala Billesholm. 

Mål med projektet 

Utreda möjligheterna för att utveckla Skolhänget till en fritidsgård med plats i centrala Billes-
holm. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Fritidsgårdsverksamheten i Billesholm utvecklas 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

    

Investeringsutgifter  250   
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Tekniska nämnden 

Investeringsbudget 

Vad ska pro-
jektet leda 
till? 

Nr 
Investe-
ringsprojekt 

Budget 2020 
Prel budget 

2021 
Prel plan 

2022 
Prel plan 

2023 

Nästa gene-
ration i fokus 
Puls i trygg-
heten 

 
Belysning 
g/c-vägar 

 1 500 500  

Puls i trygg-
heten 

144 
Belysning 
GC-tunnlar 

200 200 200 200 

Effektivise-
ring/ekonomi 
Kraft i ny-
skapande 
Nästa gene-
ration i fokus 
Puls i trygg-
heten 

140 

Billesholms 
station - rein-
vestering ge-
nomfartsväg, 
Storgatan 

25 2 500   

Effektivise-
ring/ekonomi 
Puls i trygg-
heten 

228 

Brandposter 
- Reinveste-
ringar enl av-
tal med 
NSVA 

517 517 517 517 

Effektivise-
ring/ekonomi 
Puls i trygg-
heten 

229 
Byte av ka-
belskåp 

500 500 0 0 

Nästa gene-
ration i fokus 

122 Ekeby skola 1 000 5 000 26 500 25 000 

Nästa gene-
ration i fokus 

156 
Förnyelse av 
gamla lek-
platser 

1 615 2 200 2 200 2 200 

Puls i trygg-
heten 

 
Förnyelse ga-
tubelysning 
trästolpar 

 2 500   

Kraft i ny-
skapande 
Nästa gene-
ration i fokus 

166 
GC-väg Bil-
lesholm 
- Ekeby 

50 50 4 300  

Kraft i ny-
skapande 
Nästa gene-
ration i fokus 

 
Gunnarstorp 
1:267 

 700   

Puls i trygg-
heten 

175 

Gun-
narstorpsvä-
gen - Hastig-
hetsdäm-
pande åtgär-
der 

50 380   

Effektivise-
ring/ekonomi 
Jämlikhet i 
olikhet 
Nästa gene-
ration i fokus 

186 
Industrigatan 
- Ringgatan, 
Bjuv 

500 500 500  
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Vad ska pro-
jektet leda 
till? 

Nr 
Investe-
ringsprojekt 

Budget 2020 
Prel budget 

2021 
Prel plan 

2022 
Prel plan 

2023 

 

Övrigt 216 

Investeringar 
för VA- över-
svämning ef-
ter somma-
ren 2016 

5 016 2 500   

Nästa gene-
ration i fokus 

 

IT-infrastruk-
tur i kommu-
nens fastig-
heter 

 1 500 1 500 1 500 

Jämlikhet i 
olikhet 
Nästa gene-
ration i fokus 
Puls i trygg-
heten 

123 
Jens Bille 
skolan entrén 
vid badet 

4 000 2 000   

Nästa gene-
ration i fokus 
Puls i trygg-
heten 

 

Ny busshåll-
plats på 
Norra storga-
tan 

 500   

Nästa gene-
ration i fokus 

121 
Ny fsk Lärk-
gatan 6 - 8 
avd. 

20 000 15 000 15 000  

Effektivise-
ring/ekonomi 
Nästa gene-
ration i fokus 
Puls i trygg-
heten 

193 

Re-investe-
ring i befintlig 
asfaltbelägg-
ning enligt 
RoSy 

3 000 9 500 9 500 9 500 

Puls i trygg-
heten 

 

Staket över 
stödmur 
Norra Storga-
tan 54 

 50   

Puls i trygg-
heten 

149 
Storgatan 
Bjuv - upp-
rustning 

154 1 000 18 000 25 900 

Puls i trygg-
heten 

 

Trygghet, sä-
kerhet samt 
myndighets-
krav 

 1 000 1 000 1 000 

Jämlikhet i 
olikhet 
Kraft i ny-
skapande 
Nästa gene-
ration i fokus 
Puls i trygg-
heten 

227 
Upprustning 
Ekeby 
centralt 

1 500  1 500  

Nästa gene-
ration i fokus 

 

Upprustning 
Frisbeegolf 
Gun-
narstorpsvä-
gen 

0 150   

Nästa gene-
ration i fokus 

 
Utbyggnad 
av ladd infra-
struktur för 

 200 200 200 



Investeringssammanställning äskade investeringar 2021-2023 

 

33 

Vad ska pro-
jektet leda 
till? 

Nr 
Investe-
ringsprojekt 

Budget 2020 
Prel budget 

2021 
Prel plan 

2022 
Prel plan 

2023 

fossilfria for-
don i kommu-
nen 

Puls i trygg-
heten 

 

Utredning 
rondell Norra 
Storga-
tan/Norra 
vägen 

 100   

Kraft i ny-
skapande 

 

Verkstadsga-
tan 1, Samlo-
kalisering och 
samordnings-
vinst 

 1 500   

Övrigt 185 

Årlig investe-
ring - Maski-
ner - lokal-
vård 

140 140 140 140 

Nästa gene-
ration i fokus 

200 
Årlig Investe-
ring energief-
fektivisering 

3 975 5 000 5 000 5 000 

Effektivise-
ring/ekonomi 
Puls i trygg-
heten 

158 

Årlig investe-
ring Fastig-
hetsinveste-
ringar (gene-
rella/under-
hållsplan) 

9 000 15 000 15 000 15 000 

Övrigt 198 

Årlig investe-
ring -Maski-
ner o fordon 
gata/park 

700 1 700 700 700 

Puls i trygg-
heten 

194 

Årlig investe-
ring -Trafik-
säkerhetsåt-
gärder 

300 1 500 500 500 

Nästa gene-
ration i fokus 

154 
Årlig investe-
ring utemiljö 
Fastighet 

1 000 3 500 1 500 1 500 

Jämlikhet i 
olikhet 
Nästa gene-
ration i fokus 
Puls i trygg-
heten 

231 

Årliga inve-
steringar i 
den offentliga 
miljön 
(gata/park) 

500 800 800 800 

SUMMA   132 318 79 187 105 057 89 657 

Bilagor investeringsplan 

Belysning g/c-vägar 

Vad ska projektet leda till? 

Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 
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Bakgrund 

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

Mål med projektet 

Öka tryggheten. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Leveransmål: ny belysning på g/c-vägar 
 
Effektmål: upplysta g/c-vägar som ger ökat nyttjande 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

    

Investeringsutgifter  1 500 500  

Belysning GC-tunnlar 

Projektnummer 

144 

Vad ska projektet leda till? 

Puls i tryggheten 

Bakgrund 

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

Mål med projektet 

Öka tryggheten i GC-tunnlar. 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

20 32 38  

Investeringsutgifter 200 200 200 200 

Billesholms station - reinvestering genomfartsväg, Storga-

tan 

Projektnummer 

140 

Vad ska projektet leda till? 

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

Bakgrund 

Projekt Billesholm station skall stå klart slutet av 2021. För att skapa en helhet, bör även ge-
nomfartsgatan (Storgatan) justeras i sträckning, hastighetsdämpande åtgärder, ny topp och 
kantsten. 

Mål med projektet 

Skapa en helhet ihop med projekt Billesholms station. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Skapa helhetsintryck och trivsel med driftsbesparing. 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

 70 138  

Investeringsutgifter 25 2 500   

Brandposter - Reinvesteringar enl avtal med NSVA 

Projektnummer 

228 

Vad ska projektet leda till? 

Effektivisering/ekonomi 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 

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

Mål med projektet 

Vidhålla ett fungerande brandvattensystem. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Vidhålla ett fungerande brandvattensystem. 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader 52 52 52  

Investeringens kapi-
talkostnader 

30 89 147  
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Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Investeringsutgifter 517 517 517 517 

Byte av kabelskåp 

Projektnummer 

229 

Vad ska projektet leda till? 

Effektivisering/ekonomi 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 

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

Mål med projektet 

Återställa el-säkerhet och minska fel/driftskostnader. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Återställa el-säkerhet och minska fel/driftskostnader. 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

29 86 114  

Investeringsutgifter 500 500 0 0 

Ekeby skola 

Projektnummer 

122 

Vad ska projektet leda till? 

Nästa generation i fokus 

Bakgrund 

Ekeby skola ny skola och åtgärder efter skolutredningen och planprogram ( 2015) 
 
Skolans behov behöver utredas närmare för att uppnå en långsiktighet, trygghet och arbetsro 
för skolans elever. Men även uppnå en god arbetsmiljö för skolans pedagoger. 
 
Förslaget är att ta fram underlag gällande plats/lokalisering, skisser samt ritningsunderlag, pro-
jekthandlingar samt kalkyl för att möta behovet.  
Projekteringstid och planjustering 2020 
 
Verksamheten har behov av anpassade lokaler, man ser ett behov av 10-12 klassrum, grupp-
rum samt administrations lokaler. 
Detta för att skapa bra förutsättningar för pedagogiskt lärande och mål-uppfyllelse. 
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Detta hanteras i dag genom tillfälliga moduler som används som klassrum med begränsade 
bygglov  
Enligt befolkningstillväxten kommer inte behovet att försvinna de närmsta 10 åren utan under 
enstaka år kommer vissa årskullar att eventuellt behöva bli 3-paralleliga dvs utökas. 
 
 
Tidplan: 
Utredning 2020. 
Ev. byggnation 2021–2022 
MEX kostnader är exkluderade. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Lösa platsbristen på skola och förskola samt att skapa en tryggare och effektivare skolmiljö 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

  2 567  

Investeringsutgifter 1 000 5 000 26 500 25 000 

Förnyelse av gamla lekplatser 

Projektnummer 

156 

Vad ska projektet leda till? 

Nästa generation i fokus 

Bakgrund 

Flera lekplatser närmar sig sitt livslängdsslut och behöver bytas ut i sin helhet. En lekplatsplan 
har skapats för att upprusta lekplatserna mot nya krav, rekommenderade avstånd mellan lek-
platserna och vilka åtgärder som är nödvändiga. Tot: 11 mkr vilket kan fördelas över 5 år vilket 
ger 2,2 mkr per år. 

Mål med projektet 

Förnya Lekplatserna 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

94 381 836  

Investeringsutgifter 1 615 2 200 2 200 2 200 

Förnyelse gatubelysning Ljungsgård (1600m) 

Projektnummer 

162 

Vad ska projektet leda till? 

Effektivisering/ekonomi 
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Puls i tryggheten 

Bakgrund 

Ljungsgårdsvägen har kvar kreosotbehandlade trästolpar för gatubelysningen samt kraftkabel 
som är i mycket dåligt skick med frekventa, svårhittade fel (och klagomål) som konsekvens. 
Behov att byta ut alla 45 stycken trästolpar mot stål samt markförlägga kraftkabel från dagens 
luftledning. 

Mål med projektet 

Modernisera och säkra driften av gatubelysningen. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Ekonomisk besparing på längre sikt och säkerställa trafiksäkerhet och trygghet. 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

30 58 57  

Investeringsutgifter 900 0 0 0 

Förnyelse gatubelysning trästolpar 

Vad ska projektet leda till? 

Puls i tryggheten 

Bakgrund 

Gatubelysning med föråldrade trästolpar behöver bytas ut till stålstolpar. Gäller gatorna Lille-
marksvägen, Östergatan, Västergatan och "Gudagatorna". 

Mål med projektet 

Öka tryggheten och säkerheten inom gatubelysning 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Leveransmål: Gatubelysning med stålstolpar 
Effektmål: Driftssäker belysning med reducerad risk för avbrott 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

    

Investeringsutgifter  2 500   

Förråd till förskolor 

Projektnummer 

124 

Vad ska projektet leda till? 

Nästa generation i fokus 
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Bakgrund 

I stort sätt alla förråd på förskolorna lider av eftersatt underhåll med följd av att de flesta inte 
går att renovera utan mest kostnadseffektivt är att sätta upp nya. För att underlätta för framti-
den så kommer ett standardförråd att placeras ut på varje förskola som ingår i hyran. Önskas 
ytterligare förråd så får detta tas som en investering för verksamheten eller läggas som ett till-
lägg på hyran. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Verksamheterna skall ha ett fungerande förråd för leksaker mm på sina gårdar. Förråden skall 
vara standardiserade, lätt underhåll. Dessutom skall förråden vara flyttbara om behov föränd-
ras 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

49 81 96  

Investeringsutgifter 400 0   

GC-väg Billesholm - Ekeby 

Projektnummer 

166 

Vad ska projektet leda till? 

Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 

Bakgrund 

Efter diskussioner med MEX, är en cykelväg som binder ihop Ekeby/Billesholm/Bjuv det mest 
akuta GC-projektet just nu. Förr eller senare bör projektet genomföras. En kvadratmeterbe-
dömning om 200kr/m² ger investeringsbehovet 4,3 mnkr för en grusad GC-väg exkl. belysning. 
 
Tidigare äskande för belysning i separat projekt: belysning 50 tkr (2020) och 1 500 tkr (2021). 

Mål med projektet 

Öka cykeltransporter och tillgänglighet/kommunikation mellan Ekeby och Billesholm/Bjuv. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Ökad kommunikation, folkhälsa och transportmöjligheter 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

3 14 22  

Investeringsutgifter 50 50 4 300  

Gunnarstorp 1:267 

Vad ska projektet leda till? 

Kraft i nyskapande 
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Nästa generation i fokus 

Bakgrund 

Anmälan har skett från Bjuvs kommun 2016 om miljöfarlig verksamhet inom gamla deponiom-
rådet Gunnarstorp 1:267. Föreläggande finns om åtgärder från Söderåsens miljöförbund. Miljö-
teknisk undersökning är utförd och inlämnad till förbundet. Slutmålet är att skapa ett natur- och 
rekreationsområde. Fler utredningar kan även väntas krävas. Förstudie, kalkyler, gestaltnings-
förslag, beräkning av topografisk omgestaltning etc. ligger framför oss. 
 
2021 gäller endast förstudie. Markmodellering och volymberäkning av schakt- och fyllnads-
massor inom området bör göras redan tidigare än 2021.  
 
I översiktsplanen från 2006 går det att läsa att  ”tippen i Gunnarstorp utvecklas till en park när 
den avvecklas”. 

Mål med projektet 

Utveckla kommunens natur- och rekreationsområden. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Leveransmål: Skapa ett natur- och rekreationsområde. Göra de åtgärder som föreläggandet 
kräver. 
 
Effektmål: Ökat nyttjande av området. Säkrade branter. Utflyktsmål för förskolor, skolor, invå-
nare och besökare till Bjuv. 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

    

Investeringsutgifter  700   

Gunnarstorpsvägen - Hastighetsdämpande åtgärder 

Projektnummer 

175 

Vad ska projektet leda till? 

Puls i tryggheten 

Bakgrund 

Hastighetsdämpande åtgärder på Gunnarstrpsvägen efterfrågas både av invånare och polisen. 
Hastighetsmätningar och genomförda trafikkontroller pekar entydigt på att hastighetsgränsen 
50km/h genomgående inte respekteras. Hastighetsdämpande åtgärder måste anläggas för att 
komma till rätta med problemet. 
Investering 1,7 mnkr för chikaner ersätts med 100tkr för enklare vägribbor. 

Mål med projektet 

Ökad trafiksäkerhet och trygghet. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Ökad trafiksäkerhet. 
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Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

1 4 4  

Investeringsutgifter 50 380   

Industrigatan - Ringgatan, Bjuv 

Projektnummer 

186 

Vad ska projektet leda till? 

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

Bakgrund 

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

Mål med projektet 

Reinvestera och modernisera Industrigatan i Bjuv med målet att skapa fler parkeringsplaster 
och trevligare miljö. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Minska driftskostnader, öka tillgänglighet och öka trivsel. 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

14 41 54  

Investeringsutgifter 500 500 500  

Investeringar för VA- översvämning efter sommaren 2016 

Projektnummer 

216 

Vad ska projektet leda till? 

Övrigt 

Bakgrund 

Den 15 juni 2016 kom ett kraftigt regn över Bjuv. Det blev stora översvämningar och cirka 340 
fastigheter drabbades. Under 2016-2017 har utredningar gjorts för att se vilka åtgärder som 
behövs för att minimera att detta händer igen. Inför budget 2018 är inte åtgärderna prioriterade 
men vi vet att flera åtgärder behöver görs och att dessa är kostsamma. Åtgärder som bör 
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göras görs i samverkan med NSVA för att ge bästa effekt för framtiden.  
Förslag är att avsätta 1 000 tkr årligen för investeringar som ska minska risken för framtida in-
vesteringar. Om dessa medel är tillräckliga är svårt att veta då de åtgärder som finns inom ra-
men för utredningen inte anger någon kostnad.  
Under sommaren 2017 så har det återigen regnat mycket och flera fastigheter i Bjuvs kommun 
har återigen drabbats av skador pga. det kraftiga regnet.  
 
ÄSKANDE - Förslag: 
2019: Från planerade 1000 till 4600 
2020: Från planerade 1000 till 2500 
(enl dagvattenplanen krävs crika 6100 fram till 2022 + de årliga 1000 för mindre projekt). 
 
Markprover 2019 har visat att vissa massor måste skickas på deponi (MKM) med fördyring 
som följd mot dagvattenplanens budget. 

Mål med projektet 

Minimera översvämningar i framtiden 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Minimera översvämningar i framtiden. 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

205 290 332  

Investeringsutgifter 5 016 2 500   

IT-infrastruktur i kommunens fastigheter 

Vad ska projektet leda till? 

Nästa generation i fokus 

Bakgrund 

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

Mål med projektet 

Möta digitala behovet i kommunen. 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

    

Investeringsutgifter  1 500 1 500 1 500 

Jens Bille skolan entrén vid badet 

Projektnummer 

123 
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Vad ska projektet leda till? 

Jämlikhet i olikhet 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 

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

Långsiktig effekt (effektmål) 

Skapa en inbjudande entré som är tillgänglighetsanpassad samt möjliggör sittmöjlighet till alla 
som skall till skolan eller badet. 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

0 325 386  

Investeringsutgifter 4 000 2 000   

Ny busshållplats på Norra storgatan 

Vad ska projektet leda till? 

Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 

I samband med ny tidtabell i december 2020 sker förändringar av linjedragningen av region-
busslinje 250 som orsakar behovet av en ny hållplats på Norra Storgatan i Bjuv.  
Utifrån tidigare genomförd lokaliseringsutredning slogs det fast att den nya hållplatsen skulle 
ombesörja gediget reseunderlag samtidigt som nuvarande kollektivtrafikanvändare inte påver-
kades i större utsträckning av linjeföreningen. Likaså konstaterades att lokalisering av ny håll-
plats längs Norra Storgatan understödjer utpekandet av bostadsbebyggelse på Tibbarp 1:80 i 
gällande översiktsplan. 
För att understödja Bjuvsbors vilja att resa kollektivt är det viktigt att den nya hållplatsen är av 
god kvalitet. Väderskydd, sittplats och taktila stråk är några exempel på kvaliteter bedöms nöd-
vändiga för att uppnå maximalt reseunderlag på den nya hållplatsen. Kostnad för två hållplats-
lägen av god kvalitet med tillhörande utrustning är ungefär 500 tkr. 
Skånetrafiken medfinansierar varje år åtgärder som syftar till att utveckla kollektivtrafiken på 
det kommunala vägnätet. Skånetrafiken prioriterar de åtgärder som är produkt av förändrad 
linjedragning. Bjuvs kommun har därför för avsikt att söka medfinansiering till de två hållplats-
lägena och bedömer chanserna goda att få medel för 50 % av kostnaden. 
Se bilagor för lokaliseringsutredning, hållplatsutformning samt förslag på hållplatslägenas pla-
cering. 

Mål med projektet 

Ökat resande med kollektivtrafik 
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Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

    

Investeringsutgifter  500   

Ny fsk Lärkgatan 6 - 8 avd. 

Projektnummer 

121 

Vad ska projektet leda till? 

Nästa generation i fokus 

Bakgrund 

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

Långsiktig effekt (effektmål) 

Lösa platsbristen på Ekebyskola och förskola 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

  2 567  

Investeringsutgifter 20 000 15 000 15 000  

Re-investering i befintlig asfaltbeläggning enligt RoSy 

Projektnummer 

193 

Vad ska projektet leda till? 

Effektivisering/ekonomi 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 
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Bakgrund 

Efter en första analys (190625) från det nya asfaltplaneringsverktyget "RoSy" (Road system), 
framgår att underhållsskulden är motsvarande 68 mnkr. Att maximera besparingspotentialen 
kräver investering 2019/2020 på 24 mnkr. Detta är dock inte realistiskt utifrån kapital- och re-
sursskäl. Vid en årlig investeringstakt på 9,5 mnkr, kommer man ifatt underhållsskulden under 
kommande cirka 9 år (se bilaga). 

Mål med projektet 

Att komma ifatt underhållsskulden och minska underhållskostnader som i många fall är kortsik-
tiga nödåtgärder. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Att komma ifatt underhållsskulden och minska de långsiktiga totalkostnaderna samt öka funkt-
ion och trivsel på kommunens gator och vägar (se bilaga). 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

98 503 1 115  

Investeringsutgifter 3 000 9 500 9 500 9 500 

Staket över stödmur Norra Storgatan 54 

Vad ska projektet leda till? 

Puls i tryggheten 

Bakgrund 

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

Mål med projektet 

Trygga g/c-vägar 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Leveransmål: bygga nytt staket över stödmur. 
 
Effektmål: förhindra att människor genar i slänt mellan g/c-väg tunnel och busshållplats på 
Norra Storgatan. De kan trilla ner och skada sig. 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

    

Investeringsutgifter  50   

Storgatan Bjuv - upprustning 

Projektnummer 

149 
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Vad ska projektet leda till? 

Puls i tryggheten 

Bakgrund 

Södra Storgatan utgör huvudgatan genom sydöstra Bjuv och längs gatan finns flertalet brister 
avseende bland annat beläggning och säkerhet för oskyddade trafikanter. Gatan har en ut-
formning motsvarande en väg, med breda körfält som gör att den inte känns stadsmässig och 
inbjuder till högre hastigheter och nedprioriterar oskyddade trafikanter. 
Förstudie har tagits fram med åtgärder för att öka framkomligheten och säkerheten för oskyd-
dade trafikanter, förbättra tillgängligheten vid busshållplatserna samt öka stadsmässigheten 
genom förändrad gestaltning och prioritering i gaturummet. 
Åtgärdsförslagen har tagits fram tillsammans med en bedömd entreprenadkostnad uppdelad i 
etapper för att på så sätt kunna utgöra underlag för hur Södra Storgatan succesivt kan byggas 
om baserat på kommunens investeringsbudget. 

Mål med projektet 

Förbättra Storgatans yta inklusive kringliggande område. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Attraktiv miljö samt öka trafiksäkerheten 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

225  497  

Investeringsutgifter 154 1 000 18 000 25 900 

Trygghet, säkerhet samt myndighetskrav 

Vad ska projektet leda till? 

Puls i tryggheten 

Bakgrund 

Kommunen har stora utmaningar att få bukt med skadegörelse, öka tryggheten samt öka sä-
kerheten och tillgänglighet i kommunens lokaler. 

Mål med projektet 

Öka trygghet, säkerhet samt uppfylla myndighetskrav 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

    

Investeringsutgifter  1 000 1 000 1 000 

Upprustning Ekeby centralt 

Projektnummer 

227 
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Vad ska projektet leda till? 

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

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

49 146 193  

Investeringsutgifter 1 500  1 500  

Upprustning Frisbeegolf Gunnarstorpsvägen 

Vad ska projektet leda till? 

Nästa generation i fokus 

Bakgrund 

Frisbeegolfen behöver fräschas upp med bl.a. nya skyltar och korgar. Skyltarna som finns idag 
är knappt läsbara. Placeringen av frisbeegolfen kan även behövas flyttas i och med att gräsy-
torna är ofta sanka samt att det finns en konflikt mellan framkomlighet av sporten och bevaran-
deskydd till det rika fågellivet i buskagen. 

Mål med projektet 

Utveckla fritidsmöjligheterna utomhus för barn, ungdomar och vuxna. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Leveransmål: nya skyltar och korgar. 
 
Effektmål: ökat nyttjande av banan. 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

    

Investeringsutgifter 0 150   

Utbyggnad av ladd infrastruktur för fossilfria fordon i kom-

munen 

Vad ska projektet leda till? 

Nästa generation i fokus 

Bakgrund 

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

Mål med projektet 

Minska co2 utsläpp i kommunen samt modernisera fordonspark. 
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Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

    

Investeringsutgifter  200 200 200 

Utredning rondell Norra Storgatan/Norra vägen 

Vad ska projektet leda till? 

Puls i tryggheten 

Mål med projektet 

Fastställa om det finns ett behov av rondell eller annan trafiksäkerhetshöjande åtgärd 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Säkrare trafikmiljö 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

    

Investeringsutgifter  100   

Verkstadsgatan 1, Samlokalisering och samordningsvinst 

Vad ska projektet leda till? 

Kraft i nyskapande 

Bakgrund 

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

Långsiktig effekt (effektmål) 

Samordningsvinst samt samlokalisering av en förvaltning 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

    

Investeringsutgifter  1 500   
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Årlig investering - Maskiner - lokalvård  

Projektnummer 

185 

Vad ska projektet leda till? 

Övrigt 

Bakgrund 

Nyanskaffning av maskiner inom Lokalvården 

Mål med projektet 

Förbättra arbetsmiljön för lokalvårdarna 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Underhållet förbättras och renare lokaler. 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

24 40 56  

Investeringsutgifter 140 140 140 140 

Årlig Investering energieffektivisering 

Projektnummer 

200 

Vad ska projektet leda till? 

Nästa generation i fokus 

Bakgrund 

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

Mål med projektet 

Uppnå energieffektiva lokaler i kommunens fastighetsbestånd. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Sänka energianvändning och kostnad i kommunens lokaler, förbättra arbetsmiljö och inomhus-
klimat. 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     
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Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Investeringens kapi-
talkostnader 

294 517 706  

Investeringsutgifter 3 975 5 000 5 000 5 000 

Årlig investering Fastighetsinvesteringar (generella/under-

hållsplan) 

Projektnummer 

158 

Vad ska projektet leda till? 

Effektivisering/ekonomi 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 

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

Mål med projektet 

Ändamålsenliga lokaler 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Utveckling av kommunens lokaler och säkerställa funktion och inneklimat 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

686 1 114 1 734  

Investeringsutgifter 9 000 15 000 15 000 15 000 

Årlig investering -Maskiner o fordon gata/park 

Projektnummer 

198 

Vad ska projektet leda till? 

Övrigt 

Bakgrund 

Utbyte av äldre maskiner o fordon samt investering i nya moderna maskiner. 
 
2021: inkluderar traktor 1 mkr till fastighetsavdelningen. 

Mål med projektet 

Hålla oss ajour med en bra och tillförlitlig maskinpark 
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Långsiktig effekt (effektmål) 

Sänka underhållskostnaderna 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

124 203 281  

Investeringsutgifter 700 1 700 700 700 

Årlig investering -Trafiksäkerhetsåtgärder 

Projektnummer 

194 

Vad ska projektet leda till? 

Puls i tryggheten 

Bakgrund 

Åtgärder i trafikmiljön; hastighetsdämpande åtgärder, åtgärder för att styra bort oskyddade tra-
fikanter från gator och vägar, öka tillgängligheten i gatumiljön. 
 
2021: Inkl. Lågfartsområde Mejerigatan ca 600 tkr. (offert 2016) 

Mål med projektet 

Öka tryggheten, säkerheten och tillgängligheten för Bjuvs kommuns invånare och besökare. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Trafiksäkerhet 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

52 77 112  

Investeringsutgifter 300 1 500 500 500 

Årlig investering utemiljö Fastighet 

Projektnummer 

154 

Vad ska projektet leda till? 

Nästa generation i fokus 

Bakgrund 

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

Långsiktig effekt (effektmål) 

Skapa säkra och stimulerade lekmiljöer på skolor och förskolor 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

97 144 191  

Investeringsutgifter 1 000 3 500 1 500 1 500 

Årliga investeringar i den offentliga miljön (gata/park) 

Projektnummer 

231 

Vad ska projektet leda till? 

Jämlikhet i olikhet 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 

Det behövs årligen investeras på i den offentliga miljön. Det är planteringar som behöver ut-
vecklas och byggas om,  träd som behöver ersättas och nya planteras. 

Mål med projektet 

Att utveckla kommunen offentlig miljö samt reinvesteringar av lektrustning och träd. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Utveckla den offentliga miljön i kommunen. 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

58 93 136  

Investeringsutgifter 500 800 800 800 
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VA-verksamhet (NSVA) 

Investeringsbudget 

Vad ska pro-
jektet leda 
till? 

Nr 
Investe-
ringsprojekt 

Budget 2020 
Prel budget 

2021 
Prel plan 

2022 
Prel plan 

2023 

Nästa gene-
ration i fokus 

 

NSVA Lands-
bygdsinve-
steringar, ej 
taxedrivand 

 5 400 400 400 

Övrigt 266 
Ny investe-
ringar NSVA 

4 350 3 750 3 600 10 800 

Övrigt 266 
Reinveste-
ringar NSVA 

24 125 27 342 29 466 31 981 

SUMMA   28 475 36 492 33 466 43 181 

Bilagor investeringsplan 

NSVA Landsbygdsinvesteringar, ej taxedrivand 

Vad ska projektet leda till? 

Nästa generation i fokus 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

    

Investeringsutgifter  5 400 400 400 

Ny investeringar NSVA 

Projektnummer 

266 

Vad ska projektet leda till? 

Övrigt 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

698 837 923  

Investeringsutgifter 4 350 3 750 3 600 10 800 

Reinvesteringar NSVA 

Projektnummer 

266 
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Vad ska projektet leda till? 

Övrigt 

Aktivitetskostna-
der 

Budget 2020 Prel budget 2021 Prel plan 2022 Prel plan 2023 

Driftskostnader     

Investeringens kapi-
talkostnader 

1 569 2 789 4 183  

Investeringsutgifter 24 125 27 342 29 466 31 981 
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Bjuvs kommun 2021-2023 

 

2020 blev och blir ett år som vi aldrig kunnat föreställa oss. En pandemi som satt hela världen i 

gungning. Vi ser hur Sveriges strategi för att motverka pandemin har blivit ifråga satt från 

många håll men som nu fler och fler länder går mot. Mitt i allt detta ska vi lägga fram ett bud-

getförslag för 2021 och plan för 2022-2023. Regeringen har tillfört kommunerna i Sverige stora 

resurser vilket gör att vår kommun fått stora ekonomiska tillskott så väl generella som riktade. 

Vi ser fram emot ett spännande år med nya satsningar som alla leder till vägen mot visionen 

och det samhälle vi vill skapa tillsammans. 

I början av oktober 2020 är antalet invånare i Bjuvs kommun uppe i cirka 15 719 personer. Det 

är en ökning med 4 nya invånare sedan december 2019 (15 715). Under åren 2016-2019 

ökade vår befolkning med 3,3 % (513 nya inv.) Kommunens läge med närhet till Helsingborg 

och övriga regionen ger oss goda förutsättningar att bli ännu fler och i vår budget ger vi förut-

sättningar så att fler ska kunna och vilja flytta till vår kommun. I det arbetet ingår många olika 

saker, stort som smått, och här har vi bara utrymme att nämna några av dem. 

Arbetet med att förverkliga vårt nya bostadsområde på Selleberga pågår förfullt. I investerings-

budgeten har vi avsatt medel för att påbörja byggstart av etapp 1 med infrastruktur för exem-

pelvis vatten och vägar under 2022. Området ger oss förutsättningar att välkomna flera tusen 

nya personer till vår kommun under de kommande årtiondena. Under nästa år ser vi också att 

inflyttning kan ske i Billesholm i 40 nya bostäder. För att kunna uppnå målet på 1 procents be-

folkningsökning krävs att vi fortsätter satsa på att få igång byggstarter i våra tätorter. ”Billes-

holm tag plats” 

Vår utbildning och våra skolor är en stor del av vår budget. Här vill vi göra stora förstärkningar 

då utbildning är nyckeln för arbete. Skolbyggnader är även viktiga för utbildningen och här har 

vi i investeringsbudgeten lagt insatser på Ekeby skola och Varagårdsskolan för större utbygg-

nader. 

Vård & Omsorg får stora tillskott inte minst beroende på statliga tillskott. Här gör vi även en 

stor satsning på nya LSS boende med en utökning av platserna. 

I kommunen pågår ett stort projekt kring de centrala tomterna Medborgaren 1 och Protista som 
ligger i anslutning till skateparken. Diskussioner om hur tomterna kan användas på bästa sätt 
pågår. I budgeten har vi avsatt medel för att kunna förverkliga en byggnad där vi bland annat 
kan erbjuda ett bredare kulturutbud, en ny mötesplats och bättre arbetsmiljö för våra medarbe-
tare. I dagsläget har vi budgeterat för en byggnad i egen regi men beroende på utvecklingen 
kan även extern byggherre bli intressant. Med denna nya byggnad och allt den kommer att in-
nehålla utvecklar vi Bjuvs kommun. 

När det gäller företagandets förutsättningar i vår kommun så kommer vi att satsa vidare och 
hjälpa till att bli en ännu bättre kommun när det gäller livsmedelsproduktion och allt annat som 
tillhör denna sektor. Vi kan nu se hur Findus gamla område nu Foodhills AB, har utvecklats se-
dan nedläggningen. Idag finns nästan lika många arbetstillfällen på anläggningen som vid ned-
läggningen. Vi ser hur olika företag vill satsa på livsmedelsproduktion i vårt område för 100 tals 
miljoner och med det många nya arbetstillfällen. 

Vi är övertygade att Bjuvs kommun med alla kvalitéer som finns både kan vara en attraktiv bo-
endekommun och en kommun i framkant av Svensk livsmedelstillverkning. 
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I vårt förslag till driftsbudget för 2021 tillför vi över 48 miljoner (933 miljoner). Detta kan vi göra 
med bland annat genom stora ökningar av stadsbidrag under 2021, 33,8 miljoner. Större delen 
av ökningen läggs på skola, vård och omsorg. 

När det gäller investeringssidan nämns här det stora och viktiga punkterna för 2021 och de 
kommande åren: 

Billesholms station 14,7 miljoner 

Stadsutveckling Selleberga 25 miljoner, (26,5 miljoner 2022-2023) 

Förskola Selleberga området 2 miljoner (70 miljoner 2022-2023) 

Ekeby skola 10 miljoner, (70 miljoner 2022-2023) 

Ekeby skola parkering, utökning 6,5 miljoner 

Lärkgatans förskola, Ekeby 10 miljoner, (40 miljoner 2022) 

Varagårdsskolan, 5 miljoner (180 miljoner 2022-2023) 

Storgatan Bjuv 15 miljoner, (30 miljoner 2022-2023) 

Bibliotek Bjuv 5 miljoner, (120 miljoner 2022-2023) 

Fastighetsinvesteringar 18 miljoner, (36 miljoner 2022-2023) 

Asfaltering 13,5 miljoner, (28,5 miljoner 2022-2023) 

Belysning gång och cykel vägar 6 miljoner 

Årlig energieffektivisering 5 miljoner, (10 miljoner 2022-2023) 

Nya LSS boende 32 miljoner (20 miljoner 2022) 

 

 

 

Samverkan för Bjuvs kommun 

 Socialdemokraterna     Centerpartiet 

   Kristdemokraterna       Liberalerna 
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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 Un-
derlandet, men samma sak gäller för en 
kommuns utveckling. Vi vet att de vägval vi 
gör formar kommunens framtid. 

I november 2016 tog kommunfullmäktige 
beslut om kommunens nya vision. Kommu-
nens nya vision beskriver både i vilken rikt-
ning vi vill sträva och ett sätt att hela tiden 

vara. Vår vision ska fungera som en kom-
pass på den utvecklingsresa kommunen 
gör. Genom visionen vet vi vart kommunen 
är på väg och kan därför ta stöd och hjälp i 
visionen i våra vägval längs resans gång. 
Arbetet med att förverkliga visionen pågår 
hela tiden, i stort och smått, och vi gör det 
tillsammans: invånare, företag, medarbe-
tare, föreningar och organisationer. 

Så arbetar Bjuvs kommun mot visionen 

Att utveckla en kommun med hjälp av en 
vision och mål handlar även om att skapa 
en process där det blir tydligt hur olika ni-
våer i verksamheten omsätter visionen för 
Bjuv och kommunens övergripande mål till 
egna mål. Därför arbetar kommunen enligt 
en målkedja där visionen i olika led bryts 
ner till mer och mer konkreta mål. 

Detta är viktigt för att alla ska kunna se sin 
del i sammanhanget och hur varje medar-

betare bidrar till att ta steg i visionens rikt-
ning. Målkedjan ska ge möjlighet att skapa 
en tydlig koppling mellan visionen, kommu-
nens mål, nämndens/styrelsens mål, verk-
samhetens mål och i slutändan även med-
arbetarens mål. Att ha en känsla av sam-
manhang är viktigt för att individer ska må 
bra och Bjuvs kommun som arbetsgivare 
vill att varje medarbetare ska se sin del i 
helheten och hur allas arbete är viktigt för 
att uppnå visionen. 

Mål använder vi helt enkelt för att tydliggöra 
vad det är för resultat vi vill uppnå i verk-
samheten. För att kunna se om vi är på rätt 
väg skapar vi sedan indikatorer och till sist 

kopplar förvaltningen på aktiviteter, det vill 
säga det som behöver göras för att nå må-
let. 
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Organisation 

I Sverige har kommunerna stor självbe-
stämmanderätt och kan därför till stor del 
organiseras på det sätt som passar de lo-
kala förutsättningarna bäst. Bjuvs kommun 
är organiserad i nämnder och förvaltningar. 

I den politiska organisationen ingår kom-
munfullmäktige, kommunstyrelse och 
nämnder. Kommunfullmäktige är kommu-
nens högsta beslutande organ och består 
av 31 ledamöter. 

Kommunfullmäktige fattar beslut i princi-
piella frågor och ärenden av större vikt. Det 
gäller t ex budget, skattesats, olika styrdo-
kument samt taxor och avgifter. Kommun-
fullmäktige bestämmer också vilka nämn-
der som ska finnas, vilka ansvarsområden 

dessa ska ha och utser ledamöter till nämn-
derna. Kommunens förvaltning leds av 
kommunstyrelsen, som också har ett sär-
skilt ansvar att hålla uppsikt över nämn-
derna och de kommunala bolagen. Under 
respektive styrelse och nämnd finns en för-
valtning med anställda som bereder ären-
den 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 organisat-
ionen finns också ett antal hel och delägda 
bolag. 
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KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL 

 

Visionsområde Kommunfullmäktiges mål Indikator Målvärde 

Puls i tryggheten 

Vi har en varierad, trygg och at-
traktiv boendemiljö, med god ser-
vice och lokala entreprenörer 

Befolkningsutveckling, målvärde peri-
oden (1 % per år) 

1 % 

Nöjd region index - helhet ska öka minst 55 

Nöjd region index - trygghet ska öka minst 45 

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

minst 74 

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

Nöjd region index - kommunikationer minst 63 

Vi har ett kultur- och fritidsutbud 
som utmanar 

Nöjd Regionindex - Fritidsmöjligheter 
ska öka 

minst 55 

Kraft i nyskapande 

Vi är en attraktiv arbetsgivare och 
erbjuder ett hållbart arbetsliv 

Total frisknärvaro i kommunen minst 75 % 

Total sjukfrånvaro i kommunen högst 6 % 

Hållbart medarbetarengagemang HME 
(totalt kommunen) 

minst 85 

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

Gott bemötande vid kontakt med kom-
munen, andel av maxpoäng (%) 

minst 88 % 

Kvalitetsaspekter särskilt boende 
äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 

minst 70 % 

Andel elever som får behörighet till yr-
kesprogram på gymnasiet ska öka 

minst 85 % 

Jämlikhet i olikhet   
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 kom-
munen (18–65 år). 

högst 11 pro-
centenheter 

Andelen medarbetare som upplever 
att alla på arbetsplatsen behandlas 
lika, oavsett t.ex. kön, könsöverskri-
dande identitet, ålder, etnicitet, funkt-
ionsnedsättning, sexuell läggning eller 
religion/annan trosuppfattning. 

minst 80 % 

Nästa generation i fo-
kus 

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

Nöjd medborgarindex - Miljöarbete minst 50 

Utsläpp av växthusgaser inom kom-
munens gränser, ton CO2-ekv/ inv. 
ska minska 

högst 5,28 ekv/ 
inv. 

Miljöbilar i kommunorganisationen, an-
del (%) 

minst 35 % 

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

Ohälsotal, dagar ska minska högst 31 st 

Andel elever som avslutar sin gymna-
sieutbildning inom 4 år ska öka 

90 % 

Långtidsarbetslöshet 25–64 år, andel 
(%) av befolkningen 

högst 4,5 % 



Budget 2021 och ekonomisk plan 2022–2023 

 

9 

God ekonomisk hushållning 

Visionsområde 
Kommunfullmäktiges 
mål 

Indikator Målvärde 

Nästa generation i fokus 
Vi har en stabil eko-
nomi att lämna över till 
nästa generation 

Resultatet ska vara positivt och uppgå till 
minst 2,3 procent av skatter och statsbi-
drag 

minst 2,3 % 

Kommunens soliditet ska förbättras minst 5,5 % 

Investeringar i skattefinansierad verk-
samhet ska självfinansieras över tid 

100 % 

God budgetföljsamhet i samtliga nämn-
der och styrelser 

100 % 

Åtgärdsplan är upprättad vid befarad ne-
gativ avvikelse. 

100 % 

Nämnden får minst 6 rapporter om det 
verksamhetsmässiga och ekonomiska lä-
get, 2/period. 

100 % 

Plan för intern kontroll är upprättad 100 % 
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Driftbudgetanslag 2021-2023 (driftbudgetramar) 

Verksamhet  Budget 2020   Budget 2021  Plan 2022  Plan 2023  

tkr         

Kommunfullmäktige -          1 798     -                1 940     -            1 979     -                2 018     

Valnämnd -                30     -                      31     -                211     -                     35     

Kommunrevision -              972     -                    993     -            1 014     -                1 034     

Kommunstyrelsen -      111 756     -            112 191     -        113 396     -           114 730     

varav arbete och tillväxt -        47 251     -              49 941     -          50 633     -             51 321     

Tekniska nämnden -        28 465     -              31 415     -          30 892     -             32 771     

Barn- och utbildning -      481 865     -            504 500     -        518 550     -           531 991     

Vård och omsorg -      227 749     -            238 500     -        243 073     -           254 781     

Kultur och fritid -        33 984     -              36 233     -          36 729     -             37 255     

Byggnadsnämnden -          5 106     -                5 234     -            5 368     -                5 518     

Effektiviserings uppdrag             4 000                       4 000                   6 000                      6 000     

Summa skattefinansierad verksamhet: -      887 698     -            927 037     -        945 211     -           974 134     

Avgiftsfin verksamhet      

Vatten och Avlopp             2 000     -                    150     -            1 150     -                2 650     

      

Summa styrelser och nämnder -      885 698     -            927 187     -        946 361     -           976 784     

Kommungemensamt      

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

Intern ränta           12 320                     11 872                 13 976                    15 125     

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

Summa verksamheter -      885 073     -            933 353     -        955 075     -           986 943     

       

Finansiering       

Skatter och statsbidrag        908 557                  955 078              977 856              1 010 952     

Finansiella intäkter             2 140                       2 680                   2 580                      2 480     

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

Summa skatter och finansnetto        905 697                  952 258              973 436              1 004 932     

       

Resultat           20 624                     18 905                 18 361                    17 989     

Varav skattefinansierad verksamhet           18 627                     19 055                 19 511                    20 639     

Varav avgiftsfinansierad verksamhet             2 000     -                    150     -            1 150     -                2 650     

Resultat andel av skattenetto 2,29 % 2,29 % 1,88 % 1,78 % 

Skattefinansierad andel skattenetto 2,07 % 2,00 % 2,00 % 2,04 % 

Nettokostandsförändring, totalt  6,41 % 2,33 % 3,34 % 

Förändringar i skatter och stadsbidrag  6,05 % 2,38 % 3,38 % 
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VERKSAMHET OCH EKONOMI  

Kommunfullmäktige 

Ansvarsområde 

Kommunfullmäktige ansvarar för kommunens principiella frågor och ärenden av större vikt. Det 
gäller till exempel budget, skattesats, olika styrdokument samt taxor och avgifter. Kommunfull-
mäktige beslutar också bland annat vilka nämnder som ska finnas, vilka ansvarsområden 
dessa ska ha och utser ledamöter till nämnderna. 

 

Anslag 

Tkr  
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Kommunfullmäktige  -1 798 -1 940 -1 979 -2 018 

Revisionsnämnden  -972 -993 -1 013 -1 034 

Valnämnden  -30 -31 -211 -35 

Överförmyndare  0 0 0 0 

Nettokostnad  -2 800 -2 964 -3 203 -3 087 
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Kommunstyrelse 
 

Kommunstyrelsen har att leda, samordna och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 

Ett uppdrag som kräver en organisation som ska möta många behov. Man ska se till att Bjuvs 

kommun utvecklas inte bara som boendeort utan även som sysselsättnings ort. Byggande av 

ett samhälle består av många delar, allt ifrån förskola till äldrevård och allt där i mellan. Allt 

detta kräver samordning och stöd som kommunstyrelsen ska bidra med 

Den inrättade förtroendeuppdraget som 50 % kommunalråd avvecklas och 500 000:- tillförs 

Kultur och Fritid som ett ökat anslag till Billesholms Folkets park. 

Ansvarsområde 

Leda och samordna  

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

Operativa verksamheter 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt ansvarar för avdelningen för arbete och till-
växt. Utskottet redovisas separat. Kommunstyrelsen ansvarar för räddningstjänst genom kom-
munalförbund.  

Stödjande funktioner 

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

 

 

Anslag 

Tkr  
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Kommunstyrelse  -64 476 -62 250 -62 762 -63 409 
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Investeringar 

Vad ska pro-
jektet leda 
till? 

Nr Investeringsprojekt  
Budget 

2021 
Plan 
2022 

 Plan 
2023 

Puls i trygg-
heten 

807 Billesholm stationsområde  8 100 1 000  

Puls i trygg-
heten 

813 Billesholms gård 9:19  1 700   

Puls i trygg-
heten 

  804 Bjuv 4:4  4 950   

Nästa gene-
ration i fokus 
Puls i trygg-
heten 

  820 Cykelväg Mörarp Bjuv  5 000 2 000  

Puls i trygg-
heten 

  818 Elestorp 7:86 Bjuvsbostäder  250 50  

Puls i trygg-
heten 

801 Expl B-holmsgård 9:235 (Kungsgård)  300   

Puls i trygg-
heten 

105 
Markförsäljning - exploateringsområ-
den 

 -6 000 -6 000 -6 000 

Puls i trygg-
heten 

100 Markförvärv  2 000 2 000 2 000 

Jämlikhet i 
olikhet 
Kraft i ny-
skapande 
Nästa gene-
ration i fokus 

  107 Möten på distans - videomöten  500   

Kraft i ny-
skapande 
Nästa gene-
ration i fokus 
Puls i trygg-
heten 

  816 Folketshusparken  500 5 000  

Övrigt 112 QlikView  400       400 400 

Kraft i ny-
skapande 

169 Stratsys  200 200 200 

Kraft i ny-
skapande 
Puls i trygg-
heten 

817 Tidiga exploateringsutredningar  1 000 1 000 1 000 

Puls i trygg-
heten 

120 Utredning Söderåsbanan        6 600   

Kraft i ny-
skapande 
Nästa gene-
ration i fokus 
Puls i trygg-
heten 

811 Utveckling av Selleberga  25 000 24 500 2 000 

 XXX  Förskola Selleberga  2 000 30 000 30 000 

Puls i trygg-
heten 

XXX Utvecklingsplan Sånnadamm  550   

Nästa gene-
ration i fokus 

109 Väg 110 Trafiksäkerhetsåtgärder  2 200   
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Vad ska pro-
jektet leda 
till? 

Nr Investeringsprojekt  
Budget 

2021 
Plan 
2022 

 Plan 
2023 

Kraft i ny-
skapande 
Nästa gene-
ration i fokus 
Puls i trygg-
heten 

805 Tibbarp 1:80  500 4 500  

SUMMA    55 550 64 200 29 200 
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Utskottet för arbete och tillväxt 
2020 är ett år av stora förändringar inte minst med anledning av Covid 19. Arbetslösheten har 

ökat mot höga tal och detta måste bekämpas på olika sätt. Här kommer vårt nya Lärcentra att 

få en avgörande betydelse för utbildning och möjlighet till arbete. Vi ser även hur de sociala 

kostnaderna stiger och här har vi en utmaning att få människor självförsörjande. 

Ansvarsområde 

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

 Integrationsfrågor såsom mottagande av nyanlända 

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

 Särskild utbildning för vuxna 

 Arbetsmarknadsfrågor - kommunala arbetsmarknadsåtgärder 

Anslag 

Tkr  
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Arbete och tillväxt  -47 251 -49 941 -50 633 -51 321 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Ambition och inriktning för nedanstående är att på ett kraftfullt och tydligt sätt markera att den 

pågående nedåtgående spiralen måste brytas. Med nedanstående förslag till ekonomisk för-

stärkning vill vi bidra till att ge våra barn och ungdomar en så bra start i livet som möjligt. 

- Öka behörigheten till gymnasieprogrammen, idag har 1 av 4 inte en betygsnivå som 

ger behörighet 

- Tidigt fånga upp ungdomar som av olika skäl hoppar av sina gymnasieprogram 

- Öka antalet behöriga lärare, från drygt 50 %, till en nivå som ligger på rikssnittet och 

med detta också öka kvaliteten på utbildningen 

- Öka insatserna med att fånga upp ”hemmasittare” och få dessa ungdomar/vårdnadsha-

vare mer engagerade och motiverade 

- Öka resurserna till läxhjälp genom utökat nätverk och samverkan med föreningar och 

volontärer 

- Fånga upp barn som redan i förskolan visar på ”mindre bra förutsättningar” och kunna 

ge stöd och tid 

- Öka närvaron ”på fältet” genom att anställa fem (5) fältsekreterare som jobbar och vis-

tas där ungdomar finns. 

 

Ansvarsområde 

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

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

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

Förskoleklassen ska ge eleverna förutsättningar att utvecklas i riktning mot de kunskapskrav 
som senare kommer att ställas i den aktuella obligatoriska skolformen.  

Fritidshemmets syfte är att komplettera utbildningen, stimulera elevernas utveckling och lä-
rande samt erbjuda en meningsfull fritid.  

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

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

Tkr 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Barn- och utbildningsnämnden -481 865 -504 500 -518 550 -531 991 

 

 

 

    

Investeringar 

Vad ska pro-
jektet leda 
till? 

Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Jämlikhet i 
olikhet 
Nästa gene-
ration i fokus 

413 BUN -elevdatorer och dylikt. 3 900 4 000 4 000 

Nästa gene-
ration i fokus 

XXX Inventarier till ny förskola på Lärkgatan 1 100   

Kraft i ny-
skapande 

410 Investering BUN övergrip. 1 500 1 500 1 500 

SUMMA   6 500 5 500 5 500 
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Vård- och omsorgsnämnden 
I kommunens vision 2030 finns ett område ”Kraft i nyskapande” där kommunfullmäktiges mål 
är ”vi är en attraktiv arbetsgivare och erbjuder ett hållbart arbetsliv”. Vård- och Omsorgsnämn-
dens mål är att ”Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare”. 
  
Öka antalet fasta anställningar 
Vi ser att det senaste året skett en ökning avseende vikariekostnaderna i kommunen. 
För att nå upp till, av Kommunfullmäktige beslutade mål, kommer vi att prioritera en satsning 
på att minska antalet vikarier, framför allt timvikarierna. 
Anledningen till vår prioriterade satsning är att vi vill öka antalet fasta anställningar, genom att 
skapa fler bättre och tryggare anställningar. Alla ska ha chansen till ett bra arbetsliv och man 
ska kunna försörja sig på sitt arbete. Har man en fast anställning har man också ett helt annat 
skydd och en helt annan möjlighet i samhället i form av sjukförsäkringar, pensioner, bostad, 
försäkringar, banklån etc. Vi kommer även att fullfölja ingånget avtal med Kommunal, heltid 
som norm. 
Satsningen är 1,5 miljoner under 2021. 
  
LSS-verksamheten  
Arbetet med förändring och förbättring för LSS-verksamheten påbörjades för några år sedan. 
Då la vi upp strategin för att flytta ifrån Västergatan i Billesholm. Vi planerade även för renove-
ringen av Kyrkskolan där daglig verksamhet nu i större omfattning ska samlas. 
  
Vi ser att vi behöver prioritera och satsa mer resurser till LSS-verksamheten då de nya loka-
lerna och boendena, som kommer att vara bättre anpassade för vår verksamhet, kostar något 
mer än de vi haft tillgång till innan. 
Satsningen är 2,2 miljoner under 2021. 
  
Investeringar – Välfärdsteknik  
Vi vill prioritera en fortsatt satsning på Välfärdsteknik. Denna teknik ska användas främst för att 
öka den sociala samvaron och för att underlätta i vardagen. 
Satsningen är 500 000 kr under 2021. 

Ansvarsområde 

Inom vård och omsorg organiseras insatser i form av särskilt boende för äldre, hemtjänst, 
hemsjukvård, rehabilitering, dagverksamhet för personer med demensdiagnos, korttidsboende, 
fixartjänst, stöd till anhöriga, hälsofrämjande och förebyggande verksamheter och aktiviteter 
samt boende med särskild service enligt LSS, daglig verksamhet, personlig assistans, korttids-
tillsyn, avlösar- och ledsagarservice. Verksamheten organiserar också kommunens socialpsy-
kiatri som ger särskilt boende, daglig sysselsättning, boendestöd och kontaktperson åt perso-
ner med allvarliga, psykiska funktionsnedsättningar. 

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

  

Anslag 

Tkr  
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Vård- och omsorgsnämnden  -227 749 -238 500 -243 073 -254 781 
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Investeringar 

Vad ska pro-
jektet leda 
till? 

Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Jämlikhet i 
olikhet 

644 
2 Gruppboende inom LSS för vuxna. 6 
+ 6 lgh. Utredning/Projektering 2018-
2020. Inventarier 2021- 

50 650  

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

1 500 1 200 1 200 

Effektivise-
ring/ekonomi 

191 Tillagningskök inventarier 500 500 500 

Nästa gene-
ration i fokus 

XXX Välfärdsteknik 500       500 500 

Övrigt   XXX Trygghetsboende inventarier  300  

Jämlikhet i 
olikhet 
Kraft i ny-
skapande 

645 
Äldreomsorg, Särskilda boenden, Inom-
hus- o utomhusmiljö 

500 500 500 

SUMMA   3 050 3 650 2 700 
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Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur och föreningslivet är en oerhört viktig del av människans liv. Utan kultur och föreningsliv 

mår vi inte bra. Det finns många föreningar i vår kommun som varje dag kämpar för sin verk-

samhet. Vårt uppdrag är att på bästa sätt stödja och utveckla dessa verksamheter.  

Ett nytt verksamhetshus i Bjuv (M1) kommer att bli nyckeln för att skapa förutsättningar till en 
helhet som möjliggör kultur- och fritidsupplevelser som i nuläget inte är genomförbara. För det 
krävs lokaler och faciliteter som gör det möjligt att erbjuda scenkonst och kulturarv i en rättvi-
sande miljö. 

Billesholms Folkets park får ett utökat anslag 2021 på 500 000:- och samma anslag för 2022-
2023 till fastighetsunderhåll. 

 

Ansvarsområde 

Biblioteken  
Verksamheten vid kommunens tre bibliotek. 

Kulturarv 
Verksamheten vid kommunens Gruv- och Skolmuseum. 

Fritid 
Verksamheten på våra fritidsgårdar och skolhäng. 

Kulturskolan 
Verksamheten som bedrivs av kulturskolan i hela kommunen. 

Sim- och badanläggningar 
Verksamheten vid våra två sim- och badanläggningar. 

Föreningsbidrag  
Det kommunala stöd som ges till föreningslivet. 

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

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

Lotteritillstånd  
Hantering och administration av lotteritillstånd. 

Anslag 

Tkr  
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Kultur- och fritidsnämnden  -33 984 -36 233 -36 729 -37 255 
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Investeringar 

Vad ska pro-
jektet leda 
till? 

Nr Investeringsprojekt Budget 2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Kraft i ny-
skapande 
Nästa gene-
ration i fokus 
Puls i trygg-
heten 

XXX  
Skapa Bjuvs ”Dalhalla” på Sellebergaområ-
det 

400 1 500  

Jämlikhet i 
olikhet 
Kraft i ny-
skapande 
Nästa gene-
ration i fokus 
Puls i trygg-
heten 
Övrigt 

430 Investering KOF övergrip. 750 750 750 

Jämlikhet i 
olikhet 
Kraft i ny-
skapande 
Nästa gene-
ration i fokus 
Puls i trygg-
heten 
Övrigt 

XXX Kommunal rådighet över Mölledammarna 400 1 500  

Kraft i ny-
skapande 
Nästa gene-
ration i fokus 
Puls i trygg-
heten 
Övrigt 

438 Multianläggningar i hela Bjuvs kommun 1 500 1 500  

Jämlikhet i 
olikhet 
Kraft i ny-
skapande 
Nästa gene-
ration i fokus 

XXX Utveckla Selleberga motionsslinga 1 000   

SUMMA   4 050 5 250 750 
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Tekniska nämnden 
  

Vi kommer att slå vakt om den modell som råder för Tekniska förvaltningen avseende 

gata/park, dvs att denna även fortsättningsvis skall finnas i kommunal regi.  

Brogårda och Valleberga förskolor skall rivas och kostnaden för detta blir tre miljoner kronor 

som skall läggas till förvaltningens förslag till driftsbudget 2021. 

Vi vill uppföra ladd stationer för allmänheten vid järnvägsstationerna i Bjuv och Billesholm samt 

vid Ekeby skola.  

Upprustningen av Storgatan i Bjuv anser vi skall starta 2021 och inte 2022. Standarden på ga-

tan är mycket dålig och behovet av upprustning är stort. 

Angående GC väg Billesholm - Ekeby, så är det vår uppfattning att kostnaderna för asfaltering 

och belysning skall utredas.  

Infarterna till och fastigheterna i Bjuvs kommun skall vara vårdade och inbjudande. Det finns 

fastigheter som är direkta motsatsen till detta och vi vill att Tekniska nämndens och Byggnads-

nämndens förvaltningar samverkar i frågan. Dessa skall gemensamt arbeta för att se över vilka 

verktyg som finns för att möjliggöra att få rätsida på de problem som finns. 

Kontroll/uppfräschning/utbyte av gatunamnsskyltar, vägvisningsskyltar, ortsnamnsskyltar mm i 

kommunen. Som exempel finns fortfarande vägvisning mot Findus och andra industrier, orts-

namnsskyltar saknas eller är överväxta etc. 

Utreda möjligheterna att skapa ytterligare fem stycken parkeringsplatser på N Storgatan i Bjuv 

utanför Apoteket och Systembolaget. Behovet finns. 

Då det gäller alternativ energi så är vi av uppfattningen att möjligheten att utvinna energi ur 

gruvvattnet i Bjuvs kommun skall utredas. Det skall undersökas om någon utbildningsinstitut-

ion, högskola eller universitet är intresserade av att ta sig an ett dylikt uppdrag.  

  

 

Ansvarsområde 

 Förvalta kommunens fastigheter, grönområden, vatten och avlopp samt gatuanlägg-
ningar avseende drift och underhållsverksamhet. 

 Verkställa av kommunfullmäktige beslutade investeringar 

 Energisparprojekt och energihushållning 

 Anslutning till kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar utanför verksam-
hetsområden 

 Vara kommunens väghållare och hantera dess trafikfrågor 

 Lokalvårdsverksamhet 

Anslag 

Tkr  
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Tekniska nämnden  -28 465 -31 415 -30 892 -32 771 
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Investeringar 

Vad ska pro-
jektet leda 
till? 

Nr Investeringsprojekt 
Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Effektivise-
ring/ekonomi 
Kraft i ny-
skapande 
Nästa gene-
ration i fokus 
Puls i trygg-
heten 

 140 
Billesholms station - reinvestering genom-
fartsväg, Storgatan 

2 500   

Nästa gene-
ration i fokus 

  XXX Bofinken yttre renovering 1 500   

Effektivise-
ring/ekonomi 
Puls i trygg-
heten 

  228 
Brandposter - Reinvesteringar enl avtal med 
NSVA 

517 517 517 

Effektivise-
ring/ekonomi 
Puls i trygg-
heten 

  229 Byte av kabelskåp 500 500  

Nästa gene-
ration i fokus 

122 Ekeby skola 10 000 40 000 30 000 

Nästa gene-
ration i fokus 

156 Förnyelse av gamla lekplatser 4 000 4 000 4 000 

Nästa gene-
ration i fokus 

124 Förråd till förskolor 400   

Kraft i ny-
skapande 
Nästa gene-
ration i fokus 

  166 GC-väg Billesholm - Ekeby 1 800 2 000 2 000 

Övrigt 216 Investeringar för VA- hantering dagvatten 2 500 1 000 1 000 

Jämlikhet i 
olikhet 
Nästa gene-
ration i fokus 
Puls i trygg-
heten 

123 Jens Bille skolan entrén vid badet 2 000   

Nästa gene-
ration i fokus 

121 Ny fsk Lärkgatan 8 avd. 10 000 45 000  

Nästa gene-
ration i fokus 

XXX Ny väg till Lärkgatans förskola 6 000   

Puls i trygg-
heten 

149 Storgatan Bjuv - upprustning 15 000 20 000 10 000 

Effektivise-
ring/ekonomi 
Kraft i ny-
skapande 
Nästa gene-
ration i fokus 

  226 Utbyggnad Ekeby skola - P-yta + Körytor 6 500   

Övrigt 185 Årlig investering - Maskiner - lokalvård 140 140 140 

Nästa gene-
ration i fokus 

200 Årlig Investering energieffektivisering 5 000 5 000 5 000 
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Vad ska pro-
jektet leda 
till? 

Nr Investeringsprojekt 
Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Effektivise-
ring/ekonomi 
Puls i trygg-
heten 

158 Årlig investering Fastighetsunderhåll 18 000 18 000 18 000 

Effektivise-
ring/ekonomi 
Puls i trygg-
heten 

175 
Gunnarstorpsvägen hastighetsdämpande åt-
gärder 

380   

Effektivise-
ring/ekonomi 
Puls i trygg-
heten 

188 
Kristinetorpsvägen hastighetsdämpande åt-
gärder 

50   

Övrigt 198 
Årlig investering -Maskiner o fordon 
gata/park 

700 700 700 

Effektivise-
ring/ekonomi 
Puls i trygg-
heten 

193 Asfalt enligt ”Rosy” 13 500 14 500 14 000 

Effektivise-
ring/ekonomi 
Puls i trygg-
heten 

194 Årlig investering -Trafiksäkerhetsåtgärder 500 500 500 

Nästa gene-
ration i fokus 

154 Årlig investering utemiljö Fastighet 1 000 1 000 1 000 

Jämlikhet i 
olikhet 
Nästa gene-
ration i fokus 
Puls i trygg-
heten 

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

2 300 2 300 2 000 

Jämlikhet i 
olikhet 
Nästa gene-
ration i fokus 
Puls i trygg-
heten 

XXX 

 

Bibliotek med andra lokaler, Bjuv 

 
5 000 

60 000 

 

60 000 

 

Effektivise-
ring/ekonomi 
Puls i trygg-
heten 

XXX Belysning gång och cykelvägar 6 000   

Jämlikhet i 
olikhet 
Nästa gene-
ration i fokus 
Puls i trygg-
heten 

XXX Om och tillbyggnad Varagårdsskolan 5 000 90 000 90 000 

 XXX Gång cykelväg Billesholm-Bjuv, 300 2 000 2 000 

 XXX Ny busshållplats N Storgatan 500   

 XXX IT-infrastruktur kommunala byggnader 1 500 1 500 1 500 

 XXX Hundrastgårdar 200   

 XXX Gunnarstorp 1:267 700   

 XXX  Trygghet, säkerhet samt myndighetskrav 1 000 1 000 1 000 

 XXX Utbyggnad infrastruktur Fordon/Stationer 200 200 200 
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Vad ska pro-
jektet leda 
till? 

Nr Investeringsprojekt 
Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

 XXX Upprustning Frisbeegolf Gunnarstorpsvägen 150   

 XXX Verkstadsgatan 1 samlokalisering 50 700  

 XXX LSS-projekt 2 18 000   

 XXX LSS-projekt 3 14 000 20 000  

 XXX Digitaliserade papperskorgar. 100 100 100 

 XXX Fler korttids parkeringar centrum Bjuv 50 50  

SUMMA   151 543 330 707 243 657 
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Byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden, en av de minsta nämnderna rent ekonomiskt. Men mycket viktig för sam-

hällsutvecklingen. Olika planer och utredningar ska plockas fram och beslutas om. Byggnads-

nämnden har ett uppdrag att hjälpa såväl enskilda kommuninvånare som företag i Bjuvs kom-

mun med både bygglov och tillsyn. Att möta kommuninvånaren eller företaget med en öppen 

dialog är oerhört viktigt inte minst med anledning av att det inte är många gånger i livet man tar 

denna kontakt.   

Ansvarsområde 

Planer 

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

Bygglov och tillsyn 

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

Karta och mätning 

Kommunens kartverksamhet och mätning. 

Bostadsanpassning 

Den byggnadstekniska granskningen och bedömningen avseende bostadsanpassningen. 

Anslag 

Tkr  
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Byggnadsnämnden  -5 106 -5 234 -5 368 -5 518 

      



Budget 2021 och ekonomisk plan 2022–2023 

 

27 

VA-verksamhet (NSVA) 
 

Investeringar 

Vad ska pro-
jektet leda 
till? 

Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Nästa generat-
ion i fokus 

 
NSVA Landsbygdsinvesteringar, ej 
taxedrivand 

5 400 400 400 

Övrigt 266 Ny investeringar NSVA 3 750 3 600 10 800 

Övrigt 266 Reinvesteringar NSVA 27 342 29 466 31 981 

SUMMA 36 492 33 466 43 181 
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Kassaflödesanalys 2021-2023 

 

Investeringsvolymen budgeteras 2021 till 263 mnkr och under planperioden till totalt                
1 031mnkr. 

Kommunens eget kassaflöde, det vill säga de investeringar vi kan finansiera med egna medel, 
består av budgeterat resultat, avskrivningar samt eventuella utdelningar. För 2021 beräknas 
detta utrymme till 119 mnkr, inklusive en beräknad utdelning från AB Bjuvsbostädser motsva-
rande hälften av resultatet vid försäljning. Det innebär sammantaget en finansieringsgrad 45 
procent och ett lånebehov på 144 mnkr. Av detta lånebehov avser drygt 28 mnkr VA-verksam-
heten och 116 mnkr skattefinansierad verksamhet. 

För hela planperioden beräknas kassaflödet till ungefär 275 mnkr och totala investeringarna 
uppgår till 1 031 mnkr. Det innebär ett lånebehov på cirka 755 mnkr och en finansieringsgrad 
av investeringarna totalt på 27 procent. 

Av ovanstående lånebehov avser 88 mnkr VA verksamheten och resterande 667 mnkr skatte-
finansierad verksamhet. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

0,3%

7%

5%

3%

54%

26%

4%

1%

Fördelning av budget 2021, 927 miljoner 

Kommunfullmäktige 0,3% Kommunstyrelsen 7% varav arbete och tillväxt 5%

Tekniska nämnden 3% Barn- och utbildning 54% Vård och omsorg 26%

Kultur och fritid 4% Byggnadsnämnden 1%
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Bjuv 2020-10-14 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att: 

 

anta kommunens övergripande mål och indikatorer 

 

den kommunala utdebiteringen 2021 skall lämnas oförändrad 20,99 per skattekrona. 

 

godkänna driftbudgetanslaget för respektive nämnd för år 2021 och plan för 2022 - 

2023 i enlighet med föreliggande förslag 

 

fastställa resultatet i 2021 års driftbudgetanslag till totalt 19 055 tkr i den 

skattefinansierade verksamheten 

 
fastställa resultatet i den avgiftsfinansierade delen (VA-verksamheten) till  

-150 tkr år 2021 

 

godkänna resultatbudget för år 2021 och plan för 2022 - 2023 i enlighet med 

föreliggande förslag 

 

godkänna investeringsbudget för år 2021 och plan för 2022 - 2023 i enlighet med 

föreliggande förslag 

 

kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera högst 2 mnkr avseende investeringsprojekt 

 

kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera och besluta om kostnader om högst 1 mnkr 

inom anslaget utrymme KS till förfogande 

 

fastställa internräntan för år 2021 till 1,25 procent 

 

bevilja kostverksamheten att höja de interna måltidspriserna för 2021 med maximalt 1 

procent med hänsyn till löne- och prisökningar 

 

bevilja tekniska nämnden att höja priserna för lokalvård för 2021 med maximalt 1,5 

procent och hyreskostnaderna med maximalt 0,7 procent, med hänsyn till löne- och 

prisökningar 

 

kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att ta upp nya lån, dvs. öka kommunens skulder 

under år 2021, med totalt 150 000 000 kr (kronor), etthundra femtio miljoner kronor 

kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande 

belopp för de lån som förfaller till betalning under år 2021 

uppdra åt samtliga nämnder och styrelsen att med utgångspunkt i kommunfullmäktiges 

mål formulera mål för nämnden, samt fastställa nämndens budget senast den 31 

december 2020 
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§ 121 Dnr 2020-00422  

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av 
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening 

Sammanfattning 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att 
en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska 
gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per 
invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket 
samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån 
har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de 
kommande fyra åren enligt följande: 

 

År Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun) 

Kapitalinsats (kr/invånare) 

(region) 

2020 900 180 

2021 1 000 200 

2022 1 100 220 

2023 1 200 240 

2024 1 300 260 

 

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 
längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den 
tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. 
Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna, Bjuvs kommuns 
förlagslån till Föreningen uppgår per den 1 september till 2 300 000 kronor, 
jämte ränta. Förlagslånet kommer återbetalas den 30 september 2020. 

 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 
erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 
använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen 
och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en 
kapitalinsats.  
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För att undvika administration föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige 
beslutar om inbetalning av kapitalinsats i föreningen under de kommande 
fyra åren samt bemyndigar kommundirektör i förening med ekonomichef att 
vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt 
besluten. Därtill föreslår förvaltningen att direkt betala in motsvarande 
summa som återbetalningen av förlagslånet till Kommuninvest som 
insatskapital. Det innebär att någon extra insatskapital ytterligare inte 
behöver betalas in 2021 och endast 785 800 kr behöver betalas in 2022. 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse Samuel Sköld, 2020-09-18 
Information om kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening 
Bilaga 2: Insatskapital per medlem samt förlagslån i Kommuninvest AB   

  

Ärendet 

Bjuvs kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en 
kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 
finansieringsfrågor. 
 

Bakgrund 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen 
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv 
motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 
 

Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna 
omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter 
finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att 
kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av 
Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att 
finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. 
Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen. Förlagslånen framgår 
av Bilaga 2. 

 

Bjuvs kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 1 september till       
2 300 000 kronor, jämte ränta. 

 

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 
längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den 
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tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. 
Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. 
Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen 
till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd 
härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen 
från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen 
ska därför återbetalas till medlemmarna. 

 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 
erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 
använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen 
och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en 
kapitalinsats.  

 

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en 
kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två 
nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det 
har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.  

 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att 
en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska 
gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per 
invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket 
samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån 
har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de 
kommande fyra åren enligt följande: 

 

År Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun) 

Kapitalinsats (kr/invånare) 

(region) 

2020 900 180 

2021 1 000 200 

2022 1 100 220 

2023 1 200 240 

2024 1 300 260 

 

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.  
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Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med 
stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett 
belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner.  

För att undvika administration föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige 
beslutar om inbetalning av kapitalinsats i föreningen under de kommande 
fyra åren samt utser kommundirektör i förening med ekonomichef att vidta 
de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten. 
Därtill föreslår förvaltningen att direkt betala in motsvarande summa som 
återbetalningen av förlagslånet till Kommuninvest som insatskapital. Det 
innebär att någon extra insatskapital ytterligare inte behöver betalas in 2021 
och endast 785 800 kr behöver betalas in 2022. 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

 

att Bjuvs kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska 
inbetala ett insatsbelopp om 2 300 000 kronor samt att kommunstyrelsen 
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningen.  

 

Kommunfullmäktige beslutar om inbetalning av kapitalinsats i föreningen till 
följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, 
upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kr per invånare. 

 

Bemyndigar kommundirektör i förening med ekonomichef att vidta de 
åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten.  

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-09-30, § 155 
  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

att Bjuvs kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska 
inbetala ett insatsbelopp om 2 300 000 kronor samt att kommunstyrelsen 
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningen.  
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Kommunfullmäktige beslutar om inbetalning av kapitalinsats i föreningen till 
följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, 
upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kr per invånare. 

 

Bemyndigar kommundirektör i förening med ekonomichef att vidta de 
åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten.  

   
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Samuel Sköld, ekonomichef 
Samuel Sköld@bjuv.se 
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Återbetalning av förlagslån och inbetalning av 
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening 

 

Sammanfattning av ärendet 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att 
en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska 
gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per 
invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket 
samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån 
har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de 
kommande fyra åren enligt följande: 

 

År Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun) 

Kapitalinsats (kr/invånare) 

(region) 

2020 900 180 

2021 1 000 200 

2022 1 100 220 

2023 1 200 240 

2024 1 300 260 

 

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 
längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den 
tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. 
Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna, Bjuvs kommuns 
förlagslån till Föreningen uppgår per den 1 september till 2 300 000 kronor, 
jämte ränta. Förlagslånet kommer återbetalas den 30 september 2020. 

 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 
erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 
använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen 
och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en 
kapitalinsats.  

 

För att undvika administration föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige 
beslutar om inbetalning av kapitalinsats i föreningen under de kommande 
fyra åren samt bemyndigar kommundirektör i förening med ekonomichef att 
vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt 
besluten. Därtill föreslår förvaltningen att direkt betala in motsvarande 
summa som återbetalningen av förlagslånet till Kommuninvest som 
insatskapital. Det innebär att någon extra insatskapital ytterligare inte 
behöver betalas in 2021 och endast 785 800 kr behöver betalas in 2022. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Samuel Sköld, 2020-09-18 
Information om kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening 
Bilaga 2: Insatskapital per medlem samt förlagslån i Kommuninvest AB   

  

Ärendet 

Bjuvs kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en 
kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 
finansieringsfrågor. 
 

Bakgrund 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen 
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv 
motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 
 

Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna 
omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter 
finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att 
kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av 
Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att 
finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. 
Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen. Förlagslånen framgår 
av Bilaga 2. 

 

Bjuvs kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 1 september till       
2 300 000 kronor, jämte ränta. 

 

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 
längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den 
tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. 
Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. 
Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen 
till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd 
härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen 
från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen 
ska därför återbetalas till medlemmarna. 

 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 
erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 
använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen 
och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en 
kapitalinsats.  
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Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en 
kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två 
nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det 
har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.  

 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att 
en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska 
gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per 
invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket 
samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån 
har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de 
kommande fyra åren enligt följande: 

 

År Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun) 

Kapitalinsats (kr/invånare) 

(region) 

2020 900 180 

2021 1 000 200 

2022 1 100 220 

2023 1 200 240 

2024 1 300 260 

 

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.  

 

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med 
stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett 
belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner.  

För att undvika administration föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige 
beslutar om inbetalning av kapitalinsats i föreningen under de kommande 
fyra åren samt utser kommundirektör i förening med ekonomichef att vidta 
de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten. 
Därtill föreslår förvaltningen att direkt betala in motsvarande summa som 
återbetalningen av förlagslånet till Kommuninvest som insatskapital. Det 
innebär att någon extra insatskapital ytterligare inte behöver betalas in 2021 
och endast 785 800 kr behöver betalas in 2022. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

 

Att Bjuvs kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska 
inbetala ett insatsbelopp om 2 300 000 kronor samt att kommunstyrelsen 



Bjuvs kommun 
Datum 

2020-09-18 
 

KS 2020-00422 
Sida 

4(4) 
 

 

bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningen.  

 

Kommunfullmäktige beslutar om inbetalning av kapitalinsats i föreningen till 
följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, 
upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kr per invånare. 

 

Bemyndigar kommundirektör i förening med ekonomichef att vidta de 
åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten.  

 

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör 

Samuel Sköld 
Ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Kommuninvest ekonomiska förening 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening 

1 Bakgrund 

Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för 

Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas 

insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Därutöver lämnades även 

förslag till förändringar i sammansättning av ledamöter valberedningen i föreningen och 

lekmannarevisorerna uppdrag.  

 

2 Beslutade förändringar av medlemmarnas insatskapital 

Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och 

Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering 

och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov, 

Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning 

av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra 

Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa 

myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet. 

Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst 

1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.  

 

Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida 

kapitaliseringen av Kommuninvest. 

 

 En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar 

föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. 

Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren 2021 till 2024.  

 

 En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.  

 

 Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar 

inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför 

beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse 

som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till 

Kommuninvest Ekonomisk förening 

Samtliga medlemmar 

2020-09-03 



Sida 2/4 
 

 

 

Svenska kommuner och regioner i samverkan 

den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en 

högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period 

som kapitalplanen omfattar, dvs. de kommande fyra åren. 

 

 Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från 

900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024.  

 

Insatskapital för kommuner År  

1000 kr/invånare  2021 

1100 kr/invånare  2022 

1200 kr/invånare  2023 

1300 kr/invånare  2024 

 

Beloppen för regionerna justeras i enlighet med nuvarande regler, dvs 

regionernas insatskapital ska vara en femtedel av kommunernas insatskapital, 

vilket ger en kapitalinsats enligt följande: 

 

Insatskapital för regioner År  

200 kr/invånare  2021 

220 kr/invånare  2022 

240 kr/invånare  2023 

260 kr/invånare  2024 

 

 Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobesluten, dvs. 

första gången 2021. Inbetalningen ska vara genomförs senast vid halvårsskiftet 

respektive år. Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests försorg. 

 

 Förlagslånet avvecklas. 2010 upptog föreningen av dåvarande medlemmar ett 

förlagslån om 1 miljard kronor. Nuvarande lagstiftning ställer nya krav om 

vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalbasen, vilket förlagslånet numera inte 

gör.  

 

Föreningen har enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i förtid, vilket också 

föreningsstämman beslutade. 

 

Samtliga de kommuner som var medlemmar 2010 tecknade förlagslånet. 

Förlagslånet kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som 

tecknade lånet. 

 

Utbetalning av förlagslånet sker till det konto som respektive medlem har 

anmält att räntan på förlagslånet betalas till. 

 

Samtliga medlemmar som tecknat förlagslånet erbjuds att inbetala motsvarande 

belopp som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening. 

 

I bilaga 2 framgår beloppet som utbetalas till de medlemmar som tecknat 

förlagslånet och som efter utbetalningen kan inbetalas till Kommuninvest som 

insatskapital. 
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 Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet stämmobeslutet om en 

enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, så tas den s.k. återbäringstrappan bort, 

eftersom den då till stor del spelat ut sin roll. Ny modell tillämpas första gången 

på återbäringen avseende 2020, dvs. efter stämman 2021. 

 

För en mer utförlig redovisning av stämmobesluten hänvisas till stämmohandlingarna.  

 

https://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2020/03/Föreningsstämmohandlingar-

2020.pdf  

 

3 Tidsplan 

Följande tidsplan gäller för den fortsatta kapitaliseringen av Kommuninvest och 

medlemmarnas insatser. 

 

30 september 2020 Utbetalning av förlagslånet till berörda medlemmar.  

 

20 november 2020 Frivillig inbetalning till Kommuninvest av det belopp som 

motsvarar förlagslånet. 20 november är sista och 

rekommenderad inbetalningsdag. (Se även ovan om konto 

som förlagslånet utbetalas till.) 

 

30 juni 2021 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2021. 

 

30 juni 2022 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2022. 

 

30 juni 2023 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2023. 

 

30 juni 2024 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2024. 

 

4 Bilagor 

Bifogat två bilagor enligt önskemål från medlemmarna. 

 

Bilaga 1 anger, som förslag, missiv och beslutsformuleringar som kan användas av 

medlemmarna när respektive fullmäktige eller styrelse beslutar om insatskapital samt 

förlagslånets hantering och dess återbetalning till Kommuninvest. 

 

Bilaga 2 anger den inbetalning av insatskapital som respektive medlem ska bidra med 

respektive år fram till 2024. Av bilagan framgår också förlagslånet för respektive 

medlem och hur mycket som återstår att inbetala i insatskapital respektive år om 

förlagslånet under hösten 2020 inbetalas som insatskapital till Kommuninvest. 
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5 Övrigt 

 

Som redovisats ovan erbjuds alla medlemmar som deltog i förlagslånet att betala in 

motsvarande summa till Kommuninvest som insatskapital. I det fall medlemmen har 

för avsikt att inte betala in motsvarande summa till Kommuninvest ska 

medlemmen informera Kommuninvest om detta. 

 

Vi önskar erhålla er inbetalning av insatskapital motsvarande förlagslånet och 

kommande insatskapital åren 2021 till 2024 insatt på bankgiro 5060 – 5963 eller insatt 

på Kommuninvest Ekonomisk förenings konto hos Nordea, kontonummer 748 556 8.  

 

Eventuella frågor kan ställas till Ulf Bengtsson på ulf.bengtsson@kommuninvest.se 

alternativt 070-340 39 83. 

 

 

KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 

 

 

Tomas Werngren  Ulf Bengtsson 

Verkställande direktör  Styrelsens sekreterare 
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Medlemsnamn Aktuell insats inkl 

överinsats

Förlagslån Aktuell insats inkl. 

överinsats och 

förlagslån

ALE KOMMUN 25,580,700.00 3,400,000 28,980,700

ALINGSÅS KOMMUN 30,405,694.00 4,688,000 35,093,694

ALVESTA KOMMUN 17,552,700.00 3,388,000 20,940,700

ANEBY KOMMUN 5,883,300.00 1,100,000 6,983,300

ARBOGA KOMMUN 12,267,900.00 2,088,000 14,355,900

ARJEPLOGS 
KOMMUN 2,598,300.00 700,000 3,298,300

ARVIDSJAURS KOMMUN 5,835,600.00 1,288,000 7,123,600

ARVIKA KOMMUN 23,193,900.00 4,600,000 27,793,900

ASKERSUNDS KOMMUN 10,007,100.00 1,500,000 11,507,100

AVESTA KOMMUN 19,819,800.00 4,100,000 23,919,800

BENGTSFORS KOMMUN 8,600,400.00 2,088,000 10,688,400

BERGS KOMMUN 7,338,808.00 1,200,000 8,538,808

BJURHOLMS KOMMUN 2,205,900.00 600,000 2,805,900

BJUVS KOMMUN 13,886,100.00 2,300,000 16,186,100

BODENS KOMMUN 25,098,300.00 5,888,000 30,986,300

BOLLEBYGDS KOMMUN 7,786,800.00 1,600,000 9,386,800

BOLLNÄS KOMMUN 23,934,600.00 5,200,000 29,134,600

BORGHOLMS KOMMUN 9,612,900.00 0 9,612,900

BORLÄNGE KOMMUN 45,643,500.00 6,500,000 52,143,500

BORÅS STAD 93,255,840.00 0 93,255,840

BOTKYRKA KOMMUN 80,010,900.00 14,588,000 94,598,900

BOXHOLMS KOMMUN 4,789,800.00 888,000 5,677,800

BROMÖLLA KOMMUN 11,362,500.00 2,000,000 13,362,500

BRÄCKE KOMMUN 5,816,700.00 1,688,000 7,504,700

BURLÖVS KOMMUN 15,687,000.00 2,900,000 18,587,000

BÅSTADS KOMMUN 12,977,100.00 2,200,000 15,177,100

DALS-EDS KOMMUN 4,319,100.00 600,000 4,919,100

DEGERFORS KOMMUN 8,577,900.00 1,500,000 10,077,900

DOROTEA KOMMUN 2,785,010.00 700,000 3,485,010

EDA KOMMUN 7,607,700.00 1,300,000 8,907,700

EKERÖ KOMMUN 25,477,200.00 0 25,477,200

EKSJÖ KOMMUN 14,938,200.00 3,200,000 18,138,200

EMMABODA KOMMUN 8,260,052.00 1,600,000 9,860,052

ENKÖPINGS KOMMUN 37,703,700.00 0 37,703,700

ESKILSTUNA KOMMUN 88,864,560.00 17,300,000 106,164,560

ESLÖVS KOMMUN 28,961,100.00 5,800,000 34,761,100

ESSUNGA KOMMUN 5,082,300.00 1,000,000 6,082,300

FAGERSTA KOMMUN 11,957,400.00 1,900,000 13,857,400

FALKENBERGS KOMMUN 38,654,100.00 5,600,000 44,254,100

FALKÖPINGS KOMMUN 18,821,959.00 0 18,821,959

FALU KOMMUN 53,294,998.00 7,500,000 60,794,998

FILIPSTADS KOMMUN 9,551,700.00 2,200,000 11,751,700

FINSPÅNGS KOMMUN 19,035,000.00 4,100,000 23,135,000

FLENS KOMMUN 14,617,800.00 2,500,000 17,117,800

FORSHAGA KOMMUN 10,241,100.00 2,100,000 12,341,100

Aktuell Insatsnivå



FÄRGELANDA KOMMUN 5,845,500.00 1,300,000 7,145,500

GAGNEFS KOMMUN 9,021,600.00 2,100,000 11,121,600

GISLAVEDS KOMMUN 25,863,300.00 0 25,863,300

GNESTA KOMMUN 8,089,983.00 1,700,000 9,789,983

GNOSJÖ KOMMUN 8,759,700.00 1,300,000 10,059,700

GRUMS KOMMUN 8,050,500.00 1,500,000 9,550,500

GRÄSTORPS KOMMUN 5,067,000.00 1,100,000 6,167,000

GULLSPÅNGS KOMMUN 4,706,100.00 1,100,000 5,806,100

GÄLLIVARE KOMMUN 16,407,900.00 3,600,000 20,007,900

GÄVLE KOMMUN 86,986,080.00 11,500,000 98,486,080

GÖTEBORGS STAD 344,418,300.00 0 344,418,300

GÖTENE KOMMUN 11,772,000.00 2,600,000 14,372,000

HABO KOMMUN 9,999,000.00 2,000,000 11,999,000

HAGFORS KOMMUN 6,626,219.00 2,600,000 9,226,219

HALLSBERGS KOMMUN 13,783,500.00 2,100,000 15,883,500

HALLSTAHAMMARS KOMMUN 14,036,400.00 3,288,000 17,324,400

HALMSTADS KOMMUN 84,983,040.00 15,700,000 100,683,040

HAMMARÖ KOMMUN 13,878,000.00 2,488,000 16,366,000

HANINGE KOMMUN 31,565,448.00 13,700,000 45,265,448

HAPARANDA KOMMUN 8,847,900.00 2,200,000 11,047,900

HEBY KOMMUN 12,379,500.00 2,700,000 15,079,500

HEDEMORA KOMMUN 13,576,500.00 2,300,000 15,876,500

HERRLJUNGA KOMMUN 8,438,400.00 1,600,000 10,038,400

HJO KOMMUN 8,084,700.00 1,688,000 9,772,700

HOFORS KOMMUN 7,256,961.00 2,388,000 9,644,961

HUDDINGE KOMMUN 91,213,200.00 17,288,000 108,501,200

HUDIKSVALLS KOMMUN 33,569,100.00 6,900,000 40,469,100

HULTSFREDS KOMMUN 12,364,200.00 2,888,000 15,252,200

HYLTE KOMMUN 9,250,200.00 0 9,250,200

HÅBO KOMMUN 18,030,600.00 3,788,000 21,818,600

HÄLLEFORS KOMMUN 6,242,400.00 1,200,000 7,442,400

HÄRJEDALENS KOMMUN 9,201,600.00 2,300,000 11,501,600

HÄRNÖSANDS KOMMUN 22,279,500.00 3,688,000 25,967,500

HÄRRYDA KOMMUN 32,661,900.00 4,200,000 36,861,900

HÄSSLEHOLMS KOMMUN 45,508,500.00 8,600,000 54,108,500

HÖGANÄS KOMMUN 7,951,490.00 3,300,000 11,251,490

HÖGSBY KOMMUN 5,203,800.00 1,288,000 6,491,800

HÖRBY KOMMUN 13,434,300.00 2,400,000 15,834,300

HÖÖRS KOMMUN 14,193,000.00 0 14,193,000

JOKKMOKKS KOMMUN 4,564,800.00 1,200,000 5,764,800

JÄRFÄLLA KOMMUN 66,970,800.00 0 66,970,800

JÖNKÖPINGS KOMMUN 112,183,200.00 20,900,000 133,083,200

KALIX KOMMUN 14,600,700.00 3,000,000 17,600,700

KALMAR KOMMUN 58,208,400.00 11,500,000 69,708,400

KARLSBORGS KOMMUN 6,107,400.00 1,200,000 7,307,400

KARLSHAMNS KOMMUN 29,097,000.00 5,400,000 34,497,000

KARLSKOGA KOMMUN 27,048,600.00 4,400,000 31,448,600

KARLSKRONA KOMMUN 57,913,200.00 8,100,000 66,013,200

KARLSTADS KOMMUN 79,515,000.00 16,000,000 95,515,000

KATRINEHOLMS KOMMUN 25,699,875.00 4,300,000 29,999,875



KILS KOMMUN 10,620,000.00 2,300,000 12,920,000

KINDA KOMMUN 8,815,500.00 2,000,000 10,815,500

KIRUNA KOMMUN 20,916,900.00 4,600,000 25,516,900

KLIPPANS KOMMUN 15,715,800.00 0 15,715,800

KNIVSTA KOMMUN 14,494,500.00 2,588,000 17,082,500

KRAMFORS KOMMUN 16,523,100.00 4,200,000 20,723,100

KRISTIANSTADS KOMMUN 73,643,400.00 10,600,000 84,243,400

KRISTINEHAMNS KOMMUN 21,702,600.00 4,200,000 25,902,600

KROKOMS KOMMUN 13,183,200.00 2,700,000 15,883,200

KUMLA KOMMUN 18,914,400.00 2,200,000 21,114,400

KUNGSBACKA KOMMUN 71,229,600.00 7,800,000 79,029,600

KUNGSÖRS KOMMUN 7,442,100.00 1,200,000 8,642,100

KUNGÄLVS KOMMUN 38,100,600.00 7,500,000 45,600,600

KÄVLINGE KOMMUN 9,069,533.00 0 9,069,533

KÖPINGS KOMMUN 22,838,400.00 5,000,000 27,838,400

LAHOLMS KOMMUN 21,402,900.00 3,900,000 25,302,900

LANDSKRONA STAD 39,216,600.00 4,900,000 44,116,600

LAXÅ KOMMUN 5,097,600.00 1,000,000 6,097,600

LEKEBERGS KOMMUN 6,742,800.00 1,000,000 7,742,800

LEKSANDS KOMMUN 13,726,800.00 2,700,000 16,426,800

LERUMS KOMMUN 20,101,040.00 6,800,000 26,901,040

LESSEBO KOMMUN 7,430,400.00 1,600,000 9,030,400

LIDKÖPINGS KOMMUN 34,884,900.00 6,800,000 41,684,900

LILLA EDETS KOMMUN 11,860,200.00 2,700,000 14,560,200

LINDESBERGS KOMMUN 20,942,100.00 3,200,000 24,142,100

LINKÖPINGS KOMMUN 128,388,240.00 0 128,388,240

LJUNGBY KOMMUN 24,769,800.00 4,600,000 29,369,800

LJUSDALS KOMMUN 17,124,300.00 3,500,000 20,624,300

LJUSNARSBERGS KOMMUN 4,421,700.00 888,000 5,309,700

LOMMA KOMMUN 20,651,400.00 2,500,000 23,151,400

LUDVIKA KOMMUN 23,427,000.00 4,900,000 28,327,000

LULEÅ KOMMUN 68,479,200.00 9,588,000 78,067,200

LUNDS KOMMUN 41,425,303.00 18,300,000 59,725,303

LYCKSELE KOMMUN 10,959,300.00 2,488,000 13,447,300

LYSEKILS KOMMUN 12,869,100.00 2,600,000 15,469,100

MALUNG-SÄLENS KOMMUN 8,972,100.00 2,000,000 10,972,100

MALÅ KOMMUN 2,388,041.00 700,000 3,088,041

MARIESTADS KOMMUN 21,793,500.00 4,700,000 26,493,500

MARKARYDS KOMMUN 8,594,100.00 0 8,594,100

MARKS KOMMUN 30,498,300.00 5,700,000 36,198,300

MELLERUDS KOMMUN 8,390,700.00 1,800,000 10,190,700

MJÖLBY KOMMUN 23,785,200.00 3,400,000 27,185,200

MORA KOMMUN 18,005,400.00 4,200,000 22,205,400

MOTALA KOMMUN 38,612,700.00 8,100,000 46,712,700

MULLSJÖ KOMMUN 6,398,100.00 1,300,000 7,698,100

MUNKEDALS KOMMUN 9,218,700.00 1,500,000 10,718,700

MUNKFORS KOMMUN 3,350,486.00 800,000 4,150,486

MÖLNDALS STAD 58,018,500.00 0 58,018,500

MÖNSTERÅS KOMMUN 11,751,300.00 2,300,000 14,051,300

MÖRBYLÅNGA KOMMUN 13,048,200.00 2,300,000 15,348,200



NORA KOMMUN 9,316,800.00 1,300,000 10,616,800

NORBERGS KOMMUN 5,222,700.00 900,000 6,122,700

NORDANSTIGS KOMMUN 8,559,900.00 1,700,000 10,259,900

NORDMALINGS KOMMUN 6,376,500.00 1,300,000 7,676,500

NORRKÖPINGS KOMMUN 113,603,760.00 21,000,000 134,603,760

NORRTÄLJE KOMMUN 52,802,100.00 0 52,802,100

NORSJÖ KOMMUN 3,758,400.00 800,000 4,558,400

NYBRO KOMMUN 17,742,600.00 3,600,000 21,342,600

NYKVARNS KOMMUN 9,172,800.00 1,600,000 10,772,800

NYKÖPINGS KOMMUN 48,157,200.00 0 48,157,200

NYNÄSHAMNS KOMMUN 24,750,000.00 4,600,000 29,350,000

NÄSSJÖ KOMMUN 27,405,900.00 6,000,000 33,405,900

OCKELBO KOMMUN 5,270,400.00 900,000 6,170,400

OLOFSTRÖMS KOMMUN 11,727,900.00 2,488,000 14,215,900

ORSA KOMMUN 6,130,800.00 1,000,000 7,130,800

ORUST KOMMUN 13,548,600.00 2,000,000 15,548,600

OSBY KOMMUN 11,545,200.00 2,500,000 14,045,200

OSKARSHAMNS KOMMUN 23,670,900.00 4,300,000 27,970,900

OVANÅKERS KOMMUN 10,322,100.00 2,700,000 13,022,100

OXELÖSUNDS KOMMUN 10,395,900.00 2,200,000 12,595,900

PAJALA KOMMUN 5,176,991.00 600,000 5,776,991

PARTILLE KOMMUN 33,584,400.00 0 33,584,400

PERSTORPS KOMMUN 6,604,200.00 0 6,604,200

PITEÅ KOMMUN 37,965,600.00 5,900,000 43,865,600

RAGUNDA KOMMUN 4,848,300.00 1,100,000 5,948,300

REGION GOTLAND 52,202,700.00 7,800,000 60,002,700

ROBERTSFORS KOMMUN 6,051,600.00 1,200,000 7,251,600

RONNEBY KOMMUN 25,398,900.00 5,100,000 30,498,900

RÄTTVIKS KOMMUN 10,230,154.00 1,900,000 12,130,154

SALA KOMMUN 19,732,500.00 3,800,000 23,532,500

SALEMS KOMMUN 4,384,213.00 0 4,384,213

SANDVIKENS KOMMUN 34,049,700.00 4,988,000 39,037,700

SIGTUNA KOMMUN 43,317,000.00 7,200,000 50,517,000

SIMRISHAMNS KOMMUN 17,158,500.00 3,500,000 20,658,500

SJÖBO KOMMUN 16,573,500.00 3,500,000 20,073,500

SKARA KOMMUN 16,839,900.00 3,288,000 20,127,900

SKELLEFTEÅ KOMMUN 64,821,600.00 9,888,000 74,709,600

SKINNSKATTEBERGS KOMMUN 3,987,900.00 700,000 4,687,900

SKURUPS KOMMUN 13,650,300.00 2,400,000 16,050,300

SKÖVDE KOMMUN 48,199,500.00 0 48,199,500

SMEDJEBACKENS KOMMUN 9,640,800.00 1,800,000 11,440,800

SOLLEFTEÅ KOMMUN 17,798,400.00 4,200,000 21,998,400

SOLLENTUNA KOMMUN 63,225,900.00 0 63,225,900

SOLNA STAD 66,636,900.00 0 66,636,900

SORSELE KOMMUN 2,264,400.00 700,000 2,964,400

SOTENÄS KOMMUN 8,105,400.00 1,900,000 10,005,400

STAFFANSTORPS KOMMUN 20,694,600.00 2,700,000 23,394,600

STENUNGSUNDS KOMMUN 22,747,500.00 4,500,000 27,247,500

STORFORS KOMMUN 3,695,400.00 700,000 4,395,400

STORUMANS KOMMUN 5,359,500.00 1,300,000 6,659,500



STRÄNGNÄS KOMMUN 30,490,200.00 5,900,000 36,390,200

STRÖMSTADS KOMMUN 11,424,600.00 1,900,000 13,324,600

STRÖMSUNDS KOMMUN 10,540,800.00 2,200,000 12,740,800

SUNDBYBERGS STAD 41,499,000.00 0 41,499,000

SUNNE KOMMUN 12,082,500.00 2,288,000 14,370,500

SURAHAMMARS KOMMUN 8,926,200.00 2,200,000 11,126,200

SVALÖVS KOMMUN 4,950,835.00 0 4,950,835

SVEDALA KOMMUN 18,415,800.00 2,600,000 21,015,800

SVENLJUNGA KOMMUN 9,455,400.00 2,000,000 11,455,400

SÄFFLE KOMMUN 13,800,600.00 3,288,000 17,088,600

SÄTERS KOMMUN 9,977,400.00 1,788,000 11,765,400

SÄVSJÖ KOMMUN 9,990,000.00 2,000,000 11,990,000

SÖDERHAMNS KOMMUN 22,910,400.00 5,000,000 27,910,400

SÖDERKÖPINGS KOMMUN 12,961,800.00 2,400,000 15,361,800

SÖDERTÄLJE KOMMUN 82,609,200.00 0 82,609,200

SÖLVESBORGS KOMMUN 15,444,000.00 3,000,000 18,444,000

TANUMS KOMMUN 11,111,400.00 1,700,000 12,811,400

TIBRO KOMMUN 9,777,600.00 0 9,777,600

TIDAHOLMS KOMMUN 6,359,589.00 0 6,359,589

TIERPS KOMMUN 18,220,500.00 3,388,000 21,608,500

TIMRÅ KOMMUN 16,222,500.00 3,400,000 19,622,500

TINGSRYDS KOMMUN 10,978,200.00 2,500,000 13,478,200

TJÖRNS KOMMUN 13,783,500.00 2,188,000 15,971,500

TOMELILLA KOMMUN 11,706,300.00 2,200,000 13,906,300

TORSBY KOMMUN 10,792,800.00 2,500,000 13,292,800

TORSÅS KOMMUN 5,601,437.00 1,500,000 7,101,437

TRANEMO KOMMUN 10,476,000.00 2,400,000 12,876,000

TRANÅS KOMMUN 16,574,400.00 3,700,000 20,274,400

TRELLEBORGS KOMMUN 39,023,100.00 7,400,000 46,423,100

TROLLHÄTTANS STAD 51,236,100.00 6,688,000 57,924,100

TROSA KOMMUN 10,677,600.00 2,200,000 12,877,600

TYRESÖ KOMMUN 41,559,300.00 0 41,559,300

TÖREBODA KOMMUN 8,164,800.00 1,600,000 9,764,800

UDDEVALLA KOMMUN 48,165,300.00 6,188,000 54,353,300

ULRICEHAMNS KOMMUN 20,919,600.00 3,888,000 24,807,600

UMEÅ KOMMUN 102,321,360.00 12,000,000 114,321,360

UPPLANDS-BRO KOMMUN 22,758,300.00 3,500,000 26,258,300

UPPLANDS-VÄSBY KOMMUN 37,634,400.00 0 37,634,400

UPPSALA KOMMUN 168,061,860.00 0 168,061,860

UPPVIDINGE KOMMUN 8,299,800.00 1,600,000 9,899,800

VADSTENA KOMMUN 6,653,700.00 1,100,000 7,753,700

VAGGERYDS KOMMUN 12,034,800.00 2,500,000 14,534,800

VALDEMARSVIKS KOMMUN 6,891,300.00 1,288,000 8,179,300

VALLENTUNA KOMMUN 28,772,100.00 0 28,772,100

VANSBRO KOMMUN 6,024,600.00 1,188,000 7,212,600

VARA KOMMUN 14,037,300.00 0 14,037,300

VARBERGS KOMMUN 54,379,800.00 6,400,000 60,779,800

VAXHOLMS STAD 7,622,555.00 2,000,000 9,622,555

VETLANDA KOMMUN 23,982,300.00 4,700,000 28,682,300

VILHELMINA KOMMUN 6,124,500.00 1,200,000 7,324,500



VIMMERBY KOMMUN 13,767,300.00 2,700,000 16,467,300

VINDELNS KOMMUN 4,844,700.00 1,188,000 6,032,700

VINGÅKERS KOMMUN 8,027,100.00 1,600,000 9,627,100

VÅRGÅRDA KOMMUN 9,980,100.00 1,500,000 11,480,100

VÄNERSBORGS KOMMUN 34,101,000.00 4,700,000 38,801,000

VÄNNÄS KOMMUN 7,754,400.00 1,700,000 9,454,400

VÄRMDÖ KOMMUN 37,800,000.00 0 37,800,000

VÄRNAMO KOMMUN 20,427,324.00 0 20,427,324

VÄSTERVIKS KOMMUN 32,444,100.00 5,400,000 37,844,100

VÄXJÖ KOMMUN 99,034,963.00 14,100,000 113,134,963

YDRE KOMMUN 3,294,000.00 900,000 4,194,000

YSTADS KOMMUN 25,893,900.00 5,300,000 31,193,900

ÅMÅLS KOMMUN 11,093,400.00 0 11,093,400

ÅNGE KOMMUN 8,545,500.00 2,188,000 10,733,500

ÅRE KOMMUN 9,499,500.00 600,000 10,099,500

ÅRJÄNGS KOMMUN 8,823,600.00 600,000 9,423,600

ÅSELE KOMMUN 2,138,425.00 700,000 2,838,425

ÅSTORPS KOMMUN 14,245,200.00 2,200,000 16,445,200

ÅTVIDABERGS KOMMUN 10,383,300.00 2,100,000 12,483,300

ÄLMHULTS KOMMUN 14,317,200.00 2,900,000 17,217,200

ÄLVDALENS KOMMUN 6,346,800.00 1,400,000 7,746,800

ÄLVKARLEBY KOMMUN 8,363,700.00 1,588,000 9,951,700

ÄLVSBYNS KOMMUN 7,353,900.00 1,700,000 9,053,900

ÄNGELHOLMS KOMMUN 36,206,100.00 5,300,000 41,506,100

ÖCKERÖ KOMMUN 11,630,700.00 2,000,000 13,630,700

ÖDESHÖGS KOMMUN 4,716,000.00 900,000 5,616,000

ÖREBRO KOMMUN 118,884,960.00 14,188,000 133,072,960

ÖRKELLJUNGA KOMMUN 8,759,700.00 1,800,000 10,559,700

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN 49,723,200.00 10,600,000 60,323,200

ÖSTHAMMARS KOMMUN 19,734,300.00 3,800,000 23,534,300

ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 12,691,800.00 2,400,000 15,091,800

ÖVERKALIX KOMMUN 3,068,100.00 800,000 3,868,100

ÖVERTORNEÅ KOMMUN 4,142,700.00 888,000 5,030,700

REGION BLEKINGE 6,467,806.00 0 6,467,806

REGION KALMAR
LÄN 9,817,840.00 0 9,817,840

REGION DALARNA 50,585,040.00 0 50,585,040

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN 17,805,452.00 0 17,805,452

REGION SÖRMLAND 50,519,880.00 16,688,000 67,207,880

REGION UPPSALA 17,435,306.00 12,488,000 29,923,306

REGION VÄRMLAND 49,444,380.00 11,500,000 60,944,380

REGION ÖREBRO LÄN 51,867,000.00 17,000,000 68,867,000

REGION GÄVLEBORG 12,084,730.00 24,300,000 36,384,730

REGION KRONOBERG 34,446,420.00 0 34,446,420

REGION NORRBOTTEN 10,405,465.00 9,700,000 20,105,465

REGION VÄSTERBOTTEN 48,627,720.00 0 48,627,720

REGION VÄSTMANLAND 47,106,540.00 10,088,000 57,194,540



Ny insatsnivå Att betala in exk 

förlagslån

Att betala om 

förlagslånet redan 

betalats in

Ny insatsnivå Att betala in exk 

förlagslån

28,423,000 2,842,300 0.00 31,265,300 5,684,600

41,420,000 11,014,306 6,326,306.00 45,562,000 15,156,306

19,503,000 1,950,300 0.00 21,453,300 3,900,600

6,537,000 653,700 0.00 7,190,700 1,307,400

13,631,000 1,363,100 0.00 14,994,100 2,726,200

2,887,000 288,700 0.00 3,175,700 577,400

6,484,000 648,400 0.00 7,132,400 1,296,800

25,771,000 2,577,100 0.00 28,348,100 5,154,200

11,119,000 1,111,900 0.00 12,230,900 2,223,800

22,022,000 2,202,200 0.00 24,224,200 4,404,400

9,556,000 955,600 0.00 10,511,600 1,911,200

7,067,000 0 0.00 7,773,700 434,892

2,451,000 245,100 0.00 2,696,100 490,200

15,429,000 1,542,900 0.00 16,971,900 3,085,800

27,887,000 2,788,700 0.00 30,675,700 5,577,400

8,652,000 865,200 0.00 9,517,200 1,730,400

26,594,000 2,659,400 0.00 29,253,400 5,318,800

10,681,000 1,068,100 1,068,100.00 11,749,100 2,136,200

50,715,000 5,071,500 0.00 55,786,500 10,143,000

103,617,600 10,361,760 10,361,760.00 113,979,360 20,723,520

88,901,000 8,890,100 0.00 97,791,100 17,780,200

5,322,000 532,200 0.00 5,854,200 1,064,400

12,625,000 1,262,500 0.00 13,887,500 2,525,000

6,463,000 646,300 0.00 7,109,300 1,292,600

17,430,000 1,743,000 0.00 19,173,000 3,486,000

14,419,000 1,441,900 0.00 15,860,900 2,883,800

4,799,000 479,900 0.00 5,278,900 959,800

9,531,000 953,100 0.00 10,484,100 1,906,200

2,757,000 0 0.00 3,032,700 247,690

8,453,000 845,300 0.00 9,298,300 1,690,600

28,308,000 2,830,800 2,830,800.00 31,138,800 5,661,600

16,598,000 1,659,800 0.00 18,257,800 3,319,600

9,009,000 748,948 0.00 9,909,900 1,649,848

41,893,000 4,189,300 4,189,300.00 46,082,300 8,378,600

98,738,400 9,873,840 0.00 108,612,240 19,747,680

32,179,000 3,217,900 0.00 35,396,900 6,435,800

5,647,000 564,700 0.00 6,211,700 1,129,400

13,286,000 1,328,600 0.00 14,614,600 2,657,200

42,949,000 4,294,900 0.00 47,243,900 8,589,800

33,246,000 14,424,041 14,424,041.00 36,570,600 17,748,641

58,340,000 5,045,002 0.00 64,174,000 10,879,002

10,613,000 1,061,300 0.00 11,674,300 2,122,600

21,150,000 2,115,000 0.00 23,265,000 4,230,000

16,242,000 1,624,200 0.00 17,866,200 3,248,400

11,379,000 1,137,900 0.00 12,516,900 2,275,800

Insatsnivå 1000 Insatsnivå 1100



6,495,000 649,500 0.00 7,144,500 1,299,000

10,024,000 1,002,400 0.00 11,026,400 2,004,800

28,737,000 2,873,700 2,873,700.00 31,610,700 5,747,400

11,365,000 3,275,017 1,575,017.00 12,501,500 4,411,517

9,733,000 973,300 0.00 10,706,300 1,946,600

8,945,000 894,500 0.00 9,839,500 1,789,000

5,630,000 563,000 0.00 6,193,000 1,126,000

5,229,000 522,900 0.00 5,751,900 1,045,800

18,231,000 1,823,100 0.00 20,054,100 3,646,200

96,651,200 9,665,120 0.00 106,316,320 19,330,240

382,687,000 38,268,700 38,268,700.00 420,955,700 76,537,400

13,080,000 1,308,000 0.00 14,388,000 2,616,000

11,110,000 1,111,000 0.00 12,221,000 2,222,000

11,606,000 4,979,781 2,379,781.00 12,766,600 6,140,381

15,315,000 1,531,500 0.00 16,846,500 3,063,000

15,596,000 1,559,600 0.00 17,155,600 3,119,200

94,425,600 9,442,560 0.00 103,868,160 18,885,120

15,420,000 1,542,000 0.00 16,962,000 3,084,000

91,676,000 60,110,552 46,410,552.00 100,843,600 69,278,152

9,831,000 983,100 0.00 10,814,100 1,966,200

13,755,000 1,375,500 0.00 15,130,500 2,751,000

15,085,000 1,508,500 0.00 16,593,500 3,017,000

9,376,000 937,600 0.00 10,313,600 1,875,200

8,983,000 898,300 0.00 9,881,300 1,796,600

9,588,000 2,331,039 0.00 10,546,800 3,289,839

101,348,000 10,134,800 0.00 111,482,800 20,269,600

37,299,000 3,729,900 0.00 41,028,900 7,459,800

13,738,000 1,373,800 0.00 15,111,800 2,747,600

10,278,000 1,027,800 1,027,800.00 11,305,800 2,055,600

20,034,000 2,003,400 0.00 22,037,400 4,006,800

6,936,000 693,600 0.00 7,629,600 1,387,200

10,224,000 1,022,400 0.00 11,246,400 2,044,800

24,755,000 2,475,500 0.00 27,230,500 4,951,000

36,291,000 3,629,100 0.00 39,920,100 7,258,200

50,565,000 5,056,500 0.00 55,621,500 10,113,000

26,942,000 18,990,510 15,690,510.00 29,636,200 21,684,710

5,782,000 578,200 0.00 6,360,200 1,156,400

14,927,000 1,492,700 0.00 16,419,700 2,985,400

15,770,000 1,577,000 1,577,000.00 17,347,000 3,154,000

5,072,000 507,200 0.00 5,579,200 1,014,400

74,412,000 7,441,200 7,441,200.00 81,853,200 14,882,400

124,648,000 12,464,800 0.00 137,112,800 24,929,600

16,223,000 1,622,300 0.00 17,845,300 3,244,600

64,676,000 6,467,600 0.00 71,143,600 12,935,200

6,786,000 678,600 0.00 7,464,600 1,357,200

32,330,000 3,233,000 0.00 35,563,000 6,466,000

30,054,000 3,005,400 0.00 33,059,400 6,010,800

64,348,000 6,434,800 0.00 70,782,800 12,869,600

88,350,000 8,835,000 0.00 97,185,000 17,670,000

34,755,000 9,055,125 4,755,125.00 38,230,500 12,530,625



11,800,000 1,180,000 0.00 12,980,000 2,360,000

9,795,000 979,500 0.00 10,774,500 1,959,000

23,241,000 2,324,100 0.00 25,565,100 4,648,200

17,462,000 1,746,200 1,746,200.00 19,208,200 3,492,400

16,105,000 1,610,500 0.00 17,715,500 3,221,000

18,359,000 1,835,900 0.00 20,194,900 3,671,800

81,826,000 8,182,600 0.00 90,008,600 16,365,200

24,114,000 2,411,400 0.00 26,525,400 4,822,800

14,648,000 1,464,800 0.00 16,112,800 2,929,600

21,016,000 2,101,600 0.00 23,117,600 4,203,200

79,144,000 7,914,400 114,400.00 87,058,400 15,828,800

8,269,000 826,900 0.00 9,095,900 1,653,800

42,334,000 4,233,400 0.00 46,567,400 8,466,800

31,705,000 22,635,467 22,635,467.00 34,875,500 25,805,967

25,376,000 2,537,600 0.00 27,913,600 5,075,200

23,781,000 2,378,100 0.00 26,159,100 4,756,200

43,574,000 4,357,400 0.00 47,931,400 8,714,800

5,664,000 566,400 0.00 6,230,400 1,132,800

7,492,000 749,200 0.00 8,241,200 1,498,400

15,252,000 1,525,200 0.00 16,777,200 3,050,400

42,568,000 22,466,960 15,666,960.00 46,824,800 26,723,760

8,256,000 825,600 0.00 9,081,600 1,651,200

38,761,000 3,876,100 0.00 42,637,100 7,752,200

13,178,000 1,317,800 0.00 14,495,800 2,635,600

23,269,000 2,326,900 0.00 25,595,900 4,653,800

142,653,600 14,265,360 14,265,360.00 156,918,960 28,530,720

27,522,000 2,752,200 0.00 30,274,200 5,504,400

19,027,000 1,902,700 0.00 20,929,700 3,805,400

4,913,000 491,300 0.00 5,404,300 982,600

22,946,000 2,294,600 0.00 25,240,600 4,589,200

26,030,000 2,603,000 0.00 28,633,000 5,206,000

76,088,000 7,608,800 0.00 83,696,800 15,217,600

117,948,000 76,522,697 58,222,697.00 129,742,800 88,317,497

12,177,000 1,217,700 0.00 13,394,700 2,435,400

14,299,000 1,429,900 0.00 15,728,900 2,859,800

9,969,000 996,900 0.00 10,965,900 1,993,800

3,068,000 679,959 0.00 3,374,800 986,759

24,215,000 2,421,500 0.00 26,636,500 4,843,000

9,549,000 954,900 954,900.00 10,503,900 1,909,800

33,887,000 3,388,700 0.00 37,275,700 6,777,400

9,323,000 932,300 0.00 10,255,300 1,864,600

26,428,000 2,642,800 0.00 29,070,800 5,285,600

20,006,000 2,000,600 0.00 22,006,600 4,001,200

42,903,000 4,290,300 0.00 47,193,300 8,580,600

7,109,000 710,900 0.00 7,819,900 1,421,800

10,243,000 1,024,300 0.00 11,267,300 2,048,600

3,663,000 312,514 0.00 4,029,300 678,814

64,465,000 6,446,500 6,446,500.00 70,911,500 12,893,000

13,057,000 1,305,700 0.00 14,362,700 2,611,400

14,498,000 1,449,800 0.00 15,947,800 2,899,600



10,352,000 1,035,200 0.00 11,387,200 2,070,400

5,803,000 580,300 0.00 6,383,300 1,160,600

9,511,000 951,100 0.00 10,462,100 1,902,200

7,085,000 708,500 0.00 7,793,500 1,417,000

126,226,400 12,622,640 0.00 138,849,040 25,245,280

58,669,000 5,866,900 5,866,900.00 64,535,900 11,733,800

4,176,000 417,600 0.00 4,593,600 835,200

19,714,000 1,971,400 0.00 21,685,400 3,942,800

10,192,000 1,019,200 0.00 11,211,200 2,038,400

53,508,000 5,350,800 5,350,800.00 58,858,800 10,701,600

27,500,000 2,750,000 0.00 30,250,000 5,500,000

30,451,000 3,045,100 0.00 33,496,100 6,090,200

5,856,000 585,600 0.00 6,441,600 1,171,200

13,031,000 1,303,100 0.00 14,334,100 2,606,200

6,812,000 681,200 0.00 7,493,200 1,362,400

15,054,000 1,505,400 0.00 16,559,400 3,010,800

12,828,000 1,282,800 0.00 14,110,800 2,565,600

26,301,000 2,630,100 0.00 28,931,100 5,260,200

11,469,000 1,146,900 0.00 12,615,900 2,293,800

11,551,000 1,155,100 0.00 12,706,100 2,310,200

6,052,000 875,009 275,009.00 6,657,200 1,480,209

37,316,000 3,731,600 3,731,600.00 41,047,600 7,463,200

7,338,000 733,800 733,800.00 8,071,800 1,467,600

42,184,000 4,218,400 0.00 46,402,400 8,436,800

5,387,000 538,700 0.00 5,925,700 1,077,400

58,003,000 5,800,300 0.00 63,803,300 11,600,600

6,724,000 672,400 0.00 7,396,400 1,344,800

28,221,000 2,822,100 0.00 31,043,100 5,644,200

10,748,000 517,846 0.00 11,822,800 1,592,646

21,925,000 2,192,500 0.00 24,117,500 4,385,000

16,750,000 12,365,787 12,365,787.00 18,425,000 14,040,787

37,833,000 3,783,300 0.00 41,616,300 7,566,600

48,130,000 4,813,000 0.00 52,943,000 9,626,000

19,065,000 1,906,500 0.00 20,971,500 3,813,000

18,415,000 1,841,500 0.00 20,256,500 3,683,000

18,711,000 1,871,100 0.00 20,582,100 3,742,200

72,024,000 7,202,400 0.00 79,226,400 14,404,800

4,431,000 443,100 0.00 4,874,100 886,200

15,167,000 1,516,700 0.00 16,683,700 3,033,400

53,555,000 5,355,500 5,355,500.00 58,910,500 10,711,000

10,712,000 1,071,200 0.00 11,783,200 2,142,400

19,776,000 1,977,600 0.00 21,753,600 3,955,200

70,251,000 7,025,100 7,025,100.00 77,276,100 14,050,200

74,041,000 7,404,100 7,404,100.00 81,445,100 14,808,200

2,516,000 251,600 0.00 2,767,600 503,200

9,006,000 900,600 0.00 9,906,600 1,801,200

22,994,000 2,299,400 0.00 25,293,400 4,598,800

25,275,000 2,527,500 0.00 27,802,500 5,055,000

4,106,000 410,600 0.00 4,516,600 821,200

5,955,000 595,500 0.00 6,550,500 1,191,000



33,878,000 3,387,800 0.00 37,265,800 6,775,600

12,694,000 1,269,400 0.00 13,963,400 2,538,800

11,712,000 1,171,200 0.00 12,883,200 2,342,400

46,110,000 4,611,000 4,611,000.00 50,721,000 9,222,000

13,425,000 1,342,500 0.00 14,767,500 2,685,000

9,918,000 991,800 0.00 10,909,800 1,983,600

14,268,000 9,317,165 9,317,165.00 15,694,800 10,743,965

20,462,000 2,046,200 0.00 22,508,200 4,092,400

10,506,000 1,050,600 0.00 11,556,600 2,101,200

15,334,000 1,533,400 0.00 16,867,400 3,066,800

11,086,000 1,108,600 0.00 12,194,600 2,217,200

11,100,000 1,110,000 0.00 12,210,000 2,220,000

25,456,000 2,545,600 0.00 28,001,600 5,091,200

14,402,000 1,440,200 0.00 15,842,200 2,880,400

91,788,000 9,178,800 9,178,800.00 100,966,800 18,357,600

17,160,000 1,716,000 0.00 18,876,000 3,432,000

12,346,000 1,234,600 0.00 13,580,600 2,469,200

10,864,000 1,086,400 1,086,400.00 11,950,400 2,172,800

12,846,000 6,486,411 6,486,411.00 14,130,600 7,771,011

20,245,000 2,024,500 0.00 22,269,500 4,049,000

18,025,000 1,802,500 0.00 19,827,500 3,605,000

12,198,000 1,219,800 0.00 13,417,800 2,439,600

15,315,000 1,531,500 0.00 16,846,500 3,063,000

13,007,000 1,300,700 0.00 14,307,700 2,601,400

11,992,000 1,199,200 0.00 13,191,200 2,398,400

7,125,000 1,523,563 23,563.00 7,837,500 2,236,063

11,640,000 1,164,000 0.00 12,804,000 2,328,000

18,416,000 1,841,600 0.00 20,257,600 3,683,200

43,359,000 4,335,900 0.00 47,694,900 8,671,800

56,929,000 5,692,900 0.00 62,621,900 11,385,800

11,864,000 1,186,400 0.00 13,050,400 2,372,800

46,177,000 4,617,700 4,617,700.00 50,794,700 9,235,400

9,072,000 907,200 0.00 9,979,200 1,814,400

53,517,000 5,351,700 0.00 58,868,700 10,703,400

23,244,000 2,324,400 0.00 25,568,400 4,648,800

113,690,400 11,369,040 0.00 125,059,440 22,738,080

25,287,000 2,528,700 0.00 27,815,700 5,057,400

41,816,000 4,181,600 4,181,600.00 45,997,600 8,363,200

186,735,400 18,673,540 18,673,540.00 205,408,940 37,347,080

9,222,000 922,200 0.00 10,144,200 1,844,400

7,393,000 739,300 0.00 8,132,300 1,478,600

13,372,000 1,337,200 0.00 14,709,200 2,674,400

7,657,000 765,700 0.00 8,422,700 1,531,400

31,969,000 3,196,900 3,196,900.00 35,165,900 6,393,800

6,694,000 669,400 0.00 7,363,400 1,338,800

15,597,000 1,559,700 1,559,700.00 17,156,700 3,119,400

60,422,000 6,042,200 0.00 66,464,200 12,084,400

12,003,000 4,380,445 2,380,445.00 13,203,300 5,580,745

26,647,000 2,664,700 0.00 29,311,700 5,329,400

6,805,000 680,500 0.00 7,485,500 1,361,000



15,297,000 1,529,700 0.00 16,826,700 3,059,400

5,383,000 538,300 0.00 5,921,300 1,076,600

8,919,000 891,900 0.00 9,810,900 1,783,800

11,089,000 1,108,900 0.00 12,197,900 2,217,800

37,890,000 3,789,000 0.00 41,679,000 7,578,000

8,616,000 861,600 0.00 9,477,600 1,723,200

42,000,000 4,200,000 4,200,000.00 46,200,000 8,400,000

34,560,000 14,132,676 14,132,676.00 38,016,000 17,588,676

36,049,000 3,604,900 0.00 39,653,900 7,209,800

86,970,000 0 0.00 95,667,000 0

3,660,000 366,000 0.00 4,026,000 732,000

28,771,000 2,877,100 0.00 31,648,100 5,754,200

12,326,000 1,232,600 1,232,600.00 13,558,600 2,465,200

9,495,000 949,500 0.00 10,444,500 1,899,000

10,555,000 1,055,500 455,500.00 11,610,500 2,111,000

9,804,000 980,400 380,400.00 10,784,400 1,960,800

2,794,000 655,575 0.00 3,073,400 934,975

15,828,000 1,582,800 0.00 17,410,800 3,165,600

11,537,000 1,153,700 0.00 12,690,700 2,307,400

15,908,000 1,590,800 0.00 17,498,800 3,181,600

7,052,000 705,200 0.00 7,757,200 1,410,400

9,293,000 929,300 0.00 10,222,300 1,858,600

8,171,000 817,100 0.00 8,988,100 1,634,200

40,229,000 4,022,900 0.00 44,251,900 8,045,800

12,923,000 1,292,300 0.00 14,215,300 2,584,600

5,240,000 524,000 0.00 5,764,000 1,048,000

132,094,400 13,209,440 0.00 145,303,840 26,418,880

9,733,000 973,300 0.00 10,706,300 1,946,600

55,248,000 5,524,800 0.00 60,772,800 11,049,600

21,927,000 2,192,700 0.00 24,119,700 4,385,400

14,102,000 1,410,200 0.00 15,512,200 2,820,400

3,409,000 340,900 0.00 3,749,900 681,800

4,603,000 460,300 0.00 5,063,300 920,600

31,921,200 25,453,394 25,453,394.00 35,113,320 28,645,514

49,089,200 39,271,360 39,271,360.00 53,998,120 44,180,280

56,205,600 5,620,560 5,620,560.00 61,826,160 11,241,120

26,162,000 8,356,548 8,356,548.00 28,778,200 10,972,748

56,133,200 5,613,320 0.00 61,746,520 11,226,640

76,742,600 59,307,294 46,819,294.00 84,416,860 66,981,554

54,938,200 5,493,820 0.00 60,432,020 10,987,640

57,630,000 5,763,000 0.00 63,393,000 11,526,000

57,476,400 45,391,670 21,091,670.00 63,224,040 51,139,310

38,273,800 3,827,380 3,827,380.00 42,101,180 7,654,760

50,018,600 39,613,135 29,913,135.00 55,020,460 44,614,995

54,030,800 5,403,080 5,403,080.00 59,433,880 10,806,160

52,340,600 5,234,060 0.00 57,574,660 10,468,120
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2,284,600 34,107,600 8,526,900 5,126,900 36,949,900

10,468,306 49,704,000 19,298,306 14,610,306 53,846,000

512,600 23,403,600 5,850,900 2,462,900 25,353,900

207,400 7,844,400 1,961,100 861,100 8,498,100

638,200 16,357,200 4,089,300 2,001,300 17,720,300

0 3,464,400 866,100 166,100 3,753,100

8,800 7,780,800 1,945,200 657,200 8,429,200

554,200 30,925,200 7,731,300 3,131,300 33,502,300

723,800 13,342,800 3,335,700 1,835,700 14,454,700

304,400 26,426,400 6,606,600 2,506,600 28,628,600

0 11,467,200 2,866,800 778,800 12,422,800

0 8,480,400 1,141,592 0 9,187,100

0 2,941,200 735,300 135,300 3,186,300

785,800 18,514,800 4,628,700 2,328,700 20,057,700

0 33,464,400 8,366,100 2,478,100 36,253,100

130,400 10,382,400 2,595,600 995,600 11,247,600

118,800 31,912,800 7,978,200 2,778,200 34,572,200

2,136,200 12,817,200 3,204,300 3,204,300 13,885,300

3,643,000 60,858,000 15,214,500 8,714,500 65,929,500

20,723,520 124,341,120 31,085,280 31,085,280 134,702,880

3,192,200 106,681,200 26,670,300 12,082,300 115,571,300

176,400 6,386,400 1,596,600 708,600 6,918,600

525,000 15,150,000 3,787,500 1,787,500 16,412,500

0 7,755,600 1,938,900 250,900 8,401,900

586,000 20,916,000 5,229,000 2,329,000 22,659,000

683,800 17,302,800 4,325,700 2,125,700 18,744,700

359,800 5,758,800 1,439,700 839,700 6,238,700

406,200 11,437,200 2,859,300 1,359,300 12,390,300

0 3,308,400 523,390 0 3,584,100

390,600 10,143,600 2,535,900 1,235,900 10,988,900

5,661,600 33,969,600 8,492,400 8,492,400 36,800,400

119,600 19,917,600 4,979,400 1,779,400 21,577,400

49,848 10,810,800 2,550,748 950,748 11,711,700

8,378,600 50,271,600 12,567,900 12,567,900 54,460,900

2,447,680 118,486,080 29,621,520 12,321,520 128,359,920

635,800 38,614,800 9,653,700 3,853,700 41,832,700

129,400 6,776,400 1,694,100 694,100 7,341,100

757,200 15,943,200 3,985,800 2,085,800 17,271,800

2,989,800 51,538,800 12,884,700 7,284,700 55,833,700

17,748,641 39,895,200 21,073,241 21,073,241 43,219,800

3,379,002 70,008,000 16,713,002 9,213,002 75,842,000

0 12,735,600 3,183,900 983,900 13,796,900

130,000 25,380,000 6,345,000 2,245,000 27,495,000

748,400 19,490,400 4,872,600 2,372,600 21,114,600

175,800 13,654,800 3,413,700 1,313,700 14,792,700

Insatsnivå 1100 Insatsnivå 1300Insatsnivå 1200



0 7,794,000 1,948,500 648,500 8,443,500

0 12,028,800 3,007,200 907,200 13,031,200

5,747,400 34,484,400 8,621,100 8,621,100 37,358,100

2,711,517 13,638,000 5,548,017 3,848,017 14,774,500

646,600 11,679,600 2,919,900 1,619,900 12,652,900

289,000 10,734,000 2,683,500 1,183,500 11,628,500

26,000 6,756,000 1,689,000 589,000 7,319,000

0 6,274,800 1,568,700 468,700 6,797,700

46,200 21,877,200 5,469,300 1,869,300 23,700,300

7,830,240 115,981,440 28,995,360 17,495,360 125,646,560

76,537,400 459,224,400 114,806,100 114,806,100 497,493,100

16,000 15,696,000 3,924,000 1,324,000 17,004,000

222,000 13,332,000 3,333,000 1,333,000 14,443,000

3,540,381 13,927,200 7,300,981 4,700,981 15,087,800

963,000 18,378,000 4,594,500 2,494,500 19,909,500

0 18,715,200 4,678,800 1,390,800 20,274,800

3,185,120 113,310,720 28,327,680 12,627,680 122,753,280

596,000 18,504,000 4,626,000 2,138,000 20,046,000

55,578,152 110,011,200 78,445,752 64,745,752 119,178,800

0 11,797,200 2,949,300 749,300 12,780,300

51,000 16,506,000 4,126,500 1,426,500 17,881,500

717,000 18,102,000 4,525,500 2,225,500 19,610,500

275,200 11,251,200 2,812,800 1,212,800 12,188,800

108,600 10,779,600 2,694,900 1,006,900 11,677,900

901,839 11,505,600 4,248,639 1,860,639 12,464,400

2,981,600 121,617,600 30,404,400 13,116,400 131,752,400

559,800 44,758,800 11,189,700 4,289,700 48,488,700

0 16,485,600 4,121,400 1,233,400 17,859,400

2,055,600 12,333,600 3,083,400 3,083,400 13,361,400

218,800 24,040,800 6,010,200 2,222,200 26,044,200

187,200 8,323,200 2,080,800 880,800 9,016,800

0 12,268,800 3,067,200 767,200 13,291,200

1,263,000 29,706,000 7,426,500 3,738,500 32,181,500

3,058,200 43,549,200 10,887,300 6,687,300 47,178,300

1,513,000 60,678,000 15,169,500 6,569,500 65,734,500

18,384,710 32,330,400 24,378,910 21,078,910 35,024,600

0 6,938,400 1,734,600 446,600 7,516,600

585,400 17,912,400 4,478,100 2,078,100 19,405,100

3,154,000 18,924,000 4,731,000 4,731,000 20,501,000

0 6,086,400 1,521,600 321,600 6,593,600

14,882,400 89,294,400 22,323,600 22,323,600 96,735,600

4,029,600 149,577,600 37,394,400 16,494,400 162,042,400

244,600 19,467,600 4,866,900 1,866,900 21,089,900

1,435,200 77,611,200 19,402,800 7,902,800 84,078,800

157,200 8,143,200 2,035,800 835,800 8,821,800

1,066,000 38,796,000 9,699,000 4,299,000 42,029,000

1,610,800 36,064,800 9,016,200 4,616,200 39,070,200

4,769,600 77,217,600 19,304,400 11,204,400 83,652,400

1,670,000 106,020,000 26,505,000 10,505,000 114,855,000

8,230,625 41,706,000 16,006,125 11,706,125 45,181,500



60,000 14,160,000 3,540,000 1,240,000 15,340,000

0 11,754,000 2,938,500 938,500 12,733,500

48,200 27,889,200 6,972,300 2,372,300 30,213,300

3,492,400 20,954,400 5,238,600 5,238,600 22,700,600

633,000 19,326,000 4,831,500 2,243,500 20,936,500

0 22,030,800 5,507,700 1,307,700 23,866,700

5,765,200 98,191,200 24,547,800 13,947,800 106,373,800

622,800 28,936,800 7,234,200 3,034,200 31,348,200

229,600 17,577,600 4,394,400 1,694,400 19,042,400

2,003,200 25,219,200 6,304,800 4,104,800 27,320,800

8,028,800 94,972,800 23,743,200 15,943,200 102,887,200

453,800 9,922,800 2,480,700 1,280,700 10,749,700

966,800 50,800,800 12,700,200 5,200,200 55,034,200

25,805,967 38,046,000 28,976,467 28,976,467 41,216,500

75,200 30,451,200 7,612,800 2,612,800 32,988,800

856,200 28,537,200 7,134,300 3,234,300 30,915,300

3,814,800 52,288,800 13,072,200 8,172,200 56,646,200

132,800 6,796,800 1,699,200 699,200 7,363,200

498,400 8,990,400 2,247,600 1,247,600 9,739,600

350,400 18,302,400 4,575,600 1,875,600 19,827,600

19,923,760 51,081,600 30,980,560 24,180,560 55,338,400

51,200 9,907,200 2,476,800 876,800 10,732,800

952,200 46,513,200 11,628,300 4,828,300 50,389,300

0 15,813,600 3,953,400 1,253,400 17,131,400

1,453,800 27,922,800 6,980,700 3,780,700 30,249,700

28,530,720 171,184,320 42,796,080 42,796,080 185,449,680

904,400 33,026,400 8,256,600 3,656,600 35,778,600

305,400 22,832,400 5,708,100 2,208,100 24,735,100

94,600 5,895,600 1,473,900 585,900 6,386,900

2,089,200 27,535,200 6,883,800 4,383,800 29,829,800

306,000 31,236,000 7,809,000 2,909,000 33,839,000

5,629,600 91,305,600 22,826,400 13,238,400 98,914,400

70,017,497 141,537,600 100,112,297 81,812,297 153,332,400

0 14,612,400 3,653,100 1,165,100 15,830,100

259,800 17,158,800 4,289,700 1,689,700 18,588,700

0 11,962,800 2,990,700 990,700 12,959,700

286,759 3,681,600 1,293,559 593,559 3,988,400

143,000 29,058,000 7,264,500 2,564,500 31,479,500

1,909,800 11,458,800 2,864,700 2,864,700 12,413,700

1,077,400 40,664,400 10,166,100 4,466,100 44,053,100

64,600 11,187,600 2,796,900 996,900 12,119,900

1,885,600 31,713,600 7,928,400 4,528,400 34,356,400

0 24,007,200 6,001,800 1,801,800 26,007,800

480,600 51,483,600 12,870,900 4,770,900 55,773,900

121,800 8,530,800 2,132,700 832,700 9,241,700

548,600 12,291,600 3,072,900 1,572,900 13,315,900

0 4,395,600 1,045,114 245,114 4,761,900

12,893,000 77,358,000 19,339,500 19,339,500 83,804,500

311,400 15,668,400 3,917,100 1,617,100 16,974,100

599,600 17,397,600 4,349,400 2,049,400 18,847,400



770,400 12,422,400 3,105,600 1,805,600 13,457,600

260,600 6,963,600 1,740,900 840,900 7,543,900

202,200 11,413,200 2,853,300 1,153,300 12,364,300

117,000 8,502,000 2,125,500 825,500 9,210,500

4,245,280 151,471,680 37,867,920 16,867,920 164,094,320

11,733,800 70,402,800 17,600,700 17,600,700 76,269,700

35,200 5,011,200 1,252,800 452,800 5,428,800

342,800 23,656,800 5,914,200 2,314,200 25,628,200

438,400 12,230,400 3,057,600 1,457,600 13,249,600

10,701,600 64,209,600 16,052,400 16,052,400 69,560,400

900,000 33,000,000 8,250,000 3,650,000 35,750,000

90,200 36,541,200 9,135,300 3,135,300 39,586,300

271,200 7,027,200 1,756,800 856,800 7,612,800

118,200 15,637,200 3,909,300 1,421,300 16,940,300

362,400 8,174,400 2,043,600 1,043,600 8,855,600

1,010,800 18,064,800 4,516,200 2,516,200 19,570,200

65,600 15,393,600 3,848,400 1,348,400 16,676,400

960,200 31,561,200 7,890,300 3,590,300 34,191,300

0 13,762,800 3,440,700 740,700 14,909,700

110,200 13,861,200 3,465,300 1,265,300 15,016,300

880,209 7,262,400 2,085,409 1,485,409 7,867,600

7,463,200 44,779,200 11,194,800 11,194,800 48,510,800

1,467,600 8,805,600 2,201,400 2,201,400 9,539,400

2,536,800 50,620,800 12,655,200 6,755,200 54,839,200

0 6,464,400 1,616,100 516,100 7,003,100

3,800,600 69,603,600 17,400,900 9,600,900 75,403,900

144,800 8,068,800 2,017,200 817,200 8,741,200

544,200 33,865,200 8,466,300 3,366,300 36,687,300

0 12,897,600 2,667,446 767,446 13,972,400

585,000 26,310,000 6,577,500 2,777,500 28,502,500

14,040,787 20,100,000 15,715,787 15,715,787 21,775,000

2,578,600 45,399,600 11,349,900 6,361,900 49,182,900

2,426,000 57,756,000 14,439,000 7,239,000 62,569,000

313,000 22,878,000 5,719,500 2,219,500 24,784,500

183,000 22,098,000 5,524,500 2,024,500 23,939,500

454,200 22,453,200 5,613,300 2,325,300 24,324,300

4,516,800 86,428,800 21,607,200 11,719,200 93,631,200

186,200 5,317,200 1,329,300 629,300 5,760,300

633,400 18,200,400 4,550,100 2,150,100 19,717,100

10,711,000 64,266,000 16,066,500 16,066,500 69,621,500

342,400 12,854,400 3,213,600 1,413,600 13,925,600

0 23,731,200 5,932,800 1,732,800 25,708,800

14,050,200 84,301,200 21,075,300 21,075,300 91,326,300

14,808,200 88,849,200 22,212,300 22,212,300 96,253,300

0 3,019,200 754,800 54,800 3,270,800

0 10,807,200 2,701,800 801,800 11,707,800

1,898,800 27,592,800 6,898,200 4,198,200 29,892,200

555,000 30,330,000 7,582,500 3,082,500 32,857,500

121,200 4,927,200 1,231,800 531,800 5,337,800

0 7,146,000 1,786,500 486,500 7,741,500



875,600 40,653,600 10,163,400 4,263,400 44,041,400

638,800 15,232,800 3,808,200 1,908,200 16,502,200

142,400 14,054,400 3,513,600 1,313,600 15,225,600

9,222,000 55,332,000 13,833,000 13,833,000 59,943,000

397,000 16,110,000 4,027,500 1,739,500 17,452,500

0 11,901,600 2,975,400 775,400 12,893,400

10,743,965 17,121,600 12,170,765 12,170,765 18,548,400

1,492,400 24,554,400 6,138,600 3,538,600 26,600,600

101,200 12,607,200 3,151,800 1,151,800 13,657,800

0 18,400,800 4,600,200 1,312,200 19,934,200

429,200 13,303,200 3,325,800 1,537,800 14,411,800

220,000 13,320,000 3,330,000 1,330,000 14,430,000

91,200 30,547,200 7,636,800 2,636,800 33,092,800

480,400 17,282,400 4,320,600 1,920,600 18,722,600

18,357,600 110,145,600 27,536,400 27,536,400 119,324,400

432,000 20,592,000 5,148,000 2,148,000 22,308,000

769,200 14,815,200 3,703,800 2,003,800 16,049,800

2,172,800 13,036,800 3,259,200 3,259,200 14,123,200

7,771,011 15,415,200 9,055,611 9,055,611 16,699,800

661,000 24,294,000 6,073,500 2,685,500 26,318,500

205,000 21,630,000 5,407,500 2,007,500 23,432,500

0 14,637,600 3,659,400 1,159,400 15,857,400

875,000 18,378,000 4,594,500 2,406,500 19,909,500

401,400 15,608,400 3,902,100 1,702,100 16,909,100

0 14,390,400 3,597,600 1,097,600 15,589,600

736,063 8,550,000 2,948,563 1,448,563 9,262,500

0 13,968,000 3,492,000 1,092,000 15,132,000

0 22,099,200 5,524,800 1,824,800 23,940,800

1,271,800 52,030,800 13,007,700 5,607,700 56,366,700

4,697,800 68,314,800 17,078,700 10,390,700 74,007,700

172,800 14,236,800 3,559,200 1,359,200 15,423,200

9,235,400 55,412,400 13,853,100 13,853,100 60,030,100

214,400 10,886,400 2,721,600 1,121,600 11,793,600

4,515,400 64,220,400 16,055,100 9,867,100 69,572,100

760,800 27,892,800 6,973,200 3,085,200 30,217,200

10,738,080 136,428,480 34,107,120 22,107,120 147,797,520

1,557,400 30,344,400 7,586,100 4,086,100 32,873,100

8,363,200 50,179,200 12,544,800 12,544,800 54,360,800

37,347,080 224,082,480 56,020,620 56,020,620 242,756,020

244,400 11,066,400 2,766,600 1,166,600 11,988,600

378,600 8,871,600 2,217,900 1,117,900 9,610,900

174,400 16,046,400 4,011,600 1,511,600 17,383,600

243,400 9,188,400 2,297,100 1,009,100 9,954,100

6,393,800 38,362,800 9,590,700 9,590,700 41,559,700

150,800 8,032,800 2,008,200 820,200 8,702,200

3,119,400 18,716,400 4,679,100 4,679,100 20,276,100

5,684,400 72,506,400 18,126,600 11,726,600 78,548,600

3,580,745 14,403,600 6,781,045 4,781,045 15,603,900

629,400 31,976,400 7,994,100 3,294,100 34,641,100

161,000 8,166,000 2,041,500 841,500 8,846,500



359,400 18,356,400 4,589,100 1,889,100 19,886,100

0 6,459,600 1,614,900 426,900 6,997,900

183,800 10,702,800 2,675,700 1,075,700 11,594,700

717,800 13,306,800 3,326,700 1,826,700 14,415,700

2,878,000 45,468,000 11,367,000 6,667,000 49,257,000

23,200 10,339,200 2,584,800 884,800 11,200,800

8,400,000 50,400,000 12,600,000 12,600,000 54,600,000

17,588,676 41,472,000 21,044,676 21,044,676 44,928,000

1,809,800 43,258,800 10,814,700 5,414,700 46,863,700

0 104,364,000 5,329,037 0 113,061,000

0 4,392,000 1,098,000 198,000 4,758,000

454,200 34,525,200 8,631,300 3,331,300 37,402,300

2,465,200 14,791,200 3,697,800 3,697,800 16,023,800

0 11,394,000 2,848,500 660,500 12,343,500

1,511,000 12,666,000 3,166,500 2,566,500 13,721,500

1,360,800 11,764,800 2,941,200 2,341,200 12,745,200

234,975 3,352,800 1,214,375 514,375 3,632,200

965,600 18,993,600 4,748,400 2,548,400 20,576,400

207,400 13,844,400 3,461,100 1,361,100 14,998,100

281,600 19,089,600 4,772,400 1,872,400 20,680,400

10,400 8,462,400 2,115,600 715,600 9,167,600

270,600 11,151,600 2,787,900 1,199,900 12,080,900

0 9,805,200 2,451,300 751,300 10,622,300

2,745,800 48,274,800 12,068,700 6,768,700 52,297,700

584,600 15,507,600 3,876,900 1,876,900 16,799,900

148,000 6,288,000 1,572,000 672,000 6,812,000

12,230,880 158,513,280 39,628,320 25,440,320 171,722,720

146,600 11,679,600 2,919,900 1,119,900 12,652,900

449,600 66,297,600 16,574,400 5,974,400 71,822,400

585,400 26,312,400 6,578,100 2,778,100 28,505,100

420,400 16,922,400 4,230,600 1,830,600 18,332,600

0 4,090,800 1,022,700 222,700 4,431,700

32,600 5,523,600 1,380,900 492,900 5,983,900

28,645,514 38,305,440 31,837,634 31,837,634 41,497,560

44,180,280 58,907,040 49,089,200 49,089,200 63,815,960

11,241,120 67,446,720 16,861,680 16,861,680 73,067,280

10,972,748 31,394,400 13,588,948 13,588,948 34,010,600

0 67,359,840 16,839,960 151,960 72,973,160

54,493,554 92,091,120 74,655,814 62,167,814 99,765,380

0 65,925,840 16,481,460 4,981,460 71,419,660

0 69,156,000 17,289,000 289,000 74,919,000

26,839,310 68,971,680 56,886,950 32,586,950 74,719,320

7,654,760 45,928,560 11,482,140 11,482,140 49,755,940

34,914,995 60,022,320 49,616,855 39,916,855 65,024,180

10,806,160 64,836,960 16,209,240 16,209,240 70,240,040

380,120 62,808,720 15,702,180 5,614,180 68,042,780



Att betala in exk 

förlagslån

Att betala om 

förlagslånet redan 

betalats in

11,369,200 7,969,200

23,440,306 18,752,306

7,801,200 4,413,200

2,614,800 1,514,800

5,452,400 3,364,400

1,154,800 454,800

2,593,600 1,305,600

10,308,400 5,708,400

4,447,600 2,947,600

8,808,800 4,708,800

3,822,400 1,734,400

1,848,292 648,292

980,400 380,400

6,171,600 3,871,600

11,154,800 5,266,800

3,460,800 1,860,800

10,637,600 5,437,600

4,272,400 4,272,400

20,286,000 13,786,000

41,447,040 41,447,040

35,560,400 20,972,400

2,128,800 1,240,800

5,050,000 3,050,000

2,585,200 897,200

6,972,000 4,072,000

5,767,600 3,567,600

1,919,600 1,319,600

3,812,400 2,312,400

799,090 99,090

3,381,200 2,081,200

11,323,200 11,323,200

6,639,200 3,439,200

3,451,648 1,851,648

16,757,200 16,757,200

39,495,360 22,195,360

12,871,600 7,071,600

2,258,800 1,258,800

5,314,400 3,414,400

17,179,600 11,579,600

24,397,841 24,397,841

22,547,002 15,047,002

4,245,200 2,045,200

8,460,000 4,360,000

6,496,800 3,996,800

4,551,600 2,451,600

Insatsnivå 1300



2,598,000 1,298,000

4,009,600 1,909,600

11,494,800 11,494,800

6,684,517 4,984,517

3,893,200 2,593,200

3,578,000 2,078,000

2,252,000 1,152,000

2,091,600 991,600

7,292,400 3,692,400

38,660,480 27,160,480

153,074,800 153,074,800

5,232,000 2,632,000

4,444,000 2,444,000

8,461,581 5,861,581

6,126,000 4,026,000

6,238,400 2,950,400

37,770,240 22,070,240

6,168,000 3,680,000

87,613,352 73,913,352

3,932,400 1,732,400

5,502,000 2,802,000

6,034,000 3,734,000

3,750,400 2,150,400

3,593,200 1,905,200

5,207,439 2,819,439

40,539,200 23,251,200

14,919,600 8,019,600

5,495,200 2,607,200

4,111,200 4,111,200

8,013,600 4,225,600

2,774,400 1,574,400

4,089,600 1,789,600

9,902,000 6,214,000

14,516,400 10,316,400

20,226,000 11,626,000

27,073,110 23,773,110

2,312,800 1,024,800

5,970,800 3,570,800

6,308,000 6,308,000

2,028,800 828,800

29,764,800 29,764,800

49,859,200 28,959,200

6,489,200 3,489,200

25,870,400 14,370,400

2,714,400 1,514,400

12,932,000 7,532,000

12,021,600 7,621,600

25,739,200 17,639,200

35,340,000 19,340,000

19,481,625 15,181,625



4,720,000 2,420,000

3,918,000 1,918,000

9,296,400 4,696,400

6,984,800 6,984,800

6,442,000 3,854,000

7,343,600 3,143,600

32,730,400 22,130,400

9,645,600 5,445,600

5,859,200 3,159,200

8,406,400 6,206,400

31,657,600 23,857,600

3,307,600 2,107,600

16,933,600 9,433,600

32,146,967 32,146,967

10,150,400 5,150,400

9,512,400 5,612,400

17,429,600 12,529,600

2,265,600 1,265,600

2,996,800 1,996,800

6,100,800 3,400,800

35,237,360 28,437,360

3,302,400 1,702,400

15,504,400 8,704,400

5,271,200 2,571,200

9,307,600 6,107,600

57,061,440 57,061,440

11,008,800 6,408,800

7,610,800 4,110,800

1,965,200 1,077,200

9,178,400 6,678,400

10,412,000 5,512,000

30,435,200 20,847,200

111,907,097 93,607,097

4,870,800 2,382,800

5,719,600 3,119,600

3,987,600 1,987,600

1,600,359 900,359

9,686,000 4,986,000

3,819,600 3,819,600

13,554,800 7,854,800

3,729,200 1,929,200

10,571,200 7,171,200

8,002,400 3,802,400

17,161,200 9,061,200

2,843,600 1,543,600

4,097,200 2,597,200

1,411,414 611,414

25,786,000 25,786,000

5,222,800 2,922,800

5,799,200 3,499,200



4,140,800 2,840,800

2,321,200 1,421,200

3,804,400 2,104,400

2,834,000 1,534,000

50,490,560 29,490,560

23,467,600 23,467,600

1,670,400 870,400

7,885,600 4,285,600

4,076,800 2,476,800

21,403,200 21,403,200

11,000,000 6,400,000

12,180,400 6,180,400

2,342,400 1,442,400

5,212,400 2,724,400

2,724,800 1,724,800

6,021,600 4,021,600

5,131,200 2,631,200

10,520,400 6,220,400

4,587,600 1,887,600

4,620,400 2,420,400

2,690,609 2,090,609

14,926,400 14,926,400

2,935,200 2,935,200

16,873,600 10,973,600

2,154,800 1,054,800

23,201,200 15,401,200

2,689,600 1,489,600

11,288,400 6,188,400

3,742,246 1,842,246

8,770,000 4,970,000

17,390,787 17,390,787

15,133,200 10,145,200

19,252,000 12,052,000

7,626,000 4,126,000

7,366,000 3,866,000

7,484,400 4,196,400

28,809,600 18,921,600

1,772,400 1,072,400

6,066,800 3,666,800

21,422,000 21,422,000

4,284,800 2,484,800

7,910,400 3,710,400

28,100,400 28,100,400

29,616,400 29,616,400

1,006,400 306,400

3,602,400 1,702,400

9,197,600 6,497,600

10,110,000 5,610,000

1,642,400 942,400

2,382,000 1,082,000



13,551,200 7,651,200

5,077,600 3,177,600

4,684,800 2,484,800

18,444,000 18,444,000

5,370,000 3,082,000

3,967,200 1,767,200

13,597,565 13,597,565

8,184,800 5,584,800

4,202,400 2,202,400

6,133,600 2,845,600

4,434,400 2,646,400

4,440,000 2,440,000

10,182,400 5,182,400

5,760,800 3,360,800

36,715,200 36,715,200

6,864,000 3,864,000

4,938,400 3,238,400

4,345,600 4,345,600

10,340,211 10,340,211

8,098,000 4,710,000

7,210,000 3,810,000

4,879,200 2,379,200

6,126,000 3,938,000

5,202,800 3,002,800

4,796,800 2,296,800

3,661,063 2,161,063

4,656,000 2,256,000

7,366,400 3,666,400

17,343,600 9,943,600

22,771,600 16,083,600

4,745,600 2,545,600

18,470,800 18,470,800

3,628,800 2,028,800

21,406,800 15,218,800

9,297,600 5,409,600

45,476,160 33,476,160

10,114,800 6,614,800

16,726,400 16,726,400

74,694,160 74,694,160

3,688,800 2,088,800

2,957,200 1,857,200

5,348,800 2,848,800

3,062,800 1,774,800

12,787,600 12,787,600

2,677,600 1,489,600

6,238,800 6,238,800

24,168,800 17,768,800

7,981,345 5,981,345

10,658,800 5,958,800

2,722,000 1,522,000



6,118,800 3,418,800

2,153,200 965,200

3,567,600 1,967,600

4,435,600 2,935,600

15,156,000 10,456,000

3,446,400 1,746,400

16,800,000 16,800,000

24,500,676 24,500,676

14,419,600 9,019,600

14,026,037 0 -73,963

1,464,000 564,000

11,508,400 6,208,400

4,930,400 4,930,400

3,798,000 1,610,000

4,222,000 3,622,000

3,921,600 3,321,600

1,493,775 793,775

6,331,200 4,131,200

4,614,800 2,514,800

6,363,200 3,463,200

2,820,800 1,420,800

3,717,200 2,129,200

3,268,400 1,568,400

16,091,600 10,791,600

5,169,200 3,169,200

2,096,000 1,196,000

52,837,760 38,649,760

3,893,200 2,093,200

22,099,200 11,499,200

8,770,800 4,970,800

5,640,800 3,240,800

1,363,600 563,600

1,841,200 953,200

35,029,754 35,029,754

53,998,120 53,998,120

22,482,240 22,482,240

16,205,148 16,205,148

22,453,280 5,765,280

82,330,074 69,842,074

21,975,280 10,475,280

23,052,000 6,052,000

62,634,590 38,334,590

15,309,520 15,309,520

54,618,715 44,918,715

21,612,320 21,612,320

20,936,240 10,848,240
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§ 126 Dnr 2020-00407  

Regler för föreningsstöd i Bjuvs kommun gällande från 
2021 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-10-09 om nya Regler för 
föreningsstöd. På kommunstyrelsens sammanträde 2019-11-20 bifölls 
följande yrkanden:  

1. Definitionen av ungdomsföreningar bör ändras från ”förening med 
styrelse av endast personer som är 25 år eller yngre” till ”förening 
med en styrelse där majoriteten är 25 år eller yngre.”  

2. Under rubriken ”Särskilt ekonomiskt stöd för anläggning” bör 
meningen ”Den ekonomiska ersättningen kan vara en fast summa 
eller grunda sig på̊ anläggningens faktiska kostnader” kompletteras 
med ”för ett speciellt behov.” 

3. I samma stycke bör formuleringen ”Avtal kan löpa på̊ max fyra år 
och innebär ersättning om max 300 000 kronor om året” förtydligas 
till ”Ekonomiskt stöd söks på årlig basis och innebär ersättning om 
max 300 000 kronor per år vid beviljande”.  

Ärendet återremitterades därefter till kultur- och fritidsnämnden av 
kommunfullmäktige 2019-11-28 med motiveringen ”att med tanke på de nya 
förutsättningarna från kommunstyrelsen på̊ nytt utreda ’Regler för 
föreningsstöd’ och hur detta påverkar våra föreningar.”  

Kultur- och fritidsnämnden har nu reviderat sitt förslag till Regler för 
föreningsstöd (2020-08-19).  

I det reviderade förslaget är kommunstyrelsens första yrkande genomfört.  

Kommunstyrelsens andra yrkande är inte genomfört med motiveringen att 
de bidrag som föreningar får är reglerade genom avtal som är individuella 
för varje förening. Det specifika ändamålet för varje bidrag ska alltså framgå 
av varje individuellt avtal och behöver därför inte ingå som ett generellt krav. 

Kommunstyrelsens tredje yrkande är genomfört; de reviderade reglerna 
fastslår att ”Avtalet skrivs på̊ ett år åt gången och innebär ersättning om 
max 300 000 kronor om året”.  

I och med att förslaget på nya Regler för föreningsstöd nu har reviderats i 
linje med två av kommunstyrelsens yrkanden samtidigt som ändringsförslag 
nummer 2 bemötts med en rimlig och väl avvägd invändning har 
kommunstyrelsens förvaltning inget att erinra mot kultur- och 
fritidsnämndens nya förslag.   
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Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Klas Nilsson, 2020-08-26 
Kultur- och fritidsnämnden, 2020-08-19 § 36  
Regler för föreningsstöd 2020-06-22   
Kommunfullmäktige, 2019-11-28, § 136 
Prioriteringslista vid fördelning av bidrag 
Plan för kultur- och föreningslivet del 2, 2018-08-15  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att  

Anta dokumentet ”Regler för föreningsstöd” med revideringar från 2020-08-
19 att gälla från 2021-01-01 samt upphäva tidigare regler för 
föreningsbidrag samt delen om arrangemangsbidrag i dokumentet 
”Arrangemangsbidrag samt bidrag till jubileum och gratifikationer av 
medaljörer i Bjuvs kommun,  

Anta dokumentet ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag” att gälla vid 
prioritering av investerings- och utvecklingsbidrag, från och med 2021-01-
01,  

Ge kultur- och fritidsnämnden delegation på̊ att göra administrativa 
ändringar i reglerna,  

Ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utvärdera och revidera ”Regler 
för föreningsstöd” och ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag” och 
rapportera till kommunfullmäktige senast november 2023.   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att  

Anta dokumentet ”Regler för föreningsstöd” med revideringar från 2020-08-
19 att gälla från 2021-01-01 samt upphäva tidigare regler för 
föreningsbidrag samt delen om arrangemangsbidrag i dokumentet 
”Arrangemangsbidrag samt bidrag till jubileum och gratifikationer av 
medaljörer i Bjuvs kommun,  

Anta dokumentet ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag” att gälla vid 
prioritering av investerings- och utvecklingsbidrag, från och med 2021-01-
01,  

Ge kultur- och fritidsnämnden delegation på̊ att göra administrativa 
ändringar i reglerna,  
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Ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utvärdera och revidera ”Regler 
för föreningsstöd” och ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag” och 
rapportera till kommunfullmäktige senast november 2023.   

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-09-30, § 158   
 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar på en ändring av sista stycket under rubriken 
”Särskilt ekonomiskt stöd för anläggning” i dokumentet ”Regler för 
föreningsstöd”:  

Föreningen ska en gång om året redovisa ekonomi och verksamhet till 
kultur- och fritidsnämnden. Den ekonomiska ersättningen kan vara en fast 
summa eller grunda sig på föreningens faktiska kostnader. Förening som 
ingått avtal om ekonomiskt stöd för anläggning är inte berättigad till 
lokalbidrag eller investeringsbidrag. Avtalet kan löpa på max fyra år och 
innebära ersättning om max 300 000 kronor om året. 

Ledamöterna från (S), (C) och (KD) yrkar bifall till Anders Månssons (S) 
yrkande. 

Ledamöterna från (SD) och (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
och Anders Månssons (S) yrkande, och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

Anta dokumentet ”Regler för föreningsstöd” med revideringar från 2020-08-
19 att gälla från 2021-01-01 samt upphäva tidigare regler för 
föreningsbidrag samt delen om arrangemangsbidrag i dokumentet 
”Arrangemangsbidrag samt bidrag till jubileum och gratifikationer av 
medaljörer i Bjuvs kommun,  

Anta dokumentet ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag” att gälla vid 
prioritering av investerings- och utvecklingsbidrag, från och med 2021-01-
01,  

Ge kultur- och fritidsnämnden delegation på̊ att göra administrativa 
ändringar i reglerna,  

Ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utvärdera och revidera ”Regler 
för föreningsstöd” och ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag” och 
rapportera till kommunfullmäktige senast november 2023.   
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Klas Nilsson 
klas.nilsson@bjuv.se 
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Datum 

2020-09-04 
Referens 

KS 2020-00407 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Regler för föreningsstöd i Bjuvs kommun gällande från 
2021 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-10-09 om nya Regler för 
föreningsstöd. På kommunstyrelsens sammanträde 2019-11-20 bifölls 
följande yrkanden:  

1. Definitionen av ungdomsföreningar bör ändras från ”förening med 
styrelse av endast personer som är 25 år eller yngre” till ”förening 
med en styrelse där majoriteten är 25 år eller yngre.”  

2. Under rubriken ”Särskilt ekonomiskt stöd för anläggning” bör 
meningen ”Den ekonomiska ersättningen kan vara en fast summa 
eller grunda sig på anläggningens faktiska kostnader” kompletteras 
med ”för ett speciellt behov.” 

3. I samma stycke bör formuleringen ”Avtal kan löpa på max fyra år 
och innebär ersättning om max 300 000 kronor om året” förtydligas 
till ”Ekonomiskt stöd söks på årlig basis och innebär ersättning om 
max 300 000 kronor per år vid beviljande”.  

Ärendet återremitterades därefter till kultur- och fritidsnämnden av 
kommunfullmäktige 2019-11-28 med motiveringen ”att med tanke på de nya 
förutsättningarna från kommunstyrelsen på nytt utreda ’Regler för 
föreningsstöd’ och hur detta påverkar våra föreningar.”  

Kultur- och fritidsnämnden har nu reviderat sitt förslag till Regler för 
föreningsstöd (2020-08-19).  

I det reviderade förslaget är kommunstyrelsens första yrkande genomfört.  

Kommunstyrelsens andra yrkande är inte genomfört med motiveringen att 
de bidrag som föreningar får är reglerade genom avtal som är individuella 
för varje förening. Det specifika ändamålet för varje bidrag ska alltså framgå 
av varje individuellt avtal och behöver därför inte ingå som ett generellt krav. 

Kommunstyrelsens tredje yrkande är genomfört; de reviderade reglerna 
fastslår att ”Avtalet skrivs på ett år åt gången och innebär ersättning om 
max 300 000 kronor om året”.  

I och med att förslaget på nya Regler för föreningsstöd nu har reviderats i 
linje med två av kommunstyrelsens yrkanden samtidigt som ändringsförslag 
nummer 2 bemötts med en rimlig och väl avvägd invändning har 
kommunstyrelsens förvaltning inget att erinra mot kultur- och 
fritidsnämndens nya förslag.   

 

Beslutsunderlag 

-Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Klas Nilsson, 2020-08-26 
-Kultur- och fritidsnämnden, 2020-08-19 § 36  
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Datum 

2020-09-04 
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-Regler för föreningsstöd 2020-06-22   
-Kommunfullmäktige, 2019-11-28, § 136 
-Prioriteringslista vid fördelning av bidrag 
-Plan för kultur- och föreningslivet del 2, 2018-08-15  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att  

-  Anta dokumentet ”Regler för föreningsstöd” med revideringar från 
2020-08-19 att gälla från 2021-01-01 samt upphäva tidigare regler 
för föreningsbidrag samt delen om arrangemangsbidrag i 
dokumentet ”Arrangemangsbidrag samt bidrag till jubileum och 
gratifikationer av medaljörer i Bjuvs kommun,  

-  Anta dokumentet ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag” att 
gälla vid prioritering av investerings- och utvecklingsbidrag, från och 
med 2021-01-01,  

-  Ge kultur- och fritidsnämnden delegation på att göra administrativa 
ändringar i reglerna,  

-  Ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utvärdera och revidera 
”Regler för föreningsstöd” och ”Prioriteringslista vid fördelning av 
bidrag” och rapportera till kommunfullmäktige senast november 
2023.   

Christer Pålsson 
Kommundirektör 

Klas Nilsson 
Utredare 

Beslutet ska skickas till 
Diariet 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ekonomiavdelningen 
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§ 36 Dnr 2019-00056  

Regler för föreningsstöd, fr.o.m 2021 

Sammanfattning 

 Martin Lind, enhetschef för sim- och badanläggningar informerar om regler 
för föreningsstöd fr.o.m. 2021. 
Nya Regler för föreningsstöd beslutades i kultur- och fritidsnämnden 2019-
10-09. I kommunfullmäktige 2019-11-28 återremitterades ärendet till kultur- 
och fritidsnämnden med motiveringen ”att med tanke på de nya 
förutsättningarna från kommunstyrelsen på nytt utreda ”Regler för 
föreningsstöd” och hur detta påverkar våra föreningar.” 
”De nya förutsättningarna” från kommunstyrelsen rör tre formuleringar som 
ifrågasattes.  
 
Den första rör definitionen av Ungdomsföreningar. I förslaget från kultur- 
och fritidsnämnden definieras Ungdomsförening som ”förening med styrelse 
av endast personer som är 25 år eller yngre”. Förslaget i kommunstyrelsen 
var att definitionen ändras till ”förening med en styrelse där majoriteten är 
25 år eller yngre.” I det reviderade förslaget är ändringen genomförd. 
 
Den andra handlar om bidraget ”Särskilt ekonomiskt stöd för anläggning” 
som kan ansökas av samtliga föreningar som lever upp till ställda krav och 
behov. Yrkandet som framfördes på kommunstyrelsen innebär att meningen 
”Den ekonomiska ersättningen kan vara en fast summa eller grunda sig på 
anläggningens faktiska kostnader” kompletteras med ”för ett speciellt 
behov”. I det reviderade förslaget är ändringen inte genomförd.  
Anledningen är att det bidrag som föreningen får är reglerat genom avtal 
som är individuellt för respektive förening. I det enskilda avtalet ska 
ändamålet för bidraget framgå, det behöver alltså inte vara ett generellt krav 
på varje förening utan hanteras separat per avtal. 
 
Den tredje formuleringen rör även den ”Särskilt ekonomiskt stöd för 
anläggning”. Formuleringen ”Avtal kan löpa på max fyra år och innebär 
ersättning om max 300 000 kronor om året” upplevdes som otydlig.  
I kommunstyrelsen föreslogs att meningen ändras till ”Ekonomiskt stöd söks 
på årlig basis och innebär ersättning om max 300 000 kronor per år vid 
beviljande”. Förslaget innebär att ingen förening har möjlighet att få beviljat 
bidrag för mer än ett år i taget.  
 
För föreningarna är det viktigt att kunna ha framförhållning och tydliga 
ekonomiska förutsättningar för att planera verksamhet och underhåll av 
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fastigheter. Möjligheten att bevilja ett flerårigt stöd är ett viktigt verktyg i 
kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningarna.  
Även om föreningen beviljas ett flerårigt stöd ställs krav på årlig uppföljning 
där föreningen behöver uppvisa att de lever upp till kraven som ställts i 
avtalet. För att förtydliga är meningen i det reviderade förslaget ändrad till: 
”Avtalet kan löpa på minst ett år och som mest fyra år och innebära en 
ersättning om max 300 000 kronor om året.”  
 
 

Beslutsunderlag 

 -Tjänsteskrivelse Återremiss Regler för föreningsstöd, 2020-08-11 
 
-Regler för föreningsstöd, 2020-06-22 
 
-Prioriteringslista vid fördelning av bidrag 
 
-Tjänsteskrivelse Regler för föreningsstöd fr.o.m. 2020, 2019-10-02 
 
-Plan för kultur- och föreningslivet del 2, 2018-08-15 
 

Förvaltningens förslag till beslut 

Att kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
 
- Anta dokumentet ”Regler för föreningsstöd” med revideringar från 2020-
06-22 att gälla från 2021-01-01 samt upphäva tidigare regler för 
föreningsbidrag samt delen om arrangemangsbidrag i dokumentet 
”Arrangemangsbidrag samt bidrag till jubileum och gratifikationer av 
medaljörer i Bjuvs kommun, 
 
- Anta dokumentet ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag” att gälla vid 
prioritering av investerings- och utvecklingsbidrag, från och med 2021-01-
01, 
 
- Ge kultur- och fritidsnämnden delegation på att göra administrativa 
ändringar i reglerna,  
 
- Ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utvärdera och revidera ”Regler 
för föreningsstöd” och ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag” och 
rapportera till kommunfullmäktige senast november 2023. 
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Yrkande 

Bo Hallqvist (S) yrkar på en ändring av sista stycket under rubriken ”Särskilt 
ekonomiskt stöd för anläggning” i dokumentet ”Regler för föreningsstöd” 
med revideringar från 2020-06-22:  
 
"Föreningen ska en gång om året redovisa ekonomi och verksamhet till 
kultur- och fritidsnämnden. Den ekonomiska ersättningen kan vara en fast 
summa eller grunda sig på föreningens faktiska kostnader. Förening som 
ingått avtal om ekonomiskt stöd för anläggning är inte berättigad till 
lokalbidrag eller investeringsbidrag. Avtalet kan löpa på max fyra år och 
innebära ersättning om max 300 000 kronor om året." 
 

Proposition 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och Bo 
Hallqvists (S) yrkande och finner att förvaltningens förslag till beslut vinner. 
 

Votering 

Votering begärd och ska genomföras. 
 
JA= Förvaltningens förslag till beslut 
NEJ= Bo Hallqvists (S) yrkande 
 

Omröstningsresultat 

Omröstningen gav följande resultat, vilket framgår av voteringslistan: 
4 JA-röster, 3 NEJ-röster. 
 
. 
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Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 Att kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
 
- Anta dokumentet ”Regler för föreningsstöd” med revideringar från 2020-
06-22 att gälla från 2021-01-01 samt upphäva tidigare regler för 
föreningsbidrag samt delen om arrangemangsbidrag i dokumentet 
”Arrangemangsbidrag samt bidrag till jubileum och gratifikationer av 
medaljörer i Bjuvs kommun, 
 
- Anta dokumentet ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag” att gälla vid 
prioritering av investerings- och utvecklingsbidrag, från och med 2021-01-
01, 
 
- Ge kultur- och fritidsnämnden delegation på att göra administrativa 
ändringar i reglerna,  
 
- Ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utvärdera och revidera ”Regler 
för föreningsstöd” och ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag” och 
rapportera till kommunfullmäktige senast november 2023. 
 
 

Reservation 

Bo Hallqvist (S) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande.  
Fredrik Andersson (L) och Pär Andersson (S) reserverar sig till förmån för 
Bo Hallqvists (S) yrkande. 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Kommunfullmäktige 
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Inledning 
Föreningar i Bjuvs kommun kan ta del av ett utbud av bidrag och tjänster som är anpassade 

efter de behov och förutsättningar som finns i det lokala föreningslivet. För föreningar med 

verksamhet för de prioriterade målgrupperna barn och unga, pensionärer, personer med 

funktionsvariationer och personer med annat modersmål än svenska, finns det goda 

möjligheter att utvecklas i Bjuvs kommun. Det finns goda anledningar för föreningslivet att 

utvecklas i linje med kommunens mål kring jämlikhet, hållbarhet och delaktighet.  

Det ska vara enkelt att ta till sig information som rör föreningslivet, både för en person som 

vill involvera sig i en förening, och för en förening som söker stöd från kommunen. För att 

synliggöra vilket utbud som finns för invånarna, och för att möjliggöra olika bidragsformer, 

har Bjuvs kommun skapat definitioner för olika föreningstyper. Din förening placerar sig själv 

i den föreningstyp som bäst beskriver er verksamhet. Du hittar de olika föreningstyperna och 

vilka bidrag och tjänster som är aktuella längre ner i det här dokumentet. 

 

Vilka föreningar kan ta del av kommunens föreningstjänster? 

För att en förening ska kunna ta del av Bjuvs kommuns föreningsstöd krävs det att den 

uppfyller vissa krav. Föreningen måste: 

… vara registrerad i Bjuvs kommun 

… ha organisationsnummer från Skatteverket 

… bedriva större delen av sin verksamhet i Bjuvs kommun 

… vila på demokratisk grund 

… ha fastställd medlemsavgift för samtliga aktiva medlemmar 

… ha ett bankkonto med plusgiro/bankgiro startat i föreningens namn (bankkonto krävs 

endast om föreningen ska söka bidrag) 

 

Vilka bidrag finns att söka? 

Olika föreningar har olika behov, därför finns det ett varierat utbud av bidrag och tjänster att 

ta del av. Den föreningstyp som din förening tillhör avgör vilka bidrag och tjänster du kan ta 

del av. I dokumentet nedan börjar du med att hitta den föreningstyp som passar in på din 

förening. Under varje föreningstyp finns information om hur föreningen definieras, och sedan 

vilka bidrag och tjänster som din förening kan ansöka om. Missa inte avsnittet efter 

föreningstyperna där du hittar bidrag som alla föreningar, oavsett föreningstyp, kan ansöka 

om.  

Är din förening helt ny? Oavsett föreningstyp finns det sätt för din förening att komma igång 

med verksamheten, kom ihåg att läsa vad som gäller för ”nystartad förening”. 

När du vet vilket bidrag du vill söka eller vilken tjänst du vill ta del av går du vidare till delen 

”Så här gör du för att ansöka” för att vara säker på att du har allt som krävs för din ansökan.  
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Föreningstyper, bidrag och tjänster 
 

Idrottsförening med barn- och ungdomsverksamhet 
Förening som bedriver idrotts-, frilufts-, eller scoutverksamhet och där minst 50 procent av 

medlemmarna är i åldern 4-20 år, eller där minst 50 medlemmar är i åldern 4-20 år. För att 

den här föreningstypen ska kunna söka bidrag krävs det att föreningen är representerad på 

minst två av fyra utbildningar som kommunen anordnar under ett år.   

Bidrag som går att söka 

Lokalbidrag 

Lokalbidrag kan sökas av föreningar som hyr eller äger en lokal. Lokalen måste vara en 

förutsättning för verksamheten och användas för kontinuerlig verksamhet. Lokaler som 

kommunen hyr ut till en subventionerad kostnad till föreningar är inte bidragsberättigad. 

Bidraget täcker 50 procent av driftskostnaden men inte mer än 25 000 kronor per år. 

Om din förening hyr sin lokal är det årshyran som är driftskostnaden. 

Om din förening äger sin lokal är det ränta, värme, el, sophantering, försäkring, vatten och 

avlopp som är driftskostnaden. Telefon, internetuppkoppling och förbrukningsmaterial är 

inte en driftskostnad. För investeringar i en lokal som föreningen äger, se 

Investeringsbidrag. 

Sista ansökningsdag för lokalbidrag är 30 april för föregående år.      

Investeringsbidrag 

Om din förening äger sina lokaler kan du ansöka om bidrag för löpande underhåll, 

renoveringar eller annan investering som rör lokalerna.  

Bidraget söks i förhand och ansökan ska vara inne senast den 31 mars. I ansökan ska det 

vara beskrivet vilka behov ni har och vilka kostnader som finns (till exempel genom att 

bifoga en offert). Under april sammanställer kultur- och fritidsförvaltningen ansökningarna 

och fördelar bidraget enligt prioriteringarna som listas i dokumentet ”Prioriteringslista vid 

fördelning av bidrag”. Bidraget betalas ut innan investeringen sker. Bidraget ska användas 

och redovisas till kultur- och fritidsförvaltningen senast den 31 december samma år. Blir 

kostnaden lägre än vad som godkänts i förhandsbeskedet kan föreningen behöva betala 

tillbaka en del av bidraget. Blir kostnaden högre än vad som godkänts i förhandsbeskedet 

är föreningen inte berättigad till ett högre bidrag. För att föreningen ska kunna söka bidrag 

krävs att föreningen själv står för minst 40 procent av kostnaden. Vid akuta reparationer 

eller liknande kan bidraget sökas i efterhand. Bedömningen av behovet utgår från 

prioriteringslistan ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag”. 

Bidrag för att anordna utbildning 

Om din förening köper en utbildning som anordnas på plats i Bjuvs kommun kan 

föreningen ansöka om bidrag för att täcka en del av kostnaden. Utbildningen kan vara 

riktad mot styrelsen, ledare eller andra medlemmar. Utbildningen måste godkännas av 

kultur- och fritidsförvaltningen i förväg och vara i linje med kommunens mål om jämlikhet, 

hållbarhet och delaktighet och vara relevant för föreningens utveckling.  

För att få bidrag för utbildningen måste din förening bjuda in andra föreningar i mån av 

plats. Inbjudan går genom kommunens kontaktperson senast två veckor innan 

utbildningen äger rum.  
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Bidraget får användas till kursavgift samt arvode och resa för utbildaren. Bidraget täcker 

upp till 50 procent av kostnaden för utbildningen men inte mer än 10 000 kronor per år. 

Bidrag för att anordna utbildning kan sökas löpande under året.  

Bidrag för individuell utbildning 

Om din förening skickar en eller flera medlemmar på utbildning, kan föreningen ansöka 

om bidrag för kursavgift och resekostnad. Utbildningen måste vara i linje med kommunens 

mål om jämlikhet, hållbarhet och delaktighet och vara relevant för föreningens utveckling.  

Bidraget uppgår till 50 procent av kostnaden men inte mer än 2 000 kronor per person och 

utbildning. Din förening kan inte ta emot mer än 10 000 kronor per år. Bidraget täcker inte 

konferenser, årsmöten eller liknande. 

Bidrag för individuell utbildning kan sökas löpande under året.  

Marknadsföringsbidrag 

Din förening kan få bidrag för att producera material med syfte att marknadsföra 

föreningens löpande verksamhet. Det kan vara affischer, annonser (både tryckt material 

och digitalt), broschyrer eller liknande. Bidraget syftar inte till att marknadsföra 

föreningens arrangemang eller enskilda aktiviteter, som exempelvis tävlingar, turneringar 

eller cuper. 

Bidraget täcker upp till 50 procent av kostnaden men inte mer än 5 000 kronor per år. 

Bidraget täcker inte porto.  

Sista ansökningsdag för marknadsföringsbidrag är 30 maj. 

Rekryteringsbidrag 

Om ledare eller styrelsemedlem behöver ta ledigt från arbetet för att marknadsföra 

föreningens verksamhet, genom information eller aktiviteter, kan din förening få 300 

kronor per dag och person i bidrag. Informationen eller aktiviteten ska riktas till barn och 

unga mellan 4 och 20 år och ha syftet att rekrytera nya medlemmar till föreningen.  

Bidraget täcker bara aktiviteter som sker på dagtid. Exempel på rekryteringstillfällen som 

sker under dagtid är besök i skolklasser eller aktiviteter under skolloven för icke-

medlemmar. Din förening kan ta emot max 4 500 kronor per år.  

Sista ansökningsdag för rekryteringsbidrag är 30 april för föregående år.  

 

Tjänster som föreningen kan ta del av 

Utbildning 

Din förening har möjlighet att delta kostnadsfritt i utbildningar som kommunen anordnar. 

Kommunen anordnar fyra utbildningar per år, där din förening måste vara representerad 

på minst två för att kunna ansöka om bidrag. Alla föreningar har möjlighet att komma med 

förslag på vilka utbildningar som ska anordnas. 

Marknadsföring 

Din förening har möjlighet att få hjälp i grundläggande marknadsföringskunskaper för att 

rekrytera medlemmar, ledare, och synliggöras i kommunen. Exempel på saker du kan få 

hjälp med är att starta konton på sociala medier, skapa en hemsida och tips på hur ni når 

ut med föreningsinformation. Ta gärna del av checklistan ”Gör ni allt för att nå ut?” som 

finns på Bjuvs kommuns webbplats. Vid behov kan du även få personlig hjälp med 

specifika frågor. 
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Ledarförmåner 

Ledare är en viktig resurs för din förening. För att underlätta rekrytering av ledare finns det 

förmåner som ledare i föreningar med barn- och ungdomsverksamhet kan ta del av. 

Förmåner som är aktuella just nu hittar du på Bjuvs kommuns webbplats. 

Subventionerad hyra 

Din förening har rätt att hyra kommunens idrotts- och möteslokaler kostnadsfritt för barn- 

och ungdomsverksamhet. I idrottshallarna fördelas tiderna per läsår för stående tider. 

Enstaka bokningar sker i mån av lediga tider. Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen för 

att få mer information om hur lokaler och idrottshallar bokas. 

Allmänt föreningsstöd 

Alla föreningar som är registrerade i Bjuvs kommun får allmänt föreningsstöd. Det innebär 

möjligheten att vara med i föreningsregistret på webben, att marknadsföra föreningen i 

kommunens evenemangskalender och att kostnadsfritt delta i kommunens arrangemang 

med föreningsinformation. Du kan även få hjälp med frågor om till exempel bidrag, 

föreningsutveckling, lokalhyra och andra liknande frågor. Insatser som riktar sig till de 

prioriterade målgrupperna barn och unga, pensionärer, personer med funktionsvariationer 

och personer med annat modersmål än svenska är prioriterade i det stöd som kommunen 

erbjuder. 

 
Ungdomsförening 
Förening med en styrelse där majoriteten är 25 år eller yngre. Verksamheten riktas till och 

anpassas efter barn och unga 4-20 år. För att ungdomsföreningar ska kunna söka bidrag 

krävs det att föreningen är representerad på minst två av fyra utbildningar som kommunen 

anordnar under ett år.   

Bidrag som går att söka 

Ungdomspengen 

Om din förening har en eller flera idéer som ni vill förverkliga, så kan ni ansöka om 

Ungdomspengen. Det är ett mindre bidrag med kortare handläggningstid, för att ni ska 

kunna förverkliga era idéer enkelt och snabbt utan för mycket komplicerat arbete. 

Aktiviteten ska vara riktade till barn och unga under 20 år. Bidraget kan gå till inköp som 

ska användas under aktiviteten, arvode till inhyrd instruktör eller personal, eller andra 

relevanta kostnader som krävs för att aktiviteten ska gå att genomföra. Aktiviteten måste 

vara i linje med kommunens mål om jämlikhet, hållbarhet och delaktighet. 

Ansökningar kan göras när som helst under året, förutom under sommarlovet. 

Handläggningstiden är två veckor. Du kan ansöka om hur mycket eller lite pengar du vill, 

men din förening kan inte ta emot mer än sammanlagt 10 000 kronor per år.  

Arrangemangsbidrag 

Om din förening vill anordna ett arrangemang finns det möjlighet att ansöka om 

arrangemangsbidrag. Ansökan skickas in innan arrangemanget och bidraget betalas ut i 

förhand. Om det visar sig att arrangemanget har kostat mindre än förväntat så kan din 

förening behöva betala tillbaka en del av bidraget. Om arrangemanget blir dyrare än 

förväntat går det inte att få mer bidrag i efterhand. 

Bidraget täcker 60 procent av arrangemangets totala kostnad, men inte mer än 10 000 

kronor per år. 
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Bidrag för att anordna utbildning 

Om din förening köper en utbildning som anordnas på plats i Bjuvs kommun kan 

föreningen ansöka om bidrag för att täcka en del av kostnaden. Utbildningen kan vara 

riktad mot styrelsen, ledare eller andra medlemmar. Utbildningen måste godkännas av 

kultur- och fritidsförvaltningen i förväg och vara i linje med kommunens mål om jämlikhet, 

hållbarhet och delaktighet och vara relevant för föreningens utveckling. 

För att få bidrag för utbildningen måste din förening bjuda in andra föreningar i mån av 

plats. Inbjudan går genom kommunens kontaktperson senast två veckor innan 

utbildningen äger rum. 

Bidraget får användas till kursavgift samt arvode och resa för utbildaren. Bidraget täcker 

upp till 50 procent av kostnaden för utbildningen men inte mer än 10 000 kronor per år. 

Bidrag för att anordna utbildning kan sökas löpande under året.  

Bidrag för individuell utbildning 

Om din förening skickar en eller flera medlemmar på utbildning, kan föreningen ansöka 

om bidrag för kursavgift och resekostnad. Utbildningen måste vara i linje med kommunens 

mål om jämlikhet, hållbarhet och delaktighet och vara relevant för föreningens utveckling.  

Bidraget uppgår till 50 procent av kostnaden men inte mer än 2 000 kronor per person och 

utbildning. Din förening kan inte ta emot mer än 10 000 kronor per år. Bidraget täcker inte 

konferenser, årsmöten eller liknande. 

Bidrag för individuell utbildning kan sökas löpande under året.  

 

Tjänster som föreningen kan ta del av 

Coachning 

Känner du att det är svårt att veta hur du ska driva din förening? Behöver du hjälp att 

planera aktiviteter, söka bidrag, eller har andra frågor? Som ungdomsförening har ni 

tillgång till utökad personlig hjälp, för att hitta sätt att utveckla er och föreningen på ett sätt 

som passar er. Det kan handla om att få hjälp och coachning i olika frågor, till exempel att 

jobba mot utsatta mål, driva projekt, och utveckla sin egen röst. Kommunens 

kontaktperson ger det stödet i syfte att hjälpa din förening att bli självständig och lära sig 

grunderna i hur en demokratisk förening drivs.  

Utbildning 

Din förening har möjlighet att delta kostnadsfritt i utbildningar som kommunen anordnar. 

Kommunen anordnar fyra utbildningar per år, där din förening måste vara representerad 

på minst två för att kunna ansöka om bidrag. Alla föreningar har möjlighet att komma med 

förslag på vilka utbildningar som ska anordnas. 

Marknadsföring 

Din förening har möjlighet att få hjälp i grundläggande marknadsföringskunskaper för att 

rekrytera medlemmar, ledare, och synliggöras i kommunen. Exempel på saker du kan få 

hjälp med är att starta konton på sociala medier, skapa en hemsida och tips på hur ni når 

ut med föreningsinformation. Vid behov kan du även få personlig hjälp med specifika 

frågor. 

Ledarförmåner 

Ledare är en viktig resurs för din förening. För att underlätta rekrytering av ledare finns det 
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förmåner som ledare i föreningar med barn- och ungdomsverksamhet kan ta del av. 

Förmåner som är aktuella just nu hittar du på Bjuvs kommuns webbplats. 

Subventionerad hyra 

Din förening har rätt att hyra kommunens idrotts- och möteslokaler kostnadsfritt för barn- 

och ungdomsverksamhet. I idrottshallarna fördelas tiderna per läsår för stående tider. 

Enstaka bokningar sker i mån av lediga tider. Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen för 

att få mer information om hur lokaler och idrottshallar bokas. 

Allmänt föreningsstöd 

Alla föreningar som är registrerade i Bjuvs kommun får allmänt föreningsstöd. Det innebär 

möjligheten att vara med i föreningsregistret på webben, att marknadsföra föreningen i 

kommunens evenemangskalender och att kostnadsfritt delta i kommunens arrangemang 

med föreningsinformation. Du kan även få hjälp med frågor om till exempel bidrag, 

föreningsutveckling, lokalhyra och andra liknande frågor. Insatser som riktar sig till de 

prioriterade målgrupperna barn och unga, pensionärer, personer med funktionsvariationer 

och personer med annat modersmål än svenska är prioriterade i det stöd som kommunen 

erbjuder. 

 
Pensionärsförening 
Förening som bedriver verksamhet riktad till pensionärer. 

Bidrag som går att söka 

Medlemsbidrag för pensionärsförening 

Din förening kan ansöka om ett bidrag som grundar sig på antalet aktiva medlemmar som 

betalat medlemsavgift under föreningens föregående år.  

Bidraget är 15 kronor per medlem och söks senast 30 april för föregående år.  

Lokalbidrag 

Lokalbidrag kan sökas av föreningar som hyr eller äger en lokal. Lokalen måste vara en 

förutsättning för verksamheten och användas för kontinuerlig verksamhet. Lokaler som 

kommunen hyr ut till en subventionerad kostnad till föreningar är inte bidragsberättigad. 

Bidraget täcker 50 procent av driftskostnaden men inte mer än 25 000 kronor per år. 

Om din förening hyr sin lokal är det årshyran som är driftskostnaden. 

Om din förening äger sin lokal är det ränta, värme, el, sophantering, försäkring, vatten och 

avlopp som är driftskostnaden. Telefon, internetuppkoppling och förbrukningsmaterial är 

inte en driftskostnad. För investeringar i en lokal som föreningen äger, se 

Investeringsbidrag. 

Sista ansökningsdag för lokalbidrag är 30 april för föregående år.          

Investeringsbidrag 

Om din förening äger sina lokaler kan du ansöka om bidrag för löpande underhåll, 

renoveringar eller annan investering som rör lokalerna.  

Bidraget söks i förhand och ansökan ska vara inne senast den 31 mars. I ansökan ska det 

vara beskrivet vilka behov ni har och vilka kostnader som finns (till exempel genom att 

bifoga en offert). Under april sammanställer kultur- och fritidsförvaltningen ansökningarna 

och fördelar bidraget enligt prioriteringarna som listas i dokumentet ”Prioriteringslista vid 
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fördelning av bidrag”. Bidraget betalas ut innan investeringen sker. Bidraget ska användas 

och redovisas till kultur- och fritidsförvaltningen senast den 31 december samma år. Blir 

kostnaden lägre än vad som godkänts i förhandsbeskedet kan föreningen behöva betala 

tillbaka en del av bidraget. Blir kostnaden högre än vad som godkänts i förhandsbeskedet 

är föreningen inte berättigad till ett högre bidrag. För att föreningen ska kunna söka bidrag 

krävs att föreningen själv står för minst 40 procent av kostnaden. Vid akuta reparationer 

eller liknande kan bidraget sökas i efterhand. Bedömningen av behovet utgår från 

prioriteringslistan ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag”. 

 

Tjänster som föreningen kan ta del av 

Marknadsföring 

Din förening har möjlighet att få hjälp i grundläggande marknadsföringskunskaper för att 

rekrytera medlemmar, ledare, och synliggöras i kommunen. Exempel på saker du kan få 

hjälp med är att starta konton på sociala medier, skapa en hemsida och tips på hur ni når 

ut med föreningsinformation. Vid behov kan du även få personlig hjälp med specifika 

frågor. 

Allmänt föreningsstöd 

Alla föreningar som är registrerade i Bjuvs kommun får allmänt föreningsstöd. Det innebär 

möjligheten att vara med i föreningsregistret på webben, att marknadsföra föreningen i 

kommunens evenemangskalender och att kostnadsfritt delta i kommunens arrangemang 

med föreningsinformation. Du kan även få hjälp med frågor om till exempel bidrag, 

föreningsutveckling, lokalhyra och andra liknande frågor. Insatser som riktar sig till de 

prioriterade målgrupperna barn och unga, pensionärer, personer med funktionsvariationer 

och personer med annat modersmål än svenska är prioriterade i det stöd som kommunen 

erbjuder. 

 
Förening för funktionshindrade 
Förening som bedriver verksamhet riktad till personer med fysiska och mentala 

funktionsvariationer.  

Bidrag som går att söka 

Lokalbidrag 

Lokalbidrag kan sökas av föreningar som hyr eller äger en lokal. Lokalen måste vara en 

förutsättning för verksamheten och användas för kontinuerlig verksamhet. Lokaler som 

kommunen hyr ut till en subventionerad kostnad till föreningar är inte bidragsberättigad. 

Bidraget täcker 50 procent av driftskostnaden men inte mer än 25 000 kronor per år. 

Om din förening hyr sin lokal är det årshyran som är driftskostnaden. 

Om din förening äger sin lokal är det ränta, värme, el, sophantering, försäkring, vatten och 

avlopp som är driftskostnaden. Telefon, internetuppkoppling och förbrukningsmaterial är 

inte en driftskostnad. För investeringar i en lokal som föreningen äger, se 

Investeringsbidrag.     

Sista ansökningsdag för lokalbidrag är 30 april för föregående år. 
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Investeringsbidrag 

Om din förening äger sina lokaler kan du ansöka om bidrag för löpande underhåll, 

renoveringar eller annan investering som rör lokalerna.  

Bidraget söks i förhand och ansökan ska vara inne senast den 31 mars. I ansökan ska det 

vara beskrivet vilka behov ni har och vilka kostnader som finns (till exempel genom att 

bifoga en offert). Under april sammanställer kultur- och fritidsförvaltningen ansökningarna 

och fördelar bidraget enligt prioriteringarna som listas i dokumentet ”Prioriteringslista vid 

fördelning av bidrag”. Bidraget betalas ut innan investeringen sker. Bidraget ska användas 

och redovisas till kultur- och fritidsförvaltningen senast den 31 december samma år. Blir 

kostnaden lägre än vad som godkänts i förhandsbeskedet kan föreningen behöva betala 

tillbaka en del av bidraget. Blir kostnaden högre än vad som godkänts i förhandsbeskedet 

är föreningen inte berättigad till ett högre bidrag. För att föreningen ska kunna söka bidrag 

krävs att föreningen själv står för minst 40 procent av kostnaden. Vid akuta reparationer 

eller liknande kan bidraget sökas i efterhand. Bedömningen av behovet utgår från 

prioriteringslistan ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag”. 

Bidrag för att anordna utbildning 

Om din förening köper en utbildning som anordnas på plats i Bjuvs kommun kan 

föreningen ansöka om bidrag för att täcka en del av kostnaden. Utbildningen kan vara 

riktad mot styrelsen, ledare eller andra medlemmar. Utbildningen måste godkännas av 

kultur- och fritidsförvaltningen i förväg och vara i linje med kommunens mål om jämlikhet, 

hållbarhet och delaktighet och vara relevant för föreningens utveckling. 

För att få bidrag för utbildningen måste din förening bjuda in andra föreningar i mån av 

plats. Inbjudan går genom kommunens kontaktperson senast två veckor innan 

utbildningen äger rum. 

Bidraget får användas till kursavgift samt arvode och resa för utbildaren. Bidraget täcker 

upp till 50 procent av kostnaden för utbildningen men inte mer än 10 000 kronor per år.  

Bidrag för att anordna utbildning kan sökas löpande under året. 

Bidrag för individuell utbildning 

Om din förening skickar en eller flera medlemmar på utbildning, kan föreningen ansöka 

om bidrag för kursavgift och resekostnad. Utbildningen måste vara i linje med kommunens 

mål om jämlikhet, hållbarhet och delaktighet och vara relevant för föreningens utveckling.  

Bidraget uppgår till 50 procent av kostnaden men inte mer än 2 000 kronor per person och 

utbildning. Din förening kan inte ta emot mer än 10 000 kronor per år. Bidraget täcker inte 

konferenser, årsmöten eller liknande. 

Bidrag för individuell utbildning kan sökas löpande under året. 

Marknadsföringsbidrag 

Din förening kan få bidrag för att producera material med syfte att marknadsföra 

föreningens löpande verksamhet. Det kan vara affischer, annonser (både tryckt material 

och digitalt), broschyrer eller liknande. Bidraget syftar inte till att marknadsföra 

föreningens arrangemang eller enskilda aktiviteter.  

Bidraget täcker upp till 50 procent av kostnaden men inte mer än 5 000 kronor per år. 

Bidraget täcker inte porto.  

Sista ansökningsdag för marknadsföringsbidrag är 30 maj. 
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Rekryteringsbidrag 

Om ledare eller styrelsemedlem behöver ta ledigt från arbetet för att marknadsföra 

föreningens verksamhet, genom information eller aktiviteter, kan din förening få 300 

kronor per dag och person i bidrag. Informationen eller aktiviteten ska riktas till 

föreningens målgrupp och ha syftet att rekrytera nya medlemmar till föreningen.  

Bidraget täcker bara aktiviteter som sker på dagtid. Exempel på rekryteringstillfällen som 

sker under dagtid är besök i skolklasser eller aktiviteter under skolloven för icke-

medlemmar. Din förening kan ta emot max 4 500 kronor per år.  

Sista ansökningsdag för rekryteringsbidrag är 30 april för föregående år.  

 

Tjänster som föreningen kan ta del av 

Utbildning 

Din förening har möjlighet att delta kostnadsfritt i utbildningar som kommunen anordnar i 

mån av plats. Kommunen anordnar fyra utbildningar per år, inbjudan går ut via mail. Alla 

föreningar har möjlighet att komma med förslag på vilka utbildningar som ska anordnas.  

Marknadsföring 

Din förening har möjlighet att få hjälp i grundläggande marknadsföringskunskaper för att 

rekrytera medlemmar, ledare, och synliggöras i kommunen. Exempel på saker du kan få 

hjälp med är att starta konton på sociala medier, skapa en hemsida och tips på hur ni når 

ut med föreningsinformation. Ta gärna del av checklistan ”Gör ni allt för att nå ut?” som 

finns på Bjuvs kommuns webbplats. Vid behov kan du även få personlig hjälp med 

specifika frågor. 

Ledarförmåner 

Ledare är en viktig resurs för din förening. För att underlätta rekrytering av ledare finns det 

förmåner som ledare i föreningar med barn- och ungdomsverksamhet kan ta del av. 

Förmåner som är aktuella just nu hittar du på Bjuvs kommuns webbplats. 

Subventionerad hyra 

Din förening har rätt att hyra kommunens idrotts- och möteslokaler kostnadsfritt för 

aktiviteter riktade till föreningens målgrupp. I idrottshallarna fördelas tiderna per läsår för 

stående tider. Enstaka bokningar sker i mån av lediga tider. Kontakta kultur- och 

fritidsförvaltningen för att få mer information om hur lokaler och idrottshallar bokas. 

Allmänt föreningsstöd 

Alla föreningar som är registrerade i Bjuvs kommun får allmänt föreningsstöd. Det innebär 

möjligheten att vara med i föreningsregistret på webben, att marknadsföra föreningen i 

kommunens evenemangskalender och att kostnadsfritt delta i kommunens arrangemang 

med föreningsinformation. Du kan även få hjälp med frågor om till exempel bidrag, 

föreningsutveckling, lokalhyra och andra liknande frågor. Insatser som riktar sig till de 

prioriterade målgrupperna barn och unga, pensionärer och personer med 

funktionsvariationer är prioriterade i det stöd som kommunen erbjuder. 

 
Kulturförening 
Förening som organiserar sig kring folklig eller estetisk kultur. Med folklig kultur menas till 

exempel hembygdsföreningar och andra föreningar som vill uppmärksamma ett visst lands 

eller regions kultur och traditioner. Med estetisk kultur menas till exempel teater, dans, konst, 
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eller utövande av liknande konstnärligt uttryck. För att räknas som förening med barn- och 

ungdomsverksamhet krävs att minst 50 procent av medlemmarna är i åldern 4-20 år, eller att 

föreningen har minst 50 medlemmar i åldern 4-20 år. 

Bidrag som går att söka 

Marknadsföringsbidrag 

Din förening kan söka bidrag för att producera material med syfte att marknadsföra 

föreningens arrangemang eller enskilda aktiviteter. Det kan vara affischer, annonser 

(både tryckt material och digitalt), program eller liknande. Bidraget syftar inte till att 

marknadsföra föreningens löpande verksamhet.  

Bidraget täcker upp till 50 procent av kostnaden men inte mer än 5 000 kronor per år. 

Bidraget täcker inte porto.  

Marknadsföringsbidraget kan sökas löpande under året. 

Lokalbidrag 

Lokalbidrag kan sökas av föreningar som hyr eller äger en lokal. Lokalen måste vara en 

förutsättning för verksamheten och användas för kontinuerlig verksamhet. Lokaler som 

kommunen hyr ut till en subventionerad kostnad till föreningar är inte bidragsberättigad. 

Bidraget täcker 50 procent av driftskostnaden men inte mer än 25 000 kronor per år. 

Om din förening hyr sin lokal är det årshyran som är driftskostnaden. 

Om din förening äger sin lokal är det ränta, värme, el, sophantering, försäkring, vatten och 

avlopp som är driftskostnaden. Telefon, internetuppkoppling och förbrukningsmaterial är 

inte en driftskostnad. För investeringar i en lokal som föreningen äger, se 

Investeringsbidrag.     

Sista ansökningsdag för lokalbidrag är 30 april för föregående år.      

Investeringsbidrag 

Om din förening äger sina lokaler kan du ansöka om bidrag för löpande underhåll, 

renoveringar eller annan investering som rör lokalerna.  

Bidraget söks i förhand och ansökan ska vara inne senast den 31 mars. I ansökan ska det 

vara beskrivet vilka behov ni har och vilka kostnader som finns (till exempel genom att 

bifoga en offert). Under april sammanställer kultur- och fritidsförvaltningen ansökningarna 

och fördelar bidraget enligt prioriteringarna som listas i dokumentet ”Prioriteringslista vid 

fördelning av bidrag”. Bidraget betalas ut innan investeringen sker. Bidraget ska användas 

och redovisas till kultur- och fritidsförvaltningen senast den 31 december samma år. Blir 

kostnaden lägre än vad som godkänts i förhandsbeskedet kan föreningen behöva betala 

tillbaka en del av bidraget. Blir kostnaden högre än vad som godkänts i förhandsbeskedet 

är föreningen inte berättigad till ett högre bidrag. För att föreningen ska kunna söka bidrag 

krävs att föreningen själv står för minst 40 procent av kostnaden. Vid akuta reparationer 

eller liknande kan bidraget sökas i efterhand. Bedömningen av behovet utgår från 

prioriteringslistan ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag”. 

 

Tjänster som föreningen kan ta del av 

Marknadsföring 

Din förening har möjlighet att få hjälp i grundläggande marknadsföringskunskaper för att 
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rekrytera medlemmar, ledare, och synliggöras i kommunen. Exempel på saker du kan få 

hjälp med är att starta konton på sociala medier, skapa en hemsida och tips på hur ni når 

ut med föreningsinformation. Ta gärna del av checklistan ”Gör ni allt för att nå ut?” som 

finns på Bjuvs kommuns webbplats.  

Arrangemangsplanering 

Din förening kan få stöd med grunderna i att planera ett arrangemang, goda råd, eller 

utökad hjälp med att identifiera utvecklingsområden. Ett arrangemang av extra stor vikt 

eller storlek som är i linje med kommunens vision och mål kan vara berättigat för extra 

tjänster. Extra tjänster kan ingå i ett arrangemang som anses vara bidragsberättigat, det 

vill säga i linje med kommunens mål och syften. Exempel på sådan tjänst kan vara ökad 

marknadsföring i kommunens kanaler eller ytterligare stöd i planeringen. Vill du diskutera 

ert arrangemang, ta kontakt med kultur- och fritidsförvaltningen.  

Utbildning 

Din förening har möjlighet att delta kostnadsfritt i utbildningar som kommunen anordnar i 

mån av plats. Kommunen anordnar fyra utbildningar per år, inbjudan går ut via mail. Alla 

föreningar har möjlighet att komma med förslag på vilka utbildningar som ska anordnas.  

Allmänt föreningsstöd 

Alla föreningar som är registrerade i Bjuvs kommun får allmänt föreningsstöd. Det innebär 

möjligheten att vara med i föreningsregistret på webben, att marknadsföra föreningen i 

kommunens evenemangskalender och att kostnadsfritt delta i kommunens arrangemang 

med föreningsinformation. Du kan även få hjälp med frågor om till exempel bidrag, 

föreningsutveckling, lokalhyra och andra liknande frågor. Insatser som riktar sig till de 

prioriterade målgrupperna barn och unga, pensionärer och personer med 

funktionsvariationer är prioriterade i det stöd som kommunen erbjuder. 

 
Social förening 
Förening som organiserar sig kring sociala frågor, gemensamma intresseområden eller 

andra aktiviteter där det sociala står i fokus. För att räknas som förening med barn- och 

ungdomsverksamhet krävs att minst 50 procent av medlemmarna är i åldern 4-20 år, eller att 

föreningen har minst 50 medlemmar i åldern 4-20 år. 

Bidrag som går att söka 

Bidrag för att anordna utbildning 

Om din förening köper en utbildning som anordnas på plats i Bjuvs kommun kan 

föreningen ansöka om bidrag för att täcka en del av kostnaden. Utbildningen kan vara 

riktad mot styrelsen, ledare eller andra medlemmar. Utbildningen måste godkännas av 

kultur- och fritidsförvaltningen i förväg och vara i linje med kommunens mål om jämlikhet, 

hållbarhet och delaktighet och vara relevant för föreningens utveckling. 

För att få bidrag för utbildningen måste din förening bjuda in andra föreningar i mån av 

plats. Inbjudan går genom kommunens kontaktperson senast två veckor innan 

utbildningen äger rum. 

Bidraget får användas till kursavgift samt arvode och resa för utbildaren. Bidraget täcker 

upp till 50 procent av kostnaden för utbildningen men inte mer än 10 000 kronor.  

Bidrag för att anordna utbildning kan sökas löpande under året. 
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Lokalbidrag 

För att kunna söka lokalbidrag krävs att föreningen har minst 50 procent av medlemmarna 

är i åldern 4-20 år, eller att föreningen har minst 50 medlemmar i åldern 4-20 år. 

Lokalbidrag kan sökas av föreningar som hyr eller äger en lokal. Lokalen måste vara en 

förutsättning för verksamheten och användas för kontinuerlig verksamhet. Lokaler som 

kommunen hyr ut till en subventionerad kostnad till föreningar är inte bidragsberättigad. 

Bidraget täcker 50 procent av driftskostnaden men inte mer än 25 000 kronor per år. 

Om din förening hyr sin lokal är det årshyran som är driftskostnaden. 

Om din förening äger sin lokal är det ränta, värme, el, sophantering, försäkring, vatten och 

avlopp som är driftskostnaden. Telefon, internetuppkoppling och förbrukningsmaterial är 

inte en driftskostnad. För investeringar i en lokal som föreningen äger, se 

Investeringsbidrag.     

Sista ansökningsdag för lokalbidrag är 30 april för föregående år.    

Investeringsbidrag  

För att kunna söka det här bidraget behöver din förening bedriva barn- och 

ungdomsverksamhet och ha minst 50 procent eller 50 stycken medlemmar i åldern 4-20 

år. 

Om din förening äger sina lokaler och bedriver barn- och ungdomsverksamhet kan du 

ansöka om bidrag för löpande underhåll, renoveringar eller annan investering som rör 

lokalerna.  

Bidraget söks i förhand och ansökan ska vara inne senast den 31 mars. I ansökan ska det 

vara beskrivet vilka behov ni har och vilka kostnader som finns (till exempel genom att 

bifoga en offert). Under april sammanställer kultur- och fritidsförvaltningen ansökningarna 

och fördelar bidraget enligt prioriteringarna som listas i dokumentet ”Prioriteringslista vid 

fördelning av bidrag”. Bidraget betalas ut innan investeringen sker. Bidraget ska användas 

och redovisas till kultur- och fritidsförvaltningen senast den 31 december samma år. Blir 

kostnaden lägre än vad som godkänts i förhandsbeskedet kan föreningen behöva betala 

tillbaka en del av bidraget. Blir kostnaden högre än vad som godkänts i förhandsbeskedet 

är föreningen inte berättigad till ett högre bidrag. För att föreningen ska kunna söka bidrag 

krävs att föreningen själv står för minst 40 procent av kostnaden. Vid akuta reparationer 

eller liknande kan bidraget sökas i efterhand. Bedömningen av behovet utgår från 

prioriteringslistan ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag”. 

 

Tjänster som föreningen kan ta del av 

Marknadsföring 

Din förening har möjlighet att få hjälp i grundläggande marknadsföringskunskaper för att 

rekrytera medlemmar, ledare, och synliggöras i kommunen. Exempel på saker du kan få 

hjälp med är att starta konton på sociala medier, skapa en hemsida och tips på hur ni når 

ut med föreningsinformation. Ta gärna del av checklistan ”Gör ni allt för att nå ut?” som 

finns på Bjuvs kommuns webbplats.  

Utbildning 

Din förening har möjlighet att delta kostnadsfritt i utbildningar som kommunen anordnar i 

mån av plats. Kommunen anordnar fyra utbildningar per år, inbjudan går ut via mail. Alla 

föreningar har möjlighet att komma med förslag på vilka utbildningar som ska anordnas.  
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Allmänt föreningsstöd 

Alla föreningar som är registrerade i Bjuvs kommun får allmänt föreningsstöd. Det innebär 

möjligheten att vara med i föreningsregistret på webben, att marknadsföra föreningen i 

kommunens evenemangskalender och att kostnadsfritt delta i kommunens arrangemang 

med föreningsinformation. Du kan även få hjälp med frågor om till exempel bidrag, 

föreningsutveckling, lokalhyra och andra liknande frågor. Insatser som riktar sig till de 

prioriterade målgrupperna barn och unga, pensionärer och personer med 

funktionsvariationer är prioriterade i det stöd som kommunen erbjuder. 

 
Idrottsförening 
Förening som bedriver idrotts- eller friluftsverksamhet riktad till personer över 20 år.  

Tjänster som föreningen kan ta del av 

Utbildning 

Din förening har möjlighet att delta kostnadsfritt i utbildningar som kommunen anordnar i 

mån av plats. Kommunen anordnar fyra utbildningar per år, inbjudan går ut via mail. Alla 

föreningar har möjlighet att komma med förslag på vilka utbildningar som ska anordnas.  

Allmänt föreningsstöd 

Alla föreningar som är registrerade i Bjuvs kommun får allmänt föreningsstöd. Det innebär 

möjligheten att vara med i föreningsregistret på webben, att marknadsföra föreningen i 

kommunens evenemangskalender och att kostnadsfritt delta i kommunens arrangemang 

med föreningsinformation. Du kan även få hjälp med frågor om till exempel bidrag, 

föreningsutveckling, lokalhyra och andra liknande frågor. Insatser som riktar sig till de 

prioriterade målgrupperna barn och unga, pensionärer och personer med 

funktionsvariationer är prioriterade i det stöd som kommunen erbjuder. 

 

Musikkår 
Förening som driver musikkår, med eller utan drill.  

Bidrag som föreningen kan söka 

Konsertbidrag 

Musikkåren kan erhålla 20 000 kronor per år om musikkåren genomför fem uppträdanden 

om året. I redovisningar ska det tydligt framgå hur respektive uppträdande har inkluderat 

barn och unga (antingen i framförandet eller som publik) samt hur uppträdandet har 

marknadsförts. Det ska även framgå hur många personer som uppskattningsvis såg 

uppträdandet och hur föreningen arbetat för att nå så många som möjligt. Vid behov 

planeras och utvecklas konserterna och dess marknadsföring i samråd med kultur- och 

fritidsförvaltningen.     

Ansökan görs senast den 30 april för föregående års konserter.  

Lokalbidrag 

Lokalbidrag kan sökas av föreningar som hyr eller äger en lokal. Lokalen måste vara en 

förutsättning för verksamheten och användas för kontinuerlig verksamhet. Lokaler som 

kommunen hyr ut till en subventionerad kostnad till föreningar är inte bidragsberättigad. 

Bidraget täcker 50 procent av driftskostnaden men inte mer än 25 000 kronor per år. 
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Om din förening hyr sin lokal är det årshyran som är driftskostnaden. 

Om din förening äger sin lokal är det ränta, värme, el, sophantering, försäkring, vatten och 

avlopp som är driftskostnaden. Telefon, internetuppkoppling och förbrukningsmaterial är 

inte en driftskostnad. För investeringar i en lokal som föreningen äger, se 

Investeringsbidrag.     

Sista ansökningsdag för lokalbidrag är 30 april för föregående år.      

Investeringsbidrag 

Om din förening äger sina lokaler kan du ansöka om bidrag för löpande underhåll, 

renoveringar eller annan investering som rör lokalerna.  

Bidraget söks i förhand och ansökan ska vara inne senast den 31 mars. I ansökan ska det 

vara beskrivet vilka behov ni har och vilka kostnader som finns (till exempel genom att 

bifoga en offert). Under april sammanställer kultur- och fritidsförvaltningen ansökningarna 

och fördelar bidraget enligt prioriteringarna som listas i dokumentet ”Prioriteringslista vid 

fördelning av bidrag”. Bidraget betalas ut innan investeringen sker. Bidraget ska användas 

och redovisas till kultur- och fritidsförvaltningen senast den 31 december samma år. Blir 

kostnaden lägre än vad som godkänts i förhandsbeskedet kan föreningen behöva betala 

tillbaka en del av bidraget. Blir kostnaden högre än vad som godkänts i förhandsbeskedet 

är föreningen inte berättigad till ett högre bidrag. För att föreningen ska kunna söka bidrag 

krävs att föreningen själv står för minst 40 procent av kostnaden. Vid akuta reparationer 

eller liknande kan bidraget sökas i efterhand. Bedömningen av behovet utgår från 

prioriteringslistan ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag”. 

 

Tjänster som föreningen kan ta del av 

Arrangemangsplanering 

Föreningar har möjlighet att få utökad hjälp med att planera och genomföra arrangemang, 

till exempel genom att identifiera utvecklingsområden och lösa problem. Vill du diskutera 

ert arrangemang, ta kontakt med kultur- och fritidsförvaltningen. 

Marknadsföring 

Din förening har möjlighet att få hjälp i grundläggande marknadsföringskunskaper för att 

rekrytera medlemmar, ledare, och synliggöras i kommunen. Exempel på saker du kan få 

hjälp med är att starta konton på sociala medier, skapa en hemsida och tips på hur ni når 

ut med föreningsinformation. Ta gärna del av checklistan ”Gör ni allt för att nå ut?” som 

finns på Bjuvs kommuns webbplats. Vid behov kan du även få personlig hjälp med 

specifika frågor. 

Utbildning 

Din förening har möjlighet att delta kostnadsfritt i utbildningar som kommunen anordnar i 

mån av plats. Kommunen anordnar fyra utbildningar per år, inbjudan går ut via mail. Alla 

föreningar har möjlighet att komma med förslag på vilka utbildningar som ska anordnas.  

Allmänt föreningsstöd 

Alla föreningar som är registrerade i Bjuvs kommun får allmänt föreningsstöd. Det innebär 

möjligheten att vara med i föreningsregistret på webben, att marknadsföra föreningen i 

kommunens evenemangskalender och att kostnadsfritt delta i kommunens arrangemang 

med föreningsinformation. Du kan även få hjälp med frågor om till exempel bidrag, 

föreningsutveckling, lokalhyra och andra liknande frågor. Insatser som riktar sig till de 
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prioriterade målgrupperna barn och unga, pensionärer och personer med 

funktionsvariationer är prioriterade i det stöd som kommunen erbjuder. 

 
Religiös eller politisk förening 
Förening som i huvudsak bedriver religiös eller politisk verksamhet eller verksamhet kopplat 

till ett politiskt parti.  

Tjänster som föreningen kan ta del av 

Utbildning 

Din förening har möjlighet att delta kostnadsfritt i utbildningar som kommunen anordnar i 

mån av plats. Kommunen anordnar fyra utbildningar per år, inbjudan går ut via mail. Alla 

föreningar har möjlighet att komma med förslag på vilka utbildningar som ska anordnas.  

Allmänt föreningsstöd 

Alla föreningar som är registrerade i Bjuvs kommun får allmänt föreningsstöd. Det innebär 

möjligheten att vara med i föreningsregistret på webben, att marknadsföra föreningen i 

kommunens evenemangskalender och att kostnadsfritt delta i kommunens arrangemang 

med föreningsinformation. Du kan även få hjälp med frågor om till exempel bidrag, 

föreningsutveckling, lokalhyra och andra liknande frågor. Insatser som riktar sig till de 

prioriterade målgrupperna barn och unga, pensionärer och personer med 

funktionsvariationer är prioriterade i det stöd som kommunen erbjuder. 

 
Skolidrottsförening 
Förening som i samarbete med pedagoger bedriver idrottsverksamhet i anslutning till 

skoldagen. 

Tjänster som föreningen kan ta del av 

Allmänt föreningsstöd 

Alla föreningar som är registrerade i Bjuvs kommun får allmänt föreningsstöd. Det innebär 

möjligheten att vara med i föreningsregistret på webben, att marknadsföra föreningen i 

kommunens evenemangskalender och att kostnadsfritt delta i kommunens arrangemang 

med föreningsinformation. Du kan även få hjälp med frågor om till exempel bidrag, 

föreningsutveckling, lokalhyra och andra liknande frågor. Insatser som riktar sig till de 

prioriterade målgrupperna barn och unga, pensionärer och personer med 

funktionsvariationer är prioriterade i det stöd som kommunen erbjuder. 

 
Nystartad förening 
Alla föreningstyper som är i sitt första år av verksamhet har möjlighet att få hjälp med delar 

av uppstarten.  

Bidrag som går att söka 

Startbidrag 

Som nystartad förening har ni inom ert första verksamhetsår rätt till ett startbidrag på 5000 
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kronor. Bidraget är inte villkorat för ett speciellt syfte, utan ska användas för att föreningen 

ska få igång sin verksamhet. 

Startbidrag kan sökas löpande under året. 

Lokalbidrag 

För att din nystartade förening ska kunna söka lokalbidrag krävs det att föreningen tillhör 

en föreningstyp som har rätt att söka lokalbidrag. Vilka föreningstyper som har rätt att 

söka lokalbidrag framgår i beskrivningarna av de olika föreningstyperna. 

Under föreningens första verksamma år kan ni låna kommunens lokaler utan kostnad. Har 

din förening behov som kommunens lokaler inte lever upp till har ni möjlighet att söka ett 

lokalbidrag som betalas ut i förskott. Bidraget täcker en del av hyran motsvarande 

uppsägningstiden för lokalen. Resterande period av första året söker man kommande år i 

efterskott. Samma villkor som vid lokalbidrag till föreningar med barn- och 

ungdomsverksamhet gäller i övrigt. 

Ansökan om lokalbidrag i förskott tas emot löpande under året. Sista ansökningsdag för 

att ansöka om lokalbidrag för föregående års lokalkostnader är 30 april. 

 

Tjänster som föreningen kan ta del av  

Utbildning 

Din förening har möjlighet att delta kostnadsfritt i utbildningar som kommunen anordnar i 

mån av plats. Kommunen anordnar fyra utbildningar per år, inbjudan går ut via mail. Alla 

föreningar har möjlighet att komma med förslag på vilka utbildningar som ska anordnas.  

Allmänt föreningsstöd 

Ett allmänt föreningsstöd erbjuds samtliga föreningar som är registrerade i Bjuvs kommun. 

Det innebär möjligheter att vara med i föreningsregistret online, marknadsföra föreningen i 

kommunens evenemangskalender, delta i kommunens arrangemang med föreningsinfo, 

samt hjälp med frågor om till exempel bidrag, föreningsutveckling, lokalhyra, och andra 

delar som bedöms relevanta i kommunens område. Insatser som riktar sig till de 

prioriterade målgrupperna barn och unga, pensionärer, och personer med 

funktionsvariationer, är prioriterade i det stöd som kommunen erbjuder. 
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Bidrag som alla kan söka 
Lokalt aktivitetsstöd 
Alla föreningar som uppfyller kraven för att ta del av kommunens föreningstjänster, kan söka 

Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd). Aktivitetsstödet beräknas utifrån antalet deltagare som är 

mellan 4 och 20 år vid varje aktivitet. För att aktiviteten ska vara en godkänd sammankomst 

behöver den pågå minst en timme, med minst tre deltagare och en ledare. Ledaren måste 

vara 15 år eller äldre. Föreningen får 8 kronor per deltagare i en godkänd sammankomst. 

Skolidrottsföreningar får 4 kronor per deltagare i en godkänd sammankomst. 

Ungdomsföreningar behöver ha minst fem deltagare och en ledare för att sammankomsten 

ska vara godkänd.  

Föreningar ansöker om lokalt aktivitetsstöd genom onlinetjänsten Aktivitetskort På Nätet 

(APN). Ledaren registrerar deltagarnas närvaro i APN och uppgifterna rapporteras till 

kommunen två gånger per år: 25 februari för höstens aktiviteter (1 juli-31 december) och 25 

augusti för vårens aktiviteter (1 januari-30 juni). 

Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen för instruktioner om hur du får tillgång till APN och 

information om hur du använder tjänsten.  

 

Uppdragsbidrag 

Vid olika tillfällen kan kommunen ge en eller flera föreningar i uppdrag att genomföra vissa 

uppgifter i utbyte mot ersättning. Kultur- och fritidsförvaltningen och din förening kommer till 

en skriftlig överenskommelse om uppdragets ramar och förväntningar, samt vilken ersättning 

som utgår. Initiativet till uppdraget kan komma från antingen kommunen eller föreningen. 

Bidraget utgår i förhållande till arbetsinsatsen, men kan normalt inte överstiga 10 000 kronor 

per år. Bidraget kan aldrig utgå till en specifik person som arvode, utan går till föreningen. 

 

Utvecklingsbidrag 

En förening, oavsett föreningstyp, kan ansöka om hjälp för att finansiera till exempel projekt, 

inköp eller investeringar som krävs för att utveckla föreningens verksamhet. Utvecklingen 

ska vara planerad att genomföras under ett års tid. Bidraget fördelas enligt prioriteringarna 

som listas i dokumentet ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag”, och utvecklingen ska ske 

i enlighet med kommunens mål om jämlikhet, hållbarhet och delaktighet.  

Bidraget söks i förhand och ansökan ska vara inne senast den 31 mars. Av ansökan ska det 

framgå behov och kostnad (till exempel offert). Under april samlar kultur- och 

fritidsförvaltningen ansökningar och fördelar bidraget enligt dokumentet ”Prioriteringslista vid 

fördelning av bidrag”. Bidraget ska användas och redovisas till kultur- och fritidsförvaltningen 

senast ett år efter att bidraget har beviljats. 

 

Särskilt ekonomiskt stöd för anläggning 
Kultur- och fritidsnämnden har rätt att sluta avtal om ekonomiskt stöd med en förening som 

driver en anläggning med särskilt kostsam drift under förutsättning att: 

 Anläggningen skapar ett mervärde eller möjliggör en aktivitet för invånarna som inte 

kan tillgodoses på något annat sätt.  
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 Anläggningen möjliggör och uppmuntrar till fysisk aktivitet eller kulturella upplevelser. 

 Föreningens verksamhet följer kommunens mål kring jämlikhet, hållbarhet och 

delaktighet.  

 Föreningen arbetar aktivt för att nå de prioriterade målgrupperna barn och unga, 

pensionärer, personer med funktionsvariationer, eller personer med annat modersmål 

än svenska. 

 Anläggningen är tillgänglig för allmänheten till en rimlig kostnad och på tider som 

passar många med särskild hänsyn till de prioriterade målgrupperna barn och unga, 

pensionärer, personer med funktionsvariationer, eller personer med annat modersmål 

än svenska. 

 Föreningen genomför de förändringar som framkommer i kultur- och fritidsnämndens 

årliga granskning  

 Föreningen strävar efter att anläggningen finansieras av egna intäkter 

Kultur- och fritidsnämnden har rätt att ställa krav på föreningen som denna behöver leva upp 

till för att ha rätt till den ekonomiska ersättningen. Villkoren för avtalet tas fram gemensamt 

mellan respektive förening och kultur- och fritidsnämnden.  

Föreningen ska en gång om året redovisa ekonomi och verksamhet till kultur- och 

fritidsnämnden. Vad som ingår i redovisningen och när den sker ska ingå i avtalet. Den 

ekonomiska ersättningen kan vara en fast summa eller grunda sig på anläggningens faktiska 

kostnader. Förening som ingått avtal om ekonomiskt stöd för anläggning är inte berättigad till 

lokalbidrag eller investeringsbidrag. Avtalet skrivs på ett år åt gången och innebär ersättning 

om max 300 000 kronor om året. 
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Så här gör du för att ansöka 
 

Ansökningar om föreningsbidrag tas emot via Bjuvs kommuns e-tjänster. E-tjänsterna hittar 

du här: https://eservice.bjuv.se/. Klicka dig vidare till Kultur och fritid och Föreningar. 

När du fyller i e-tjänsten är det viktigt att du läser igenom alla instruktioner på alla sidor. Glöm 

inte att klicka på Skicka in på sista sidan. Du får en bekräftelse till din e-post när ansökan 

skickats in. 

Har du problem med någon e-tjänst kan du kontakta Kultur- och fritidsförvaltningen genom 

info@bjuv.se eller 042-45 850 00. 

 

Har du rätt dokument? 

Innan du fyller i din ansökan behöver du kontrollera att du har de dokument som krävs för det 

bidrag du vill ansöka om.  

Vissa dokument behöver du skicka oavsett vilket bidrag du ansöker om. Dessa är 

grunddokument för att kunna söka bidrag. Grunddokumenten är: 

- Kontaktuppgifter 

o Det är föreningens ansvar att säkerställa att Kultur- och fritidsförvaltningen har 

aktuella kontaktuppgifter till föreningens styrelse. Hur du gör detta kan du läsa 

om under Föreningar på www.bjuv.se. 

- Verksamhetsberättelse 

o För föregående år. 

- Ekonomisk redovisning  

o Balans- och resultaträkning för föregående år. 

- Årsmötesprotokoll 

o Från senaste årsmöte. 

- Föreningens stadgar 

o Om stadgarna har ändrats sen föreningen senast ansökte om bidrag behöver 

du skicka in en kopia av de nya stadgarna. 

Ansökan måste vara inne innan sista ansökningsdatum för respektive bidrag. Om din 

förening har årsmöte efter sista ansökningsdatum kan du komplettera med 

grunddokumenten i efterhand. Detta behöver du meddela i samband med ansökan.  

Grunddokumenten behöver bara skickas in en gång per år även om din förening ansöker om 

flera bidrag. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har rätt att begära in dokument som redovisar föreningens 

verksamhet eller ekonomi för granskning. Föreningen ska då lämna ut samtliga dokument 

som efterfrågas så snabbt som möjligt. Det är ett krav från Bjuvs kommun för att föreningen 

ska kunna söka bidrag.  

Beroende på vilket bidrag du ansöker om behöver du även skicka in andra dokument. Här 

nedan hittar du vad du behöver för de olika bidragen.  
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LOKALBIDRAG 
 Ifylld ansökan 

 Grunddokument 

 Eventuellt hyreskontrakt 
Om Kultur- och fritidsförvaltningen redan har ett aktuellt hyreskontrakt behöver du             
inte skicka in en gång till. 

 Verifikationer 
Om din förening äger sin lokal ska du kunna visa upp verifikationer som styrker de 
driftskostnader du angett i ansökan om Kultur- och fritidsförvaltningen ber om det. 

 

 

INVESTERINGSBIDRAG 
För att ansöka om förhandsbesked 
 

 Ifylld ansökan 

 Grunddokument 

 Verifikationer 
Offerter eller liknande som styrker kostnadsberäkningen i ansökan  

 
För att redovisa 
 

 Ett beviljat förhandsbesked 
Detta behöver du inte skicka in men det måste finnas för att redovisningen ska tas 
emot. 

 Verifikationer 
Kvitton och fakturor på samtliga kostnader som redovisas i ansökan. 

 

 

BIDRAG FÖR INDIVIDUELL UTBILDNING 
 Ifylld ansökan 

 Grunddokument 

 Kursinnehåll 
Beskrivning, schema eller liknande som visar på innehållet i kursen. 

 Verifikationer 
Kvitton eller fakturor som visar på kursavgiften 

 Intyg på genomförd kurs 
 

 

BIDRAG FÖR ATT ANORDNA UTBILDNING 
För att ansöka om förhandsbesked 
 

 Ifylld ansökan 

 Grunddokument 

 Verifikationer 
Offerter eller liknande som styrker kostnadsberäkningen i ansökan  

 
För att redovisa 
 

 Ifylld ansökan 

 Ett beviljat förhandsbesked 
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Detta behöver du inte skicka in men det måste finnas för att redovisningen ska tas 
emot. 

 Verifikationer 
Kvitton och fakturor på samtliga kostnader som redovisas i ansökan. 

 
 

MARKNADSFÖRINGSBIDRAG 
 Ifylld ansökan 

 Grunddokument 

 Verifikationer 
Offert eller faktura som visar på kostnaden. 

 Kopia (antingen tryckt eller digital) på det producerade materialet 
Om materialet produceras efter att bidraget har betalats ut går det bra att skicka in 
det i efterhand. Meddela handläggaren i samband med ansökan. 

 

 

REKRYTERINGSBIDRAG 
 Ifylld ansökan 

 Grunddokument 

 

UNGDOMSPENGEN 
 Ifylld ansökan 

 Grunddokument 

 

ARRANGEMANGSBIDRAG 
För att ansöka om förhandsbesked 
 

 Ifylld ansökan 

 Grunddokument 
 
För att redovisa 
 

 Ifylld ansökan 

 Ett beviljat förhandsbesked 
Detta behöver du inte skicka in men det måste finnas för att redovisningen ska tas 
emot. 

 Verifikationer 
Kvitton och fakturor på samtliga kostnader som redovisas i ansökan. 

 

 

MEDLEMSBIDRAG FÖR PENSIONÄRSFÖRENINGAR 
 Ifylld ansökan 

 Grunddokument 

 Medlemsregister 
Du behöver inte bifoga medlemsregistret till ansökan men du behöver skicka in den 
om kultur- och fritidsförvaltningen ber om det. 
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KONSERTBIDRAG 
 Ifylld ansökan 

 Grunddokument 

 

STARTBIDRAG 
 Ifylld ansökan 

 Grunddokument 

 

LOKALT AKTIVITETSSTÖD (LOK) 
 Grunddokument 

 Aktivitetskort på nätet (APN) 
Din förening behöver vara anslutet till bidragssystemet APN. Hur du går tillväga 
kan du läsa mer om under Föreningar på www.bjuv.se eller genom att kontakta 
kultur- och fritidsförvaltningen genom info@bjuv.se eller 042-4585000. 

 

 

UPPDRAGSBIDRAG 

 Grunddokument 
 
Uppdragsbidraget utgår inte genom ansökan utan genom ett avtal mellan din förening 
och kultur- och fritidsförvaltningen. Initiativet till avtalet kan tas av båda parter. 

 

 

UTVECKLINGSBIDRAG 
För att ansöka om förhandsbesked 
 

 Ifylld ansökan 

 Grunddokument 

 Verifikationer 
Offerter eller liknande som styrker kostnadsberäkningen i ansökan  

 
För att redovisa 
 

 Ifylld ansökan 

 Ett beviljat förhandsbesked 
Detta behöver du inte skicka in men det måste finnas för att redovisningen ska tas 
emot. 

 Verifikationer 
Kvitton och fakturor på samtliga kostnader som redovisas i ansökan. 

 

 

 

 

  

http://www.bjuv.se/
mailto:info@bjuv.se
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Så behandlas din ansökan 
 

Kultur- och fritidsnämnden tar emot ansökningar via de e-tjänster som finns på Bjuvs 

kommuns webbplats. Om din ansökan lever upp till de krav som ställs i Regler för 

föreningsstöd kan en handläggare på kultur- och fritidsförvaltningen godkänna din ansökan. 

Om handläggaren bedömer att din ansökan inte lever upp till alla krav som ställs kan du be 

om att få din ansökan prövad av kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden har 

rätt att godkänna ansökningar som avviker från de ställda kraven men som ändå bedöms 

leva upp till kommunens mål.  

 
 



KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Prioriteringslista vid fördelning av bidrag

   

  

 

 

 

Prioriteringslista vid fördelning av investeringsbidrag 

 Vid fördelning av investeringsbidrag prioriteras föreningar vars verksamhet riktar sig 

till de prioriterade målgrupperna barn och unga, pensionärer, personer med 

funktionsvariation eller personer med annat modersmål än svenska. 

 Brist på investeringsbidrag innebär att verksamheten inte kan bedrivas 

 Brist på investeringsbidrag innebär att lokalen saknar vissa bekvämligheter 

 

Vid flera konkurrerande ansökningar inom samma prioriteringsgrupp tar vi hänsyn till 

följande faktorer: 

 Hur arbetar föreningen i övrigt med jämlikhet, hållbarhet och delaktighet? 

 Hur påverkar eventuellt bidrag medlemsutvecklingen i föreningen? 

 Hur ser föreningens ekonomi ut vid granskning? 

 Innebär utvecklingen att fritidsutbudet i helhet ökar för invånare i Bjuvs kommun? 

 

 

Prioriteringslista vid fördelning av utvecklingsbidrag 

 Bidraget innebär att förening som sedan tidigare inte har verksamhet riktad mot 

målgruppen barn och unga kan utveckla sådan verksamhet.  

 Bidraget innebär att förening som sedan tidigare inte har verksamhet riktad mot 

övriga prioriterade målgrupper kan utveckla sådan verksamhet.  

 Bidraget innebär en utveckling av föreningens verksamhet som riktas mot prioriterade 

målgrupper och som sker i linje med kommunens mål om jämlikhet, hållbarhet och 

delaktighet  

 Bidraget innebär en utveckling av föreningens verksamhet som sker i linje med 

kommunens mål om jämlikhet, hållbarhet och delaktighet  

 Bidraget innebär att föreningen kan utveckla befintlig eller helt ny verksamhet, som 

inte riktar sig till prioriterade målgrupper eller sker i linje med kommunens mål om 

jämlikhet, hållbarhet och delaktighet. 

 

Vid flera konkurrerande ansökningar inom samma prioriteringsgrupp tar vi hänsyn till 

följande faktorer: 

 Hur arbetar föreningen i övrigt med jämlikhet, hållbarhet och delaktighet? 

 Hur påverkar eventuellt bidrag medlemsutvecklingen i föreningen? 

 Hur ser föreningens ekonomi ut vid granskning? 

 Innebär utvecklingen att fritidsutbudet i helhet ökar för invånare i Bjuvs kommun? 
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INLEDNING 

Redan i budgetarbetet inför 2016 gav kommunfullmäktige i uppdrag till kultur- och fritidsnämn-

den att utarbeta en plan för kultur- och föreningslivet i kommunen. Uppdraget formulerades på 

följande sätt, ”Att under 2016 ta fram en plan för hur kultur- och föreningslivet ska ut-

vecklas för att stödja visionen om Bjuv som den goda boendekommunen. Uppdraget 

ska genomföras i samverkan med kommunstyrelsen.”. Av olika anledningar har detta ar-

bete skjutits framåt i tid, främst beroende på att utredningen kring M1 (Medborgaren 1) skulle 

slutföras. I juni 2018 avslutar kultur- och fritidsförvaltningen utredningsuppdraget och avrappor-

terar uppdraget till kultur- och fritidsnämnden den 7 juni 2018. 

”Plan för kultur- och föreningslivet – del 1” färdigställd och presenterad för kultur- och fri-

tidsnämnden/kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i september 2017. Del 1 skrevs utifrån att 

synliggöra nuläget, samt att lyfta fram de utmaningar Bjuvs kommun står inför för att nå målbil-

den som Vision 2030 pekar ut.  

”Plan för kultur- och föreningslivet – del 2” redovisas till kommunfullmäktige i augusti 2018. 

Del 2 är skriven utifrån att vara ett strategidokument som ska vägleda arbetet med att skapa 

förutsättningar för att nå målbilden i Vision 2030.  

Vi hoppas att du som läser det ska tycka att det är spännande att se vilka möjligheter och väg-
val som kultur- och fritidsförvaltningen ser framför sig. 

VISION BJUV 2030 

Den 24 november 2016 fattade kommunfullmäktige i Bjuvs kommun beslut om en ny vision för 
Bjuvs kommun. I och med detta beslut tog vi steget vidare och siktar både högre och längre. 

Vår vision är en tanke om hur vi vill att samhället ska vara hela tiden. Vår nya vision beskriver 
både en riktning mot vad vi vill åstadkomma men också ett sätt att vara hela tiden. Vision 2030 
är den kompass som har format innehållet i ”Plan för kultur- och föreningslivet, del 1 och 2”. 
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NULÄGET FÖR KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 

De senaste åren har kultur- och fritidsförvaltningen genomgått flera olika förändringar. Ett av 
förändringsperspektiven är organisatoriskt och medförde att förvaltningen införlivade verksam-
heter och ansvar som tidigare inrymts inom andra förvaltningar, sim- och badanläggningar, fri-
tidsgårdar/skolhäng och musikskolan. Konsekvensen av det är att förvaltningens budgetom-
slutning mer än fördubblades till 2016.  

Förändringar har även skett i förvaltningens arbetssätt avseende hur vi styr mot Vision 2030 
och de mål som nämnden har satt upp för kulturen i Bjuv. För första gången hänger målkedjan 
ihop hela vägen, d.v.s. från Vision 2030 till den enskilde medarbetarens mål. Följden av det är 
att vi som förvaltning kan höja vår effektivitet och rikta våra verksamheter, aktiviteter och eve-
nemang mot de prioriteringar som är aktuella. 

 

Ett tredje förändringsperspektiv ligger i förvaltningens kvalitetsarbete. Ser vi över tid har flera 
utvecklingssteg tagits som leder mot högre kvalitet på de arrangemang som kultur- och fritids-
förvaltningen levererar. Det syns främst genom en omfördelning av ekonomiska resurser samt 
en tydligare struktur och ansvarsfördelning vid planering, genomförande och uppföljning av ar-
rangemang. Utvecklingsarbetet bygger på att allt som görs under ett år synkas mot nämndens 
mål, genomförs, utvärderas och förändras vid behov till kommande år. 

  

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS MÅL 

Visionsområde 
Kommunfullmäktiges 
mål 

Nämndmål 

Puls i tryggheten 
Vi har ett kultur- och fri-
tidsutbud som utmanar 

Kultur- och fritidsnämnden skapar sammanhang, 
mötesplatser och samarbetsformer som på ett at-
traktivt och inspirerande sätt utmanar, bildar och 
exponerar oss för nya intryck. 

Kraft i nyskap-
ande 

Vi är en attraktiv arbets-
givare och har en verk-
samhet med hög kvalitet 
som utvecklar, utmanar 
och skapar nytt. 

Genom öppenhet skapar kultur- och fritidsnämnden 
förutsättningar för delaktighet, arbetsglädje och ett 
aktivt medarbetarskap som uppmuntrar och möjlig-
gör nya arbetssätt och kreativitet. 

Jämlikhet i olikhet 
Vi har jämlika förutsätt-
ningar för alla oavsett 
vem du är 

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter och akti-
viteter speglar och möjliggör delaktighet för alla i 
Bjuvs kommun. 

Nästa generation i 
fokus 

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

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska 
skapa engagemang, ge redskap samt möjligheter 
för alla att hantera en föränderlig omvärld och göra 
kloka livsval. 
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1. KULTUR I BJUVS KOMMUN 

VAD ÄR KULTUR? 

Kultur är ett stort och omfattande begrepp som många gånger används för lite av allt möjligt. 

En definition behöver göras för att skapa en gemensam bild av vad det innefattar. Enligt SAOL 

betyder kultur – ”mänsklig verksamhet inom ett visst område och en viss tid; vetenskap, littera-

tur, konst, musik m.m.”. Vänder vi oss till Wikipedia blir en del av definitionen –  "levnadssättet 

hos ett helt samhälle som överförs socialt från generation till generation.". För att översätta det till 

Bjuvs kommun behöver vi dels förstå de kulturella uttryck som etablerats under lång tid, samti-

digt som vi behöver förstå vad kultur kan innebära för att förändra hur människor ser och tän-

ker kring sin historia, samtid och framtid. Kultur är något som förändrar ett helt samhälle. 

Generellt är det svårt att förhålla sig till begreppet kultur ur ett strikt ekonomiskt perspektiv. Det 

är svårt att mäta hur stor inverkan en teaterföreställning får för ett barns sätt att utveckla em-

pati. Det vi vet är att människor som har en väl utvecklad empati fungerar bättre som samhälls-

medborgare i en demokrati. Ur det perspektivet kan vi se kulturen som ett vaccin mot att män-

niskor ska hamna i utanförskap på olika sätt. När det gäller främjande och förebyggande insat-

ser vet vi att de får högre verkan ju tidigare de möter mottagaren, tidiga insatser skapar möjlig-

heter för individuella val och alternativ. Att möta positiva förebilder i olika sammanhang föränd-

rar människor. 

 

ETABLERAD KULTUR I BJUVS KOMMUN 

Sedan länge finns en rad olika kulturuttryck i Bjuvs kommun. Biblioteken har länge varit den 

naturliga plattformen för kulturen med planerade kulturaktiviteter och en verksamhet som na-

turligt möjliggör kulturupplevelser för besökaren. Gruvmuseet vårdar kulturarvet från en tid då 

den här bygden till stora delar litade på gruvdriften för sin försörjning. Kulturskolan har burit 

musiktraditionen från arbetarrörelsens musikkårer, samtidigt som den har öppnat upp möjlig-

heterna för andra estetiska uttryck som är populära i samtiden. 

Många andra kulturyttringar har växt fram genom folkrörelserna under 1900-talet. Det är allti-

från musikkårer, hembygdsföreningar, motorträffar, föreningar, Folkets hus & parker, scout- 

och friluftsföreningar m.m. Alla dessa kulturyttringar har sin plats och sina målgrupper och är 

en del av kulturutbudet. Gemensam utmaning för dem alla är att nya målgrupper ska hitta till 

dem, samt att det är få individer som gör mycket vilket skapar en sårbarhet. 

 

”Kultur- och fritidsnämnden skapar sammanhang, mötesplatser och sam-

arbetsformer som på ett attraktivt och inspirerande sätt utmanar, bildar 

och exponerar oss för nya intryck.” 

Kultur- och fritidsnämndens mål kopplat till visionsområde ”Puls i tryggheten” 
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KULTUREN BEHÖVER SYNAS MER 

Kulturupplevelser gör att människor erbjuds möjligheten att se på sig själv och andra ur nya 

perspektiv, därför behöver kulturen ta större plats i vår vardag. Att få ta del av och utöva olika 

typer av kultur som scenkonst, film, föreläsningar, utställningar och kulturarv är en mänsklig 

rättighet. För att skapa sådana möjligheter behöver det offentliga, Bjuvs kommun, ta initiativ 

och skapa en plattform för kommunens verksamheter, ideella krafter och föreningar att växa i.  

I ett historiskt perspektiv har kulturinstitutioner etablerats i Bjuvs kommun, t.ex. biblioteken, 

Gruvmuseet och kulturskolan. De har vuxit fram och kan med rätt stöd och riktning utvecklas 

till starka etablerade kulturinstitutioner som är hållbara över tid. Det betyder att de inte bara 

kan vara en produkt av det sammanhang där de uppstod, istället måste de hela tiden föränd-

ras med sin samtid för att inspirera människor och attrahera nya kulturutövare.  

 

ORGANISATION OCH LOKALER - NULÄGE 

 

Idag får de resurser som avsätts för att upprätthålla och utveckla kulturupplevelser inte den ef-

fekt som de skulle kunna få. Det beror till stor del på dessa faktorer, 

Samarbete 

De kommunala verksamheterna är geografiskt utspridda, vilket försvårar samarbete, synergief-

fekter och överföring av kompetens mellan olika yrkesgrupper. 

Mötet med kulturinstitutionerna  

Den upplevda kulturella kvaliteten av besökaren är beroende av hur helheten uppfattas. Det är 

allt från bemötande, innehåll, tillgänglighet, interaktivitet men även känslan som en plats ger till 

den som vistas där. Kommunens lokaler för kulturupplevelser erbjuder i nuläget inte besökaren 

känslan av kvalitet. Det krävs stora insatser från kultur- och fritidsförvaltningens medarbetare för 

anpassa lokalerna för att skapa ett positivt möte med besökaren. 

Synergieffekter 

Det finns många kulturutövare runt om i kommunen som arbetar var för sig. Även de är geogra-

fiskt spridda, vilket inte leder till samarbeten och synergieffekter. En mötesplats där kulturen 

syns behövs för att skapa ett kollektivt lärande. 

Från logistik till innehåll 

Idag används många av de skattekronor som kultur- och fritidsnämnden beslutar om till att upp-

rätthålla och utveckla befintliga verksamheter i lokaler med stora brister. De skulle kunna använ-

das till att fylla verksamhetseffektiva lokaler med kulturellt innehåll istället. 

Utdömda lokaler 

Nuvarande lokaler för huvudbiblioteket har dömts ut av både fastighetsavdelningen och Arbets-

miljöverket. Det är inte ett hållbart att kommunens medarbetare och besökare är hänvisade till 

ohälsosamma miljöer. 
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Nuläget för kulturlivet i kommunen visar ur ett organisatoriskt och lokalmässigt perspektiv att 

det finns stor utvecklingspotential. Förutsättningarna för ett myllrande kulturliv behöver komma 

på plats. För att klara det krävs ett helt annat tankesätt, som maximerar kommunens resurser 

samtidigt som det inkluderar kulturföreningar och enskilda kulturutövare. 

 

VÄGLEDANDE PRINCIPER FÖR ATT NÅ VISION 2030 

 

M1 – från idé till verklighet  

Inriktningen är att etablera M1 som plattformen för kulturupplevelser i kommunen. Det är en 

absolut förutsättning för att kunna utveckla verksamheter som korsbefruktar varandra och ger 

alla invånare en plats och ett kulturutbud som hittills inte funnits i lokaler som är utformade ef-

ter verksamheten, inom- och utomhus. 

Vision 2030 

Vision 2030 lyfter tydligt fram vikten av kraft i nyskapande, puls i tryggheten, nästa generation i 

fokus och jämlikhet i olikhet. En modern och verksamhetseffektiv plattform för kulturlivet är ett 

konkret och fysiskt bevis för att Bjuvs kommun vill nå sin vision. Förutsättningarna för det är 

goda då Bjuvs kommun genomfört betydande markköp i de centrala delarna av Bjuv sedan 

2015. 

 

En väg in till kulturen 

För att utveckla kulturlivet organisatoriskt krävs det en infrastruktur som gör det lätt för kulturut-

övare att omsätta sina planer till verklighet. I nästan alla fall är utmaningen tillgång till lokaler 

och stöd för att komma igång. Det finns stora organisatoriska och logistiska vinster i att placera 

det på en och samma plats, som ger verksamheter, föreningar och individer goda förutsätt-

ningar att utvecklas i. 

 

Kulturgaranti till för- och grundskola 

En plattform för kulturupplevelser skulle ge förutsättningar till att utveckla en kulturgaranti för 

alla barn i Bjuvs kommun. Att få ta del av kulturupplevelser kontinuerligt under uppväxten vet vi 

påverkar barn till att bli mer nyfikna, upplysta och intresserade av sin omvärld. 

 

Bjuv som boendekommun 

Studier visar tydligt att möjligheten till kultur- och fritidsupplevelser hamnar högt när människor 

väljer vart de ska bosätta sig. Inriktningen är att Bjuvs kommun ska utvecklas till en boende-

kommun, där blir infrastrukturen för kultur- och fritidsupplevelser en avgörande faktor som krä-

ver prioritering. 

 

Trygghetsarbetet 

Är en samhällsutmaning som ställer höga krav på kommunala organisationer. Forskning kring 

trygghet visar med all tydlighet på att miljöer som ger människor möjligheter att mötas, skapa 

relationer och bygga ömsesidig tillit ökar den faktiska och upplevda tryggheten. Folketshuspar-

ken i Bjuv håller på att utvecklas till en sådan miljö under sommarmånaderna, den behöver 

kompletteras med en plattform som gör det möjligt över hela året – M1. 
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Inkludering och samarbete 

Ett utvecklat samarbete med studieförbund och kulturföreningar är en viktig faktor för att göra 

människor delaktiga i kulturlivet. Över tid ska stöd och riktlinjer för detta samarbete göras tyd-

ligt, förenkla och skapa förutsättningar för fler att delta och bidra. 

 

Professionella faciliteter 

Kommunfullmäktiges mål – ”Vi har ett kultur- och fritidsutbud som utmanar” – kräver ett stort 

organisatoriskt mod hos kultur- och fritidsförvaltningens medarbetare. Samtidigt finns det stora 

lokalmässiga begränsningar för att kunna erbjuda kulturupplevelser som utmanar. Ofta ställer 

sådana upplevelser bestämda krav på faciliteter och miljö för att göra sig själva rättvisa och 

vara möjliga att genomföra.  

 

 

SAMMANFATTNING – PLAN FÖR KULTURLIVET 

Att etablera en fungerande plattform för kulturlivet kommer att vara den största och mest priori-

terade utmaningen fram till 2030. En plats där kommunens kulturinstitutioner kan möta och ut-

vecklas tillsammans med kulturföreningar och kulturutövare. Den plattformen blir navet för kul-

turlivet och gör det möjligt för fler att delta i kulturupplevelser med hög kvalitet. Kultur- och fri-

tidsförvaltningens bedömning är att lösningen för det är M1 placerat i centrala Bjuv.  

 

Vision 2030 pekar tydligt på vilken roll kulturen kan spela för att skapa en boendekommun med 

attraktiva värden.  

”Den livliga kulturen ger en känsla av kreativitet och folkliv” 

Vision 2030 ”Puls i tryggheten” 

 

För att nå dit behöver vi arbeta för att skapa miljöer där den känslan kännetecknar upplevelsen 

för den som vistas där. Det blir utmaningen för förvaltningens bemötande, innehåll, tillgänglig-

het, interaktivitet och känslan som en plats ger till den som vistas där. 

 

Parallellt med att skapa en central plattform för kulturen ska det finnas ett kulturutbud lokalt i 

hela kommunen. Nivån och tillgängligheten för det kulturutbudet kan se ut på många olika sätt, 

allt ifrån att befintliga institutioner utvecklas och stärks till att kulturupplevelser skapas i närom-

rådet. 

 

Samtliga delar i ”Plan för kultur- och föreningslivet, del 2” är strategiska utmaningar som ligger 

framför oss. Varje del i sig kräver en målkedja i kultur- och fritidsnämndens arbete för att 

kunna realiseras. I arbetet mot Vision 2030 behöver vi med största sannolikhet att leva upp till, 

 

 

”Vi prioriterar, väljer och väljer bort. Vi formar framtiden med avstamp i 

Bjuvs historia av ständig förändring.” 

Vision 2030 ”Kraft i nyskapande” 
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2. FÖRENINGAR I BJUVS KOMMUN 

Bjuvs kommuns föreningsliv står inför ett utvecklingsarbete med mål som kopplas till Vision 

2030. Föreningslivet behöver utvecklas för att leva upp till visionen men föreningslivet är också 

en bärande del för att Vision 2030 ska bli verklighet.  

 

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

framtid.” 

Kommunfullmäktiges mål kopplat till visionsområde ”Nästa generation i fokus” 

 

Ska vi sätta ”Nästa generation i fokus” behöver barn och unga miljöer och aktiviteter på sin fri-

tid som skapar gemenskap, bidrar till en hälsosam livsstil och visar på goda förebilder. Före-

ningar är också en betydande del för att skapa aktiviteter och mötesplatser som är tillgängliga, 

på tider och platser som passar många. Att människor träffas för att umgås och utöva sina in-

tressen utifrån sina egna förutsättningar är en nödvändighet för att skapa ”Puls i tryggheten”. 

Visionsområdet ”Jämlikhet i olikhet” är närmast att betrakta som en uppdragsbeskrivning för 

ideella föreningar. Det tydliggör även behovet av ideella verksamheter som en kraft för det 

goda samhället.   

 

”Vi skapar sammanhang för alla människor. Vi bygger broar mellan gene-

rationer och verksamheter, över geografiska och kulturella gränser. Vi ar-

betar för ett brett deltagande på lika villkor genom aktiviteter och mötes-

platser som engagerar många olika människor.” 

Vision 2030 ”Jämlikhet i olikhet” 

 

För att åstadkomma allt som Vision 2030 målar upp, är målet att Bjuvs kommun skapar bra 

förutsättningar för personer att engagera sig i redan existerande föreningar, samt goda möjlig-

heter för nya föreningar att etableras. Kommunen behöver även säkerställa att föreningarna 

drivs på ett hållbart sätt, både socialt och miljömässigt. För att möta dessa utmaningar finns i 

dagsläget ett antal konkreta hinder och omständigheter som behöver lyftas upp. Vissa av 

dessa är generella trender som gäller för samtliga kommuner, andra är specifika för Bjuvs 

kommun. Gemensamt för dem är att lösningarna kräver nya arbetssätt, perspektiv och ”Kraft i 

nyskapande”. 

 

Planen för föreningslivet är uppdelad i tre områden: föreningsutveckling, lokaler och organisat-

ion. För varje område ges en kort bakgrund som visar hur läget ser ut idag och hur läget har 

sett ut tidigare. Som svar på detta presenteras sedan strategier för att kunna förändra läget på 

ett sätt som skapar bättre förutsättningar och möjligheter att nå målen och Vision 2030.  
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FÖRENINGSUTVECKLING 

 

Bakgrund 

Bjuvs kommun har ett starkt föreningsliv inom de områden som traditionellt sett är riktade mot 

idrottsaktiviteter, samt de former som mynnat ur folkrörelser som exempelvis musikkårer, drill 

och pensionärsföreningar. För dessa föreningar finns det flera ingångar till stöd genom hur bi-

dragssystem är utformade och genom sina lokala kontaktnätverk. Men det finns även en risk 

för att väletablerade föreningar inte utvecklar sina metoder och strategier i att rekrytera med-

lemmar och andra föreningsaktiva. Konsekvensen är att det ofta blir en hög arbetsbelastning 

som fördelas på ett fåtal personer. När antalet aktiva sjunker minskar även föreningens själv-

ständighet eftersom de i större grad blir beroende av det stöd som kommunen kan erbjuda i 

form av till exempel hyresbidrag eller andra insatser. Ideella krafter minskar, men även de 

medlemmar som utgör bidragsberättigad närvaro för föreningen. Den utvecklingen kan enkelt 

leda till en nedåtgående spiral, där färre medlemmar innebär lägre ekonomiskt stöd, och lägre 

ekonomiskt stöd minskar andelen attraktiva aktiviteter som kan locka till sig nya medlemmar. 

För att istället öka föreningars självständighet, och försöka vända trenden, krävs ett individuellt 

anpassat stöd utifrån olika behov.  

 

Om man ser till vilka föreningar som startas är det oftast föreningar med annan verksamhet än 

de traditionella, till exempel kulturföreningar, religiösa föreningar och ungdomsföreningar. 

Dessa föreningar har svårare att få stöd på ett sätt och en nivå som passar dem. I en upp-

startsfas har de oftare större behov av vägledning och information än rent bidrag. Det finns 

mycket engagemang och många goda idéer som inte utvecklas till föreningsverksamhet. 

Vägen från idé till verksamhet är lång och tar tid. Det är svårt att nå ut till andra intresserade 

och det kan vara höga trösklar för att ta sig in i olika system och sammanhang som etablerade 

föreningar tar för givet. Ideell förening som organisationsform kommer med en hel del formella 

krav som kan vara svåra att leva upp till. Dokumentation som stadgar, bildandemötesprotokoll 

och liknande ses ofta som ett stort hinder som är svårt att ta sig över.   

 

Strategier 

Föreningarna drivs av ideella krafter och behoven varierar stort mellan olika föreningar. Det 

ställer höga krav på kommunens organisation att kunna förutse behov, vara flexibla och er-

bjuda ett brett utbud av tjänster. Det stöd som kommunen erbjuder i form av rådgivning och bi-

drag bör sträva efter att göra föreningarna så självständiga som möjligt. Genom samarbete 

och dialog skapas en relation med föreningen där det är enkelt att kartlägga behov och erbjuda 

hjälp i utvecklingsområden. I samarbetet skapas det goda förutsättningar för föreningen att er-

bjuda ett utbud som attraherar olika målgrupper. 

 

”Vi ger förutsättningar för barn och unga att växa upp i trygghet och för 

människor att skapa sin egen framtid.” 

Vision 2030 ”Nästa generation i fokus” 
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Föreningar i Bjuvs kommun bör: 

• … ha resurser för att driva sin förening som de önskar. 

• … nå och tilltala flera målgrupper. 

• … vara medvetna om vilka möjligheter det finns inom kompetensutveckling, före-

ningslära, och utvecklingsstöd. 

• … se den kommunala organisationen som en partner. 

• … ha tillräckligt stöd för att starta upp en fungerande verksamhet. 

Kommunen ska samtidigt säkerställa att föreningar drivs på ett miljövänligt och socialt hållbart 

sätt. För det första för att alla medlemmar i föreningar ska känna välmående och trivsel, för det 

andra för att vidga föreningarnas målgrupp. Statistik från MUCF (Myndigheten för ungdoms- 

och civilsamhällesfrågor) visar att barn och unga med utlandsfödda föräldrar, HBTQ-personer 

och människor som lever i socioekonomiskt utsatta områden, i mindre utsträckning tilltalas av 

ideella föreningar och deras utbud. Kommunen kan vara ett stöd i föreningarnas arbete med 

att bli medvetna om och nå ut till nya målgrupper. Det gäller för nya föreningar såväl som de 

mer etablerade. Det kan handla om omvärldsbevakning, marknadsföring, kompetensutveckl-

ing, etc. som ideella föreningar ofta saknar resurser för. Kommunen bör alltid sträva efter att 

förbättra plattformar för samarbete, kommunikation och delaktighet för att inkludera och synlig-

göra föreningslivet i fler delar av samhället. Vägarna dit är många, men kan bland annat bestå 

av att hjälpa föreningarna marknadsföra sitt utbud, eller skapa goda förutsättningar för samar-

beten i kommunens stående arrangemang. För att bli framgångsrik i arbetet med att stärka 

självständig föreningsutveckling behöver kommunen ha förmågan att förändra sitt arbetssätt 

beroende på de behov som är aktuella för en viss förening i en viss situation.  

 

 

 

 

 

 

 

LOKALER 
 

Bakgrund 

De lokaler för idrott som kommunen äger är i stort behov av upprustning både vad gäller stan-

dard och funktionalitet. En hög standard i dessa lokaler är viktig för att kommunens idrottsutö-

vare ska känna trivsel, stolthet och motivation. Det är en viktig faktor för verksamhetens attrak-

tivitet och förmåga att locka nya utövare. Idrottshallar och -planer är ofta också det första som 

besökare från andra kommuner stöter på vilket formar deras bild av Bjuvs kommun.  

 

Mellan 2016-2018 har kultur- och fritidsnämnden förfogat över 500 tkr i en övergripande inve-

steringsbudget. Pengarna har till övervägande del använts till punktinsatser för att rusta upp 

och driftsäkra idrotts- och fritidsanläggningar. En del av pengarna har använts till ett mer syste-

matiserat upprustningsarbete på kommunens fyra fotbollsanläggningar.  

 

Lokalerna som kultur- och fritidsnämnden tillgängliggör för föreningsverksamhet hyrs av drifts- 

och fastighetsavdelningen och de flesta lokaler samutnyttjas av barn- och utbildningsnämnden. 

Hur ansvaret för fastighet, tid, inventarier, etc. fördelas mellan de olika verksamheterna är inte 

tydligt eller strukturerat. Att flera parter behöver vara överens om behovet av olika insatser gör 

att processer blir onödigt långa. Det slutar också ofta med att en part får ta ett oproportionerligt 

stort ansvar både vad gäller ekonomi och utförande.   
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Lokaler för föreningar i Bjuvs kommun bör: 

• … ingå i en plan för hur ansvar fördelas mellan verksamheter.  

• … ingå i en långsiktig plan för hur underhålls- och driftsarbete utförs. 

• … vara anpassningsbara efter olika behov. 

• … bokningsbara och tillgängliga under stora delar av året. 

• … ha så hög nyttjandegrad som möjligt. 

• … vara tillgängliga för så många människor som möjligt. 

Lokaler för andra ändamål och verksamheter utöver idrott som till exempel anpassningsbara 

lokaler för kulturföreningar, sociala föreningar och ungdomsföreningar saknas nästan helt. De 

få som finns är inte attraktiva, ändamålsenliga eller lättillgängliga. Att inte kunna erbjuda nya 

föreningar en lokal som passar deras behov leder ofta till ett så pass stort hinder att föreningen 

har svårt att överleva. Behoven är inte så stora att det krävs en egen lokal, utan endast en 

plats för regelbundna träffar. Den här sortens lokalutnyttjande gör även att den här typen av 

förening aldrig lever upp till kraven för hyres- och anläggningsbidrag. Det innebär att kommu-

nens möjligheter att stötta föreningen ekonomiskt är väldigt begränsade, och då stor del av bi-

dragen är låsta i förutbestämda kategorier och ändamål, blir flexibiliteten mindre. 

 

I de regler för föreningsbidrag som kultur- och fritidsnämnden antog 2013 har föreningar möj-

lighet att ansöka om ett hyres- och anläggningsbidrag. Bidraget kräver att lokalen nyttjas 10 

timmar per vecka för att föreningen ska kunna ansöka. I realiteten innebär det att en väsentlig 

del av kommunens föreningsbidrag går åt till att betala för lokaler med en låg nyttjandegrad. 

 

Strategier 

För att bedriva ett effektivt upprustningsarbete behövs en tydlig och konsekvent fördelning av 

ansvarsområde mellan olika förvaltningar och verksamheter. Det behövs även en samsyn 

kring vilka behov som finns och vilken standard som bör eftersträvas. Utifrån det skapas en 

gemensam åtgärdsplan med tydlig resurstilldelning som leder till insatser som både syns och 

gör skillnad. Målet är att skapa attraktiva och ändamålsenliga lokaler och anläggningar som 

stöttar föreningsutvecklingen.  

 

Föreningslivet består av ett brett utbud av verksamheter, och kultur- och fritidsnämndens be-

stånd av lokaler och anläggningar bör spegla både de behov som finns men även ha en fram-

förhållning och mångsidighet att möta behov som dyker upp. För att klara av detta krävs loka-

ler som kan vara olika saker vid olika tillfällen. Det krävs lokaler som är bokningsbara och till-

gängliga under stora delar av dygnet och året. Ett effektivt användande av kultur- och fritids-

nämndens medel är att skapa förutsättningar och incitament för föreningar att samutnyttja lo-

kaler för att öka nyttjandegraden. Samutnyttjande behöver inte bara vara mellan föreningar 

utan även mellan föreningar och kommun. Möteslokaler och liknande som dagtid används av 

kommunen kan på kvällar och helger användas av föreningar. För att öka föreningarnas synlig-

het och trygghet är det bra om lokalerna ligger på platser där det redan är mycket folk i rörelse.   
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ORGANISATION 
 
Bakgrund 
För att möta ett föränderligt och brett föreningsliv på ett effektivt sätt, behöver Bjuvs kommun 
anpassa sin organisation för att tillhandahålla tjänster, bidrag, och utbud, som motsvarar de 
behov som redan finns och i framtiden kan uppstå. Tittar man på kommuner i Bjuvs närhet be-
finner alla sig i samma situation där den service och stöttning kommunen erbjuder har formats 
av traditionella och väletablerade föreningars behov. På liknande sätt har alternativa föreningar 
svårare att få sina behov tillgodosedda. Här har kommunerna ett stort jobb för att komma 
ikapp.  
 
Traditionella bidragssystem kräver stora arbetsinsatser för att både framställa och granska 
dokumentation som sällan erbjuder en kvalitativ inblick i föreningarnas verksamhet. För männi-
skor utan föreningsvana är den här typen av krav ett stort hinder för möjligheten att få ekono-
miskt stöd, för att inte tala om människor som har svenska som andraspråk. Genom att minska 
kraven på traditionell dokumentation skulle man frigöra tid för föreningarna att lägga på att ut-
veckla kärnverksamheten. För kommunen skulle det ge tid för mer kvalitativt arbete gentemot 
befintliga föreningar samt bättre förutsättningar att stötta nya. Det skulle skapa möjlighet för 
kommunen att växla från att granska dokumentation i efterhand till att arbeta utvecklande och 
uppbyggande genom att tillhandahålla en personlig service utifrån föreningarnas olika behov. 
Traditionellt sett har kommunens bemötande varierat beroende på vilken person som är i 
tjänst, där erfarenheter, arbetstid och kunskap utgjort skillnader i vilken prioritering föreningsut-
veckling får. Efterhand som föreningarnas behov har förändrats har den kommunala organisat-
ionen inte hunnit med att anpassa sin arbetsfördelning för att på bästa sätt tillgodose dessa 
behov. Därmed finns det organisatoriska begränsningar för ett tidskrävande arbete, som behö-
ver systematiseras och prioriteras för att kunna förbättras.  
 
Strategier 
Bjuvs kommuns föreningsbidrag är ett redskap för att kartlägga och styra föreningarna i den 
riktning som pekas ut i Vision 2030. Bidragsreglerna i sig och dess mål bör därför ses över 
med jämna mellanrum för att säkerställa att de följer utvecklingen av kommunens organisation, 
samhällets behov och föreningarnas förutsättningar. Föreningsbidragen löper då mindre risk 
att bara upprätthålla de rådande förhållandena utan håller dem aktuella och relevanta. All för-
ändring bör föregås av en noggrann analys av vilka målgrupper som gynnas eller missgynnas 
av de nuvarande bidragsreglerna samt hur respektive målgrupp påverkas av en förändring. 
För att bidragsreglerna ska kunna klara av dessa utvärderingar krävs det att de erbjuder en 
stabilitet i vissa grundläggande bidrag samtidigt som det har en hög flexibilitet för att möta be-
hov som varierar över tid. Målet är ett så pass flexibelt system att det kan möta många behov 
utan att behöva genomgå större revideringar.  
 

”Så har vi aldrig gjort förr!” används som beröm 
Vision 2030 ”Kraft i nyskapande” 

 

Administrationen av kommunens föreningsbidrag bör ske på ett så effektivt och kvalitativt sätt 

som möjligt. Den ska ge en god inblick i föreningens verksamhet och bidra till föreningens ut-

veckling. Den ska också verka för att kommunens bidrag kommer till största möjliga nytta och 

att förvaltningens tid nyttjas effektivt.   
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För att stötta befintliga föreningar men kanske framförallt nya föreningar bör kommunen er-

bjuda personlig service till föreningar i olika processer. Fokus bör ligga på kvalitativt stöd i form 

av samtal och utbildningar som vägleder föreningarna till att själva kunna navigera bland före-

ningsbidrag, föreningslära, och utveckling. Fastställda rutiner kring olika processer är ett an-

vändbart verktyg för att säkerställa ett jämlikt och effektivt bemötande av alla föreningsintres-

serade som vänder sig till kommunen. Exempelvis kan lättlästa och användarvänliga paket av 

information vara ett simpelt sätt att se till att samtliga föreningar kan ta del av nödvändig in-

formation som grund. Ett sådant material kan också finnas tillgängligt på olika språk för att 

kunna tillgodose olika personers behov. Kommunen behöver sträva efter att vara förutsägbara 

i mötet med samtliga personer som kommer med föreningsfrågor.  

 

 

Kultur- och fritidsnämnden i Bjuvs kommun bör: 

• … tillhandahålla ett lättförståeligt och anpassat bidragssystem som kan använ-

das som ett verktyg för att kartlägga och stötta föreningarnas verksamheter. 

• … tillhandahålla ett bidragssystem som möjliggör olika verksamheter, på olika 

sätt. 

• … ha en effektiv administration med fokus på kvalité och hållbarhet. 

• … ha ett flexibelt förhållningssätt till utveckling och stöttning av föreningar.  

• … bevaka och kartlägga behov och samhällsfrågor för att erbjuda relevanta 

tjänster insatser. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(9) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 136 Dnr 2019-00413  

Regler för föreningsstöd från 2020 Bjuvs kommun 

 

Sammanfattning  

Kultur- och fritidsnämnden har 2019-10-09, § 73, beslutat föreslå 
kommunfullmäktige  

Syftet med nya regler för föreningsstöd är att skapa uppdaterade och tydliga 
regler som möter de utmaningar som kommunens föreningar står inför. De 
ska vara enkla för kommunens föreningar att förstå och de ska underlätta 
förvaltningens administrativa arbete.  

Förslag till nya regler har tagits fram tillsammans med föreningar i 
kommunen. Förslaget grundar sig på kommunens mål för att stötta 
föreningslivet samt de behov som föreningarna uttrycker. Viktiga 
förändringar är bland annat att regelverket utöver de ekonomiska bidrag 
som föreningar kan söka även innehåller de tjänster som kultur- och 
fritidsnämnden erbjuder. Förslaget innebär även en indelning av föreningar i 
olika föreningstyper. Det möjliggör för riktade bidrag till olika föreningstyper 
som bygger på deras specifika behov och utmaningar. Det bidrar även till att 
göra reglerna mer pedagogiska och enklare att förstå eftersom man kan 
koncentrera sig på det stöd som riktar sig till just min föreningstyp. I 
förslaget har krav på betungande redovisning som är svår att följa upp tagits 
bort till förmån för utbildning som ger kunskap och inspiration till utveckling. 
Förändringar har även gjorts för att säkerställa en transparens och tydlighet 
i var kommunens stöd till föreningar går. Exempelvis har delegationen 
tydliggjorts och prioriteringslistor tagits fram.  

De nya reglerna ersätter dokumentet Regelverk för föreningsbidrag som 
beslutades i kommunfullmäktige 2013-09-26 (och reviderades 2014-01-22), 
samt delen om arrangemangsbidrag i dokumentet Arrangemangsbidrag 
samt bidrag till jubileum och gratifikationer av medaljörer i Bjuvs kommun.    

Ärendet 

Bakgrund och utgångspunkter Med hjälp av enkäter och referensgrupper 
har kultur- och fritidsförvaltningen sedan hösten 2018 undersökt vilka behov 
föreningar i Bjuvs kommun har samt hur kommunens föreningsstöd kan 
utformas för att på så bra sätt som möjligt möta dessa behov. 
Undersökningarna visar att många föreningar har problem med att rekrytera 
medlemmar, ledare och styrelseledamöter som tillsammans driver 
föreningen framåt. Flera föreningar uttrycker att de behöver hjälp med att nå 
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nya målgrupper som till exempel tjejer eller ungdomar med annat 
modersmål än svenska. Många föreningar har även lyft behov av utbildning, 
hjälp att hitta nya sätt att sprida information om föreningen, hjälp att hitta 
nya inkomstkällor samt tillgång till attraktiva och anpassningsbara lokaler. 
För att möta dessa behov har kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram det 
nya förslaget till Regler för föreningsstöd. Det har presenterats för 
referensgrupp och på ett informationsmöte där samtliga föreningar var 
inbjudna. Mottagandet har varit väldigt positivt.  

En annan utgångspunkt för förslaget är att det ska upprätthålla det stöd som 
kommunens etablerade föreningar har byggt sin verksamhet kring samtidigt 
som det även ska passa nya föreningar vars verksamhet till vissa delar 
skiljer sig från traditionell föreningsverksamhet. Oavsett om det är en 
idrottsförening som deltar i seriespel eller en ungdomsförening som vill 
skapa spontana och kreativa mötesplatser ska föreningen kunna få det stöd 
den behöver. Det ska heller inte spela någon roll om det är en stor eller liten 
förening som behöver stöd. 

I förslaget tas hänsyn till att det är vissa föreningar som behöver mer stöd 
än andra. Mer stöd erbjuds till exempel nystartade föreningar. Den första 
tiden är viktig för hur en förening utvecklas och om den får långsiktighet eller 
inte. De senaste åren har nya föreningar startats av framför allt personer 
med annat modersmål än svenska, samt av ungdomar under 20 år. Dessa 
två grupper behöver generellt mer stöd i sin föreningsutveckling. I vissa fall 
behövs ekonomiskt stöd men framförallt behövs information och vägledning. 

Mål och måluppfyllelse  
Bjuvs kommuns verksamhet för att stötta föreningslivet bygger på Vision 
2030 och har fem verksamhetsmål. Regler för föreningsstöd är det 
viktigaste verktyget för att de målen ska nås. Här nedan redovisas målen 
samt hur förslaget till nya bidragsregler samverkar med dessa. 

 Puls i tryggheten - Kommunens föreningsstöd ska uppmuntra till 
aktivitet, rörelse och sociala sammanhang. Kommunens bidragsregler 
har traditionellt sett varit utformat för att passa idrottsföreningar vars 
verksamhet består av stora grupper av barn och unga. Detta har inte 
förändrats i förslaget men det finns förändringar som även gör det 
enklare för mindre föreningar att få stöd. Bland annat har kravet på hur 
många sammankomster en förening måste ha för att få lokalt 
aktivitetsstöd tagits bort. Det innebär att föreningar som inte har särskilt 
många aktiviteter under året ändå får bidrag för dessa. 
 

 Kraft i nyskapande - Kommunen erbjuder flexibla tjänster för att möta 
olika behov och anpassas efter föreningens förutsättningar. Indelningen 
i olika föreningstyper möjliggör att anpassa bidrag efter en viss typ av 
förening. Det innebär även fler och enklare möjligheter att göra 
förändringar i stödet som riktar sig till en viss föreningstyp när behoven 
förändras. Förslaget till Regler för föreningsstöd innehåller, förutom 
bidrag, de tjänster som Kultur- och fritidsförvaltningen tillhandahåller. 
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Det gör det tydligare för föreningar vilket stöd de har att tillgå. Förslaget 
innehåller även fler bidrag än tidigare som inte är låsta till ett visst 
ändamål som lokaler, utbildning eller annat. Till exempel kan 
Utvecklingsbidraget användas av samtliga föreningar för att möjliggöra 
projekt, aktiviteter eller annat som hjälper föreningen att utvecklas i den 
riktning de vill eller ser att de behöver. 
 

 Jämlikhet i olikhet - I Bjuvs kommun är det enkelt för alla att starta en 
förening eller hitta en förening som passar dig. Stödet till nystartade 
föreningar ökar på flera olika sätt. Startbidraget har funnits tidigare men 
beloppet ökar för att verkligen göra skillnad för föreningens möjligheter 
att bygga upp en fungerande och attraktiv verksamhet. Nya föreningar 
har även ökade möjligheter att få hjälp med lokaler vilket ofta är en stor 
utmaning under föreningars första tid. I förslaget ingår att utöka de 
prioriterade målgrupperna från tre grupper till fyra. Sedan tidigare är 
det: barn och unga, personer med funktionshinder och pensionärer. I 
förslaget läggs personer med annat modersmål än svenska till. Det 
innebär framförallt att målgruppen kan förvänta sig fler och mer 
anpassade tjänster från kultur- och fritidsförvaltningen. 
Föreningsformen är ett bra och effektivt sätt för personer med annat 
modersmål än svenska att få ingångar in i samhället samtidigt som den 
erbjuder möjligheter att skapa aktiviteter och sociala sammanhang som 
målgruppen annars kan ha svårt att hitta. Ökade kunskaper om hur 
föreningar fungerar och drivs kan också innebära att man enklare kan 
hitta till en befintlig förening. Många befintliga föreningar uttrycker idag 
en brist på kunskaper och sätt att nå personer med annat modersmål 
än svenska. Att kultur- och fritidsförvaltningen arbetar nära målgruppen 
ger värdefulla erfarenheter som kan användas för att förbättra hur 
befintliga föreningar bedriver och kommunicerar sina verksamheter. 
Ska det finnas att aktivt och levande föreningsliv är det en nyckelfaktor 
att alla grupper i samhället inkluderas. De nya föreningar som bildats de 
senaste åren är dessutom till största delen startade av personer med 
annat modersmål än svenska. För tillväxten i föreningslivet är personer 
med annat modersmål än svenska en viktig grupp att stötta. 
 

 Nästa generation i fokus - Föreningarna arbetar för att vara så socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt hållbara som möjligt.  
Det framkommer i utredningen att föreningar har en stor vilja att arbeta 
med hållbarhetsfrågor men att det ofta finns hinder för att göra det på 
ett kvalitativt sätt. Ett hinder är att det saknas kunskap om hur man kan 
gå tillväga. I förslaget ingår det att kultur- och fritidsförvaltningen 
kommer att erbjuda fyra utbildningar varje år som syftar till att öka 
föreningarnas kunskaper inom dessa områden. Ett annat hinder är att 
det ideella engagemanget vilar på alltför få personer och att allt fokus 
går till att upprätthålla den ordinarie verksamheten. Förslaget på nya 
bidragsregler innehåller en rad incitament och bidrag som syftar till att 
förenkla för föreningar att rekrytera ledare och styrelsemedlemmar. 
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Som exempel kan nämnas Rekryteringsbidraget och Ledarförmåner. 
 

 Nästa generation i fokus - Ge förutsättningar och stöd för föreningar att 
utvecklas efter sina behov och önskemål inom ramen för Vision 2030.  
I förslaget till Regler för föreningsstöd ökar föreningarnas möjligheter att 
öka sina intäkter – främst för de som äger eller hyr lokaler. Istället för att 
lokalbidraget grundar sig på nettokostnader – alltså lokalens kostnad 
efter intäkterna räknats bort – grundar det sig nu på lokalens faktiska 
kostnader. Det innebär i praktiken att de intäkter en förening har på sin 
lokal inte leder till ett minskat lokalbidrag utan går oavkortat till 
föreningen. Att tydliggöra reglerna och minska administration både för 
föreningar och kultur- och fritidsförvaltningen kommer ha positiva 
effekter för båda parter. Minskad administration för föreningar innebär 
att arbetsbördan på de ideella krafterna minskar. Det kommer göra det 
enklare att rekrytera nya aktiva ledare och ledamöter när 
arbetsuppgifterna blir mindre betungande. Det kommer även leda till att 
föreningar har mer tid att lägga på att bedriva och utveckla 
kärnverksamheten. För förvaltningen innebär det att det finns mer tid till 
att erbjuda ett kvalitativt stöd. 
 

Viktiga förändringar  
I förslaget till nya bidragsregler finns vissa förändringar som är extra viktiga 
att lyfta. En sådan är skapandet av föreningstyper. Att varje förening 
definierar sig som en viss typ har två fördelar. Det möjliggör för stöd som är 
riktat till en viss typ av förening och de specifika utmaningar som de har. 
Själva dokumentet blir även mer pedagogiskt då det begränsar hur mycket 
information en viss förening behöver ta till sig. En musikkår kan koncentrera 
sig på det stöd som riktar sig till just dem och behöver inte läsa igenom det 
stöd som erbjuds exempelvis en idrottsförening med barn- och 
ungdomsverksamhet.  

En annan viktig förändring är att reglerna inte bara presenterar de bidrag 
som föreningar kan söka utan även de tjänster som kultur- och 
fritidsförvaltningen erbjuder. Många föreningar känner till dessa men för de 
som inte gör det och för nya föreningar ger det en ökad transparens och 
tydlighet.  

Administrationen av bidragen effektiviseras och förändras både för kultur- 
och fritidsförvaltningen och för föreningarna. Istället för att föreningar 
redovisar hur de arbetar med frågor om jämställdhet, integration, 
antimobbning, ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak)-frågor samt 
Barnkonventionen i tillämpliga delar på en blankett erbjuds de utbildningar 
inom dessa områden. Utbildningarna kommer vara obligatoriska för att 
föreningen ska vara bidragsberättigad. Blanketten har varit ineffektiv både 
för att driva på utveckling och för att följa upp arbetet. Utbildningar ger 
däremot föreningarna inspiration och verktyg för att utvecklas i en riktning 
som gynnar alla invånare i Bjuvs kommun.  
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Den största delen av bidraget till föreningar går till lokaler. Det regleras i de 
nuvarande bidragsreglerna genom tre bidrag: hyresbidrag, 
anläggningsbidrag och övriga bidrag till driften. Eftersom dessa bidrag ska 
tilltala många olika sorters föreningar med väldigt olika behov och 
förutsättningar, är de väldigt breda vilket gör att de kan uppfattas som 
otydliga. Det gör även att det ibland kan vara svårt att avgöra om bidragen 
går dit de gör mest nytta och om de bidrar till att uppfylla målen. För att 
säkerställa att samtliga bidrag bidrar till att målen uppfylls har ett antal 
viktiga förändringar gjorts i sättet som kultur- och fritidsnämnden ger bidrag 
för lokaler. Det första är att skilja på mindre föreningslokaler som de allra 
flesta föreningar använder sig av och stora anläggningar som ofta, utöver 
föreningsverksamhet, även har en mer publik verksamhet som riktar sig till 
en bredare allmänhet. Exempel på sådana anläggningar är bowlinghall, 
tennishall och Folkets Park.  

Föreningar med mindre lokaler kan i förslaget till nya bidragsregler söka 
lokalbidrag. Skillnaden mot tidigare är att bidragsnivån sänks något. 
Föreningar har tidigare kunnat få bidrag på mellan 60-65% av 
lokalkostnaden upp till 40 tkr för hyresbidrag och 200 tkr för 
anläggningsbidrag. I det nya förslaget kan man få bidrag upp till 50% av 
lokalkostnaden men som högst 25 tkr per år. Sänkningen kompenseras av 
att det inte längre ska täcka investeringar i lokalen. Detta kompenseras 
genom bidraget Investeringsbidrag. Lokalbidraget grundar sig heller inte 
längre på nettokostnader vilket det gör i nuvarande regler. Nettokostnader 
innebär att det bidragsgrundande beloppet är lokalkostnader efter att 
intäkterna på lokalen räknats bort. En förening med en hyra på 10 tkr utan 
intäkter får alltså upp till 65% av den kostnaden i bidrag. Skulle den 
föreningen ha en intäkt på lokalen på 3 tkr får den upp till 65% av de 
resterande 7 tkr. Att bidraget grundar sig på nettokostnad innebär alltså att 
alla intäkter på lokalen medför en sänkning av bidraget. I det nya förslaget 
grundar sig bidraget på de faktiska lokalkostnaderna vilket innebär att 
intäkterna tillfaller föreningen. Det uppmuntrar till samutnyttjande och ökar 
föreningarnas möjligheter att skapa sina egna intäkter.  

Investeringsbidraget medför också en viktig förändring. Investeringar och 
löpande underhåll söks i de nuvarande reglerna i samband med hyres- eller 
anläggningsbidrag. Då är investeringen eller underhållet redan utfört och det 
finns inga möjligheter att bedöma om de var nödvändiga eller inte. I det nya 
förslaget söks bidrag på förhand och kultur- och fritidsförvaltningen fördelar 
en avsatt pott enligt en prioriteringslista. Ansökningarna ska innehålla en 
motivering till varför investeringen eller underhållet är nödvändigt och en 
kostnadsberäkning. Det ger en större kontroll och medvetenhet som 
säkerställer att bidraget går dit det gör mest nytta. Eftersom bidraget söks i 
efterhand under 2019 och på förhand under 2020, behöver medel avsättas 
för att kompensera de föreningar som gjort investeringar eller löpande 
underhåll på sina lokaler mellan dessa två ansökningsperioder. Den pott 
som avsatts till investeringsbidrag är 80 tkr och summan som avsätts bör 
motsvara denna.  
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De större anläggningarna hanteras genom att föreningarna som driver 
dessa har möjlighet att skriva avtal med kultur- och fritidsnämnden. Det är 
avtal som garanterar föreningen ett visst bidrag över ett visst antal år. 
Genom avtalet kan kultur- och fritidsnämnden ställa krav på föreningen som 
de behöver leva upp till för att få bidraget. Det kan gälla prissättningar, 
öppettider, tillgänglighet eller annat som gör att föreningarna lever upp till 
kommunens mål och anläggningar bidrar till att ge människor i Bjuvs 
kommun en meningsfull fritid. Avtalen är individuella för varje förening och 
tas fram gemensamt av föreningen och kultur- och fritidsnämnden.  

Förslaget till Regler för föreningsstöd innebär även en tydligare delegation. I 
förslaget framgår tydligt att Kultur- och fritidsnämnden har rätt att fatta 
beslut om bidrag till föreningar som inte helt och hållet lever upp till kraven i 
förslaget men som ändå lever upp till kommunens mål. För att öka 
transparensen och tydligheten när det kommer till fördelningen av hur 
investeringsbidraget och utvecklingsbidraget görs, har dokumentet 
Prioriteringslista vid fördelning av bidrag tagits fram. Att ha ett politiskt 
beslutat dokument som redogör för vilka insatser och målgrupper som 
prioriteras i föreningsstödet ger tydligare direktiv i både delegation till nämnd 
eller förvaltning samt till föreningarna.  

För att underlätta och effektivisera kultur- och fritidsnämndens 
administration av föreningsbidragen förtydligas delegationen till nämnden 
angående administrativa ändringar. Administrativa ändringar innebär 
ändringar av ansökningsdatum och ändringar som rör sättet som kultur- och 
fritidsnämnden tar emot ansökningar och information. Beskrivningarna om 
hur en ansökan går till i förslaget utgår från hur man gör idag men det kan 
komma att ändras. Ett exempel är när nya digitala system för 
bidragshantering implementeras. Detta kan medföra förändringar i hur 
föreningarna ansöker och därmed kan informationen i Regler för 
föreningsstöd behöva ändras. Administrativa ändringar innebär inte 
ändringar av bidragens eller tjänsternas syfte, innehåll eller bidragsnivåer. 
Samtliga ändringar i dokumentet anmäls till kommunfullmäktige. 
 

Kostnadsberäkning  
Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en kostnadsberäkning som bygger 
på föreningslivet så som det ser ut idag och de uppgifter som föreningarna 
lämnat de senaste tre åren. Baserat på dessa kommer kultur- och 
fritidsförvaltningens budget för föreningsstöd behöva utöka sin ram från 1 
530 tkr till ungefär 1 730 tkr. Förslaget innebär att kostnaden för vissa 
bidrag går ner – framförallt den för lokalbidrag. Det stöd som erbjuds 
traditionella föreningar kan dock inte sänkas alltför mycket men stödet till 
mindre föreningar, nystartade föreningar och föreningar som bedriver 
verksamhet av mer social karaktär behöver öka. 

Två bidrag, investeringsbidrag och utvecklingsbidrag, grundar sig på en pott 
vars storlek bestäms av kultur- och fritidsnämnden. I kostnadsberäkningen 
har potten för investeringsbidraget satts till 80 tkr. Det bygger på de 
kostnader föreningar redovisat tidigare. Som nämnts tidigare behöver 
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motsvarande summa avsättas i budget till 2020 för att täcka de 
investeringar och löpande underhåll som utförts i övergångsperioden mellan 
de två olika regelverken för föreningsbidrag. Potten för Utvecklingsbidraget 
har satts till 50 tkr. Hur detta bidrag ska budgeteras är svår att förutspå 
eftersom det inte funnits tidigare. Det kommer dock vara ett viktigt bidrag för 
att möjliggöra föreningarnas utveckling.  

När det gäller människors möjligheter till en meningsfull fritid går det inte att 
underskatta rollen som föreningslivet spelar. Föreningslivet är också 
avgörande för frågor om barn och ungas hälsa, integration, sociala 
sammanhang och mycket mer. Den nedåtgående trenden som 
föreningslivet har befunnit sig i de senaste åren, inte bara i Bjuv, behöver 
krafttag för att vändas. Ekonomiska medel till föreningar får dessutom ofta 
stor utväxling eftersom de används av ideella krafter. Att kommunens 
utgifter till den ideella sektorn ökar är positivt eftersom det är en signal på 
föreningslivets status och välmående. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens föreslå 
kommunfullmäktige besluta  

anta dokumentet ”Regler för föreningsstöd” att gälla från och med 2020-01- 
01 samt upphäva tidigare regler för föreningsbidrag samt delen om 
arrangemangsbidrag i dokumentet ”Arrangemangsbidrag samt bidrag till 
jubileum och gratifikationer av medaljörer i Bjuvs kommun”,  

anta dokumentet ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag” att gälla vid 
prioritering av investerings- och utvecklingsbidrag, från och med 2020-01- 
01, ge kultur- och fritidsnämnden delegation på att göra administrativa 
ändringar i reglerna,  

ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utvärdera och revidera ”Regler 
för föreningsstöd” och rapportera till kommunfullmäktige senast november 
2022.  

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-11-06, § 198 
 
 

Yrkande 

Jörgen Johnsson (M) yrkar följande: 

Meningen ”Den ekonomiska ersättningen kan vara en fast summa eller 
grunda sig på anläggningens faktiska kostnader ”kompletteras med för ett 
speciellt behov. 
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Meningen ”Avtal kan löpa på max fyra år och innebär ersättning om max  
300 000 kr om året.” stryks och ersätts med ”Ekonomisk stöd söks på årlig 
basis och innebär en ersättning om max 300 000 kr per år vid beviljande”. 

Urban Berglund (KD) yrkar att definitionen för Ungdomsförening ändras från  
”Förening med en styrelse av endast personer som är 25 år eller yngre” 
ändras till ”Förening med en styrelsen där majoriteten är 25 år eller yngre”. 

 
Mikael Henrysson (SD), Christel Hedlund (SD), Bengt Gottschalk (SD), Lars 
Hein (SD) och Claes Osslén (SD) yrkar bifall till Jörgen Johnssons (M) 
yrkande. 

Jörgen Johnsson (M), Patric Fors (M), Mikael Henrysson (SD), Christel 
Hedlund (SD), Bengt Gottschalk (SD), Lars Hein (SD), Claes Osslén (SD) 
och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Urban Berglunds (KD) yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om Jörgen Johnssons (M) yrkande ska 
bifallas eller avslås och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå yrkandet. 

Votering  

Votering begärs och ska genomföras.  
JA = bifall Jörgen Johnssons (M) yrkande NEJ = avslag Jörgen Johnsson 
(M) yrkande. 
 

Omröstningsresultat  

Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan: 

7 JA-röster 6 NEJ-röster 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om Urban Berglunds (KD) yrkande ska 
bifallas eller avslås och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla yrkandet. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

anta dokumentet ”Regler för föreningsstöd” att gälla från och med 2020-01- 
01 (reviderat 2019-11-20) samt upphäva tidigare regler för föreningsbidrag 
samt delen om arrangemangsbidrag i dokumentet ”Arrangemangsbidrag 
samt bidrag till jubileum och gratifikationer av medaljörer i Bjuvs kommun”,  

anta dokumentet ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag” att gälla vid 
prioritering av investerings- och utvecklingsbidrag, från och med 2020-01- 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

01, ge kultur- och fritidsnämnden delegation på att göra administrativa 
ändringar i reglerna,  

ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utvärdera och revidera ”Regler 
för föreningsstöd” och rapportera till kommunfullmäktige senast november 
2022.  

 

 

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2019-11-20, § 169 

 

Jäv 

Kenneth Bolinder (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning. 

 

Yrkanden 

Anders Månsson (S) yrkar på återremiss med följande motivering: 
”Att med tanke på de nya förutsättningarna från kommunstyrelsen på nytt 
utreda Regler för föreningsstöd och hur detta påverkar våra föreningar”. 

Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall till Anders Månssons (S) yrkande på 
återremiss. 

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kultur- och 
fritidsnämnden för att med tanke på de nya förutsättningarna från 
kommunstyrelsen på nytt utreda Regler för föreningsstöd och hur detta 
påverkar våra föreningar. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Diariet 
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§ 127 Dnr 2020-00220  

Redovisning av motioner som ännu ej avslutats 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 5 kap 35 § bör en motion beredas så att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som 
har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen för vidare handläggning. 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige stadgas att kommunstyrelsen 
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde skall 
redovisa motioner, vilkas beredning ännu inte slutförts.  

   

 

KS 2020-00190  

Motion från Nils Nilsson (C) 
angående donation av 
utsmyckning i Ekeby 

Anmäld i fullmäktige 2020-04-29. 
Remitterad till kommunstyrelsen 
för beredning. 

KS 2020-00324  

Motion från Anders Månsson (S): 
angående bibliotek med tillhörande 
lokaler 

Anmäls i fullmäktige 2020-09-24. 

KS 2020-00409  

Motion från Anders Månsson (S) 
och Stefan Svalö (S) angående 
kommunalt bidrag till Billesholms 
Folkets park 

Anmäld i fullmäktige 2020-08-27. 
Remitterad till kommunstyrelsen 
för beredning. 

   

   

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2020-09-18 
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen.   

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen.   
   
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-09-30, § 159 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen.   
 
 
 
Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
   
 

 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Susan Elmlund, kommunsekreterare 
susan.elmlund@bjuv.se 
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Datum 

2020-09-18 
Referens 

KS 2020-00220 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Redovisning av motioner som ännu ej avslutats 

 

Sammanfattning av ärendet 

 Enligt kommunallagen 5 kap 35 § bör en motion beredas så att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som 
har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen för vidare handläggning. 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige stadgas att kommunstyrelsen 
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde skall 
redovisa motioner, vilkas beredning ännu inte slutförts.  

   

 

KS 2020-00190  

Motion från Nils Nilsson (C) 
angående donation av utsmyckning i 
Ekeby 

Anmäld i fullmäktige 2020-04-29. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning. 

KS 2020-00324  

Motion från Anders Månsson (S): 
angående bibliotek med tillhörande 
lokaler 

Anmäls i fullmäktige 2020-09-24. 

KS 2020-00409  

Motion från Anders Månsson (S) 
och Stefan Svalö (S) angående 
kommunalt bidrag till Billesholms 
Folkets park 

Anmäld i fullmäktige 2020-08-27. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning. 

   

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2020-09-18 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen.   

   



Bjuvs kommun 
Datum 

2020-09-18 
 

KS 2020-00220 
Sida 

2(2) 
 

 

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Kommunsekreterare 
Diariet 
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§ 128 Dnr 2020-00221  

Redovisning av medborgarförslag som ännu ej 
avslutats 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 5 kap 35 § bör ett medborgarförslag beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget 
väckts. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som 
har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget för vidare handläggning. 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige stadgas att kommunstyrelsen, och 
övriga nämnder om medborgarförslaget lämnats till dem av 
kommunfullmäktige, årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och 
oktobersammanträde skall redovisa medborgarförslag, vilkas beredning 
ännu inte slutförts.  

Det finns i nuläget inga oavslutade medborgarförslag i Bjuvs kommun.   

   

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelsen, Susan Elmlund, 2020-09-18 

  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen.     

  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen.     
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-09-30, 160 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen.     
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
 

 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Susan Elmlund, kommunsekreterare 
susan.elmlund@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-09-18 
Referens 

KS 2020-00221 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Redovisning av medborgarförslag som ännu ej 
avslutats 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen 5 kap 35 § bör ett medborgarförslag beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget 
väckts. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som 
har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget för vidare handläggning. 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige stadgas att kommunstyrelsen, och 
övriga nämnder om medborgarförslaget lämnats till dem av 
kommunfullmäktige, årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och 
oktobersammanträde skall redovisa medborgarförslag, vilkas beredning 
ännu inte slutförts.  

Det finns i nuläget inga oavslutade medborgarförslag i Bjuvs kommun.   

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelsen, Susan Elmlund, 2020-09-18 

  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen.     

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Kommunsekreterare 
Diariet 
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§ 130 Dnr 2020-00332  

Flytt av kostenheten 

Sammanfattning 

Under våren 2020 har frågan om en eventuell flytt av kostenheten från vård- 
och omsorgsförvaltningen till tekniska förvaltningen utretts. Utredningen 
föranledes av den kommande bolagiseringen av delar av vård- och 
omsorgsverksamheten. Kommunstyrelsens förvaltnings sammanlagda 
bedömning är att det finns goda argument för att genomföra en sådan flytt 
samtidigt som det saknas vägande skäl för att enheten ska stanna kvar 
under vård- och omsorgsförvaltningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutade den 17 juni 2020 att skicka förslaget på remiss till vård- och 
omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden. 
Då ingen av dessa nämnder rest några invändningar mot en flytt av 
kostenheten föreslår nu kommunstyrelsens förvaltning att flytten ska 
genomföras och föreslår som en följd därav förändringar av vård- och 
omsorgsnämndens samt tekniska nämndens reglementen.  

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Klas Nilsson, 2020-10-02 
Barn- och utbildningsnämnden, 2020-08-26 § 74 
Tekniska nämnden, 2020-08-20 § 63 
Vård- och omsorgsnämnden, 2020-08-20 § 79 
Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Klas Nilsson, 2020-06-03  
Utredning, Omorganisering Kostenheten, 2020-03-27 
Presentation för vård- och omsorgsnämnden, 2020-06-01 
  

Ärendet 

Den kommande bolagiseringen av delar av vård- och 
omsorgsverksamheten har aktualiserat en översyn av förvaltningens 
organisation. I dagsläget befinner sig kostenheten, med cirka 30–40 
anställda, under vård- och omsorgsförvaltningen och under våren har frågan 
om en eventuell flytt av denna enhet över till tekniska förvaltningen utretts. 

Kommunstyrelsens förvaltnings sammanlagda bedömning är att det finns 
goda argument för att flytta kostenheten till tekniska förvaltningen samtidigt 
som det saknas vägande skäl för att enheten ska stanna kvar under vård- 
och omsorgsförvaltningen. 
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Förslaget att flytta kostenheten översändes därför i juni 2020 på remiss till 
vård- och omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och tekniska 
nämnden. Av remissvaren framgår att ingen av dessa nämnder har något 
att erinra mot förslaget.  

Av svaren framgår utöver detta att:  

 barn- och utbildningsnämnden noterar behovet av en budgetmodell i 
kommunen som bidrar till en välfungerande köp- och säljmodell.  

 vård- och omsorgsnämnden ser ett värde i att alla serviceuppdrag 
samlas under en nämnd och att kostens uppdrag tydliggörs i 
förhållande till andra verksamheter.  

 tekniska nämnden vill ta del av risk och konsekvensanalysen som 
utförs av HR-avdelningen. 

Då ingen av tillfrågade nämnder rest några invändningar mot en flytt av 
kostenheten föreslår kommunstyrelsens förvaltning att kostenheten ska 
flyttas över till tekniska nämndens ansvarsområde. Som en följd av detta 
förslag föreslår kommunstyrelsens förvaltning förändrade lydelser i de 
berörda nämndernas reglementen.  

 

   Barn- och utbildningsnämnden 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden behöver inte förändras. 

 

   Vård- och omsorgsnämnden 

I reglemente för vård- och omsorgsnämnden föreslås följande strykas: 

 1 § 

”Livsmedelslag, LML, (2006:804).” 

 2 § 

”Svara för livsmedelsförsörjningen inom förskolor, skolor, 
äldreomsorgen samt handikapp- och psykiatriomsorgens 
verksamheter i kommunen och fullgöra kommunens skyldigheter 
enligt Livsmedelslagen, LML, (2006:804).” 

 

   Tekniska nämnden 

I reglemente för teknisk nämnd föreslås följande läggas till (tillägg i fet stil): 

 1 § 

”Tekniska nämnden har som uppgift att vara samordnande och 
verkställande organ avseende kommunens bygg- och 
anläggningsverksamhet. Nämnden ansvarar för drift och underhåll 
av kommunens fastigheter, vatten- och avloppsanläggningar, 
trafikanläggningar, vägar, gator, fordon och grönområden. 
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Nämnden ansvarar också för livsmedelsförsörjningen inom 
förskolor, skolor, äldreomsorg samt LSS- och 
psykiatriomsorgens verksamheter i kommunen. Ansvaret 
omfattar att livsmedelshanteringen följer gällande 
livsmedelslagstiftning och även att fullgöra kommunens 
övriga skyldigheter enligt livsmedelslagstiftningen.  

 4 § 

”Tekniska nämnden ska 

1. Förvalta kommunens fastigheter avseende drift- och 
underhållsverksamhet 

2. Bedriva kommunens lokalvårdsverksamhet 

3. Bedriva kommunens kostverksamhet.”  

(Notera att den tillagda punkten påverkar efterföljande numrering 
av resterande punkter.) 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:  

- att ansvaret för kommunens kostförsörjning överflyttas från vård- och 
omsorgsnämnden till tekniska nämnden och att kostenheten 
organisatoriskt flyttas från vård- och omsorgsförvaltningen till tekniska 
förvaltningen. Förändringen ska träda i kraft 2021-01-01. 

- att godkänna föreslagna förändringar i 1-2 §§ i vård- och 
omsorgsnämndens reglemente respektive i 1 § och 4 § i tekniska 
nämndens reglemente. 

- att ge berörda nämnder i uppdrag att vid behov revidera och anpassa 
delegationsordningarna till den nya organisationen.  

   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskottsförslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta:  

- att ansvaret för kommunens kostförsörjning överflyttas från vård- och 
omsorgsnämnden till tekniska nämnden och att kostenheten 
organisatoriskt flyttas från vård- och omsorgsförvaltningen till tekniska 
förvaltningen. Förändringen ska träda i kraft 2021-01-01. 
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- att godkänna föreslagna förändringar i 1-2 §§ i vård- och 
omsorgsnämndens reglemente respektive i 1 § och 4 § i tekniska 
nämndens reglemente. 

- att ge berörda nämnder i uppdrag att vid behov revidera och anpassa 
delegationsordningarna till den nya organisationen.  

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-10-14, § 166 
  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  

- att ansvaret för kommunens kostförsörjning överflyttas från vård- och 
omsorgsnämnden till tekniska nämnden och att kostenheten 
organisatoriskt flyttas från vård- och omsorgsförvaltningen till tekniska 
förvaltningen. Förändringen ska träda i kraft 2021-01-01. 

- att godkänna föreslagna förändringar i 1-2 §§ i vård- och 
omsorgsnämndens reglemente respektive i 1 § och 4 § i tekniska 
nämndens reglemente. 

- att ge berörda nämnder i uppdrag att vid behov revidera och anpassa 
delegationsordningarna till den nya organisationen.  

   
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Klas Nilsson, utredare 
klas.nilsson@bjuv.se 
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Flytt av kostenheten  

 

Sammanfattning av ärendet 

Under våren 2020 har frågan om en eventuell flytt av kostenheten från vård- 
och omsorgsförvaltningen till tekniska förvaltningen utretts. Utredningen 
föranledes av den kommande bolagiseringen av delar av vård- och 
omsorgsverksamheten. Kommunstyrelsens förvaltnings sammanlagda 
bedömning är att det finns goda argument för att genomföra en sådan flytt 
samtidigt som det saknas vägande skäl för att enheten ska stanna kvar 
under vård- och omsorgsförvaltningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutade den 17 juni 2020 att skicka förslaget på remiss till vård- och 
omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden. 
Då ingen av dessa nämnder rest några invändningar mot en flytt av 
kostenheten föreslår nu kommunstyrelsens förvaltning att flytten ska 
genomföras och föreslår som en följd därav förändringar av vård- och 
omsorgsnämndens samt tekniska nämndens reglementen.  

   

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Klas Nilsson, 2020-10-02 
Barn- och utbildningsnämnden, 2020-08-26 § 74 
Tekniska nämnden, 2020-08-20 § 63 
Vård- och omsorgsnämnden, 2020-08-20 § 79 
Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Klas Nilsson, 2020-06-03  
Utredning, Omorganisering Kostenheten, 2020-03-27 
Presentation för vård- och omsorgsnämnden, 2020-06-01 
  

 

Ärendet 

Den kommande bolagiseringen av delar av vård- och 
omsorgsverksamheten har aktualiserat en översyn av förvaltningens 
organisation. I dagsläget befinner sig kostenheten, med cirka 30–40 
anställda, under vård- och omsorgsförvaltningen och under våren har frågan 
om en eventuell flytt av denna enhet över till tekniska förvaltningen utretts. 

Kommunstyrelsens förvaltnings sammanlagda bedömning är att det finns 
goda argument för att flytta kostenheten till tekniska förvaltningen samtidigt 
som det saknas vägande skäl för att enheten ska stanna kvar under vård- 
och omsorgsförvaltningen. 

Förslaget att flytta kostenheten översändes därför i juni 2020 på remiss till 
vård- och omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och tekniska 
nämnden. Av remissvaren framgår att ingen av dessa nämnder har något 
att erinra mot förslaget.  
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Av svaren framgår utöver detta att:  

 barn- och utbildningsnämnden noterar behovet av en budgetmodell i 
kommunen som bidrar till en välfungerande köp- och säljmodell.  

 vård- och omsorgsnämnden ser ett värde i att alla serviceuppdrag 
samlas under en nämnd och att kostens uppdrag tydliggörs i 
förhållande till andra verksamheter.  

 tekniska nämnden vill ta del av risk och konsekvensanalysen som 
utförs av HR-avdelningen. 

Då ingen av tillfrågade nämnder rest några invändningar mot en flytt av 
kostenheten föreslår kommunstyrelsens förvaltning att kostenheten ska 
flyttas över till tekniska nämndens ansvarsområde. Som en följd av detta 
förslag föreslår kommunstyrelsens förvaltning förändrade lydelser i de 
berörda nämndernas reglementen.  

 

   Barn- och utbildningsnämnden 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden behöver inte förändras. 

 

   Vård- och omsorgsnämnden 

I reglemente för vård- och omsorgsnämnden föreslås följande strykas: 

 1 § 

”Livsmedelslag, LML, (2006:804).” 

 2 § 

”Svara för livsmedelsförsörjningen inom förskolor, skolor, 
äldreomsorgen samt handikapp- och psykiatriomsorgens 
verksamheter i kommunen och fullgöra kommunens skyldigheter 
enligt Livsmedelslagen, LML, (2006:804).” 

 

   Tekniska nämnden 

I reglemente för teknisk nämnd föreslås följande läggas till (tillägg i fet stil): 

 1 § 

”Tekniska nämnden har som uppgift att vara samordnande och 
verkställande organ avseende kommunens bygg- och 
anläggningsverksamhet. Nämnden ansvarar för drift och underhåll 
av kommunens fastigheter, vatten- och avloppsanläggningar, 
trafikanläggningar, vägar, gator, fordon och grönområden. 
Nämnden ansvarar också för livsmedelsförsörjningen inom 
förskolor, skolor, äldreomsorg samt LSS- och 
psykiatriomsorgens verksamheter i kommunen. Ansvaret 
omfattar att livsmedelshanteringen följer gällande 
livsmedelslagstiftning och även att fullgöra kommunens 
övriga skyldigheter enligt livsmedelslagstiftningen.  

 4 § 

”Tekniska nämnden ska 

1. Förvalta kommunens fastigheter avseende drift- och 
underhållsverksamhet 
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2. Bedriva kommunens lokalvårdsverksamhet 

3. Bedriva kommunens kostverksamhet.”  

(Notera att den tillagda punkten påverkar efterföljande numrering 
av resterande punkter.) 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:  

- att ansvaret för kommunens kostförsörjning överflyttas från vård- och 
omsorgsnämnden till tekniska nämnden och att kostenheten 
organisatoriskt flyttas från vård- och omsorgsförvaltningen till tekniska 
förvaltningen. Förändringen ska träda i kraft 2021-01-01. 

- att godkänna föreslagna förändringar i 1-2 §§ i vård- och 
omsorgsnämndens reglemente respektive i 1 § och 4 § i tekniska 
nämndens reglemente. 

- att ge berörda nämnder i uppdrag att vid behov revidera och anpassa 
delegationsordningarna till den nya organisationen.  

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör 

Klas Nilsson 
Utredare 

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

 



 

Omorganisering 

kostenheten  
2020-03-27  
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Bakgrund 
Kommunfullmäktige den 29 november 2019 beslutade att vård- och 

omsorgsförvaltningen ska bolagiseras, i vilken kostenheten tillhör. Till följd av 

beslutet ses förvaltningens organisation över. Följande utredning ämnar belysa 

relevanta aspekter av en möjlig omorganisering av kostenheten från vård- och 

omsorgsförvaltningen till tekniska förvaltningen.  

1. Utredningens uppdrag och arbete 

1.1 Utredningsuppdraget 

Utredningen undersöker samt redogör möjligheten för en förflyttning av kostenheten 

mellan två förvaltningar. Rapporten redovisar ett historiskt, nutida samt framtida 

perspektiv i syfte att skapa en helhetsbild gällande kostenhetens hemmavarande. 

Utredningen tar avstamp i arkiverat material såväl som personliga intervjuer.  

1.2 Hur arbetet bedrivits 

Utredningen bygger främst på den information som framkommit i samband med 

intervjuer av identifierade nyckelpersoner, nedan angivna. Vidare har flertalet 

protokoll, policys och tidigare utredningar legat till grund för den historiska bilden av 

kostenhetens organisatoriska hemmahörande. 

Berörda nämnders reglementen har undersökts i syfte att påvisa områden som 

potentiellt måste ändras. 

Totalt sett har nio intervjuer genomförts med nedanstående funktioner: 

- Ekonomichef 

- HR-chef 

- Vård- och omsorgsnämndens förvaltningschef 

- Tekniska nämndens förvaltningschef 

- Barn- och utbildningsnämndens förvaltningschef 

- Städchef 

- Kostchef 

- Kostekonom 

- Kommunstyrelsens förvaltnings nämndsekreterare 

 

2. Utredningens sammanhang 

2.1 Kostenheten genom historien 

1992 

Kommunfullmäktige den 24 september 1992 beslutade om ny organisation av 

kosthållningen, förslaget innebar att all kostproduktion i kommunen skulle samordnas 

i en kostserviceenhet under personalutskottet, underställd kommunstyrelsen. 

Tidigare låg skolmåltidsverksamhet under skolstyrelsen och äldreomsorgens kök 

under socialnämnden, i samband med omorganiseringen centraliserades även 

förskolornas kök till kostenheten.  
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2003 

Enligt budget 2004 framgår det att kostenheten låg under tekniska utskottet 2003, 

jämte driftavdelning, städavdelning samt projekteringsavdelning. När exakt i tiden 

som kostenheten flyttades från personalutskottet till tekniska utskottet (motsvarande 

tekniska nämnden år 1999–2002) går inte att hitta någon dokumentation kring. Ett 

antagande är således att kostenheten flyttades från personalutskottet till tekniska 

utskottet 2003 i samband med att tekniska nämnden omgjordes till tekniskt utskott. 

2010 

Kommunchef Kristina Magnusson fick av kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 

januari 2010 i uppdrag att genomföra en översyn av organisationen samt ta fram ett 

förändringsförslag för kommunstyrelsens förvaltningsorganisation. Förslaget till ny 

organisation innefattade bland annat omorganisering av kostenheten från tekniska 

utskottet till vård- och omsorgsförvaltningen. Enligt den analys som genomfördes 

undersöktes även barn- och utbildningsförvaltningen som potentiell ägarförvaltning till 

kostenheten. Att kostenheten slutligen hamnade under vård- och 

omsorgsförvaltningen beror på att förvaltningen hanterar kost året runt, medan barn- 

och utbildningsförvaltningen endast hanterar kost under vissa delar av året till följd av 

schemalagd skoltid samt skollov.  

 

2.2 Kostenhetens organisation 

Sedan 2010 ligger kostenheten fortsatt under vård- och omsorgsförvaltningen. Se 

nedanstående bild för enhetens organisation. 

Organisationsträdet anger antal anställda inom kostenheten januari månad 2020. 
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3. Konsekvenser av bolagisering av vård- och 
omsorgsförvaltningen 

Förslaget om att bolagisera vård- och omsorgsförvaltningen grundar sig i det 

uppdrag som kommunstyrelsens förvaltning fick i samband med budget 2019 samt 

ekonomisk plan 2020 och 2021. Uppdraget bestod av att lämna förslag på åtgärder 

vilka minskar driftskostnader i verksamheterna på 7 miljoner kronor per år. 

Då kostenheten ligger under vård- och omsorgsförvaltningen kommer 

omständigheterna för enheten påverkas i och med den kommande bolagiseringen. 

Nedan redogörs två separata scenarier och möjliga utfall. 

3.1 Kostenheten ligger kvar på vård- och omsorgsförvaltningen 

Den momsvinst som sker genom att bolagisera vård- och omsorgsförvaltningen 

innefattas inte av kostenheten, att inkludera kostenheten i vård- och omsorgsbolaget 

ger således inga momsvinster. Ur ett organisatoriskt perspektiv kan det även 

uppfattas otydligt varför ett renodlat vårdbolag innefattar en kostenhet, vilken 

ansvarar för att serva hela kommunen, och inte enbart bolaget. Mot bakgrund av 

dessa anledningar skulle kostenheten därmed fortsatt ligga under vård- och 

omsorgsförvaltningen.  

I dagsläget är vård- och omsorgsförvaltningen dels köpare av kostens tjänster, dels 

säljare då kostenheten även säljer tjänster till barn- och utbildningsförvaltningen. Om 

kostenheten fortsatt ligger kvar på vård- och omsorgsförvaltningen kvarstår en viss 

otydlighet i köpar- och säljarorganisationen mellan vård- och omsorgsförvaltningen 

respektive barn- och utbildningsförvaltningen. 

Vidare kommer kostchefen sakna tillhörighet i en ledningsgrupp. Detta innebär att 

chefen för vård- och omsorgsförvaltningen kommer ansvara över en ledningsgrupp 

inom vårdbolaget, administrera myndighetsutövande vilket kommer ligga kvar på 

förvaltningen samt enskilda ledningssamtal med kostchefen. Däremot finns det inga 

juridiska implikationer i att låta kostenheten ligga kvar på vård- och 

omsorgsförvaltningen. 

3.2 Kostenheten flyttas till tekniska förvaltningen 

Tekniska förvaltningen består i dagsläget av två direkt underliggande avdelningar: 

fastighetsavdelningen samt gata/park. Under fastighetsavdelningen ligger enheterna 

fastighet, drift och underhåll, lokalvård samt service. Vid en omorganisering av 

kostenheten från vård- och omsorgsförvaltningen till tekniska förvaltningen skulle 

kostenheten ligga direkt under förvaltningschefen, det vill säga på samma nivå som 

de två angivna avdelningarna. 
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Organisationsträdet anger antal anställda inom tekniska förvaltningen januari månad 2020. 

 

Vid en verksamhetsförändring skulle en markant ökning av antal anställda inom 

tekniska förvaltningen ske. Vidare kommer ledningsgruppen på förvaltningen 

innefatta ytterligare en person, kostchefen.  

Kostenheten och lokalvårdsenheten har idag ett pågående samarbete i så kallade 

”kombitjänster”. Detta innebär bland annat att mottagning av varor i kök samt 

hantering av kost och lokalvård sker av samma personer i gemensamma lokaler.  

Personal till kombitjänster anställs i dagsläget av lokalvårdsenheten. Chef för 

enheten ansvarar över det administrativa arbetet kopplat till tjänsterna, såsom 

medarbetarsamtal, lönesamtal etcetera.  

Vidare ingår de kök som är kopplade till kost- respektive lokalvårdsenheten i 

fastigheter som hyrs av kommunen. Teknisk chef påpekar att en omorganisering 

även påverkar möjligheten att tillsammans med cheferna för kost, lokalvård samt 

fastighet se över hur köken driftas, behov av eventuella underhåll och investeringar 

etcetera.  

Kostenhetens budget- och ansvarsområde är idag avgränsat och kommer vid en 

verksamhetsförändring endast byta förvaltning. Vidare har kostenheten även 

separata upphandlingar och verksamhetssystem till skillnad från övriga vård- och 

omsorgsförvaltningen.  

En förflyttning av kostenheten från vård- och omsorgsförvaltningen till tekniska 

förvaltningen skulle i praktiken innebära att enheten flyttas tillbaka till den förvaltning 

som enheten tidigare legat under. 

3.3 Kostenheten under annan förvaltning 

Under utredningen har förslag om att flytta kostenheten till kommunstyrelsens 

förvaltning uppstått. Detta scenario har inte kartlagts i samband med framtagandet av 

denna rapport.  
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4. Överväganden  

4.1 Ekonomi 

Vid en förflyttning av kostenheten kommer budget och ekonomi påverkas enligt 

nedan: 

Tekniska förvaltningens controllers får en tydligare översikt över alla interna köp- och 

säljkostnader inom kommunen vid en förflyttning av kostenheten. 

Vidare kommer kostenhetens budget redovisas under tekniska förvaltningen istället 

för vård- och omsorgsförvaltningen. Ingen nettoförändring kommer ske på ramen, 

avvikelser hamnar istället på interna intäkter och kostnader då vård- och 

omsorgsförvaltningen tappar interna intäkter medan tekniska förvaltningen får nya 

interna intäkter.  

Kostenhetens intäkter kommer från barn- och utbildningsförvaltningen samt vård- och 

omsorgsförvaltningen, detta innebär att tekniska nämnden inte kommer få en större 

budget.  

Vård- och omsorgsförvaltningens driftstabell kommer oavsett göras om i och med 

den nya internbudgeten, budgeten kommer även göras om i relation till 

bolagiseringen.  

Ekonomichef föreslår att kostenheten bör redovisa separat med egen 

driftsuppföljning då enheten är så pass stor och omfattande. Hur ledning och styrning 

av kostenheten organiseras påverkar inte budget och kan därmed läggas upp på 

bästa sätt. 

4.2 HR 

Ur ett medarbetarperspektiv kommer den största förändringen ske för kostenhetens 

chef samt tekniska förvaltningens ledningsgrupp, vilka blir nya för varandra. Gällande 

medarbetare inom kostenheten kommer en renodlad organisatorisk förflyttning inte 

påverka det dagliga arbetet. Däremot krävs god förankring och dialog med samtliga 

påverkade i syfte att förebygga eventuella missförstånd och för att främja delaktighet 

och en god arbetsmiljö. Information bör således tillhandahållas samtliga medarbetare 

under APT, på vilka risk- och konsekvensanalyser tillsammans med medarbetare ska 

genomföras. Enligt bedömning bör analyser genomföras i tekniska förvaltningens 

ledningsgrupp, samt på samtliga av kostenhetens APT tillsammans med 

skyddsombud. 

Kostenheten använder i dagsläget Timecare, ett bemanningsverktyg där 

inrapportering till lönesystemet utifrån schemaplanering sker. Arbetet utförs idag av 

vård- och omsorgsförvaltningen, vid en verksamhetsförändring måste frågan om 

systemansvarig för tekniska förvaltningen besvaras. Detta skulle även kunna bidra till 

att lokalvårdsenheten börjar arbeta i Timecare. 

Beslut som rör mer än en förvaltning fattas generellt sett i Cesam. 
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4.3 Reglementen 

Den 1 februari 2020 trädde Reglemente för kommunstyrelsens och nämndernas 

gemensamma bestämmelser och arbetsformer i kraft. Under 2020 förväntas samtliga 

kommunens reglementen ses över och uppdateras. Kansliavdelningen är indirekt 

ansvarig över arbetet med att se över förvaltningarnas reglementen. Däremot är det 

var nämnds ansvar att uppdatera och bereda reglementena inför kommunfullmäktige, 

där dessa sedan antas. Oavsett kostenhetens hemmahörande kommer vård- och 

omsorgsförvaltningen samt tekniska förvaltningens respektive reglementen ses över. 

Det förstnämnda kommer även ses över i samband med bolagiseringen.  

De delar som berör livsmedelsbehandling i vård- och omsorgsnämndens reglemente 

ska, i uppdaterad version, vid verksamhetsförändring skrivas in i tekniska nämndens 

reglemente.  

Enligt §2 Till Vård- och omsorgsnämndens uppgifter hör vidare att i Reglemente för 

vård- och omsorgsnämnden: 

Svara för livsmedelsförsörjningen inom förskolor, skolor, äldreomsorgen samt 

handikapp- och psykiatriomsorgens verksamheter i kommunen och fullgöra 

kommunens skyldigheter enligt Livsmedelslagen, LML, (2006:804). 

4.4 Delegationsordning 

Respektive nämnd fattar själva beslut om delegationsordning efter att 

kommunfullmäktige antagit nämndens reglemente. Beroende på var kostenheten 

hamnar i organisationsträdet påverkas delegationsordningen. 

På ledningsgruppen den 4 februari beslutades att en arbetsinstruktion/handbok med 

fokus på vem som får fatta vilka beslut baserat på behörighet gällande chefskap ska 

tas fram. Detta är idag otydligt, framförallt för första linjens chefer.  

5. Sammanfattning 

5.1 Risker 

Verksamhetsförändringen är inte tillräckligt förankrad hos medarbetare som därmed 

riskerar att uppleva förändringen som otrygg. Potentiella frågor kopplade till en 

renodlad verksamhetsförflyttning måste bemötas i god tid innan förändring. 

Under kartläggningen av kostenhetens organisatoriska hemmahörande har 

kostenheten som verksamhet diskuterats. I dagsläget är verksamheten inte förankrad 

i kommunens mål, vision eller politik. En separat utvärdering och genomlysning av 

kostenheten bör därmed genomföras. Viktigt att notera är att en sådan utredning är 

frånskild eventuell verksamhetsförändring. Det finns en stor risk att berörda parter 

inte ser dessa utredningar som separata, denna fråga måste därmed tydligt 

förankras hos samtliga parter – chefer som medarbetare.  

Följande frågor gällande kosten som verksamhet har uppkommit under 

kartläggningen: 

1) Ska kommunen leverera all mat i egen regi? 
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2) Ska kommunen arbeta i enlighet med en köp- och säljorganisation? Vad 

innebär detta för budgetprocess samt beslutsmandat? 

5.2 Möjligheter 

Att samordna samtliga stödfunktioner under samma förvaltning ökar möjligheten att 

stödja kärnverksamheterna på ett effektivt sätt. Koordinering av styrning, ledning och 

produktion av supporttjänster kan därmed ske gemensamt av samtliga chefer och 

medarbetare vilka arbetar med dessa frågor gentemot kommunens kunder. Detta 

ligger även i linje med tanken om att utveckla tekniska förvaltningen till en facility 

service förvaltning. 

Genom att centralisera de verksamheter som arbetar med service inom kommunen 

skapas en tydligare organisationsstruktur. Vidare möjliggör en omorganisering bättre 

överblick över intern kompetens och expertis, i detta ligger en förhoppning om att 

dels få lära, dels kunna ta hjälp av varandra. Detta skulle exempelvis innebära en 

förenklad möjlighet att rekrytera och utbilda vikarier till kombitjänsterna och 

säkerställa rätt kompetens, då bägge chefer enklare kan vara delaktiga i processen. 

Kostchefen är i dagsläget del av en ledningsgrupp vilken diskuterar vårdfrågor, i 

ledningsgruppen på tekniska förvaltningen finns det istället möjlighet att diskutera 

allmänna servicefrågor vilka berör samtliga enheter inom förvaltningen.  

I dagsläget ligger kostenheten under en av sina kunder, genom att placera enheten 

under tekniska förvaltningen säkerställs en renodlad köpar- och säljarorganisation. 

6. Beslutsordning 
Beslutet om att organisera om verksamheten och ändra nämndernas 

ansvarsområden fattas av kommunfullmäktige. Vidare beslutar fullmäktige om 

förändringar i reglementena för vård-och omsorgsnämnden respektive tekniska 

nämnden. Innan fullmäktiges beslut ska berörda nämnder och kommunstyrelsen yttra 

sig och föreslå fullmäktige ett beslut.  

Eventuella styrdokument specifika för kostenheten ska vid en förflyttning mellan 

förvaltningar beslutas om i den nya nämnden. Tidigare beslut vilka endast gäller 

kostenheten är fortsatt giltiga, förutsatt att förvaltningschefen för den nya 

förvaltningen inte motsätter sig dessa. 

 

 



Flytt av kostenheten
Vård- och omsorgsnämnden

2020-06-01



Bakgrund

Bolagiseringen av delar av vård- och omsorgsverksamheten har aktualiserat 

en översyn och eventuell flytt av kostenheten inom kommunorganisationen

Detta skulle inte vara första gången enheten byter hemvist:

--1992
Skolmåltidsverksamhet

(Skolstyrelsen) 1992--2004
Kostserviceenheten 
(Kommunstyrelsen)--1992

Äldreomsorgens kök
(Socialnämnden)

2004--2010
Kostenheten 

(Tekniska utskottet)

2010--
Kostenheten 

(Vård- & omsorgsförv.)



Varför borde vi flytta kostenheten 

från vård- och omsorgsförvaltningen?

• Kostenheten sysslar inte med ’vårdfrågor’

• Enhetschefen saknar tillhörighet i ledningsgruppen på VoO

• VoO är i dagsläget både köpare och säljare av enhetens tjänster



Varför borde vi flytta kostenheten 

till tekniska förvaltningen?

• Kostenheten sysslar med kommunala stödfunktioner 

(likt fastighet, gata/park och lokalvård)

• Kostenhetens ’kombitjänster’ involverar redan idag nära 

samarbete med lokalvårdsenheten

• En flytt till tekniska möjliggör central samordning, 

koordinering och överblick av alla dessa stödfunktioner

• En flytt till tekniska renodlar organisationen av köp och 

försäljning av kostrelaterade tjänster



Ekonomi

• Flytten skulle inte påverka övergripande ekonomiska ramar

• Kostenhetens budget- och ansvarsområde är redan idag 

avgränsat och kommer vid en verksamhetsförändring endast byta 

förvaltning

• Kostenheten bör förslagsvis fortsätta ha separat redovisning och 

egen driftsuppföljning då enheten är så pass stor och omfattande



HR

• Flytten skulle inte påverka det dagliga arbetet för enhetens 

medarbetare…

…men det krävs god förankring och dialog med samtliga

påverkade i syfte att förebygga eventuella missförstånd och för att 

främja delaktighet och en god arbetsmiljö.

• Risk- och konsekvensanalyser ska genomföras på kostenhetens 

samtliga APT tillsammans med skyddsombud, inför beslut 

• Ledningsgruppen inom tekniska förvaltningen utökas med en chef 

och antalet medarbetare ökar från 88 till 135



Tekniska förvaltningen efter en ev. flytt

Ledning och stab 

(Thorsten Schnaars)

Fastighetsavdelning

(Damir Ibrahimovic)

Drift och underhåll 
(Lars Johansson)

Lokalvård

(Eva-Lott Hansson)

Gata/park 

(Ingrid Trollås)

Kostenheten

(Rikard Gustafsson)



Reglementen och delegationsordning

• Vård- och omsorgsförvaltningens liksom tekniska förvaltningens 

respektive reglementen och delegationsordningar skulle behöva 

uppdateras vid en flytt
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§ 63 Dnr 2020-00073  

Remiss av förslag på flytt av kostenheten 

Sammanfattning 

Den kommande bolagiseringen av delar av vård- och 
omsorgsverksamheten har aktualiserat en översyn av förvaltningens 
organisation. I dagsläget befinner sig kostenheten, med cirka 30–40 
anställda, under vård- och omsorgsförvaltningen och under våren har frågan 
om en eventuell flytt av denna enhet till tekniska förvaltningen utretts. 
Kommunstyrelsens förvaltnings sammanlagda bedömning är att det finns 
goda argument för att genomföra en sådan flytt samtidigt som det saknas 
vägande skäl för att enheten ska stanna kvar under vård- och 
omsorgsförvaltningen. Förslaget har översänts på remiss till vård- och 
omsorgsnämnden, tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden 
med begäran om att nämnderna lämnar in sina synpunkter i ärendet till 
kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2020. 
 

Ärendet 
Av utredningen framgår det att kommunens kostproduktion historiskt sett 
har organiserats på olika sätt och att enheten har befunnit sig under flera 
olika förvaltningar. Sedan 2010 ligger den under vård- och 
omsorgsförvaltningen samtidigt som den största delen av kostproduktionen 
sker på eller för kommunens förskolor och grundskolor. Vård- och 
omsorgsförvaltningen är med andra ord såväl köpare av kostenhetens 
tjänster som säljare av dessa, i det senare fallet till barn- och 
utbildningsförvaltningen. 
Utredningen lyfter fram starka argument för en omorganisering av 
kostenheten under tekniska förvaltning: 
För det första sysslar kostenheten inte med ’vårdfrågor’ utan med 
kommunala stödtjänster. Enheten har därför mer gemensamt med tekniska 
förvaltningens kärnverksamheter (till exempel lokalvård) än med vård- och 
omsorg. En flytt skulle möjliggöra central styrning och samordning av 
kommunens stödtjänster, liksom en bättre koordinering av drift, underhåll 
och investeringar. Kostenhetens chef skulle dessutom finna större 
tillhörighet i tekniska förvaltningens ledningsgrupp än hen gör idag, under 
vård- och omsorgsförvaltningen. 
För det andra skulle en flytt av enheten till den tekniska förvaltningen 
renodla och förtydliga köpar- och säljarorganisationen. Kostenheten skulle 
inte längre ligga under en av sina köpare. 
Det är värt att notera att den föreslagna omorganiseringen inte förändrar 
vare sig nämndernas respektive budget eller villkoren för enhetens 
medarbetare. Kostenheten har idag en nollbudget och även om denna 
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skulle redovisas under tekniska förvaltningen istället vård- och 
omsorgsförvaltningen sker det ingen nettoförändring på ramen. En 
organisatorisk förflyttning skulle inte heller medföra någon betydande 
omställning för enhetens anställda i deras dagliga arbete. För att minimera 
risken att denna förändring upplevs som otrygg är det dock viktigt med 
fortlöpande dialog, transparens och delaktighet. Både kostenheten och 
tekniska förvaltningen kommer därför genomföra risk- och 
konsekvensanalyser tillsammans med medarbetare och skyddsombud. 
Kommunstyrelsens förvaltnings sammanlagda bedömning är att det finns 
goda argument för att flytta kostenheten till tekniska förvaltningen samtidigt 
som det saknas vägande skäl för att enheten ska stanna kvar under vård- 
och omsorgsförvaltningen. 
 

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Thorsten Olow Schnaars, förvaltningschef tekniska 
förvaltning, 2020-07-27 
Remiss av förslag på flytt av kostenheten – tjänsteskrivelse KS 202000332 
Beslut 202000332 KSAU § 113, Remiss av förslag på flytt av kostenheten 
Utredning – Omorganisering kostenheten 
Presentation för nämnd, Flytt av kostenheten – Vård- och omsorg 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta att tekniska 
nämnden har inga synpunkter och att tekniska nämnden ställer sig positiv till 
förslaget att flytta kostenheten till tekniska förvaltningen enligt utredningen.  
 

Yrkande 
Håkan Olsson (S) yrkar att tekniska nämnden vill ta del av risk och 
konsekvensanalysen som utförs av HR. 
 
Ordföranden yrkar bifall till Håkan Olsson (S) yrkande. 
 
Ordförandes tilläggsförslag till beslut 
Ordföranden föreslår tekniska nämnden besluta att tekniska nämnden har 
inga synpunkter och att tekniska nämnden ställer sig positiv till förslaget att 
flytta kostenheten till tekniska förvaltningen enligt utredningen samt att 
tekniska nämnden vill ta del av risk och konsekvensanalysen som utförs av 
HR. 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har inga synpunkter och 
att tekniska nämnden ställer sig positiv till förslaget att flytta kostenheten till 
tekniska förvaltningen enligt utredningen samt att tekniska nämnden vill ta 
del av risk och konsekvensanalysen som utförs av HR. 
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Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Diariet 
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§ 79 Dnr 2020-00061  

Svar - Remiss av förslag på flytt av kostenheten 

Sammanfattning 

Den kommande bolagiseringen av delar av vård- och 
omsorgsverksamheten har aktualiserat en översyn av förvaltningens 
organisation. I dagsläget befinner sig kostenheten, med cirka 30–40 
anställda, under vård- och omsorgsförvaltningen och under våren har frågan 
om en eventuell flytt av denna enhet till tekniska förvaltningen utretts. 
Kommunstyrelsens förvaltnings sammanlagda bedömning är att det finns 
goda argument för att genomföra en sådan flytt samtidigt som det saknas 
vägande skäl för att enheten ska stanna kvar under vård- och 
omsorgsförvaltningen.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterade 20-06-16  
 

Beslutsunderlag för Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott § 42 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård -och omsorgsnämnden beslutar  
-att inte ha någon erinran mot remissen 
-att skicka svaret till Kommunstyrelsen senast den 31 augusti.   
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§ 74 Dnr 2020-00156  

Remiss omorganisering kostenheten 

Sammanfattning 

I samband med kommande bolagisering av kommunens vård- och 
omsorgsverksamhet har frågan om kostenhetens organisationstillhörighet 
aktualiserats. En flytt av enheten till Tekniska förvaltningen har utretts. 
Utredningen tar sin utgångspunkt i organisation, ekonomi, arbetsmiljö och 
juridik. 
Utredningen lyfter fram vissa risker med en eventuell förflyttning av 
kostenheten till Tekniska förvaltningen så som att verksamhetsförändringen 
inte är tillräckligt förankrad hos medarbetarna inom kostenheten. 
Utredningen lyfter fram flera möjligheter med förändringen som att 
samordningen av samtliga servicefunktioner ökar möjligheten att stödja 
kärnverksamheten på ett effektivt sätt. Utredaren ser även att genom en 
centralisering av serviceverksamheterna inom kommunen skapas en 
tydligare organisationsstruktur. Ytterligare en fördel som lyfts fram är 
kostchefens möjlighet till större professionellt utbyte i ledningsgruppen för 
Tekniska förvaltning. Genom att placera kostenheten under Tekniska 
förvaltningen bedömer utredaren att en renodlad köp- och säljorganisation 
säkerställs. 
Barn- och utbildningsförvaltningens sammanlagda bedömning är att det 
finns goda skäl ur ett organisatoriskt perspektiv att genomföra en flytt av 
kostenheten till Tekniska förvaltningen. Utredningen påvisar, som beskrivs 
ovan, att en flytt till Tekniska förvaltningen skulle renodla och förtydliga 
kommunens köp- och säljorganisation. Detta menar Barn- och 
utbildningsförvaltningen är av stor vikt som köpande part. Barn- och 
utbildningsförvaltningen vill lyfta fram betydelsen av att det måste finnas en 
budgetmodell i kommunen som bidrar till en välfungerande köp- och 
säljmodell.    
 

Beslutsunderlag 

Utredning omorganisering kostenheten, 200327 
Presentation, Vård- och omsorgsnämnden, 200601 
Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Klas Nilsson, 200603 
Sammanträdesprotokoll, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 200617 
Tjänsteskrivelse, Madeleine Peyron, 200810  
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Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå Barn- och utbildningsnämnden att skicka vidare svaret 
till Kommunstyrelsen. 
 
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslå Barn- och 
utbildningsnämnden att skicka vidare svaret till Kommunstyrelsen.   
 
 

Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-08-17 § 44 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att skicka vidare svaret till Kommunstyrelsen   
 

 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen  
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Remiss av förslag på flytt av kostenheten 

 

Sammanfattning av ärendet 

Den kommande bolagiseringen av delar av vård- och 
omsorgsverksamheten har aktualiserat en översyn av förvaltningens 
organisation. I dagsläget befinner sig kostenheten, med cirka 30–40 
anställda, under vård- och omsorgsförvaltningen och under våren har frågan 
om en eventuell flytt av denna enhet till tekniska förvaltningen utretts. 
Kommunstyrelsens förvaltnings sammanlagda bedömning är att det finns 
goda argument för att genomföra en sådan flytt samtidigt som det saknas 
vägande skäl för att enheten ska stanna kvar under vård- och 
omsorgsförvaltningen.  

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Klas Nilsson, 2020-06-03  
Utredning, Omorganisering Kostenheten, 2020-03-27 
Presentation för vård- och omsorgsnämnden, 2020-06-01 
  

 

Ärendet 

Den kommande bolagiseringen av delar av vård- och 
omsorgsverksamheten har aktualiserat en översyn av förvaltningens 
organisation. I dagsläget befinner sig kostenheten, med cirka 30–40 
anställda, under vård- och omsorgsförvaltningen och under våren har frågan 
om en eventuell flytt av denna enhet över till tekniska förvaltningen utretts. 

Av utredningen framgår det att kommunens kostproduktion historiskt sett 
har organiserats på olika sätt och att enheten har befunnit sig under flera 
olika förvaltningar. Sedan 2010 ligger den under vård- och 
omsorgsförvaltningen samtidigt som den största delen av kostproduktionen 
sker på eller för kommunens förskolor och grundskolor. Vård- och 
omsorgsförvaltningen är med andra ord såväl köpare av kostenhetens 
tjänster som säljare av dessa, i det senare fallet till barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Utredningen lyfter fram starka argument för en omorganisering av 
kostenheten under tekniska förvaltning:  

För det första sysslar kostenheten inte med ’vårdfrågor’ utan med 
kommunala stödtjänster. Enheten har därför mer gemensamt med tekniska 
förvaltningens kärnverksamheter (till exempel lokalvård) än med vård- och 
omsorg. En flytt skulle möjliggöra central styrning och samordning av 
kommunens stödtjänster, liksom en bättre koordinering av drift, underhåll 
och investeringar. Kostenhetens chef skulle dessutom finna större 
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tillhörighet i tekniska förvaltningens ledningsgrupp än hen gör idag, under 
vård- och omsorgsförvaltningen. 

För det andra skulle en flytt av enheten till den tekniska förvaltningen 
renodla och förtydliga köpar- och säljarorganisationen. Kostenheten skulle 
inte längre ligga under en av sina köpare. 

Det är värt att notera att den föreslagna omorganiseringen inte förändrar 
vare sig nämndernas respektive budget eller villkoren för enhetens 
medarbetare. Kostenheten har idag en nollbudget och även om denna 
skulle redovisas under tekniska förvaltningen istället vård- och 
omsorgsförvaltningen sker det ingen nettoförändring på ramen. En 
organisatorisk förflyttning skulle inte heller medföra någon betydande 
omställning för enhetens anställda i deras dagliga arbete. För att minimera 
risken att denna förändring upplevs som otrygg är det dock viktigt med 
fortlöpande dialog, transparens och delaktighet. Både kostenheten och 
tekniska förvaltningen kommer därför genomföra risk- och 
konsekvensanalyser tillsammans med medarbetare och skyddsombud. 

Kommunstyrelsens förvaltnings sammanlagda bedömning är att det finns 
goda argument för att flytta kostenheten till tekniska förvaltningen samtidigt 
som det saknas vägande skäl för att enheten ska stanna kvar under vård- 
och omsorgsförvaltningen. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta:  

att översända förvaltningens förslag på en flytt av kostenheten från vård- 
och omsorgsförvaltningen till tekniska förvaltningen på remiss till  

 vård- och omsorgsnämnden 

 tekniska nämnden 

 barn- och utbildningsnämnden  

med begäran om att nämnderna lämnar in sina synpunkter i ärendet till 
kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2020. 

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör 

Klas Nilsson 
utredare 

Beslutet ska skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Tekniska nämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Diariet 
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Förbundsdirektören har ordet 
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Förvaltningsberättelse 

Översikt över verksamhetens utveckling 
 

RSNV i siffror 

 Omfattar ca 217 000 invånare. 

 Yta, cirka 1202 km² 

 Ekonomisk omslutning ca 213 mnkr 

 Fyra heltidsstationer, fem deltidsstationer 

samt RSNV-räddningsvärn 

 Inom organisationen arbetar totalt cirka 

275 medarbetare fördelat enligt: 

 Operativ personal heltid ca 110 st 

 Operativ personal deltid ca 105 st 

 Myndighetsutövning, administrativ 

och service ca 60 st.  
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Förväntad utveckling 
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Styrning och uppföljning 

 

 

 

 

Verksamhetsstyrning 

De åtta vägledande principerna för tillitsbaserad styrning och ledning är:   

 Tillit Sträva efter att som utgångspunkt välja att lita på dem du samarbetar med och ha en 

positiv inställning i förväntningarna på varandra.  

 Medborgarfokus Sätt medborgarens upplevelse och kunskap i fokus och försök förstå vad 

medborgaren sätter värde på.  

 Helhetssyn Uppmuntra alla i styrkedjan att aktivt och gemensamt ta ansvar för helheten 

och samverka över gränser.  

 Handlingsutrymme Delegera handlingsutrymme och välkomna medbestämmande, men 

var också tydlig kring mandat och att det finns förutsättningar. Tydliggör och säkerställ 

handlingsutrymme för yrkesutövarens professionella omdöme.  

 Stöd Säkerställ ett verksamhetsnära och kvalificerat professionellt, administrativt och 

psykosocialt stöd i kärnverksamheten  

 Kunskap Premiera kunskapsutveckling, lärande och en praktik baserad på vetenskap och 

beprövad erfarenhet.  

 Öppenhet Sträva efter öppenhet genom att dela information, välkomna oliktänkande och 

respektera kritik.  

 Långsiktighet Säkerställ att styrning och ledning skapar goda resultat också på lång sikt.  
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Nationella mål 

Uppföljning 

 

 

 

 

 

1 Kap. Inledande bestämmelser 

1§ Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt 

egendom och miljö, ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och i likvärdigt 

skydd mot olyckor. 

3§ Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas 

inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. 

3 kap. Kommunens skyldigheter 

1§ För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön skall kommunen se till att 

åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt utan att andras 

ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. 

2§ En kommun skall genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde 

att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag. 
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Uppföljning övergripande verksamhetsmål 

Inriktningsmål, politisk inriktning 

 

Verksamhetsstrategier 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
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1 eNPS är ett globalt nyckeltal för att mäta medarbetarnöjdhet och medarbetartillfredställelse. Frågan ställs på 

följande sätt: ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän eller bekant?”. Den 

enskilda frågan är bred och anses fånga upp allt som är relevant för en individs tillfredställelse på sin arbetsplats. 
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Driftredovisning 
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Investeringsredovisning 
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Väsentliga personalförhållanden 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 

kommunalförbundets delårsrapport för perioden 2020-01-01 – 2020-08-31. Uppdraget 

ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande 

revisionella bedömning per revisionsfråga: 

Revisionsfråga Kommentar  

Har delårsrapporten 
upprättats enligt 
lagens krav och god 
redovisningssed? 

Uppfyllt 

 
 

 

Är resultaten i 
delårsrapporten 
förenliga med de av 
direktionen 
fastställda målen för 
god ekonomisk 
hushållning, d.v.s. 
finns förutsättningar 
att målen kommer att 
uppnås? 

Delvis uppfyllt 
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Inledning 
Bakgrund 

Direktionen ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med direktionens 

behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i 

delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna 

ska lämna till direktionen. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 

räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av 

förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt 

ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

● Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för 

god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 

uppnås? 

 

Avgränsning och Metod 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

● Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2020-08-31, 

● Förvaltningsberättelsens innehåll, 

● Hur kommunalförbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt 

med målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga 

mål). 

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av 

Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk 

granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens 

upprättande. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning 

jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god 

revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest 

väsentliga iakttagelser och bedömningar. 

Den granskade delårsrapporten fastställdes av direktionen 2020-10-01. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och förbundsdirektör. 



 
 

4 

 

Iakttagelser och bedömningar 
Lagens krav och god redovisningssed 
Iakttagelser 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för 

perioden uppgår till 588 tkr. Direktionen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid. 

Bedömning 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter 

som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet för Räddningstjänsten Skåne 

Nordväst inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att 

uppfyllas för år 2020. 

God ekonomisk hushållning 

Direktionen har antagit tre inriktade mål av politisk karaktär som gäller från 2020 och 

framåt: 

Framtidens räddningstjänst – Förbundet ska arbeta för att skapa en modern 

räddningstjänst som bidrar till ett tryggare samhälle och kan möta framtidens 

utmaningar och behov  

Effektiv verksamhet – Förbundet ska arbeta för en effektiv räddningstjänst både vad 

avser insatser och förebyggande arbete i nära samarbete med medlemskommunerna 

som innebär en ökad trygghet för medborgarna och med färre och mindre olyckor som 

resultat 

Attraktiv arbetsgivare – Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar nya 

medarbetare och står för delaktighet, påverkansmöjlighet, utveckling och egenansvar för 

vår personal 

Utifrån de politiska inriktningsmålen ska förbundet uppnå en rad övergripande 

verksamhetsmål under 2020 och framåt.  

Iakttagelser 

Mål 

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende direktionens 

finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget 2020. 

Av redovisningen framgår att de finansiella målen kommer att uppfyllas. 

Av redovisningen framgår att verksamhetsmålen kommer att uppfyllas eller delvis 

uppfyllas. 
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Bedömning 

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte 

kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det 

prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som 

direktionen fastställt i budget 2020. 

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte 

kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det 

prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som 

direktionen fastställt i budget 2020.  
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